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Prenumerata w lodzi:
Rocznie 6 rb., półrocznie a rb.. kwŚrtalnle 1 rll
50 kop., miesięcznic 50 kop.
Za odneszenic do domu 10 kop. mleslęcmlo.
przcsyłkł poc:doll1łl

Z

Rocznic 7 rb. 20 kop., półrocznie rb. 3 kop. 6'
kwartalnie rb. I kop. 80, miesięcznic 60 kGJ,l.
Zagranic~ miesięcznie rb. l.
na I str~nicy ~O.kop. za
wiersz lub }ego mleisce, •Nsrod tekstu
60 kop., reklamy po tekście 15 kcp., nekrologja
15 k01>., Ogłoszenia zwyczajne 10 kop. Zamiejscowe
po 12 kop. za wiersz nonparelowy. Ogłoszenia małe
1 I pół kop. u wyraz. Każde ogło91enlc najmnlc.
ro wyrazów.
Ogłoszenia:

południu,
W soboty z dodatkami... ilustrowanemi dla prenumeratorów.

Wychodzi codziennie po

świąt uroc:zystyth.
„
Egzemplarz pojedynczy 3 kop.

oprócz niedziel i
„„

..

Ogłoszenia

Nadesłane

„Gazeta" drukuje tylko w języku polskim
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Teatr POLSKI

•
.
„Dozywoc1e

Ju!ro
po

południu

Cegielniana 13.

Jutro

''

I

wi.e..

„Dłum~mer komer

Benefis A.
Rodmunda.

Dziewica · Orleańska"
l WY~ł~lł!m Słani ławy Wysockiej. „Jarm3ffnl8łżeńskr
KONCERT
trio oudl. 1wierz.
ARimYUUI
llYKA
„B AR PD~ WRlHl"
PflJ 1aka1m~ bi1ar~.wii~rUibiDi1~W. ~·~:f.t~lęd! ~~n !~::::.:.~
Teatr „POPULARNY'' Dz~!~:·
Konatantynowska M 16.

-

f,

dobrze

o~

~ranego

BUFET obficie zaopatrzony w dob~rowy wybór przekąsek.

Dzielna Nr. I.

niu, jak mo:lem si~ przekonać w jednej z
lepszych szkół przygotowawczych.
Jeżeli w takiej szkole walka. z oboroba.mi zakaźnemi daje wyniki nieodpowied•
nie do wysiłku, to cóż ~ dzieie w tych
Z pism dowiedzieliśmy si~. że komisja szkołach, gdzie tej wallti wcale niema,
szkolna na posietlzeniu w dniu 28 marca Jeżeli w szkołach, gdzie jest lekarz sikol·
r. b. uchwaliła, aby nad szkolami miejskie· ny, można spotkać uczniów ze tiwierzbą,
mi ogólnemi (niemiecka komisja już to po- jaglic\, świoką (własne doświadczenia) lub
stanowiła wpierw),· których jest obecnie 29, ze szkarlatyną w okresie wysypki (spostrze·
dozór i opk>kę lekarsklł mieli..• dwaj leka- żenie kol. Kryńskiego w Warszawie), to w
rze, ofiarując im za to po 600 rb. rocznie. szk-0łach miejskich, jak wogóle w szkołach
Jeżeli si~ nawet przypuści, że Wj'bór bt· pozbawionych opieki, a raczaj doooru lełrnr·
~zie szc~ęśli wy i. padni~ na lekarzy odda- akie go, wypadki takie aq, na porządkn
Jących się z zamiłowamem pracy tego ro· dziennym.
W jednej prywatnej szkole elementardzaju, poświęcająeych czasu wię~j niż za
ta~ą pensj~ wymagać można, to i wte~y · nej na końcu mia&ta znalazłem około 80/o
opieka lekarska \\ szkołach naszych b~dz1e dzieci chorych na jaglicę -· które nie wie·
działy, że mają ciężki} chorobę zakaźo„ obardzo„. prob1ernatyczną.
Więcflj i!iż ~ wi? godziny (z c~odze- czu od lat pewnie kilku. Nic dziwnego,
.
lllem 3) codz1enn1e zaden lekarz me bę· że największy procent chorób ocznych w
dzie mógł poświęcić szkołom, to znaczy, że ambulatorjach dla biednych stanowi jab~dzie mógł być dziennie najwyżej w 2 glica.
zadaniem lekarza
Najważniejszem
szkołach. A ponieważ szkół w swej opiece
ma ~5, więc oczywiście w każdej szkole szkolnego w naszych biednych warunkach
. jest walka z chorobami zakaźnemi, które są
.
.
będzie .raz na 8 .dni.
Azeby sob.te wyobrazić, Jak b~dz1~ zawlekane do szkoły trzema drogami: przewyglądała ta ?ptak.a lek.areka w kazd~J demzystkiem dziećmi chorymi, które przy.
szkole . przez .Jedną godzmę raz na 8 d~1, ehodzą do szkoły podczas swej choroby
z~stanowmy się, co ma wogóle do zrob1e- lub przed okreśJonym terminem (p. niżej)
i .. bez dezynfekcji poprzedniej ich rzeczy i
Jlla lekarz szkolny.
Jug sam wybór lokalu szkotnego po• mieszkania po chorobie; po drugie-perso•
winien być ostatecznie decydowany przez nelem nauczycielskim, k.Wry szkołę odwielekarza, aby uniknąć ulic zgiełkliwych, dza nieraz wbrew ehoroby zakaźnej w dosmrodliwycb, domów źle oświetlonych, bar· mu (którl\ lekceważy si~, jako lekklł) lub
dzo zaludnionych, bez odpowiedniego pod· pomimo choroby własnej.
Wiemy, ja-k szerzy ei~ gru.tlica wśród
wórza i t. p., skoro nie mozem1. się zdobyć
nn budom~ specjahne dla szkol prze111nia· u:auczyciels&wa-tymczasem nie wiem. czy
. w której ze szkół początkowych znajd.zie
czonych domów.
Nikt nie sprawdza, cą w danej ~ aią spluwaczka„.
Wśród biednych nl4uczycłe-łi żydow·
si~ znajduje si~ choć minimum tego po•
wietrza, płaszczyzny podłogi, światła, wen- skich chederów nierzadko widzieć można
tylacji-które na dziecko powin.Bo prz.Jpa- &boryeh na jagHcę z typowo wywróconemi
dać, aby godziny szkolnę nie były dla Die- powiękami, ociekajll(!emi zaraźliwemi łzami.
'l1l'zeci\ okazję d-o roznoazenia chorób
go godzinami tortur fizycznych.
Nikt nie sprawdza, czy łzieoi, przy- matnych dcją 11am Io.kale woźnych i stróehodzące do szkoły, nie maj11 czasem jW)e. ŻÓ\.Y szkolnych lub sąsiadów szkoły, bo
rzby, s.zkarlatyny, egipskiego zapalenia oczu Jrikt się nie troncey, na co tam kto zachorował i czy nie g1·ozi niebezpieczeństwe
(jaglicy) i t. p. chorób zaramwych.
Czy można wymagać, aby robotnik: lab urazy.
.Mly choo w części temu przeeśkodzić,
rzemieślnik bez wykształcenia rozposnał
chorobę 11wojego dziecka i zatrzymał je w koło lełlarzy 11.kolAfch w War1zawie poledomu, jeżeli nawet diieci rodziców inteli· ea p>r1łCo przestrzeganie nast~pujlłcego regentnych przychodził do szkoły, pomimo gulamiBU, oprneowagęgo przez kol. Kryń·
choroby lub zbyt wcześnio po wyzdrowie: ~
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~ Iekirli[~ ~lkO

PI WO browaru

CODZIENIHE

i

Regulamin dla szkcłł

chorób

w sprawie zwalczania

zakażnych,

przez d-ra Kryńskiego, zaaprob.
przez Warez. Koło I. szk.)

(Ułotony

żeniu

mieszkania i odzienia. Bez podOih·
uczma do Nkoły wpuq.

świadectwa
czać nie należy.

nego

Dzieci zdrowe, u których jednak
aa~horewał Da choi:.
I. Należy pilnkl pEee&trzega6 ogólnych zakaźną, do szkoły uczęsz.cz-.l prawa ~„
wskazań hy.gieny szkolnej: czystości lokalu mailł· Można ;e wpecić de 1zkoły, jeżeli
dopełuilł IIMtępująeJch warunków: a) bę<h}
i czystości uczniów.
II. Lekarz szhłny codziennie w ozna- natycpmiast prnniesione do innego mies.czonej godzinie powinien odwiedzać 1zkołę. kania, b) dwukPOtlrie ":;ytąpane, c) odzi•III. Dzieci ni:edomagające (.ból głowy, nkl i Bpnęty, zabr.ałle ~ domu, będą odmdłości, wymioty, boł gardła, podniesienie kateue, d) przff! tłrri 7 (a PllBY oepie i szkar·
temperamry) skierc>wftć należy do lekarza latynie przez ciGt U:) same nie zapadn~ na
nkolnego, ewentualnie niezwłocznie se tę chorobę.
XI. Penooel naucz. i 1łutba szk., u
&.&koły W!Unąć.
IV. Uczeń, dłuaej niż dni 5 do szkoły których w domu miał młejeue przyp. chor.
Bfo uczflezez~cy, obowiązany jest przysła6 zak„ mog.fł uczęaezać do nkoły Da w.a·
do &Zkoły świadectwo lekarskie z wymie„ runkach wymianioa. w p, X (z wyłącceniem
Dieniem rodzaju choroby. W razie nie otrzy- p. d.)
XU. Szkoła roztaczać winna opiekQ
mania podobnego śwfadectwa, szkola inter·
i kontrolę l~kanko-sanitarn.tł nad rodzinami
paluje rodziców,
V. Zależnie od rodzaju choroby za- służby szkolnej.
XIII. Pa pierwszym przyp. tyfusu tl»
każnej uezeń nie ma prawa uc1ąszczać do
1 • tydzień, drętwicy k. lub cholery u uCflnia - szkoł~
szkoły: w ospie wietrznej zamknąć na tyd'eień (conajmniej). Przy in·
2 tygodnie, swince. odrze różyczce 3 tygodnie, błonicy- 5 tygodni, koklu11zu, nych chorobach - jeśli s~ szerz!ł epide·
szkarlatynie, tyfusie fi. lub brz., ospie na- micznie lub jest złośliwa. lf takim wy•
padku cały lokal szkolny powinien być do·
tur. - 8 tygodni,
Uwaga: Wymienione terminy stosują kładnie zdezynfekowany.
(.Wychowanie w d6mu ijsn. •, grud.1.
się do pomyślnego przebiegu chorób bez
powikłań, mogą przeło przez lehrza być 1912 r.)
Z regulaminu tego jest jaenem dla kił•
powikłane.
VI. Po każdej 1 wymienionych cho· dego, jak ważną rolę odgrywać musi lerób, przed przyjściem do szkoły, uczeń po- karfi przy dopilllO'waaia jegn wykonania.
Nikt nie zastąpi lekarza w rozpoznaniu tej
winien być dwukrotnie wykąpany.
VII. Dokładnego odkażenia ubrania, lub innej oboroby zakaźnej. A przecież
bielizny i całego mieszkania żądaó należy nauczyciel ni~ może odsyłać do domu
po: szkarlatynie, ospie nat,, dyfterycie, ty- uoznia z powodu niewinnyoh dolegliwości
fusie plam„ cholerze, drłtwicy lmrlm i ko· jak ból głowy, wyprysk na t_warzy weku·
kluszu. Po tyfusie brz. i biegunce krwa· tek zołzów, kilku prysiczy na rękach-od
wej żądać.tylko odkai.eDia bielizfty i ubrania brudu. które jednakże llł'agll p11i11ypomina6

chorego.
Dzieci, powracające do szkoły
do dłuższej nieobecoości (ponad dni 5) W.
powinny wchodzić do klasy, lecz stawić siQ
w gP.binecie lekarza, w porze bytnotki jego
w szkole, który orzeknie, czy dany uczeń
może już chodzić do 11zkoły, czy ma wró·
cić do domu.
IX. Uczeń, powracający do szkoły po
przebyciu jednej z \fymienionyeh chorób
zakaźnych, winien lekamowi szkolnemu
przedstawić świade;;łwa lekarza domowego
o ndawalająeym stanie swego zdrowia i
dok-0na11~ odkir
r~azty domowników i
VIII.

X.

w domu ktokolwiek

ospę wietrznlł, świer.zb4j łub

t. p.

Z tego, eo wyżej iwwiedziano, wynika.
lekarl powinien codzień lab co drugiodwi~ s*'>iQ i tam
przynajmniej nie tyłt:o oczekiwae na pokazaui8 mn prze11
nauczycieli dzieci chorych lub pozory ta•
Jwwych mł'jących, ałe uie:raz wchodzić do
nauczyciela obejkl11s i w obecnołci
neć i rozpytać we:zy11tkie dzteei, czy które
z nich nie przecbod.ziło choroby zakaźnej,
lub czy Wo z rodz.iny nie choruje, czy
odwiedz~ czasem '8go lub in·
dzieci
Mgo z nłeobecnyob. a infekcyjnie chorych
kolegów; pay tej l'08IDOWie wypśnia ii

ze

me
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- Spartaeus, Kepler {astronoiu).
dzieciom (i nauczycielowi) jakie choroby godzin, czJli na każd:.} szkołę wypadnie po
12) Heroina?
ile czasu i dlaczego nie wolno 4 godziny w tJgodniu, które mógłby zu·
- Grethen.
szkołę od wiedza
przschodzić do szkoły (ew. bez kąpieli lub żytkować w ten sposótJ:
13) Ulubiony kwiat?
deiynfakcji). Przy tej sposobności lekrrz c0 drugi dzie1), a bawi dwa razy pe, 1.ej
- Laur.
szkolny zwraca u wagę na czystość ścian i godzinie i raz dwie godziny. Jeżeli Kra·
14) Ulubiona barwa?
ilzkol·
podłogi (olej kurzochłonny). przewietrzanie, ków się zdobyl się na 12 lekarzy
- Czerwona.
sprawdza czy dzieci &iedzą prosto, czy w nych, to tembardzieJ zdobyć się powinna
15) Ulubione imię?
odrowiedn!ej łnwce według wzrostu, słuchu pólmiljonowa Łcidź.
- Lnnra.
i wzroku - b:tóra bada oczywiście pr·zed·
Dr. Arkadjusz Ooldenberg.
16) Ulubiona potrawa?
· tern w pokoju osobnym. Jeżeli w naszych
- Rybo.
warunkach nie rnożn'.\ się spodziewać, aby
17) Ulubiona sentencja?
szkula miejskn miała osobny' pokój dla le·
- Nic ludzkiego nie jest mi obcem~
knrza s,:kolnego, to musi przecież być po·
18) Ulubione h;.sło?
kój nauczycielski, gdzie z pewną niewy- Wszystko podawaj w Wf\tpliwość (jest
godą jednakże można dzieci badać. Nie
to o'.lzywiście seute11cjn, oznaczllj::i,ca :i:amiło·
-o-bedzie tn mO\\' \' o badaniu znużenia u
0
dŹir.ci, pamięci wvzrokowej i słuchowej i t.p.,
o st s11nku Hiszpnnji do pr7.yjaznych wanie do ścisłości my~lenia, do tego, by uie
sądzę, że trndno będzie dwa razy do roku JeJ pa1btw: Frnncji i Anglji, znajdujemy w być nigdy zn skąpym w dowodzeniu).
P. Rinzanow na zasndzie dokumentów i
dokonywać nawet mierzeń ~zrostu, w!1gi, gnzecie „ Dn il :Ha il" obszerne
wyłuszcze
z przyjaciółmi i rodziną Marksa
.znnjomosc1
Ro·
objętośei i rozszerzalności klatki. piersiowej nie
premjern, hral}iecro
hiszp; ńskic•go
o
.
•
dla wyrobienia sobie pojęcia o ro;.;woju mnne;rn, ktor.r w rozmowie z korespon- d11j<3 wyjt'IŚnicnia ro do fpewuych punktów
fizycznym dzieci. Ale lekarz będzie w sta· dentem te;że gazety, miał między innemi „spowiedzi •. Pisze naprzykład, że uwielb ie·
nie wiedzieć, czy ucze11. ma zdrowe płuca, wyrazić się, że ., wobec ogóliiego pędu do nie Marksa dla Szekspira nie mi11ło grnnic.
serce, oczy, zęb.), kręgo$łup. organy brzu· zbroje1i się różnyd1 narodów, Hi~zpanja Marks ustawicznie studjownł Szekspi1·a i znał
szne i t. d, i w knżdym wypadku patalo- uważa także za obowiązek poniekąd nie· wszystkich, nawet drugorzędnych jego bohaW rodzinie Mar.kem był poprostu kult
gicznym ud?.ielić odpowiedniej porady, rowiększsć swoje lądowe i mor terów.
zbędny
'fu powst:ljP pytonie: czy lek: rz szk. ma skie siły, rlo czego też odp·:iwiednie już dla Swl.spira. Ws?.ystkie trzy córki Marksa
umiały Szekspira na pamięć.
tei i leczsć? Nic mówię tu o wypadkar·h zostały rozpoczęte kroki".
W Ajschylosie l\la!'k11 uwielbi11ł poetę,
poranienie
nagłycl1, jak krwawienie z nosa,
Dalej mówił pr0mjer hiszpański, że
i t. p. Tu pomoc nieść powinien nietylko zbrojenie się obecne Hiszpnnji, będzie po- który pierwazy ze starege mytu o Promete·
lekal'z szkolny, ab i uświadomiony przez niekąd demonstracją jej siły, a także i uszu stworzył olbrzymi obraz niezłomnego
niego nauczyciel, korzsstając ze skromnej wyrnźną wskazówką, że jeżeli Hiszpanja bohatera, \' alczl\cego o ludzkość.
flpteczki podręcznej za dziesięć złotych. ofiaruje komukolwiek swoją prz)jHźń, to
'Ale mówię o leczeniu rozpoznanej cho· nie dla tego, nhy z przyjaźni tej nie od·
roby, dłuzszej - jak gruźlica płuc, mało· nieść jakichkolwiPk kon~yści, lecz podkrel.:rwistość, nerwowość, jaglica i t. p. Dr. ślić to,
że dotychczas Htił?.panja była izo·
Edward fo1biez Niezabitowski urządził b,ez- lowaną i dlatego nie b} ła niczyim wrnPogrom w reda~cji piama demokra•
płatue ambulatorjum w gimn. (filji) Sw. giem, ani
też przyjacielem, ale teraz kietycznego.
JRcl;a w KrnkO\\ie w r. l903·m, gdzie dy może lada chwila nnstąpić wyraźny dla
Lwowska "Guzetn Wieczorna• donosi,
wbściv. ie był \\'ez wany do wykładu przy- nas moment, jesteśmy zmuszeni do zaję·
demo!.ratyczuo-narodowy zakol1czył
wiec
ze
pr?.edo
rody i oto co pis:u: .Przyszedłem
oia jakiegokolwiek stano\\'iska z tej prosię napadem na redak<!ie .Ga?., Wieczornej" i
-~wiadczeuia, że dzidalność lel;a1 za szkol- stej przyczynv, że polem
pytanie: ,.jakie
nego, jakkol \\ iek lnl! dzo pożsteczna, nie zająć Btauowisko" może byc cokolwiek • \Vieku Now~go", gdzie endecka młodzież usiłowała zuiszezyć magzyny i urządzenia re·
będzie wystarczającą, jeżeli lekarz szkolny spóźnione, a wreszcie Hiszpanja znajduje
dakcyjne.
nie będzie udziebł pomocy młodzieży, po się w przededniu wielkich i poważnych
W jeduej i drugiej redakcji a także i w
pierwsze na miejscu i natychmiastowo w zmian międzynarodowsch, nikt więc nie
mieszkaniach, szyby zostały wyprywatnych
przypadkach
czasie godzin szkolnych w
zaprzeczy, że Hiszpauja winna prowadzić
..•
bite
nagłych, powtóre w przypadkach zwykłych swojii politykę w ten sposób, aby stosun- uczniom ubogim".
ku przyjacielskiego z najgroźniejszymi są
Śnieg \Y Krakowie i Zakopanem.
To też dr. Lubicz posuwa swoje zada- siadami: Francją i Anglją nic:iem nie za·
Z KrakO\Va telegrafuj!}, że w ponienie tak daleko, że nawet zęby plombuje kłócać, gd.yż powinniśmy o tem pamiętać,
działek p~dał tam bez us tan ny śnieg, który
na
sąsiadem
naszym
najważni@jszym
ze
gimprzy
uczniom w swoim ambulatorjum
pokrył ulice warstwą wysokości kilkunastu
nazjum (obecnie w Nowym Targu)-oezy- lądzie jest Francja, a na morzu-Angljal
uty metrów.
ce
wiście bezpłatnie. W artykuld .Lek1m:e
Jak widzimy z wynurzeń hiszpańskie
W Zakop11nem wznowiono z powodu
szkolni w Krakowie" w 23 numen:e „Sło go premjera, na widownię polity~i eurośuiegów sport)' :timowe.
wa lekarskiego• czytam): „ W każdej azko· pejskiej :wysuwać się poczyna i Hlszpanja, w
-ole znajdować się będzie stolik z chemikal- przewidywania zapewne wielkich wydarzeń
J a n gar.
jami i opatrunkami dla ratowania d~ieei w dziejowych.
· naglych wypadkach. W nowem skrzydle
magistratu urządzone będzie ambulatorjum
Rewizja koaciołów w Moskwie.
dla chorób wewnętrznych, ale tylko dla
I Z
rlzieci biednych, gdzie ordynować będą staDep1ntament wyznań obcych wydelego·
I~ lekarze ezkolai na zmianę w pewnych
wał do Moskwy Ti!IŻ('lnikowa dla zbadania
llieznany r~kopis.
z góry oznaczonych godzinach". Jąk wia·
Pismo rosyjskie „Sowremiennyj Mir", działulilości dudnwieństwa katolickiego ko·
domo, w Krakowie utworzono już 12 posad
drukują odnaleziony przez literata Riazanowa ścioła św. Piotra I Pawła, oskarżonego przez
lekarzy szkolnych.
Mojem zdaniem leczenie uczniów przez w archiwum Karola Marksa nieznany rękopis administrację moskiPwBkl\ o tajne nawracanie
lekarza szkolnego w tak dnżem mieście jak wielkiego eko11omisty, zawierający ciekawe prawos!awaych na katolicyzm bez 11kładania
Łódź, gdzie wiele rodzin korzysta z porno- dane 0 życiu prywa1.nem uczonego, od któ- danych o chrzczeniu dzieci odpowiednim wła
cy lekarza faJ>rycznego, kolejowego, gdzie rego śmierci upływa w tym roku lai trzy- dzom. Takich tajnych chrztów ma być około 93.
srecjaliś.ci przyjmują w ambulatorjach bez-· dzieści.
Tia!elnilrnw rozwinie dalej śledztwo poMarks nie lubił mówić 0 sobie. Lafar·
platnie-powinno by~ ograniczone do wyjątkowych wypadków-tymbardziej, że za· gue i Liebknecht próbowali narysowaó jego licyjne w tej sprawie i na akutek l.'pecj:i]ne·
.i~ło by bezporówuania więcej czasu, aniże· portret jako ezłowieJ.a na zasadzie wapomnień go zlecenia dyrektora depar_tameutu Mienki·
11 szk?ł~ za skrom.na wynagrodzenie wy- o1obistycb, ale i oni nie mieli w rl}k:ch do- na, zbada warunki, w jakich odbywa się nawracanie na katolicyzm i propaganda katolikumenta, 0 którym mowa.
magac Jest w prawie.
Córka M~rksa, Laura, niedawno zmarła cyzmu. Departament wyznań obcych zwróeił
Nikt za złe nie powinien brać lekarz?w~, jeśli w . s_wej. dbałości o zdrowie upowiada w jaki sposób powstał ów rękopis: uwagę na: znaczenie i wvływy właścicieli
znanej firmy cukierków Aleksego i Andrzeja
dz1ec1 szkoły, za1n;i1e się sam leczeniem te- Jlatytułowany „Confessions" (spowiedź).
Pewnego razu obydwie córki uczonego Abrykosowów, którzy przeszłi potajemnie na
go lub ow.ego z ~!eh w brak? innej pomo·
.
. ,
cy, l~cz ~1e .m~z~a tego za,hezyć do jego Laura i Jenny zaproponowały ojcu, aby dla katolicyzm.
. Pra":osł_a~·ne du~how1enstwo ~qzy ~o
?~ow1ązkow: Jezeh społecz.enstwo ze. ewo- zabawy odpowiadał im na · szereg pytań.
Marks zgodził Bię i dllł odpowiedzi bar- . z~1ewole~1a ich do. ~ficJalnego . opow1edzen1a
JeJ s_t~ony me poczuwa. się do obowtą~ku
płacie lekarzowi odpow1edmo do stracone- dzo charakterystyczne, krótkie i pełne treści. s.~ę za t~_m.' l~b O~}m w~znan1em, aby w raz10 przeJsc1a JCh na katolwyzm odłączyć od
Oto owe p)tania i odpowiedzi·
go czasu. Lekarz szkolny ma jednak sposo.
Cerkwi prnwosłuw~e~ .
1} Jakie zalety najbardziej ce~isz?
bność zachęcać uczniów do leczenia sili) i
_ u Judzi-prostotę, u mężczyzny-siłę, . . .. Przy spo~baosc1 T1u~e~mków dokona. resprawdzać, czy polecenie jego zostało wywIZJ1 gospodar_k1 ~rzy bu~ow1e nowego koscio·
ałuchane, ma on dalej soosobuość zorgani· li kobiety--=słabość,
ła na. pi:zed~n.eśc1:.t Gruzrnach, gdyż otrzyma2) Twój rys charakterystyczny?
zowa~ odpowiednią pomoc specjalistów
- . Jednolitość celli (Ściślej: skupiel)ie no w1~domosc1, ~e snmy pnez.n~czoue na bu(okuhstów, den~ystów i t. d.) na watun·
k~ch dostępnych dla biednych, może zorga- wszystkich pomysłów i dl\żeń w jednym dowę 1 utrzy_man1e n~we~o kosc1oła obracano
na ochronk1 polskie I pomoo wyt1łanen1zować tanie szczepienie ospy, jeśli sam celu),
mu 1 Moskwy głośne_m~ ks ... Wier~iń~kie!11u·
3) Jak sobie wyobraża&1 szcz~ście?
na to ni.ema cz.asu, zakrzątnąć się koło do. ~edł~g. zapew111en „Ki~ewskoJ MysJi•,
_ Jako walkę.
etarc~enm, tamch kąpieli, kolonji letniej
rewizja kosc1ołów w Moskwie nastąpiła ea
4) A uieuczęście?
ucz01owsk1ej i t. d.
skutek_ artykułów denu~cjacyjn~cb, jaki~ nka·
_ UłegHie.
Widzimy, jak wiele zdziałać może le·
.zały się w ~Moskowsk1ch W1edomost1ach•.
5) Wado, jaką najłatwiej przebaczasz?
~arz szko_In! dla zdro~ia młodzieży, która
Patrioci rosyjscy i handel.
- Łatwowierność (w ałosunku do ludzi).
1e~t ~rzec1~z przy1złośc1ą narodu, co więcej
Istniejące w Moskwie „Towarzystwo
6) Wada naj,wstrętniejeza?
w1dz1my Jak wprost niezbędny jest dozór
- UsttPliwośó (cb4}ó dogodzenia każ· patrjotÓ\\I rosyjskich" wystąpiło z siere·
lekarza Hkolnego, aby się nie szerzyły
giem charakter_ystycznych żądań.
c~oroby zakaźJe, a dzieci z wadami orga- demu).
Na wniosek członka Tow. Pogrebowca
7) Twoja autypatja?
mzmu,-by w porę były leczone.
- Marcin 'fepper (niezdarny, współcze- 1mżądano zmiany nazwy nowych perfum
. Aby ~a3pok_oi~ choć .s~romne wymagama, Jakie wy~e.J poataw1lis~y lekarzowi sny Marksowi peeta augielski, bardzo popu- fabryki Siu t. zw. „perfum inokini Marty".
Na wniosek innego członka Sokołowa,
szkolne~u, ~0~1~n~ być do. opieki nad 3.0 huny w burżuaz.ji-teraz zapomniany).
wszczęto starania, aby zmusić pewną fir8) Ulubione zajęcie?
~zkułam1. mteJsk1m1 (wkrotce przybędzie
m~ moskiewską do usunięcia z kołnierzy- Ksi~ki.
Jeszcze Jedna rlla dziewcząt) conajmniej
lrnw ryiunku pomnika Minina i Pożarsfcie9) Ulubierii poeci?
!~ lekarzy. Wt~d.y każdy z oich będzie
go, wreszcie poatanowiono poczynić sta- Si:ebpir, Ajschylos, Goethei
mtał 3 szkoły, ktore będą do1:1t:ltt:icznie ob·
rania 0 usunięcie herbu państwo'l\ego z
10) Ulubiony prozaik?
ałużone ~przy odpowiednim wyborze leka·
podeszwy kaloe.zy, co jest obrazi\ symbolu
- Didornt.
r~y). Da;ąc codziennie 2 godziny-poświępaństwa rosyjskiego.
11) Ulubiony bohater?
Cl lekarz szkolny, razem w tygodniu 12

Z Litwy i Rusi.

IH} zak:.~ne,

Hiszpanja wobec Francji
Anglji.

Z za kordonu.

Z . Cesarstwa.

Spow"ed • Marksa.,

Rozwiązanie

towarzystwa.

Na zgromadzeniu nadzwyczajnem człon·
ków udziałowców grodzieńskiego Towarzystwa wzajemnego kredytu w d. 2 (15)kwie·
tnia, uchwalouo większośoil:} 18 gt ·J:J i•v
Towarzystwo rozwiązać.

Z

sąsiedztwa~

Benefis w „Lutni" Zgierskiej.

(c) Koncert, który ,Lutnia" zgierska u·
jutro na benefis swego długoletniego
kierownika artystycznego p. A. .Mikiriy, od·
znacza się doborowym i cbfitym programem,
po wyczerpaniu którego n'.lstąpią tańce.
Bilety, któ ych ju7. niewiele pozostało, są
do nabycia w składzie aptecznym W-go Au·
erbaeha przy ul. Długiej.
rządza

Skrócenie dni praey.

(d) Administrarja fabryki papi!lrn R.
Saengern przy ul. Saskiej zawiadomila władze
oraz robotuików, iż z dniem 25 kwietuia. r'e ·
dukuje ilość pracy do 4 dni w tygodniu
Odczyt.
(d) W Pabjauicach w niedziel, 20 kwiat·
nia w domu ludowym, odbędzie eię odczyt
p. Aleksandra Janowskiego na temat „O l'odolu."
Kradzież.

Linue pny ulicy
'fylnej dokonano .znacznej kradziety miedzi,
pasów, bawełuy i t. p., razem na sumę 815
rb. Sledztwo prowadzi sędzia śledczy 2 re·
wiru łaskiego powiatu.
- U .Michała Bakiesa skradziono rzeczy na 39 rb.
Na gorącym uczynku.
(d) Kradzieży pasów i rzemieni w fabryce Schweikerta przyłapano robotnika Kaopra
Borowskiego.
Koniokradztwo w o~olicy,
(d) W fubryoe firmy

(c) Onegdaj w nocy. włościaninowi wtd
Sobótka, w pow. ięczyckim, Piotrowi Zag6·
rowskiemu skrndziouu parę koni z uprz~żlł
w11rtości 380 rb., n mieszkańcowi tejże wtSi
Ryweuowi Zontakowi wóz wartości 15 rubli.

-o-

„Dzieje mezczvzny",
(d) Pod Uniejowem w jedn) m z okolicznych majl\tków, właściciel tegoż, p. K. wydał swą córkę, 18 I. Zosi~ zamąż za młode
go nrodziw~go Józefa K.,
s przed11wszy las i zaciągn!\ wszy poży•
czke tlla zaspokojenia wymagań zięcia.
Lecz zalt1ty ID.Jralr1e nil'! szły w parze
z urod!\ zięcia, który korzystając z chwilowego wyjazdu żouy i teściowej, uwiódł tliostrt
pnyczem ogołooił
.Józefę,
żooy, 17 letni:\
'1om teściów, spieuiężywszy wartościowe rzeczy za pół tysiąca rb. i z kochaek:} uciekł,
Józefę K. lil'lty gończe zastały w Ostro·
sprowałflCe, skąd jl\ w odmiennym stanie
dzono etapem do rodziców, zaś jej kechsnek,
porzuci'7szy ją z małem dzieckiem. oraz wła·
sną żo~ również z drobnem dziecięciem pozostawiwszy na pae.twę losu, ukrył siQ przed
ręką sprawie<t.liwości, zajmując

się

różnymi

podejrzanymi procedensami, sprr.edażą tombakowych pierścionków, grq, i t: p.
Żona pod wpływem wstydu i hańbypo
rzuciła dom rodzinny i zginęła bez wieści.
Jednakże Józef K. wypłynął znów w
ostatnich czasach na powierzcbuię życia, lecz
już w roli kelnera w jecnym z łódzkich kabaretów, gdzie korzystając z pociągającej po·
dalej swą knr•
wierzchowności kontynuuje
jerę uwodzicielską, gdyż według słów świad
ków, zawikłał w swe sidła młodocianą dziew·
czynę

oraz utrzymuje lltosuuek

miłosny

z 2

męże.tka mi.
Teściowie

ze wstydu i boleści, f!auiedbali swe interesy, straciwszy 'Dienie, obecnie
znajdują si~ w stanie beznadziejnPj nędzy.

Informacje handlowe.
Stan rynku manufakturowego
w Cesarstwie.
:Miarodajne firmy ba wełniane rosyjskie
ogłosiły nowe ceny przędzy i perkalu. Fakt
ten zazwyczaj wnosi pewne ożywienie na ryn·
kn' bawałnianym. Tymczasem ożywienia żatlne·
go nie było.
Jak stwierdzaj!\ pisma moskiewskie, ujawniły się oferty prz~dzy po cenach niższych
niż świeżo ogłoszone, chociaś i ta oatatnie Sł\
{wobec cen bawełny) dc6d
już sto1mnkowo
nizkie i korzystno dla tkalni.
Fakty te przypisać należy, jeśli 11ie prze•
sileniu w przemyśle bawełnianym, to w Im?.·
dym raz1e niebywałemu zastojowi w interesach, w1:1kutek którego składy fabryczi;e lllł

.OAZl!TA ŁCDZl(A•-ts kwietnia 1913 roku.

Nr. 8'.
przepełnione.

Przyc~yny zaś

zastoju Bił nn•

.

ltępUjł\Ce:

1) Wojna na Bałbn a ch, kt6ra oała·
biła dobrobyt całego Pvhl.tlnia Rosji i zredu·
kowała wydatnie wywór. zboża. 2) niewy·
płllcalności, które Il!\ dziś klęską og6lnl}.
Jeśli ten stan potrwa dłużej, to zastój
chwilowy przekształcić się mote na przesi·
leu ie.

Kredyt meljoracyjny.

Komisja fin1rnsowa Dumy odrzuciła projekt orgaui~efi kredytu meljoracyjuego dla
właśdcieli majoratów w Królestwie Polskiem
i kraju Zachodnim, wyrnzi wszy życzenie znie·
aienia wszelkic!1 ograniczeń dla właścicieli ma·
joratów. Nadto komisja postanowiła zapro•
pouowaó Dumie formułt opiewającą, ~e po~ą·
dane jet1t rozciągnięcie prawa z 1900 raku o
kredycie meljoraeyjnym na guhernje Króle•
&twa Polskie.go.
Rynek żelaza w Austrii•
Skutki przesilenia i zupelnego niemal
zastoju w ruchu budowlanym teraz dopiero
datą się uczuwać w większej mierze au·
strJackiej produkcji żelaza.
Według wykazu· za luty, zmniejszyło
się zapotrzebowanie żeh.za sztabowego i

fasonowego w tym mi~siącu o 36,0()0 m.
e., zbyt trawersów o 814 ro. c„ jedynie
zl.Jyt grul.Jej blachy zwiększył si~ o 8117,
a zbyt szyn o 42,000 m. c., lecz lltidwyż'.ca
t~ jest jedynie następstwem dawniejszych
zalllówień.

Wobec zmniejszenia ai~ konsumcji że·
laza w państwie, zamierzaj, huty forsować
wywóz i liczą już na znaczne powiększenie
siv zapotrzebowania żelaza na półwyspie
Bałkańskim po zawarciu tam pokoju.
Rynek sukienniczy.
W ha11dlu -wyrobami sukiennymi na
rynku moski-ewskirn, jak stwierdza .Głos

Moskwy", panuje znaczne

ożywienie.

Nie·

które fabryki nie mają już towąru. Wobec
tego niektórzy fabrykanci moskiewscy pod·
nieśli ceBy wszelkiego rodzaju sukna o 5 10 k. na arszyrrie.
Jest to już nie pierwsza podwyżka
cen w sezonie bieżącym. Podrożenie wy·
.robów wynika z drogich cen, po których
zakupiono welnę jnż dawniej oraz ze wzra•
stojących cen w tranzakcjach z wełną przy·
szlej _strzyży.
Jedna z fabryk zakupiła już nOWlł
przyszłą wełnę (mytą) rostowską po 4.6 rb.
za pud, gdy jeszcze w jesieni r. u. za ~
samą wełnę płacono 42 rb.
W oLawie dalszego podt·ożenia cen
przędzalnie kamgarnowe pospiesznie zaku·
pują wełnę. Fabryki zatem będl\ opero·
wały w nowej kampanji bardze drogim surowcem.
Obniżki cen przewidywa6 nie mozna,
np. wełna z Caplandu kosztuje już
39-40 rb. za pud, gdy w końcu roku u·
biegłego kosztowała 3(-3-:ł: i pół rb.
Tak
tedy rynek wewnętrzny musi si~ liczyć z
drożyzną sukna.
gdyż,

-o-

Ty nie powtarzaj!
-oTy nie powtarzaj. co ci mówią ludzie,
Że krótkotrwałym jest cierpienia dzień,
Że wszystko w ciągłych walk przemija

[trudzie
Przt::chodzi zwolna, znika, niby

cień.

Ty nie powtarzaj, że akord stargany
Rozproszy siła, którą zowilł - czas,
On tylko zwolna zabliźnia nam rany
Przed ludźmi skryje, lecz nurtuje w naa..

Ty ni0 powtarzaj, że mam spokój w duszy,
Że w każdym bólu jest koj!\CY zdrój,
że walkę serca łatwo mi zagłuszy
Wydarzeń życia snujący się zwój.

Nie mów mi tego, ze bóle przeminfł,
Że cudnej wiosny, zabarwi si~ kwiat.
Wioęna nadejdzie, wo4y z rzek popły~·
Lecz dla mnie smutny pozostanie świat.-

Ignacja

-o-

Piątkowska.

.

Kalendarz~k~
-0D:dś ~lll.f\\miła

W.
Jmtro '.Fymona M.
lmmna ałowiańskie1 dzi6 Wliodzt.
JD.i-t:na., j.utro c~esława m.
W schód słońea o g. 4. m. 18.
?.a.chód
„
• 'l •
1.
Dłu.got& dnia
„ 14. • S.
Stan pog.ody.-Podług obser'W'acjl opłp
k3 R. Rit~ca. ul. Piotrkowska Ni /85.
TERMOMETR: Rano o g. 8.
3• c.hipia
•
•
Połudn. o g. 12.
~
•
•
•
WczoraJ o g. 8 w. 6'
11

3.

„
„

Wysoka dywidendae
- Drobny ogień.
Bank Azowske·Donski ma wypłacić dy·
Na ui. Słowiańskiej pod 1ł łl Hpa1iła
lI
ygrometr 72 proc. wilgoci. widend~ 15 prooelłtowfl. Akcje, których no· się szopa, należąca do gospodarza Łazuokie·
Strat7
Teatr Polski. Jutro po poł. „Dożywo· minalna wutość Wfaoel 250 rb. notowane &łł wicza,Społowa jej została ul'atowana.
cie" wiecz. •Ulubieniec kobiet•.
obecnie po 630 rubli.
wynoszą I OOO rubli.
Teatr Popuł-apny. Dziś i jutro wiee-.
Obniżenie atopy dyskontowej.
· Na miejsce przybył IV oddeiał, wzyw&•
„DzieY1ica Orleanska". J atro po :pol. „Jarmarli:
Bank an.gidski zuiżył st1>p~ dysk:ontowlł jąc na pomoc II oddział straży ogniowej,
maHeiiski•
- Brak opieki,
Kinematografy. Odeon, Casino, · Luna, 1 5 na 4 i pół procent oo wskazuje na po•
Oaza, The Bio Exptess, OptiquEI Parisienn&, Iepszenłe 1to81Ink<>w międzynarodowych •
(ex) Maleńka Kazia Jamroziak pozoata•
.Al<id'erne. Nowe interesujące pr<Jiramy.
wiona wczoraj bez opieki, wypadła 1 okna
Odczyt.
Błbłjoteka Slebelskich. (.Mikołajaw
domu
nr. 127 przy ulioy Widzew11kiej. Ka•
gka 59) otwarta cod.ziennie od g. 9-ej do 8-~
Towarzy!two krzewienia oświaty przypo·
wieczorem, w niedziele i święta od :1:-ej clO mina że w niedzielę 20 kwietr;ia o godzinie zia dzitki nad wyra;i; szciHtśliwemu trafowi,
3-ej pp·
prócz ogólnego wstrząśnienia, 11oważniejszyoh
Czytelnia pism Tow. ,„Wiedzau. 4 po poł. w lokalu. przy ulioy Mikołnjewskiej uszkodzeń nia odniosła.
(Piotrkowska 103), otwarta od g. 6 po poł. do N 11 prof. 6. Baumfełd wygłosi oclczyt
Pogotowie przewiozło jl\ do szpitala An10 wiecz., a w niedziele i iwięta. od godz. 10-ej Mickiewiczu". Treść odczytu obejmuje: Bto·
rano do godz. 10-ej wiecz.
grafja Adama Mickiewicza.
Ogólna charak- ny Marji.
MuzeHm nauki i sztuki. (Piotrkow·
- Przy pracy.
ak& ur 91), otwarte codzienuie od godziny 4-ej terystyka jege twórczości. Mickiewicz jako
(ex)
Zajoty PM04 ną drabinie, Szlom~
po południu do IO wieczorem, w niedziele i działacz pubłicimy. Ostatnie Jata jego iycia,
upadł na bruk tak nieszczęśliwie, że
łwięta od godziny 12-ej w południe do lO-ej Znaczenie Mickiewicza w Hteristurze polakiej. Fogel
wieczorem.
Bil ty wejścia od 10 do 15 kop. dla człon· padając uderzył się o wystającą nłat~" wsku•
tek czego doznlfł ogólnego wstrząśnienia.
ków 5 ko-p.
Nieprzytomnego pl'Zl:lwiuzło Pogotowie de
Z polskiego Tow. badań nad dziećmi.
·
W ni11rlziel~ dnia 20 b. m. o godz. 4-ej l'1pitala Poznańskich.
po poł. w lokalu Tow. krajoznawczego Piotr- (ex) Robotnica fabryczna J6zefa Bar•
kowska 91, odbędzie ai~ ogólne zebranie To• szo1ak w maszynie, na której pracowała u.tra„
warzystwa z naatępujl\C411n porządkiem dzien- ciła .lew11i rQkQ. :~
nym.
Pogotowie przewiozło ją do szpitala ta.
1) Zagajenie posiedzenia i wybór prze• bry cznego pny ul. Na wrot.
W41giel polski nad Baltyłtiem.
- Pod kołami pociągu.
Radzie zjazdów górnik6w naezych U• wodniczą.cego;
~) Referat p. dr. Stefuaa p. t .Rysunki
tex) Urzędnik telegratu Jan Sapoiyński
dało się-jak zaznaczyliśmy w swoim cza.
wpadł
wczoraj pod koła tiociągu, które mu
sie--po długich starnniach uzyskać zniże· u dzieci";
3) Odczytanie sprawozdania z działał• sdruzgotały prawą rt,ikQ.
nie tarsfy na węgiel z Zagłębia Dąbrowsk.
nośoi Tow. za r. 1912;
Pogotowie przewiozło gu do szpitala Czer•
wysyłany do portów Bałtyckich.
4) Wybór c11łonków zarzl\dU i komisji re• wonego Krzy.h.
W sprawie tej - przy lllllrządzie kolei
nadwi~lańskich utwor:rono speejalną komisję wb~yjnej;
- Poatra:ał.
5) Wnioski członków;
z udziałem przedstawicieli organilmcji ,spo•
(ex) Dzisiaj rano o god-zioi~ 4-ej na No6) Wnieski zarządu.
łecznych.
wym Rynku po~trzelony został pne!ll pali•
Rezszerzenie zakresu praóy.
Towarzystwo przemysłowców wydełe·
cjanta robotnik Francrszek Studzititlki, którege
Fabryka Cb. J. Witilickiego, Długa 1ł w stanie bardzo efężkim pxzewfo1ło Pogoto•
gowało do komisji panów: Tadeusza Po·
powskiego, Adolfa Wolskiego i Andrzeja 138, zaprowadza w oddziale prz11dzalniauym wie do szpitala -Poznańskich.
pracę nocną.
Oddział zatrud11iał dotfchcHs
Wierzbick"iego.
- Głód.
10 robotników.
Publiczne roboty miejskie.
(ex) Wczoraj o godzinie 6-ej po połU•
Wczoraj wieczorem oabylo się w kan·
Z teatru „Luna". Dziś po raz ostatni dniu znala:>Jło Pog(,towie przy zbiegu ulicy
celarji gminy św. Trójcy posiedzenie spec· na ekranie teatru „Luna" uk!We sfę wspa· Przejazd i Mikołajewskiej Aleksandra Swiętojalnej komi&ji dla organizacji robót publi· niały obraz „Quo Vadis", ostaifti wyraz bo· 1ławskiego, który z powoda głoon upadł zu·
cznych.
.
gatej techniki kinematograficznej.
pełnie bez sil. ·
Nie ulega najmniejszej Wf\tpliwości, ze
Posiedzenie zagałl pastor Gundlach.
(ex) Pozostaj!\Cy czas dłuższy bez pracy
Uchwalono podział komitetu na dwa sub· kto niezna jeszcze tego wspnniałego obruu,
ko1nitety: kierujący i wykonawczy.
ten niewą.t.p.l:iwie po,spieszy dzisiaj clo teatru i mieszkania Ludwik Gersdorf upadł wczoni
przed domem nr. 3 przy ułioy Emłlji.
Do pierwszego weszli pp. Zygmunt .Luna•.
Owiczenia
straż.y,
Richter, Leon Grohmann, Karol Steinert
W sobotę, dnia 19 -go kwiemia r. b, o
S. Silberstein, F. Meyerhoff, M. Poznański:
:M. Hertz, Hirs{'hberg i Bieriermann. Preze- godzinie 8 wieczorem odb~ s~ ćwiczenia
sem tego subkomitetu jest pan Zygmunt sygnałowe 2-go odd~ntu w d-0m11 rekwi'llytoRrchter.
wym i 3-go oddziału ogniowej straży ochot•
Teatr Polski.
Do subkomitetu wykonawczego weszli niczej łódzkie.i.
Z
kancelarji
t~atru Polskiego komunikuZgromadzenie nauczycieli.
pp •. A. Daube, G. Ne~m~nn, P. Holz, Lip•
j!\
nam,
co
nutępnje:
W myśl rozporiąd-aenia inttpekł()ra snół
sc~1tz 1 • J, Scholtz, He1dr1cb, Pacak, T. Frie·
w dniu cmisie}szym z powodu prób z jo·
dn;h 1 Besse.rt oraz architekci miejscy. elementarnych, nauczyciele i nanc:.:ycielki
mownym kas1erem obrano pana .A. Rami· łódzkich szkół elemellta-rny;h nałeźłłt:Y do ka· łrzejszej premjery włdo'Wisko zawieszone.
sy pensyjnej, zoslali upoważnie>ni do wyboru
echa.
- Jutre o godz, 3 i pdł p..i poł. po eenaoh najniższyełł aroyrtzielo literatury drama·
Posiedzenia będą się odbywać co deleguta do kasy petersburskiej.
W celu n.radzenia lłi-ę uad tłł sprawi\ ty-0znej, komedja Al. hr. Fredry .Doży
cz:'?~rt~k o godzinie 6 .wieczorem. Roboty
m1e1sk1e rozpoczną się w t,ych dniach. zwołano zgromadzenie uuezycieli., ktłre od-bt• wocie".
- Wieczorem Z'łŚ o godz. 8·ej m. 15
Przedewszystkiem pgdjęte będą roboty ni· dzie się 22 kwiet11ia w l4·tej uri&}skiej l'Jzkona benefis utałetłtowauego artysty p. Alewelacyjne pod miejski 171ipital dla chorób le elementarnej, przy ul. Juljusza M 16.
Zaraza Bołingera.
ksandra Rodmuncta ctyrekcjft wystawia aroyEa•
zakaźnych, nasti;pnie zal oczyszczenie ka•
nałów miejskich.
Hodowli bydła grozi p~ażue niebez- bawn" lekki\ komedję Hen11Gquina i Mitthala
pieczeństwo z powodu choroby, nazwanej p. t. w Ulubieniec kobiet•, w której benefiean&
Z „Odeonu".
Dyreke}a teatru .Odeon• proai nas o od imienia piePW1aego jej badanza .zarazą odtworzy tytułoWłł rolę.
Powod~nie tege widowiskn zapewnione,
zaznaczenie, że dzisiaj po raz pierwszy de- Bolin~era•, czyli choroby dlikich zwierząt.
monstrowany bvdzie obraz .Quo vadis" po Poczyna się ona awylde od zajęcy, z któ· pokllp na bilety zu-ao:rny.
- W niedzielę o godz. 3 i pół po poł.
eenach zuiżunyoh.
· rych przechodzi na zwitirlf)ta domowe,
•Panna Maliczewska".
zwłaszcza na bydło rogate.
:i po~nkiej komisji szkolnej.
- Wieczorem o godz. 8 m. 15 .Ulubie·
Epizootja :ta jest tern więcej niebez·
. PrzedwczoraJ odbyło się w magistracie
nieo kobiet".
pos10dz7nie polsk~j lfomisji Rzkolnej, Uchwa- pieczną, że mało jeszcze zbadana, nadzwy•
Teatr Popularny.
lono. mianow~ó lek.ana.mi s~koluymi doktorów czaj zaraźliwa i zjawia si~ znienac.ka. W
Z kaaeefarji teatru Popularnego komuui·
Dntk1ewicza 1 Łuozyckiege 11 pensji\ roczną po zachodnim skrawku gub. grodzieńskiej, w
600 rabli. Następnie uchwalono odnowienie majątku Wierz-c'howtce w ciągu dwu ty· kuif\ nam, co następuje:
- Dziś ukaże si~ po raz pierwszy
ubikacji 24 szkoły elementarnej pny ulicy godni padło około 60 szt. bydła i poczęści
wielka tragedja Schillera w 5 aktach IO obraGubernatorskiej J\! 22, oraz przedłużenie kon· źrebiąt,
Lekarz weterynarji p. Cygler z W ar· Each z prologiem p. t. "Dziewica Orleańska•.
traktu najmu na dalsze 3 l1:1ta.
azawy
lldowodnił, że choroba ta przywę• ze współudziałem znakomitej artystki Stani·
Postanowiooo przenieść od 1 lipca szko•
drowała z puszczy Bil\łowiejłlkiej, gdzie sławy Wysockiej, która odtworzy wielką po~ 29·tą ~ .ulio.v Szkolnej na Gubernatorską,
Jilk równiez uchwalono otwarcie nowej szkoły pl'zetrzebiła mnóstwo żubrów i innych zwie- 1t11ć Joanny d'Aro.
rząt.
Arcydzieło wtelkiego pisarza-poety ora.1,
DA Kozinach od lipca.
Niewłaściwe postępowanie.
występ
znakomitego goscia p<>winieu śc:iągną6
.
„Gniazdo"•
·
(.dt) Wczoraj wie{lzorem w lokalu stoJedna z tuteJf!IZJ~ll dyrekcji szkół pry· tłumy publiczności na to przeclatawienią.
watnycb urzl:}tlza sp.eł\ak] na wpiey dla nie· zwłaHcza, że d-zielo powy.tsze uznane za najwarzy1zenia tee-hników przy ul. Spacerowej zamożnych uczenie tej'ż-e szkoły.
leps0e ze wszystldch utworów se.enłczuych F.
M 2-1 odbyło się posiedzenie stowarzysze•
Pomijając niewłaściwość urządzania
Schillera.
Dia „Gniazdo", zw<>łame w celu omówienia przez dyrek~ prywatn&go za.kładu, wido·
W przedstawieniu przy.łmuje udział cały
„Dnia kwiatka''· Zebranie 23gaił p. Jętkie· wisk na ~ty dła te.jze aalllirj dyrekcji,
zeitp6ł teatru Populamego prócz ki1kudziełłifł"
wiez, obradom przewoilnłezyła p. G11at&- podnieść nale.?Jy, że wysyłanie samych u·
staoowillcycb tło sztuki.
wowa _GeyeroW'tl, piór.' , trzymał p. Choj· czenic z bileła'lni d.o ~zsprzedaży w go· ciu statystów
- WsabotQ i» poti:rduiu po ~c:h n.aj.,
oowsłn. Uchwalono dz1en kwialika nrząd-złd dzinach szJi:olnygh nie ;,agadza BiQ wogóle z
ui!siiyoh „...l.~nmark małheD.ski" wesoła kum&w d. ~ .mała. a .w razie niepogody odłożyć poczuciem goduośei szkoły.
dia
OkoRkowski&go.
na dZlen 18 m!l'}a. Do spraedaży wybrano
Schwytanie rabusia.
- W?eczorem po IM cbugi „Dziewioai
1tokrotkę.
Dl ~
(d) Wczoraj o godz. 12 w południe w Orleańska*' z gościlM(ffm ~~p:em Stanisła
a v--ziały mrarrta na rewiry orali knsie łód.iłdeb pt·~tD'fsł~~ów przy ulicy wy WysoC-łłeJ.
ałego un:ądznła ,,.dnia IMviaika• 11owoła· Ewangiałiekiej pod ~ )6 do interesanta
-eno zal'Z'!\(i z prawem kooptacji d-o komitetu Gustawa Lhmera po'1biegł młody chlopak,
OllÓł>, nie należącyicb do zarządu.
wy~ł mu z k~s:gełli portfel z 10 rb.
Walne agr1nnada:enia.
i rzucił si~ do uciec.zlfi.
fłieWfffacalllOti6.
15 mai- o ~dz~ 3 p.t płrł. odllędzie Błt
~any pó'biegł za nim i przy
W J!a!e!!ła-.v · . ,,;a.._s-łł wypłaty A. A.
•.T~.,.:~ Błrc~eae Towararitn pomoą połiejama schwyc!ił go.
.......vyv•"'
•
OdprfJllllNtke.ny <ło biura 3 cyrkułu Drużenkow, wł~eł 11tWJ.łie~ S!Wad.u. k>t>o~cz.ne ~adzeme. 'hw. akoyjDego poliosjnego, nbaB 7.Sntł, że s.ię nazywa w.al'ÓW maw'tałrtm'OWJ~b.
Pa.eyw.a w:ynoną· ~!'~
~ K.
~ łlt 'maja o godz. Zyaman &ułma.n, 17 lat, zamieszkały przy
po 1 ' UliCJ Sre clłrie j uli~ ,Pod N 10.

B.AROMETR: 75G
najwyżej naJniżej _

Minimum 2•
Maximum 6•

.o

KRONIKA.

Teatr, muzyka i sztuka.

lłamłel

=*i

i przemJsl

.U~A ł.0DZKA•-t8

4.

Teatr Polski.

Pozwalam sobie wierzyó, .że, je:łeli iłl'l'1a
oieszyła siQ wmauiem w szerokie.Il kołach naszego miasta i okolicy w prz.eeiw;n
18 lat, to paszkwil „Ro'Zwoju• nie zdoła za·
ebwiać dolmnie zanf:uiia.'.

Nr 89.

kwietnia 1913 r.

Rada admirałów po1tanowiła zadoaó
temu Żl\daniu.

U•

SeP.b skie okruoie6stwa.

czynić

WIEDEN-„Alba.nische K11re1p. • donod
KONSTANTYNOPOL. Z R.rsingian do- 11 Herenowicz, że serbowie dopuazczajl\ sit
nos'zą, że przy wybuchli tam bomby zabi· strasznych czynów na ludłll06ci albańskiej •
•D<>iyw.ocie" Fredry.
Onegdaj rozstrzelali 60 albańezykótw. Wo·
tych zostało · 3 armeńczyków.
Łl.\CZ~
wyrazy
'góle
w ostatnich czasach padło 1400 albań·
poważania.
Dom
wyleciał
w
powietrze.
Wezore.jeze wyl!to.wieuie
Dotiywoci&•·
Władze zarz~dziły energiczne śledz· ozyków ofiarą okrucieństw serbakleh.
Fredry należy podciągnl\Ć pod ra brykę płn·
Emma Margot Torruiczyko'Ula
Podwyższenie kontyngenf• rekruta..
Iłów obecnej dyrekcji teatrn Polskiego, kt6ra
i?lo.
właścicielka .Maison Margot•.
· W gmachu zburioneco domu znale·
nie liczy się zawsze z tem eo się może nasze.j
WIEDEŃ-Gazeta .Zeit'" dono8i. ie
ziono 1 żelazną i 10 bomb ręcznych, prócz rząd
publiczności podobać, a co nie, lecz ma jedy•
austrjacłd
postanowił ostatecznie
tego 4: stare kule, 2 bomby znaleziono u wnieść w jesieni projekt. pod wyższe n i a
bie na względzie dobro gztuki polskiej!
karczmarza gospody.
Wprawdzie wystawienie ~Dożywocia•
kontyngentu rekrutów. Pobór w 1914: roku
· W innym domu Jnaleziono 2 bomby i ma aię już odbJ'Ć na podstawie nowej unie stoi pod względem wspaniałości wystawll
7 rewolwerów.
na równi np. z "Mezaliane&m" 8h11T'a, albo
stawy.
Zawiesze11ie broni.
Sledztwo w toku.
„Dzwonem zatopionym" Hauptmana, albo
1'ów. Wza.jemn~ Kredytu Kupców
wreszcie .Kiejstutem" Asnyka, ale. -za to
SOFJA-Urzędowo donos.i::ą, że zawiei Przemyałowców.
wzbogaca repertuar teatru Polskiego jeszcze
1Zenie broni zawarte zostało pomiędzy
jednem arcydziełem i to arcydziełem ko.m_e·
Rok ub. można nwaz.tć za przełomny dli.
Bułgarją i Tureją na kilka dni, jedynie dla
djowem, która w obecnym s1tzonie niema rów- wzajemnych kredytów.
pogrzebania poległych.
nego, tak pod względem kolorytu (epoka
W fatalnem położenfu znalazlo 1iQ i po•
Dymisja Bobrzyńskiego.
Fredrowska) jak komicznych scen w j~kie to wyżeize Towarzystwo. Ogólna pozycja. strat,
LWÓW-Dziś po południu namiestnik
wspauiałe arcydzieło obfituje.
Jaką. wykazuje bilans, zamykaj\ey aiQ
su·
Bobrzyński przyjechał z Wiednia.. Krążą
Młode nasza pokolenie niezna tej ko· mą 778,470 rb.-wynosi 168,525 rb.
pogłoski, że na
audjcncji u cesarza Bo'l.1e1. agencji Wat z dnia 17 kwietnia.
medji a powinno znać, już chociażby dla te·
Wobec złego staon interesów jut w lu·
brzyński wręczy swoj, dymisję, liczi\ si~
go, żeby wiedzieć, jak się to dawniej pisało tym r. biez. zwołano zebranie nadzwycgajne, Samorząd miejaki w R•dzie pańetwa.
także z możliwością roz<siązania gejmu
k1Jmedje, jak się to dawniej nieciło skry śmie~ na którem zadecydowano opłatę wniosku nWybe>ry w takim razie odbyłyby się w .
PETERSBURG. Dz;eiejsze zwycięstwo
<'hn, jak się to zaciekawiało
publiczność i działowego, wszakże jak dotąd, na rachunek
grudniu •
l'rawicy
w
R11dzie
Państwa
w
sprawie
samo•
.I" .. to dawniej umiano siQ bawić,
te1l wpłynęło za.Jedwie 12,COO rb„ jakttolwiek
Grecy i Safoniki.
rzl\du miejskiego dla Królestwa Polskiego
Pisać 0 treści „Dożywe>cia u nie mam · Tow. liczy około 700 członków,
WIEDEŃ-„Sudal.
Koresp." don--ai, że
najmniejszej chęci już chociażby dla tego, ża
Rada · Towarzystwa postanowiła wczoraj jest uiaoo~ekiwl\ne. Należy podkreślić prze·
Grecy
akoncentrowa1i
w
Salonikach 120 tymówienie
Hurki,
który
dowodził,
że
nadanie
jakkolwiek grano je w Łod.1-.i dawno bardzo pod decyzję .i::ebr.ania ogólnego dwie alterne·
to śmiem przypuszczać że młodsze pokolenie tywy: bądź triiykrotne dopełnienie udziałów, Polsee samorządu miejskiego wtedy, gdy w 1ięcy żołnierzy. Ru ·h kolejowy z Salonik
pamięci stoi jeszcze niedawna przeszłość, jest do Dedeagas wstrzymany. Grecy fortyfi·
zna nDoiywocie" z czytania, boć przecież oj· bądź łikwida;:iję.
ciec komedji nasz.ej Fredro tyle" jeszcze po·
• Większość członków
oświadczyła, iż krokiem śmiałym. Smiałości tej nie naleźy kują Saloniki pośpieszni!", liczą się bowiem
siada zasług, że czytają go ..• a wreszci-e, kto trzykrotni\ dopłata pr>iekracza ich możaość, powiększać pn&z wprowadzanie języka pol· z możliwrm konfliktem z Bułgarją.
SOFJA-Dzienniki tutejsze na.padają
nie czytał, a chce treść ,Dożywocia• po:mać, wohec czego uchwalono dopłat11 tylko dwu· ekiego do rad miejskich.
gwałtownie na greekie i twierds!\, że SaloSzebeko
w
dzisiejszern
przemówieniu
na•
uiecil pośpieszy do teatru Polskiego na naj· krotuą.
bliższe pnedstawienie „Dożywocia" i zapozna
Niektórzy z obecnych wyrażali obaw!), iż woływał posłów do uchwał, z których cie· niki będą drugim Adrjanopolem.'
Debaty w sejmie pruskim.
się
z treścią, a zarazem, z przewybornym większość nie złoży dopłat.v, oo musiałoby szyłaby się War11zawa, nie .Bei-liu, lub Wiedeń.
Oczywii!oie
słowa
BERLIN-Na
były
próżne.
Pnez
dzisieisiem ?Oiiedzeniu
w roli szlagona Orgona, p. BednarczykiRm, pociągnąó za sobą likwidację.
który w rolę tę wlał tyle zam 11 szy&\ości, sen·
W zakończeniu przystł\oiono do wy- podniesienie cenzusu mieszkaniowego i wyłą· sejmu pruskiego przy trz-eciem czytaniu
czeuie uźywaluości języka polakiego w ra· nad etatem oświaty, pogeł polski Kurzawty menta i gburowatości małomiea11Jczańskiej,ale borów.
w tak subtelnych tonach, że przejscia te nie
Wybrano mianowicie pp.: Woje. Dowgiał· dach miejskich proiekt. zutał zupełnie skażony. ski pi~tnował r.ostępo wanie rz!łdu z polaMziły widza.
kami na polu szkolnictwa, zwłaszcza przez
ł~ F. Wilskiego i Bron. Goldapiegta.
Samołlójstwo akademika.
za.biegi germanizacyjne. Pos-eł polski zaDoskonali\, pełni\ wdzięku "dzieweczk,
Przyjęcie felczerów.
PETERSBURG. Popełnił umobójstwo rzucał rządowi, że nie &pełnił 8Woich
polską," bsła p. Czechowska, która inteli·
Mhtisterjum spraw wewnętrznych pozwoprzyrzeczeń, które tlał polakom i nie daje
geutnie bardzo zagrała rolo Rózi.
łiło magistratowi przyjąć 15 felczerów dla l!tudent akademji medyezno-wi>jskowej, Gło·
praw,
przysŁu.gująt>ych polakom na mocy
tow.
Bardzo komiuznym był P· Guryuowicz; warszawskiego urzędu lelrnrsldego do pomocy
W pozostawionym liście desperat nap!sał konstytucji. Zarzucał ró\vnież, że nauezymiłym, ale za nudnym jak na Birnbanckiego lekar.zom cyrkułowym.
był P· Chaberski, dobrym Łi.tką był P· Or·
Na utrzymanie tych felczerów pozwolo· że po raz pierwszy postąpił wbrew naknzo· cie!Q religji Sl.ł często niemoralni. że stosuwi 11umienia, a rozs!\dek nie mó~ł zdobyć się ją chłostę.
liński, jak równiei i w roii Twardosza p. no wydatkować z kasy miejskiej rb. 4200.
W lrońcu ewego przemowienia zaznana postanowienie odl#jlitia, • Czuję wyrzuty
Łuczak.
ćzył,
że ceean niemiecki z okazji 100-letniej
Reszta artystów budziła szczery śmięch
snmienia
pisl1ie
uaostatku - i kończ~.•
Sprawa aptek.
powiedzial:
W liście tym studenci upatrują wymówkę ucznicy wyzwolenia Prus,
doskon11łą c)larakteryzacją, a p. Srebrzycki w
Rada lekarska warszRweka ogłosiła urzt·
w niemej roli szwajcara wywołał na widow· downie, ił rozpocząwsz) rospatrywanie spra· dla tych, któr7<y wstąpili do akadamji E po· • Przed ltu Iaty Prusy były poniżone, leea
ni ogólną wesołoeó.
wy otwarcia nowych aptek w W a raza wie, na wrotem; natomiast zwierz..-:huość uczelni tło· Bóg je ~no wu podwyżazyl ". Tak samo O•
Reżyserja widocznie 21 powodu polłpie· posiedzeo.iu k:oJegjaloem z. d11ia 8b.m.postano· maol':y czyn deepereok.i Głotowa jego stanem świadczył poiieł polski: „Polacy obecnłe
żyil\ w poniżeniu. ale przyjdzie czas. że i
chu s.nvankowała cokolwiek, ale nie przeszka· wiła. 21a.kończyć dalsze przyjmowanie podań chorobliwym.
Wielu s\udeulów nosi si~ 11 zamiarem oni zost.aną wywytszeni".
dzało to zupełnie publiczności ba wić się do· o otwarcie aptek.
Strajk.
akonale.
ponuueuia akademji, oczekiwana jest równi'ei
Strajk w waraztataćh kolejowrch.
<Or.)
nowe wrzenie wśród studentów.
BRUKSELA - Liberałowie _belgijscy
Wczoraj od południa za1tra.jkow1.li w
wydali manifest, że ią zasadniczo pneciwoi
UatavJa prasowa„
lic.z.bie l,000 robotnicy wa.r&ztatów praskich
etraJ Uowi, lecz w ouecnej kl'ytycznej 1ytukole:ai nadwiślańskich na Nowym Bródnie.
PETERSBURG. Na jutro komi:1ja pra· acii 1olidaryzUiJ! się z nim. Zarządy zakla·
Delegaci pracowników wybrani na. sowa w DŁimie zaprosiła do wzitl!ia ud11iału dów P.lektrycznyeb obawiają się asbota.żu i
żądanie naczelnika . warsztatów p. Kąpu w obradach nad projektem ustawy prasowej zanąd~iły ochrony wojskowe.
Szanowny Panie Redaktorze!
stińskiego, przeds.tawiłi mu - żąda.ni-a na· obu braci Suworinów, Mień11zikowa, redaktora.
Dz: ś po południu w1m1tatów elelPtrostępując-e:
wydawcę "Swieta•, Doroszewfoza, Proppera, wni atrzete 50 żołnierzy, jali. również tramProuę uprzejmie l.lie odmówie gościnno-'.
I) Skasowanie nteracjonalnego przeno- Hak.kebuscha, redaktora gazety "Ruskaja Moł· wai elekt1·ycznych pilnuja. żołnierze.
ści niniejszemu listowi na. łamach poczytnego
azenia robotników z jednej reboty na dru- wH• i redaktora gazety 11 Russkija Wiedo·
Jak. podoza• wojny.
sweio organu.
gą, co jest obeł.lnie na szeroką skalę prak· domoati u.
WIEDEŃ -Rząd zamierza wnieść do
.
Nu wzmiankę w ur, 86 ,Rozwoju" (.w.
tykowane ze szkod~ starJZych robotni·
parlamentu projekt, jak donoai • Zeit" aby
~ygzakach".), nav.:ołuJącą .nasz& pau1e do za. ków.
Europa w przededniu w•jny 11owazeof1ce1·0.m austrjackim, odbywaj!łcym służbę
pamięt11.ui11 sobie". że firma moja
poszukuje
?} Wyznaczania praktyhntom praey
chnej.
na kresach państwa, liczono i!ł podwójnie,
"1rogą ogłoszeń w
„Lodzerce" panienek do odpowiedniej do ich uzdolnieuia.
PETERSBURG. Jeden z wybitnych to jest tak, jak podcias wojny.
nauk! z dohrych domów ewang. i mojż. wyó) Grzeezniejs~ego obchodzenia się generafOw, który powrócił z zagramcy,
Zanhjewicz.
iirnarna-uważam sobie za edpowiednie, pomi· majstrów
z robotniłramł.
zapewnia w gazecie „Wieez. Wremia-, że
WfEDEŃ„Zeit" donosi: tutejszy ro·
jając podszcztiwajf\-OY ton di1iennika, wyjaśnić
. 4) Przywrócenia rniesionych , od lcilku guropn znajduje się w przededniu wQjny
liyjski attaebe ~ojskowy, pułkownik Zanh·
co następuje.
mi,sięr.y
dopł.at za roboty
pofaj0Tall· powszechnej.
jewicz, opuszcza Wiedeń bezpowrotnie, bez
Jeżeli Uf!fasnm w „Neue Lodzer· ztg. • · towe.
Genernł ów zapewnia, że Niemcy pierw·
otrzymania zwykłej w tych razach audjencji
eo. ipso p.osz?k.uię takich panien, które czy5) znieeiimie zbyt wysokich kar.
sze rozpoc.zną wojo~ z Francj!}.
u cesarza.
tają po n1e1mecku, a takiemi Bił prsewaźnie
Na wszy1tkie te żądania p. KapustinZjazd.
ewangieliczki j .Yydówki,
· ski dał odpowiedź odmowną, wobec czego
Rocznica ll!fYdarzeń leńskich.
WIEDEN-„Zeit„ donosi: Z powoda,
Nie w<lpominałem nic o narodcwości, pi· strajk trwa.
'
•
PETERSBURG. Dziś, j11ko w roczni- !e król angielski uczestniczyć będzie w
satem tylko "ewang. i mojż wyznania'".
RepertuaP
cę wydarzeń leńskich, przerwały praCfJ
uroeiystościacb weselnych córki cesarza Wil(,Rozwój" zaś chce czytać i tak te! iuTeatru polskiego w - Warazawie.
niektóre fabryki w stolicy.
helma w Poczdamie, odbyć się ma wielki
f~rmujcl swoich czytelników: żydówki i niemPi!}tek dn. 18 b. m. r.Miodowy mie·
Kiedy robotnicy wraz ze studentami zjazd monarchów.
Jn), Mogly więc się zgłaszać i też się zgłosi aiąc'".'
znaleźli się na Newskim prospekcie i zały, prócz śydówek i ewangeliazek-niemek
Sobota du. 19 b. m. • Mimfowy mie- częli demomtrować przed soborem Kaznri·
.:._ewaugelic.zki-polt..i, które naturalnie. zo• sillc".
skim policja rozproszyła demonstranlów,
stały przyjmowa.ne bez róinicy. Jeje.Ji mi za:
Niedziela dn. 20 b. ro. o ,odz. a i pół pnyczem wielu z nich ares·ttowsuo.
leżało, jak to widać z ogłos.zenia, na żydów po poł .. „Krakowiacy i G6u1e•, wieczorem
Około południa przyłącz_yli się do
kach i ewangeJfozkac.b, to dlatego, że maga· .Miodowy miesif\c•.
strajkujących robotnj.cy z tych fabryk, któ· (Telegramy specjalne „Gazety
syn ~~j,, j~k zre1i1ztą prawie i wszystkie
Lódzkiej")
re zraun. były czynne.
-ochrzesc1ausk1e, bywa otwarty także w świ~t&
W śród aresztowanych znajduje się td
(Z dni;.1 18/lV).
katolickie od godz. 1 do 6, a 7..a od katoli·

„

moja.

Z Warszawy.

Telegramy.

Skrzynka do listów.

Ostatnie telegramy.

cz~k nie wymagam, by pracowały w awoje
aw1~ta, potrzeb& mi panien ionyc.h wyznań,
któreby w ł6 wlaśnie dni wyr~aza.ły swoje
kofeżanki-katoliozki.

Poji;nuję doskonale jakimi względami
kieruje S~Q „Rozwój-, jeżeli nawet tą drogą
ehce sobie wywale~yó .popularność" wśród
awoicb czytelników.-Cel uświęca środki!
Dallikl!i jestem od uznawania a tern bar·
di;iej popierania bojkotu, w jakieJkolwiek formie by się on przejawiat.

Nie przestałam pod wpływem ~"'duy~li
czy nie slusz11ych, zao~tryir;a,:) się w materjały, jak i przedmioty
c.ot.!ł i~.n:..;e; ri:,..;.;ozeby u kupeów hez różnicy narodow.a..1ci i wyzv.auia.
ll!iwt-Iswań, słu~zaycl•

Ostatnia poczta.

młodziei

szkolna.
Wieczorem frakcja

socjalnych-demo-

kratów rozważała postępowanie policji podczas dzisiejszych demonstracji.
rozwijają energiczną działllhwśó,
gdyż eks·
Jutrn lewica ma odpowiedzieć na wysułtan Mahomet Ali oświadczył, że jego po· jaśnienia ministra spraw wewnętrznych w
wrót niebawem nastąpi.
kwestji interpelacji eo do działalności po·
'l'alar ed Bnale-s gromadzi wojska pod lieji p0dozas manifestacji słowiańskich w
.A.sterabad, 100 żołnierzy nisyjskich wylądo· te.n sposób, że domagać się będzie przyję·
wało z jedną urma.tf\. w Rendergee. Talar ed cia interpelacji.
Banles pobnrl.11ił cały Kurdistnu; zburzono juz
Przewidując interpelacj~ z powodu
wieś Semnah, W okolicy panują rozruchy.
zajść dzisiejszych, naczelnik miasta polecił
W!EDEN.
Rząd
serb'!lki
postawił urzędnikom zwracać uwagę na dzialalność
wniosek , do komendanta floty międzynarodo· policji.
wej, blokującej wybrzeile cr.arnogórskie aby
Robotnicy zawieszali gdzie mogli czer·
pozwolił przewieźó na transp<Htowcach greo· wone st.tandary, które jednak natychmiasl
kich wojaka serbskie z pod Skutari.
usuwano.
TEHERAN.

Zwolennir.y

eka-sułtana

-astruj

wśród

wojska a&rbskiego.

BERLIN. Korespondent „Lokal An·
zeigera'' donosi z Cet.)·nji, że był w głów
nej kwaterze czarnogórskie;, która znajdu·
je tjię w odległości 7 kilometrów na połu
dnie od Skutari.
Wśród wojska serbskiego panuje wiei•
kie przygnębienie z powodu rozkazu na·
czelnego dowódcy, aby 11erbowie ,nie brali
udziału w akcji wojennej.
Niedąwn6
przywieziono uówy trans•
port ciężkich dział oblężniczych.
Wprawdzie ustavłiono je na pozycjach.
lecz stoją one bezczynaie.

I.

Nr. 89.
Uciekinierzy ze Skatari wygl,daj~ jak waue, ił nie daje najmniejuej moJliw-OŚQi do
wydostania ei~ na :rewnj\trz. Lacombe'owi je·
•kielety, poniewa.i dodawali od dłuiaze
dnak to ei~ udało.
jut czasu tylko po 10() gr. chleba
Spokojny, z r~lrami w kiesseni, gwiżdłl\e
·
bien nie.
j11k1łś pio1mkę, zrazu zwolna apaeerował, po·
Opowiadają oni, ie załoga turecka łem szybko od4alił ait od dosoroy, który 10
euntuje sie i domaga się poddania miHta. atuegł, a po chwili ten ju~ go zebac1ył na
więzienia.
Razu pewnego, kiedy załoga energicznie dachu
Zmieszany, pr:1ygnębJony dozerca, pyta·
ifldała poddania miasta, Essad-paeza wska- ay przez władze, nie m~ł objalnió. jak sit
zał na okr~ty państw europejakicb, ato- to stido. Gdy apostnegł, co zaszło, 1aczflł
iz IUl wołać Lacorabe'a, prosić go, aby w tej chwi·
j~eych koło wybrzeża i powiedział
to okręty tureckie, które przybyły im a li zszedł, wreszcie i'rozić. Na groźby wiQzień
odpowiedział ciekaniem w dozOł'cQ geniami,
odsiecz Ił.
które mu ei~ udało urwaó z dachu.
Narazie żołnierze uspokoili się i zapa·
Wszczęła sil} trwoga. Zjawił eie naosel·
nowała wielka radość, lecz niebawem for- nik więzieni1' i zaczął błagae Lae(}mbe'a tło·
tel spostrzeżono i Żlłdania rezygnacji po· macząc mu, że uciec nie zdoła. Zaśmiał sie

r

szydercAo.
Spotltal jl}
Wezwano strd ogniową.
Katastrofa balonowa.
grad z gont i kamieni. Naczelnik wi-E;lzienia
PARYŻ. - W San Cloud uległ zupeł
Lacornbe zażądał, aby doń
rozpoczął układy.
nemu zniczczeniu francuski balon wojskowy. zawołać jego adwokata Boucherana.
Speł·
W okolicy Fontenąie gondola balonu niouo jego wole niezwłocznie.
Przynli też
Przekładali
uderzyła o komin fabryczny, a kiedy biilon eędzia i prokurator państwowy.
jego po·
bezcelowość
spokojnie
grzecznie,
mu
doStJbował do Wille sur Marne, nastąpiła
stępku.
eksplozja. Z 5 osób, które znajdowały si~
JJacombe spacerował spohjnie po- dachu
w balonie, jest dwóch oficerów zabitych. 1 rękami w kieHeniach, Wysłuchawszy, co
Szczegóły katastrofy balonowej.
mu mówiono, zatrzymał si~. zmierzył ostro
PARYŻ.-Jak ostatecznie stwierdzono, ocząmi władze i oświadczył: "Wolę imieró, '
w San Cloud, skutkiem katastrofy balonu niż więzienie! Jestem wolny duchem. Z&bi •
trzech oficerów i jeden podoficer zoatali jalem tylko szpiE>gów i złoczyńców. Ludzi
mniej więcej uc?!dwyoh nigdy nie tkm~łem.
zabici, a pomiędzy nimi także 20any lotnik
JestPm an11rchist14. Je~tem potężny: "1'6 Fran·
francuski, Calvenac. Piloci stracili l.:ieru- cji mam tylko 38 miljonów prneciwnikówl
nek i nie mogli opanować balonu. W Wille Wasze prośby, pirnowit:i, nie dopn~ cełul" U·
sur Marne balon zawadził o komin fab- proszono ~o, aby udiielił a.udjencji na dachu
ryczuy, nastąpib silna detonacja, a następ• p. Boucheron. Zgodził się,
nowiły się.

nie kataitrofa. Znaleziono trzy trupy, pozogt:ili odjechali do Paryża.
StPn zdrowia papiei•.

Adwokat m1ał strasznie · trudnił

prze·

pra.wę.

Nie mógł się wdrapać na sam dach. Za·

trzymał się na jednym z g:iiymsów. Lacombe
r~h. mówiąc:
Zdala pod11ł
podszedł.
„jesteś j~dnym może porn\unym człowiekiem".
Adwokat zacz'.lł go Hkliuać na jego matkę,
aby zszedł i · nie narażał tycia.
- Nie che~ cać !!towy na gil9tynęl -

m11

RZYM. Wediug ostatnich wiadomości,
stan chorego papieża polepsza się ponownie. W czorl\j kardynał Meri del Wal przedlożj ł papieżowi bullę do· podpisania.
Zresztą władze wifjZ.ienne zatru·
Stan chorego zadaw::ilniający. Ciepło powiedział.
wają mnie; nojczęacie:j puszczaJ11r mi do celi
ta wynosiła dziś 36,7, katar bronchitlalny gazy trujące.
zmniejszy! się. ·wczoraj wieczorem ciepDo11yć tfłj kÓmetlji~ .Bądź zdrów. Gdy
łota wynosiła 36,8. WszJstkie dzienniki wy bije 11 i pół, nie będę już żył.
Obiecują mu jak najściślejszą opiek~
stwierdzają. polepszenie się.
pr1J.wną.

re w ezatie !ilpasów !darto jej z rąk, a
nadto c~ła frynra był& 1npełnie wsburzona. Mimo wszystko ceremonji nie odłożono
i ślub odbył ai~ jufl bez żadnej dalsz0j
na pP6bę.
Jakkolwiek w zat1adsie niema w Arne·
ryce nic nadzwyczajnego i wszystko wła·
ściwie jest możliwe, przecież ed czasu do
cMsn zdarzają si~ wypadki, które najmniej
nawet akłonnemu do refleksji człowiekowi,
dawać muszą poważny temat do zastano·
Małżeństwa

wienia

a Li o stan chorego.

w wielkim wyborze
wykonywa szybko i tanio

DRUKHRnlH

11i~.

Chatalan, z Najwyższego
Trybunału Stanu Nowy Jork. wydał przed
kilku dniami orzeczenie, dozwalaj~ce tnk
zwanych ,,małżeństw na prób~·· dla osób
poniżej 18 roku życia.

Na podstawie

tego orzeczenia,

GRODKfl
J. IDidzewska
106a.

zaró·

wno młodl';ieńcy jak i panny, liez,ee poniżej 18 lat ~ycia, mogą w Stanie Nowy

łO

zawierać ważne

zupelnie wobec pra·
próbne, o ile jednakże,
która ze stron uzna, iż małżeństwo zawiot'łło jej oczekiwania, nie odpowiada usposobieniu, lub przyniosło rozczarowanie odnoJork
wa

karty adresowe

I

Oto sędzia

małzeństwa

lnie do drugiego IDl\-łźonka, może - tak
brzmi dosłownie , przepis orzeczenia-żądać
rozwiązania związku. Po otrzymaniu odno·
śnego edyktu, obie strony pozostają wolne
i mogą w przyszłości, bez żadnych trud·
noś<'i, zawierać nowe, ważne małżeństwa.
W motywach do tego niezwykłego orzeczenia, wyjaśnia s~dzia Chatalan, „że
słusz,nem jest, aby ml od~ i niedoświadczone jeszcze życiowo Oliloby, zanim zwiążą
się na życie całe, prżedtem nabrały dosta-

tec::.:nego

przeświadczenia-o

Dni BEZPtATnlE!

Jetelj w ciągu 40 dni nie nauczycie się płyn
nie mówić, czytać i pisać po niemiecku, po
~ francusku, po al'lgil"lsku i łacinie z naszych samouczków, ułożonych wedle najnowszych systemów

pieniądze

~

~

'

zwracamy.

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

Zamówienia przyjmuje jedyny skład na całą
Rosję: PETERSBURG, Petersb. Storona, BolJ, K. PETERS.
szoj prospekt 56-567.

zamierzonym

1-sze zaoczne kulinarne kursv

~

kroku. Kweslje t~ rozwiązuje najlepiej mał·
żeństwo na próbQ''.
Pełny komplet lekcji dla samouczków „Kuchnia
mięsna i postrut", Z górą 1000 przepisów na
Reklamy drukowane na bruku.
pokarmy. napoje, ciasta, kompoty, konfitury, pieWielkiem powodzeniem cieszą się w
rogi, leguminy. Prawic 300 stron ścisłego dru·
Ameryce reklamy na bruku. Jest to nowy
ku. Cena z przesyłką za zaliczeniąm pocztoniewyzyskany jeszcze nigdzie sposób ogła·
wem 2 rb. 60 kop.
szania się.
Rady i wskazówki, jak prawidłowo prowadzić
Po ulicach f eżdzi wóz w formie spe·
gospodarstwo domowe i przygotowywać smaczne, tanie i pożywne obiady z dodatkiem o kracjalnego szerokiego walca, który drukuje
janiu mięsa i o estetycznem upit;kszaniu stołu
na brnku ogłoszenia. Drukuje specjalnie
i dań, 100 stron, z rysunkami. Cena t r. 20 k.
do tego użytku wynatezionl} farbą, tak, że
Obydwie książki razem-3 rb. 35 kop. (można
litery w przeei~gu kilku minut pozostajl}
markami).
Zamówienia wysyłać należy tylko do J. K,
na bruku.
PETERS. Petersburg, Petersb Storona, Bolszoj
Ten rodzaj reklamy chętnie bywa 11toprospekt 56-261.
sowanym w czasie wyborów.
Paryż - miastem. negrów.
Przed niespełna dzięsięciu laty liczono
w Pa.rvżu nie więcej nad kilkuset synów
Afryki," którym wes{)łe łobuzy s nad Se·
kwany narlały nazwisko „bambiela•.
sławą
Obe'cnie udziela stolica Francji gościny
Chajkina
Hermana
swej prawie 30,000 caarnym. Chłopcy do
posług, 'groomowie, portjerz) murzyńsey za.- Skład główny w księgarni A. Straucba
Dzielna 16. Cena 15 kop.
lali formalnie Paryż, a zalew ten z roku
na rok się wzmaga.
Więk&zoEi5 ich pochodziła z francuchwili obecnej rozgrywają się

.
Naczelnik więzienia przyrzeka obj1uly z
najlepszych restauracji na keazt skarbu, po·
Jepszenie warunków otrzymania, pozwolenie
Ojciec i syn.
na sta~e wizyty krewnych.
WIEDEN. Szef sztabu generalnego,
. · Nic _nie skutkuje. Straż więzienna tym·
T. Hetzendorf podał się do dymisji, ponie- czasen_i ~kł~da koc~ i ma~erace oa po~wórzu
,. ·1 ż syn jego \ymieszany jest w aferę szpieaby w1ęz1en, gdy się rzue1 z dachu, mogł zo·
stać przy życiu. Adwo-kat zehedzi z dachu.
g .;w skl\.
Lac1..mbe spaceruje spokojnie. Bije 11 i pół
Bandyci automobilowi.
skich kolon;;, gdzie słowo „Paryż• ma magodz.
Zatrzymu.ie się. M\Swi: „oatatnia moja giczoy wpływ na te dziecięce umysły i
PARYŻ. Trzech bandytów automobilowych, skazanych swego czasu na śmierć, myśl dla matki i jej towarzysza oraz dla serca. Wielu z nich zresztą pełni służbę
wojskową w koJonja~h i edznacza aię wielmych braci anarchistów•.
str:toono wczoraj.
K rzyknął prz·~raźliwym głoaem~ „han!• kiem przy.,:iązaniem d-a Francji. Do tych
Przygotowania do szturmu.
Stoj~cy na pod?1ćrzu zraza zobaczyli tyl- nateż.v w P:iryżu także syn król Dahomeyu
Csarnogórcy przygotowujt\ ko le(>ące z góry trzewiki Laoombe'11. Roz· Behanzina, ktory do niedawna pełnił tu
CETYNJA.
jeszcze obowiązki odźwiernego w jednym
generalnego na forty H11rda- legł się głuchy dźwięk.
&il} do sztlll'mu
Rzuilono @ię w to miejsce, skąd dał sły· z z:ikładów rozrywkowych na Montmartre.
niol i Brdice. Od dziesięciu dni padąly tu
Murzyni cdznaczajll się pilności!\ i pra·
.
azeć łosk~t.. Kałuśa. krwi.
nieustannie desźe.ze, utrudniając operacje woW nleJ okropnre pokalecznne erało La- cowitością. mają zaś bard10 skromne wyfenne. Szturm generalny ina nastąpić dziś, eombir'a.
mrrgania. Dlatego też nie trudno im znaleźć
lub jutro.
Cz~szka rozbita ua 11 _cl'lęści. Mózg_ roz- za.jęcie. Dziś, gdy ich c_yfra w Paryżu
Pożar teatru.
prysł się dokoła. Słup pacierzowy przemkną·ł wzrasta tak znaczsie-zami-erzajlł oni urz".
dzić na Placu Zgody olbrzymią manifeNEW-YORK, , W Malones spłonął ol- w puHkl} ko~tną. Ręce połamane,
stację .jedności i braterstwa".
o
brzymi telltr. Trzy osoby poniosły śmierć,
Oryginalny zawód.
15 jest cTQżko rannych.
b~·łoby wyobrazić l!lobie, że
Trudno
·
Strajk.
nu życie, \,).siłowanie~ od·
zat'"ahiać
możnaSkandaliczne aceny na ślubie ćórłd
. , BRUKSELA. Porntmo Io, że na porząd·
bierania sobie życia.
·
ells-prezydenta.
ku dziennym wczorRjsz9go posiedzenia izby
Okazuje się, że w Paryżu mieszka
Z olbrzymią wystawą i _przerychem
deputo w1111ych znajdowały 11ię przedłożeni~
obywatel, który zarabia w ten spopwwien
odbył się w Nowym Jorku · ślub młodszej
sób i żyje nieźle.
wojskowe, nie mówio.no o ntczPm iuaem, jak
córk! b_yłego prezydenfa Stanów ZjednoW na3rucbliwszem miejscu osobnik
tylko o strajku generalnym. Jest to pewien czonych, miss Ethel Roosevelt. W csasie
się do Sekwany. Naturalnje narzuca
ów
rodzaj obatrukcji.
ślubu; tuż przed wejściem do kościoła rogo wyci~gają, zbiera si~ tłum,
tychmiast
BRUKSELA. Lfozbs strajkujących 9:wio- zegrały się skandaliczne sceny. Oto kiedy sypią się pytania.
ksza się stale. Wsz~dzie panuje zope'ny spa• panna młoda, wsparta na ramieniu swego
Topielec objaśnia, że postanowił się
ojca wysiadła z powozu i mi21ła wejść do
kój. W wielu miejscowościach strajkujący zautop:ć z braku środków do życia, a ludzie
bramy świątyni setki osób, nawet z wybito dobrem sercu dają jałmużnę.
kupili wielkie zapasy broni.
niejszych sfer towarzyskich rzucilo siQ ku
Następnego dnia znowu topi się w inniej, aby zdobyć sobie na pamiątkę chonem miejscu i znów zbiera pieniądze.
ciażby drobuy kawałek jej welonu ślubnego.
Niedawno pewien pan poznał go i
W jednej chwili powstało ogromne zazdemaskował. Tłum tak się tero rozgniemieszttnie, w czasie którego zdarto z na- wa?, Ee wrzucono go do Sekwany z powro·
rzeczonej cały welon i wianek, a nadto,
tern i kazauo wydostać się bez pomocy.
gdy tego brakło, a wiele osób nie miało
Okazalo się, że sprytny topielec pły ·
jesz1..ze "pamiątki•, ro7,poczęto zdzierać z wa doskonale.
niej suknię ślubną. Gdy usiło\vania gości
Paryż w kwietniu.
weselnych, atly pannę młodą uchronić od
Znany anarchista-bandyta Lacombe, znaj- napadu, nie powiodły się, zawezwano ostadujący . się od kilku tygodri w więzieniu San· tecznie "Pomocy policji.
Walent. Pokrantcwi.
P«4!i'llU
te, o godz. 8 i pół rano, jak zwyklt>, został
Kilkudziesięciu policjantów utworzyio Można prowadzić księgi po pols~·u. wyprowadzony na i;pacer.
kordon około narzeizonej, która wtedy do·
Panu J. M. Ja11łG· . 1skiemu.
Miejsce spaceru więfoiów, przedstawia· pi ero pod jego ochroną weszla do kościoła. Dziękujemy za słowl\ uczucia, ule pochlebne·
jące niejako klatkę, do której prr.e~ otwór u Suknia jej była zdarta i pomięta, nie miago dla nas Hstu Pańskiego drukować nie mo·
góry ma dostęp powietrze, jest tak obwaro· ła ju~ wcale welonu, ani rękawiczek, któ- że my,

': J'.r.ora j królowa MałgorzatR zapyty-

11

wintowe
~nety
„

przeszkody.

Ro, zmąitości

Ostatnie chwile bandytyanarchisty Lacombe'a.

Odpowiedzi Redakcji.

WIKIU~IIUWI
IRMY
czyli W pogoni za

z· •
krwawe,

pierwszorzędnej

wagi wypadki w
Dlatego też naj-

Bałkanach.
popularniejszą i najciekawszą

Turcji i na

książką,

pełną

nieprawdopodobnych intryg miłosnych i politycznych i rewelacji na tle bytowania muzuł
mańskiego Wschodu, który na drodze swej
spotkał cywilizację Zachodu, jest niezaprzeczenie niezmiernie sensacyjny romans p. t.

„SUtTAn TURECKI"
-

czyli -

"'a iem ni ce
dworu konstantvnopolskiego"
pióra popularneg-0 w Europie historycznego
powieściopisarza

JERZEGO BORNA.

=

Z górą 1000 stron ścisłego druku wiel·
kiego formatu na pięknym papierze.
Z powodu, iż oakład tej ciekawej po·
wieści jest już na wycz.e rpaniu, radzimy po·
spieszyć się z zamówieni.ami na tą książkę,
którą wysyłamy natychmiast po otrzymaniu 3 rub. (z zapakowaniem i przesyłką)
lub za zaliczeniem pocztowem w sumie I r.
(można poczt. i stempl. markami). Bez zadatku zamówień nie pr:iyjmujemy.
Całą korespondencję: rekomendowaną,
pieniężną i zwykłe należy adresować:

S-t. Petersburg
Pdersburskaja Storona, Bolszoj proipekt

Ne

56

J,

A.

1{,

PETERSs

~

KORZYSTAJCIE Z OKAZJm

z druku i są do nabycia 3 wielkie tomy, z górą 800 stron ścisłego druku

\lyszły

POŚMIERTNE
UTWORY RRTVSTVCZNE
GENJALNEGO PISARZA

L. M.

TOŁSTOJA.

Wysyłamy

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

Petersburg, Petersb. Storona, Bołszaj proJ. K. PETERS.
spekt M-1,

Dziś

ostatni raz
.

Ś1ł\l1Q'łll
Stl\S1'CJ~

długości.

egkiewicza 2800 metrów

Henryka
Początek przedstawień

Ceny miejsc od 41J kop.
o g. 4 i J_)Ól, 6 i pól, 8 i pól i 10 i pól wieoz.
Passe•partout nieważne.·
Powiększona orkiestra i chor.

lliedziela dnia 20 kwietnia

Wyl!laedł •

raj\cy 30 reprodukcji Cilniejazych

new-[aUle - Inrinu kin~
t;rebrzyńska
Początek

druku album Jana l!ałejkf, sawie-

sto11ownem

Album Jana Matejki
mini11i~~ji „Gaz~łty Łódzkie.j",

Sport und TurnvereinŁódzki Klub Sportowy
Początek

Piętnaśsie

o godzinie 2 i

pół

POZSł~wny

m

nabyć mgżna

w

batwg I
sposób odświeżenia majomo-ści francuskiego kzgka i udosk<>niłłenia si( w nim. Rocznie Rub. 3.kwartalnie OO kop. ~nmera~
przgjmuje Redakcja:
przyjłmng

uL .Przejazd Nr. 1.

~~~~~~~esseea

aimowy od dnia 1-go pa.ździernika.
Kolej .Fabryctno·Mdzka.
Odchodzi\ z

tod!ł:

.

s.•5 h) 6.to,

o)

Prz)'•diodZI\ do lodzi: j) 4.37. k)'"7.22, l) 9,35,
5.15, p) 8.08, r) n.oo.

i)

ł)

10.((\.m) l..00, ».}US

Kolej Warseaivsko-Jlaliska.
Odchocną

do Kalsza: o godz. 7.-65, 12,24'; "-"'39, 1 S.l3, do Warszawy

o l'aizinie 11.01, 12.34, 5.30.
Przychodzą z Kalisza:

o godzinla

. szawy o godz.inie 12.14.. 4.26, 6.03.

10:~1,

Ogloszenia drobne.
spożywczo

a) 12.15, ~ Uó, e) 7.20, cl) 10.00, e) Uł.50,f) 1.05

s.55.

g)

no

pisani& maszyn~ .Remington.•
U sprzedam za 65 rubli. Zielona ~
Ubezpieczenia. „Ja.kor•.

Rozkład pociągów.

poładn7

na 5'00 m.

każdego miesiąca.

1 i 15

ad-

--------------------·
po

czasop~mi>

flustr. „ha
Prenumerufde
frnn\ais" journal amlłSallt et insłrlł"
ctif z polsl'demi słówłutmi. IDgchodzi

l'A Łódź, Piotrkowska 81.
1272-3-1
\.Y

minut p-Pzid rozpoózęciein

matchu bieg

ParW-vni fnntaisl

objaśnieniem,

na premj\Ull dla prenumeratorów „Jutrzenki •, którs1
opbieili całoroeflBll iprenumeratQ sa. „~utrzenkę•
w kwocie rubli 2.

Nr. 37/39.

lllJ3

w.raz se

Album Jana .Matejki stanowi nJowiechla•

o ~O-ej przed południe@!~

Kątna

ołilrazów

12,22, 5.20, S.SO, z War•

Kolej Obwodowa;
Qi-chodzi ze stacji Łódź-kaliska do Słotwin o godzinie 6.20, ze
do i;t. Łódź-kaliska przychodzi 7.12. Odchodń ze st. Łódż-łt„
liska do KQluszek l.l.t. przychodzi z Koluszek do st&cji ł.ióda-ka.liaka
Q godz. 7.46.
UW .A.Gl. Godziny, wydrukowane tłustym G.rukiem oznaezaj\
czas od godz. G wieczorem do 6 rano.
Poci11;gi oznaczone literami: b), e.), h), l), o). r), S\ bnpośrednieJ
komunikacji z W anu.w~
poPo~gi oznHao- literami a), o~, h), .lq, m), p). ~ _..
duamł kolei Kokła.zlti-Skariy1ko.
Słotwin

„

- dystrybucyjny
Sklep
powodu choroby do sprzedania. zanz-Olgiń1ka

M

11

6-2

14.

paszport, wydHy z miasta gubern. Siedlecoi.
1109-3-2

ichał: D1!1i,cioł zgubił:

rzyb .!: ąka.ł: si~

P wany

pies czarny kurtyzooclebra6 za zwrotem kosztów:
1115-1
Włodzimierska 33, Kluska.
O-Oman Felczak zgubił kartę od pan azporh1. wyda.n\ z fabryki Brzeziii1114-1
skictgo.
marki .Ocmonde'" sprzedam
Rower
tanio. Zielona 9, Ubezpieczenia
1117-2-1
„~·.

bieliimiarka.,
Szwaczka.
trze-bn.a. na
stałe.

wMt 25 m. 22.

został

Zgubfony
magistra.tli. m..

1909 za. 1' 102
Nudcewi<:z.

Pierwszy

zd-0lna., poNa.1118-2-1

Wiadomość

paszport, wydany s
dui.a 13/lłi
Stau.islawy
1116.....;l

Koło s
aa im.i~

ełlł'ześcjaó&ki

Skład różnych skńr
wazolkich przyborów

szewcłtieh

kamMzni~twa.

Piełrkowska

•

27, w podwórm

Kapuściński

N~

69.

I

.OAZETA

f..OD.ZKA•-ts bietnia

l!H3 r.

1

Najpiękniejszy

Dziś

...,._P
.

~„ ..,.,~~~~.„-,,.,

_____ .·. . _.

teatr w Królestwie

wpiątek 18 kwietnia ostatni raz

_a.,r~„~„.·y

Demonstrowanie obrazu trwa 2 godziny~
• - p.asse-parfDUł Ul·e wazne
· .
Początek Ogo dz. 4po połUdUIU.
Od godz. 4 do 6-ej rnoy ZWJUiine li od ~~\:;l~ie~.

. r· )J. •
8~nryta ~l~Dnl~WUla ~CiftEs::o:~;::.
:lramat w 6 częściach według wiekopomnego dzieła

w wykonaniu pierwszorzę-

I Orkiestra konc. „S~xleł'!ll w połqczeniu z chórem.
Zgierz, ul. Wysoka .M 29.
Robota solidna. Ceny umi&rlfowane.

8.

Nr. 89.

Pierwsza lecznica lekarzy specjalis iw
przychodzących

dla
45.

~

chorych

Podręcznik

i nerwowe Dr. I. SZWARCWASSER od 10 - 11 i 41;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. M. PAPIERNY od 3 - 4 codziennie.
Choroby oczu Dr B DONCHIN Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 9 - 10 rano~
• ·
Niedziela, piątek, sobota od 1 - 2 po południu.
Choroby noaa uszu i gardła Dr C BLUM P~niedziałek, wt~rek! środa, czwartek od 1-2. pp.
'
• ·
Piątek, sobota, niedziela od 9 10 rano.

Ordynator szpitala Anny·Marji.
Piotrkowska H1 120.
Przyjmuje od g, 11 - 12 rano i od i
do 6 i pół po poł.
w nierhiele i iwięta. od 10-11 ran•

tylko

Dr. L PRYBULSKI
Południowa

Lótlź,

Piotrkowska Ni 351
Telefon 19-84,

M 2.

wynajęcia

Do

2, 3, 4 pok oj owe

MIESZKANIA
komfortowe M wszystkiemi
wygodami od 1 lipca

Zawadzka 9.
1246-3-1

Dr.' Rosenblatt

9S9S99SSSS&9~99aaa~~~~-

Ulica

Porada 50 kop.

Piegi,
opaleniznę,
wągry usuwa

plamy, pryazcH,
radykalnie i udełill::a•
tnia cerę
- ·

Choroby uszu, nosa i gardła.
Telefon M 13-59.
Choroby skórne, włosów, ••• Od 10 - 11 r. i ó - 7 po poł, w nie·
neryczne, moczapłciewe i nie• dJ:ielc od 10-11 r.
711-2-4.
mocy płciowej.
LECZENIE SYPBILISU EHRLICH·
<;ena. za słoik 50 kop. i 75 kop:
Ządac tylko w •kładach apteczn.
HATA 606 (wsródżylll'ie) i 9lł.
ł'rzyjmuje od 8 -1 r. i od ' - 8 pp„
Nawrot Nr. 54 i Kont1łan•
pnni• od o - 6 p,p.
tynowaka 75.
Ak11•zer
i
apecjali•ta
.Dla pań oddzielna poczekalnia. 152·6
956-3
Choróll kolłiec•ch.
~Eeeee€e~~s~eeeeeeeeEee.ee
Przyjmuje d.o 11-ej rano i od 4 i pół
~bor~tor'i
do 6 i pół po połudn. Południowa 23
~
'-W
J
Teł: 16-85
907-12
najlepsze ws!:echświatowe paDr. med.
J.
Szwarcwasser,
sty do obuwia; .itądać wszę-
Piotrllewska 18.
dzie. Reprezentant M. Bła•
l.ódż, ul. Piotrkowska N!ł 50.
Choroby wewnttrue i nerwowe.
'J.'elefon 26-81.
Specjalne: chor by, żołilod.ka, kiszek. azczyński,
idzewaka
prze1Aiany materji (cukrowa: pedagra,
a d anie krwi na a,tilis.
otyłoś6 i t. d.)
r. 82.
Wszelkie analizy lekarski• i che• Nteabędne dla cłjag11.ozy analizy che·
miczne: moczu, plwocin(gruiiicy) miezne i bakterjołog. w:rdzieli.n. i krwi
Materjaly na
krwi, wydzielin dróg mocze• w laboratorjum własnem. Od. 11-1

KREM

Dr. M. Papierny

um

L

do rozwoju

okkulły$tycznych

nla się (czytania, pisania I biegłej konwersacji) bez pomocy nauczyciela w ciągu 2-3
miesięcy, a nawet prędzej (zależy to od pilności I zdolności), stosując naszą metodę
nauki i używając naszych samouczków. Naukę gwarantujemy! W przeciwnym
razie zwracamy pieniądze po upływie trzech miesięcy. Tysiące osób, należących do
najrozmaitszych sfer towarzyskich nadesłały nam Wyrazy uznania I podziękowania.
Cena z przesyłką pocztową: jednego Samouczka rb. I kop. 27; dwóch Samouczków
rb. 2 k. 23; trzech Samouczków rb. 3 k. 16; czterech Samouczków rb. 4 kop. 4.

Słownik

wszystkich cudzoziemskich

przedostały się

Poradnik-apteczka. Przyjaciel domu.

Hygl"ena

kucharska

' • Jak naIezy
• zyc.
• '

Droga do

Uektrycznotć wszędzie

i na usługi wszystkich. ~~ą~~\a~o~~

dzanic telefonu domowymi

Dokładny

środkami.

Cena 2 rb. 50 kop.

prośb,list?w,podańlt.p.Ks~t.ka Łato·
rosyJ.Skt" WZO"r winna
znajdować się u każdego n~stole.

Wzory i łof111Y próśb, podań, ogłoszeń i odezw do sądów okręgowych, sądów
pNC>ju i t. p. Tesłamenty, akty kupna f sprzedaży, zapisy na cele ogólne, umowy,
zastrzeżenia. kontrakty, warunki, pełnomocnictwa, świadectwa, weksle, listy, zt>.bowi-ą·,
zania, pokwitowania handlowe, korespondencje i cyrkularze. Zbiór wzorów wsaI~·
kiego rodzaju korespondencji zwyczajnej i handlowej, listów I t. p. Cena 2 rb. 50 kop.
Zamówienia wykonywują się po otrzymaniu nalctności, albo za zaliczenłeiial
pocztowem.
1175
Skład ksiątek i wydawnictw I. I. Wańkowicza, St. Petersburg, Ital...
jańska

ulica N2 15/220
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PLANETARNEGO ~ED~lJG POJĘC STAROŻYTNYCH, WIEKOW SREDNICH i CZASOW
~=
:: :: NOWSZYCH. :: :: ::
WYKl.AD POPULARNY.
:m
WYKLAD POPULARNY.
~ Dla prenumeratorów „Gazety Łódzkie;"

~

Y'~

~,

po

•5 k

op.

D

o nabycia w

A

'1

dm..inistracji, Przejazd 1.

)ł

)ł

„
)ł

czanska 131, WeJSCie z Nr. 129 II p.
m. 19. Handkljącym rabl't.

mr.

•A

~

)ł

a
•A

ł:.6dź 1

a) za gaz do SJlnik6w, bez względu -na rodzaj o„
świetlenia. rb. 1.75 k. za 1000 st. sześ. angiel.

b) za gaz do gotowania, ogrzewania. c-etów technicznych i t. p. przy oświetleniu gazowym (i osobnym gazomierzu) rb. 1.-75 k. za 1000 st. sześ. ang.

YI. KNAPSKI.

!!WYPRZEDAŻ!!
łomów pełnego

pobierać będzie

uznany przez najpciważniejszych chemików jako niesz:kodliwy l najlepszy
środek do prania bielizny. żądać
wszęd.zie. Paczka IG kop.. Za·
stępcy we wszystkich miastach po·
szuklwanl.
skład: Karola 28
52-2

zbioru utworów, prawie 5,000 stronic. dutego formatu

1r.

c) za gaz do gotowania, ogrzewania, celów tech·
nicznych i t. p., przy innym rodzaju oświetlenła
(elektrycznym, naftowym, i t. p.)
do 50,000 st. sześc. w stos. rocznym rb. 2.- k.
od 50,000 st. sz. n 100,000 • • • •
•
• 1.90 •
• 100,000 st. sz. " 200,000 • • • „
;
• 1.80 •
200,000 st. sz. „ 300,000 • • • •
?
• 1.75 •

~O kDP.

GUY DE JVl1lUP1ii&itNT'1l
zamtast

„

10 rJJ. tytko 6 rb. 50 k. w wytwornej z1ocone1 oprawie 7 rb. 50 kop~

~y de Maup~s~~nt jest autorem uwielbianym nletylko przez francuzów, lecz I przez śwłat cały:

•

ystari:zy ~w~oc1c uwagę na ?Płnję wypowiedzianą o nim przez J. S. Turgłenjewa l L. Tołstoja,
ab1 ~~obyt P 0 Jęcie G tem wysok1em stanowisku, jakle Guy de Maupassant zajął w historjl wszechśwlato
:_eód 1fera u7j PUotmnik Ouy de ~aupassant'a w Paryżu jest najlepszym dowodem sympatjl, jaką go darzy
ar
ranc.us ·
w~ry jego w rożnych odstępach czasu rozeszły się w zgórą 300 wydaniach ka.tde w
.
kilkuset tyslęcach eg~mplarzy l tłómaczone są na wszystkie języki kulturalnego śwłatS:
Dzieła te przedstawl.~ją olbrzymią wartość w ~sack obecnych, w których tak wiele u.m słów, zaj t eh
roz~~z~sanłem kwest11 stosunku flzyczeego męzczyzny do kobiety. W powieściach Maupalsant'a czyt~fuik
znai j 1e rozstrzygnięcie tych zagadnień, przeprowadzone w sposób, zgodny z rzeczywistością. Książki
rysy ane są za zaliczeniem pocztowem: prze.syłka na rachunek kupująceao podług taryfy pocitowej. opa·
owanie bezpłatne. Zadatek w 2 rb. 58 inW• wysyłać należy (rnotna markami po.cztowemi klb stem~
pfowemi) do

Jedynego składu na całą Rosję: Petersburg
Peterb. Storona1 Bolszoj ptospekt 56-1.

J. K. Peters.

wiadomości, że

z dniem I kwietnia b. r.

,,PERFEKT".

Przez krótki c:zas pó zniiónej cenie
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podaje rume1szym do publicznej

1217-26-3

fY

r;M1m

1266-3-1

)ł i in~e polcea ':-~EMAN Wól-

••••••••••••••••••••„.i'
11

Kirch·

czeości, elemeatach i t. p. Przygotowywanie akkumulator6w, ełena~. s11cł1yQI
baterjł. Jak Zapfowadzić oświetlenie elektryczne przy pomocy elmcntów, 1.tr.zędzenie
telefonów, d~wonków elektrycznych. Drobiazgowe obliczania, rysunki i t. p. .Małe dy·
namo-mas-zyny, ełektromotory. Galwanopla•tyka. Złocenie, posrebrzanie. Urzą-,

Magistra N. SCHATZA

ł(

~;~~en~~~~;;

Hyglena. Alfabetyczny spis ważniejszych ogólnie znanych le·
karstw, środków lekarskich, sposoby utycia i przygotowania. Książka ta powinna się
znajdować w każdej rodzinie. Cena 1 rb. 75 kop.
p"ięknośc"i Sztuka, Jak bJ'.ć pięknym. R.ady po!yteczne ·
• i wskazówki. Jak zachować plęknośc i zdra.
wie. 1 rb. 50 kop.
Co to jest piękność? Toaleta kobiety światowci. Wanny. Masat. Kąpiele. Hy·
droterapia ł przyrządy do niej. Obmywanie twarzy. Liszaje. Środki kosmetyczne.
perfumy i t. p. Bielizna. Obuwie I odzież wogóle. Kilka uwag specjalnie dla dam.
Prze.w.odnik dla gośpodyń. Podrę€zn!Jc jak
Ksl.ążka
• zmrueJiZyć wydatki w gospodarstwie do.
mowem. Przeszło 3000 przepisów przeróżnych potraw mięsnych i jarskich. Tom dutcgo formatu. Cena 3 ruble.
Dzido D ra fi·
szczęsc1a.
1ozofji P.
nera. Cena 1 rb. 75 pko. Popularny ten profesor usiłuje nam dowieść, jak pogodzić
się z życiem, kiedy I w jaki sposób korzystać mo.temy z uciech i rozkoszy życi0wyd!,
których dostarcza nam przyroda, sztuka, literatura, przyjaźń, ognisko domowe, relig;a,
praca I odpoczynek, malując jednocześnie jasną przyszłość człowiekowi. Całe to dzieło
tchnie pogodą i podnosi na duchu. Trzeźwe poglądy autora wypowiedziane s~ w for„
mie dostępnej . Każdy, kto tę książkę przeczyta, osiągnie wielkie korzyści.

„Ozlrls I GmngaDn"

f Zarys kosmologii.

słów,

do języka rosyjskiego. Wielki tom dużego formatu. Paręset ty·
sięcy słów. C. 3 rb. 50 k. Podług gazet „Nawoje Wremia i „Świat" Książka• ta jest
cennem wydawnictwem w językoznawstwie I powinna znajdować się na stole u każ·
dego inteligentnego człowieka; stosunkowo do objętości tego pięknego wydawnictwa,
cenę jej można zaliczyć do wyjątkowo nizkich.
które

bez: pomocy lekarza.

Dr. B. Czaplicki

KONS'fANTYNOWSKA 11.
Srphilis 1 skórne, weneryczne
choroby dróg moczowych.
LECZENIE SYPHILISU
EHRLICH-HA.TA 606.
Przyjmuje od 8-1 rano i od ó-8
wiecz., dla dam osobna pocsekałnia
iwi~ła

Badanie mamek.

Choroby uszu, nosa i gardła

Dr. L. Klaczki n

od 4-5. W niedziele i
do 1 rano.

Tłumacz. D-ra S. Jerszowa Cena 2 rub. 50 Rt>p.
Powyżsn ksiątka prof. Orosse, znakomitego francuskiego neuropatologa, zawiera ściśle naukowy wykład nowoczesnych poglądów na hypnotyzm, praktycz114 ocenę
faktów l zjawisk w tej dziedzinie a także szereg osobistych spostrzeteń i wniosków.

Orosse.

Piotrkowska 45 (róg Zielonej), Telef. 3o-ta.

krwi, wydzielin, moczu.

się

podług

sil człowieka.
Okkułtyzm • Cena 1 rb.
„W francuskiego, niemleokiego, angielakiege I ła•
Języko
·
ciny, każdy bezwarunkowo ma możność gruntownego naucze.

Wewnętrzne

A~alizy

iAmR•ICza s•11a - SUQQ8St)•l•m
otacn~ych do pod•
Tar-'
„ • Zmu§cl~
dania
wa.sz:eJ woli. SamoFlauera l Tarchanowa. Cena 2 rb. 50 kop.
Hypnotyzm i suggestja (leczenie chorób). ł~~d:

llCZCk hypnotyzmu

i

(Początek

więceJ

roku lic211 siQ od 1 kwietnia). -
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PRALNIA BIELIZNY Znana w Łodzi t>w
M. Cieślak, Piotrkowska N! 88 . . _ i

Znana w

ł:.odzi

Zawiadamiam niniejazem Sz. Klij.entelę. że otwerzyłem Gddzia W
chemicznej pralni i przyjmujfJ wszelk11t garderobfJ JB1!H9t i dam.1k~.
takie firanki, portjery, dywany, wogóle wszystko w D;krH cke~iu117 ~
wchodc11t11• pa cena.cli. bardz~ przy1tępn7ch.
W
Z sza~J:tk!•m

S
i
i'-' 21-104.-11

I

.

M. C1eslak

Piotrkowska 88, w pollwerzu.

I

I

~

--~ffCłe&e••••••NN$9~~9ea~!l~M~EElff~9"9,_
Jr ti:Hu.l Ja.u Grodka, Wibtwska Ji 106r.

