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'fi Łodzi:

Prenumerata

~ocznie 6 rb., półrocznie
miesięeznic· SO kop.

S rb., kwartalnie 1 rlt

50 kop.,

Za odnoszenie do domu łO kop. miuięcmle.
ł przuyłką

poczto\IP-=

Rocznie 7 rb. 20 kop., półrocznie rb. 3 kop. 81
kwartalnie rb. I kop. 80, miesięcznie 60 kop.
Zagranicą miesięcznie rb. I.
_na I s~r?nlcy SO.kop. i:a
wiersz lub 1ego m1e1sce, wśrod tekstu
60 kop., reldamy po tekście 15 kcp., nekrologja
15 kop„ Ogłoszenia zwyczajne 10 kop. Zamiejscowe
po 12 kop. za wiersz nonparelowy. Ogłoszenia małe
1 I pół kop. za wyraz. Katde ogłoszenie najmnle.
10 wyrazów.
Ogłoszenia:

Wychodzi codziennie po południu, oprócz niecłziel i świąt uroczystych.
W soboty z dodatkami

ilusłrowanemi

dla prenumeratorów.

..„

Egzemplarz pojedynczy 3 kop.

::

Ogłoszenia

Nadesłane

„Gazeta" drukuje tylko w języku polskim

.Redakcja u1ica Widzewska nr. 106a (Telefonu Nr. 20-22). Administracja Przejazd nr. 1 (Telefon 20-30). R~kopisów drobnych redakcja nie zwraca.
Interesantów w sprawach redakcyjnych przyjmuje się od 2 do 4-Widzewska 106a.

Nr. skrzynki pocztowej 570
.
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l'ilje kantoru: Zgierz, Aleksander Lach, kiosk kolportacyjny. :: Zduńska Wola, Ksi~arnla Welenowskiego :: Pab)anioe 1 lSiuro D1iennlków, A. Wadzyńsklego. Zam_kowa 23.
Aleksandrów, skład apteczny J. Auerbacha.

Teatr POLSKI

Dziś

i jutro

wie cz.

Cegielniana 63.

„Illum~nie[ ~~~iet".

Jutro

po

południu.

„Pani Maliczewska"

Dziewica Orleaóska"
l wy~t~oem Stanisławy Wysockiej. „Pani prezesowa".

Teatr „POPULARNY'' Dz~i~;;~ru
Konstantynowska N! 16.

,~IARDzie-p~~lna WIU~ł"
Nr. I.

f'

KONCERT

Jutro po

dobrze
ir;granego

trio

•~ Uł~l. 1wieu.

p1zekąsek.
„W~ldschle11che11•, i pibeńskie:

:BUFET obficie zaopatrzony w doborowy wybór

PI WO browaru

PrlY lokalu 1ala bilar~owa iDiet gabinetów. ~ ~e~~ił~lęd~ ~'-"e~ętr !?;:::.~~

MUlYKA ARIYUYUHI

Dzisiaj zmieniły się czasy.
Najemny żołnierz stracił war„
tość, ale rn oż na za to drogo sprzeTelefon 2-94.
226-1 dawać krew swoich poddanych.
Dzisiaj można na ludzkiej krwi
Pierwszorzędna kuchnia.
Wykwintne urząrlzenie.
sprzedając ją na giełdzie
zarabiać,
Tow. Akc. S-ów K. ANSTADTA.
lepszą cenę.
znacznie
za
i
;
1 ··
Oto dzienniki petersburskie utrzymują, że król Mikołaj Gzarnogórski,
dla tego przed wcześnie rozpoczął
że sprzymierzył się z pewwojnę,
nym maklerem giełdowym z Odesy,
który po otrzymaniu przez niego
1011-20-a
Piotrkowska 17. Tel. 22-31.
wskazówek, porobił znaczne zaangaWsi.-aniale nrzlłdzony lokal podług nowoczesnych najnowszych wymagań.
żowania giełdowe na znil:kct w PaW ten sposób król Mikołaj
ryżu.
da
~
52 miljony franków.
zarobił
Codziennie KONCERT kwartetu Filharmonji.

ló~t róg ·fiłównei i Włdlevnkiei

BRR ,~RO Vf\L"
P IWA

Oryginalne Pilzne.r Pschorr. Właśc. Otto Rottmann

Restaurant-Bar Imperial
Wszelkie zamówienia
Poleca

się

domów wvkonvwa sie po najniisucb cenach.

Szanownej Publiczności

się

na letnie przechowanie

palić?

znane papierosy

JROU-fR~U" min. ~ kol.

A. Bromberg
Skład

zarzl\d Józef Palejowski.

Co

FUTRA
przyjmuje

ia

T•wa „Laferme"1020

futer

Piotrkowska Nr. 31:

pzisiejsze wojny.

eeeeseeeeeeeeesa
Nasz dodatek.

Z Berlina

Z za kordonu:
WieHri Kraków.

Rada m. Podgórza, po dwuletnich tar·
gach i układach, ucaw~iła wresz~e w za·
wiekach średnich istniały ca~ sadzie - na wuiosek burmistrza · Marjew•
le zgraje najmitów w Szwajcarji skiego - pra.vłlłcae'.nie Podgórza do Wiel·
i innych państwach Zachoau, które kiego Krllkovva.
-i-

w

Do dzisiejeeego numeru „Gazety" do·
nasz dodatek Jiteraeko-artyetyarmy, czekały tylko na to, kto zgłosi się,
który zawier:i: • Wiga Kepi" (wierśz) „SĄd aby ich wynająć i zaciagnąć w szeczarnyeh rycPrzya obraa&k z przeszłości li· regi wojskowe. Jednem słowem, kto

twy) przez Micb;:ifa

Japołła

oraz

„U mm miał wtedy

Tomana Zawa-

donoszą, że

w Wiedniu z jednym z banków robiono podobne kombinacje, a mianowicie bank otrzymywał informacje
i odpowiednio do te-go prowadził
operacjo giełdowe.
Rewelacje te wywierają olbrzymie w.rażenie na ludn6ści Ozarnogó·
ry, która przelewa krew za ojczyznę, król ich zaś kieruje się w swych
czynach tern, ile zarobi na przela·
I).ej krwi swoich poddanych.

Newy profesor.

łączamy

przed laty" (1>1Ulfj~) przez
dy11sli.iego.

również

wojować

bo ta

w

duzo

pieniędzy,
ludzką

i przelewać

mógł

Cesarz Fra_n0isaek _ Józef zatwierdził
IMJminację b, kustosza muzeum sntropolo·
g~egti w Petel'Sbu~,d-r.a.Jana Czekanow·
llkiego, na nadzwyeza~nego pi-ofesora uni·

krew,
w.enytetu hvomkiego, gdzie nowomiano•
1aoiiarowyvJana W8llf p.role&or o!AYjmie ilatedrę etnologjł1

zawsze była
dostat~.cznej ilości.

-

antro.p"ołqd,

południu

CODZIENNIE

·

z

Cesarstwa.

Bojkot kolei au&trjackioh.

• Wieczernieje Wremia• w ostatnim
numerze nawołuje do bojkotu kolei austrjackich i radzi rosjanom posiłkować się pr,zy
przejeździe zagranici;} kolejami niemiec·
kiemi, gdyi w Auctrj'i grozi poddanym rosyjskim los inżyniera Alechhu1, aresztowa„
nego w Wiedniu pod zsrzutem 11zpiegcr
stwa. Dla nadania radom swym moey
bardziej przekonywuji}Cej. „Wieczerniej9
Wremia" pisze, że w Niemczech wszyatko
jest lepsze i tańsze, niż w .Austrji, puytem
.Berlin jest znacznie większy i bardziej
interesujący, niż Wiedeń". Pomiędzy Ber·
linem a Wiedniem -- zdaniem "Wiec.zer<
nieje Wremia" - istnieje taka różnica, ja11
pomiędzy Moskwą, i Charkowem.
Więzienie

jako dom publiczny.

Brak należytej kontroli ze strony władz
odpowiednich nad więzieniami prowincjO<"
nalnemi doprowadził do oburzającego faktu,
jaki miał miejsce w Jekatierynówce w guh

charkowskiej.
W 1909 r. do więzienia w Ekatiery..
nówce, po trzechletniej niebytności, prZJ•
był wiceprokurator w l!lprawie jednego Jl
więźniów i wykrył, że nie tylko postępo·
wano w sposób niesłychanie brutalny z
więźniami, lee~ oddział kobiet are11ztantek
zamieniono na cl-Om publiczny. Dozorca
więzienia za opłatą, 80-60 kop. wpuszczał
do oddziału obcych mężczyzn, którzy zjeż.
dżali się nawet z dalszych okolic. Dozorce
saś wfęM.enny i stróże zabierali młodsze i
ładniejsze aresztantki do siebie do miesz·
kania. Bizczególne powodzenie miała 17-o
letnia aresztantka Horynówna, z której zrobiono faktyczną prostytutkę. Z ni-ej nad„
zorca llłarezenko cilłgnął w ten sposób doehód, ie sprowadzał ją, do ka1&celarji gmin·
uei j BIJrzedawał gościom.
Śledztwo w tej sprawie ciąg~ło si12
trzy lata, przeszło pnez trz8eh sędziów
śledczych i dopiero obecmie zostało zakoń·
czone.„
Fod sąd oddani J1.0stal1 Naiazi~nk.o. KQr
czar:enko i Chawzenłio,
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Z Litwy i Rusi.
:Zjazd Tow.

spółdzielczych

w Kijowie.

połowie sierpnia odbędz.ie się w Ki·
jawie zjazd rrowarz~stw spółdzielczp:h,
1Jziałaiących na prZti5ltrzeui całngo państwa.
Program zjazdu obejmuje następujące kwe-

W

lltje: projekt nowego prawa o kooperaty·
wacb, ogólne zasady ol'ganizacji stowarzy·
szeń i okręgowych banków spółdzielr.zycb,
sprnwa op0datkowania kooperatyw, położe
nie pra cowników . w kooperatywach oraz
działalność kulturalno· oświatowa Town·
rzy!'tw. Zjazd podzielony będzie na sekcje
kooperatyw: spożywczych, kredytowych,
wytwórczych i ~olniczych • .

Z Warszawy.
Ubezpieczenie robotników.
Więk~zość

zakładów

przemysłowych

ewleka z wprowadzeniem w życie nowego
prawa o ubezpieczeuiu robotDików.
Do tego czasu tyfao kilka fabryk na.·
~naczyło na przyszłą sobotę wybory
pełno•
111ocników i wywiesiło rozdane przez inspekllje fabrycz11e ogłosze11ia, reszta się z tern o•
ciąii;a, czekając na wyjaśaienia Stow. prze-

2) Skasowanie nieracjonalnego przeno•
szenia robotnikew z jednej roboty ua drugi\.
3) Przywrócenie zapbty za godziny pracy nad normę.
4) Przywrócenie cen pracy, wprowadzo·
nych w swoim csasie, przez przedstawicieli
administracji i robGtuików.
5) Przywrócenie normalnyeh podwyżek
placy.
6) Urządzenie łaźni i przestrzeganie wa·
ruuków hygjeni!!znych w warsztatach.
'i) Nie nakładanie kar za drobne opó·
żnie ni a.
.
8) Ludzkie traktowanie robotników.
9) Ueunięoia majstra wydziału mechani·
nego Gtludiewa.
Otrzymawszy te żądania p. Kapustinskij
oświadczył, że zamyka ivydział mechaniczny.
Strajl. trwa.
Konfiskata.
Policja skonfiskowała wczorajszy popołu·
dniowy numer .Kurjera Warszawskiego".
Repertuar
Teatru polskiego w Warszawie.
Sobota du,

19 b. m.

„Miodowy mie-

siąc•.

Niedziela do. 20 b. m. o godz. 3 i pół
i Górale", wieczorem
„Miodowy mieaiąc•.

po poł. .Krakowiacy

mysłowców.

Wobec tego inspekcja fabryczna uprze.
2 ty·
prze·
lnyslowych nie wprowadzi w ~ycie wspeimnianrgo prawa, inspektorzy zmuszeni będą
wprowudr,ić je sami, z pociągnięciem do odl>Owiedzialnosci sądowej opornych.
Strajk w waf'lsztatach kolejowych.

11ziła zarzll,dy fabryk, że jeżeli w cil}gu
i:odniow Ełg o terminu, który z zakładów

Jak zaznaczyliśmy wczoraj, w warszta·
tnl'h praskirh -kolei nadwiśla1iskich (na No·
wcm Bródnie) wybuchł onegdaj zatarg eko·
11omiczny.
\\'ezoraj rano zgł1Jsili się do pracy robo·
t11icy ws?.ystkicb wyd7.iałów; nnczelnik war~r.t a t ów p. Kapuatinakij wpuścił wszystkich
o!Jotn:ków, z wyjątkiem wydziału mechauicz•
nego (ogółem 300 ludzi), żądając od nicłl, by
podpisywali nowe warunki, która dla nich o-

pracował.
Na to robotnicy si~ nie zgodzili, twier-

Z

sąsiedztwa.

Zawalen:ie się domu w Zgierzu.
( c) W ;izoraj o godz. 2 po poł, w dzielnicy Rtarorniejskiej w Zgierzu, nad posesją
nr. 7/40 przy ,ul. Piątkowskiej, stanowiąc!\
własność Mo1izka fopszyca, wzbił się w gór~
gęsty obłok pyłu, który na chwilę
przysło·
nił kilka sąsiednich posesji. Okazało się nie·
bawem że na posesji Lipszyca runęła szczya
towa ściana 1 piętrowego domu trontowego.
Nadto runęły częściowo, pociągDięte c1ęzarem walącego się muru, szczytowe wiązania.
dachu oraz sufity.
W domu tym mieszkało 5 lokatorów.
Po stronie, która uległa katastrofie, z ogól·
n~j liczby 4 mieszkań, dwa były wolne, ipozostała dwa zaś zajmowali: Ferdynand Tym,
majster fabryczny- na górze i Izrael Ber·
majster, nauczyciel-ną.. parterze.
W mieszkaniu Tyma w chwili katastro·
fy nie było nikogo, za to w mieszkaniu Bermajstra znajiowala sit cała rodzina składa·
j(\ca się a kilku osób, które jednak nie od·
niosły 11 zwanku.
Lokatorzy drugiej pDłowy domu, która
pozostała nietkni~ta, uczuli tył.co silne wetrzą.·
śnienie, po którem w panicznym przestrachu
wybiegli na lllicę także bez szwanku.
W chwilę po katastrofie przybyły na
miejsce władza policyjnę i zarz!\dziły środki

dri\c, że jedynie obowiązującymi są dla nich
v.·aruDki pracy przewidziane w książe<Jzkacb
fllużbowych, a zatwierdzone przez ministra kotnnDilrn1eji.
P. Kapustiuskij robotników wydziału me
chanicznego do pracy nie dopuścił.
Wobec tego wszy1tkie wydziały porzuciły pracę, oświadczając, że przystą)ią do niej
dopiero po załatwieniu 11prawy z wydziałem
mechanicznym,
P Kapnsdnskij wezwał wobec tego 3-ch
dełega tów z wydziału mecbauicznego do pro- zube.zpieczające.
wadze nia rokowań; robotnicy przysłania de·
Dziś specjalna komisja dokona ogł~dzin
legntów odmówili twierdząc, że stawią ai~ źwaliak i dJmu w celu skonstatowania przy·
WSZJllCY, o ile usuni~te będzie ogłoazenie z noczyny kiltastrofy i. orzeczenia,
czy ocalała.
wemi warunkami.
połowa dt•Hnu może być zamieszkana.
'
Gdy &głoszenie to naczelnik polecił zdjąć,
Jak twierdzą s.tarzy ludzie, dom Liprobotnicy się stawili i w obecności pułkow· szyca stoi około 50 lat.
1 ""
tandarmerji złcnyli p. Kapustinskiemu
\ „1 rnki naatępujące:
Ochroaki w okolicy.
I) Przywrócenie przedstawi.cieli robotni·
(o) Mieszkańcy wsi Romanów pod Rzgo· ., w wnrsztatach.
wem, pp. Tom!lsz ~ychowski i Piotr Ow·

Wy11tawieoie „D1iewicy Orleańskiej" Ila•
esarek uzyskali pozwolenie władzy nn otwarcie ochreoki dla dzieci rodziców udających leży przeto do imprez kasowych; jednakie
i w tym kierunku chybiono, gdył ••la nle
ai~ do robót poloych.
wypełniła się szczelnie.
•owe atowarz„azenia.
B.
(o) Władze odnośne zalegalizował; U•
-o- ·
staw~ stowarzyszeaia spożywczego p. n. „ Wiosna•, powstającego w Łodzi.
• Założyćielami tego stowar.i:yszenia, między inuemi, są pp. Wojciech Walczak i Józef
Wagner.
Nowe inst7tucje kredytowe.
Jednocześnie zalegalizowana
została uZarząd
gubernjalny piotrkowski zat11tawa takiegoż stowarzyszenia w Aleksandro·
wierdził
ustawy
następujących, nowozało
wie, p. u, .Aleksaudrow11kie stowarzyszenie
ionych Instytucji kredytowych:
1pożywcze".
1) Ludowa kasa pożyezkowo-oszczęd·
Na cseluałoźycieli tej placówki stoi oby·
nościowa, do której według ustaw nal6żeć
watel Adolt Szwab.
mogą tylko stolarze.
Wodowstręt.
2) Pierwsze żydowskie Towarzystwo
(c) W Jagodnicy ·złotoej, w gmrn1e Rą· kredytowe w Łodzi, z prawem udzielenia
bień, wściekl się
pies kolonisty Augusta kredytów do wysokości 1000 rb.
Szajbnera i pokąsał krowy, należllce ·do Ale·
3) Podmiejska kasa pożyczkowo-osz·
lil!landra SienkiewicH.
czędnościowa w Łodzi.
Dla zarządzenia lirodków zaradczych,
4) Żydowski związek wzajemnej sawładze powiatowe dele~ały do Jago.duiey mopomocy. Ostatnfe dwie instytucje mają
w~terynarza Dreckiego.
jednakże prawo dopiero wtedy rozp.octąć
swą działalność, gdy inspektor dla drobne·
go kredytu p. Kreatjanow uzna istnienie ·
takich towarzystw za niezbędne dla Łodzi.
Trust herbacian7.
(b) Tutejsze sfery handlowe otrzyma·
ly wiadomości, że wobec wydanego niedaTeatr Popularny.
wno przez gubernatora w Chunani rozpo·
Występ p. St. Wysockiej. - „Dziewica
rządzenia handlowi he!'batą grozi poważne
Orleańska" Fr. Schillera.
niebezpieczeństwo-mianowicie utworzenie
Dyrekcji teatru Popularnego naldą si~ się tmato herbacianego.
znowu wyrazy uznania Ził poiyskanie znako·
Według nowego prawa większe firmy.
mitej artystki, jedn11J.że wybór sztuki dał do· handlaj\ce berb-atą w trzech główniejszych
wód ustawicznego lawirowania między ~potrze- okręgach prowincji Chunani, winny płacić
bami obu rodzajów publicznośc'i.
za prawo otwarcia handlu w każdym od·
Jeżeli teatr Popularny chce odpowie- dzielnym okręgu po 2,000 taelów i za pradzieć swej nazwie i stosuje się do publiczno· wo prowadzenia handlu loO taelów rocznie;
ści, zapełniającej widownię w świtta, to mi· w czterech podrzędnych okręgach sumy te
mo to możnaby wybierać sztuki inne, ńie ko· zmniejszone 1ą do 1000 i 50 taelów.
niecznie kostjumowe i dekoracyjne.
Jednocześnie projektuje się liczbę firm
Wszak literatura współczesna posiada ty· handlujących herbatą zmniejszyć do 14 7, w
le utworów dostępnych dla warstw najszer· stosunku do 1912 r.-216 i 1911 r. ~ 200
szych, a mimo to nietylko literacko ale isto· firm.
tnie wielkich.
\Vreszcia w Chankou urządzony ~bęBo jeżeli dla. literatury Schiller zawsze dzie okręgowy skład, w którym będzie
pozostanie mocarnem ducha, to wartość jego przechowywana. wszystka herbata i w celu
dla sceny maleje z dniem każdym, chyba gdy- sprzedaży Jej będzie wycaekana najlepsza
by reorganizowali te dzieła reformatorzy sce- pora pod względem wysokości cen.
ny jak Reinhardt i inni, albo też gdyby dzie·
Handlarze herbatą w Szancbaju, załom tym lflotna zapewnić wystawę kosztow· uiepokojeni tern wmieszaniem się do handlu
ną, a~mimo ·to się nigdy nie opłacającą w sto- wladz administracyjnych zwrócili się de
do dzieł innych, uzyskujących mniej· rządu w Pekinie z protestem przeciwko
111mku
szym nakładem pra<Jy i kosztów daleko mo· wydanym przepisom.
cniejsze wynikt artystycżne.
Konjuńktur:r handlowe.
Przytem, jak zazn1tczyłem już dwa tygo(b) Chociaż lista przyjezdnych manu·
dnie temu, nktor współczesny nie może prze· Cakturzyestów z każdym dniem się zwiększa,
jąć się
charakterem rysowanym za wsze bla· nie zmienia to jednak stagu na rynku bando i niewyraźnie, a deklamacja b~d!\CI\ ud:iia· dlowym Łodzi i nie ma si~ ku polepszełt"m każdej po!ltaci może porwać tylko w pe· niu go.
wnyeh momentach.
Przedewazystkiem do Łodzi prznezTo t~ź i p. Wysocka, która w czasie po· d!ają średni i drobni kupcy gubernji cenprzednich wystQpów wykazała nadzwyczajn" tralnycb, lecz bez gotówk.i, tylko z zapaaem
ciągłość i stopufowanie napięcia dramatyczne· weksli in blanco.
go, tutaj grała tylko momentami. Były nie·
Przemysłowcy
zaś
lódzcy nauczani
które z nich porywające.
doświadczeniem, boją się dawać towary na·
O całym zespole niema co mówić. Sztu· kredyt.
k~ przygotowano w zbyt . krótkim czHie, aźeJeżeli były w ostatnich CZlllilll.Cb doko·
by możua było posz<Jzil,ólne role opanować nane tran.Zll.kcje, to po więkezej części za
chociaźby pami~ciowo.
gotówkę lub z solidnemi firmami, wypla.

KRONIKA
===================·

Wieczory teatralne.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

..
- Łódzki

o

G o r g nj u s

i widząo moje zdzi wienio dodał: -

z:

(Rzecz dzieje si~ nie na przedstawieniu
.Cyganerji Warszawskiej•).
Jeżeli nie dzięki niestrawności potraw
podawanych w niektórych restauracjach i ba·
1·acb naszyl'h, to przynajmniej dzięki znajomosci .Cyganerji Warszawskiej• Nowaczyńskie·
go: poznaliśmy „śro.deb. czyszczący od nale·
~iałości obcych" imci pana Gorgonjasza,
który przeszczepiony na nasz bruk wprawdzie
\V odmiennych 1updnie szatach i okoliczno6ciacb e.tanął przedemną wczoraj w jednej
li: pierwszorzędnych knwiarni, gdzie jak na .
feljetonistt') „Gazety" przystało-specjalny .dla
Innie rezerwują stolik...
·
Cay mógłbym aająć miejsce obok

pnnu?.:
Spojrzałem dookełn po pustych stołach,
przy których dość było miejsca dla pytaj~·
ce'go i zauważyłem prsytem, że pytający zrotumiał mnie zupełnie...
- Taki jest dośó wolnych stolików, ale
ja mam azczt>-góln.ą sprawę do pana, jako do
feljetonisty „Gazetyu.„ - odwtócił się cokol·
wiek i 11.iedząc już przy mnie krzyknął:
Piwnic ~n} !..

Kogo pn.n woła? -

Piwniczego!.„

ztipyta!em.
odn:ekł spokojnie

po wasze-

Więc

by: bajanie o pięknie!.. Niech mi pan powie
jeAzcze eoś ze swego ełownika .. ,
To takie
Kelue1·, ą ja~ on twierdził, piwniczy po·
- Bo to jt!st niemczyzna!.· .Zie/•!
A zabawne!
dał nam kawę.
Brl bn
Uważa pau n mnie to .brrv. za·
- Zabawne? no wie pan jabym tego
- Pauu jako feljetoniśeie ofiarowuje stępuje wasze .pfer• w c:em wfdzę również tak nie nazwał, ale co panu powiedzieć?
moja znajomość, na któręj może Jian wiele niemieckie po.chodzenie; • pfojf" „. I wogóle,
- A no jak pan przetłomaczy słowo:
akorzyetaó, bo ja panie jestem czyścicielem!„· wracając do rze<izy, jestem nieuhłag~DY na logika?
·
Jeżeli mam w tej chwili być szczerym, tej kropce!..
- Prawomyślnia!
- Na jakiej kropce?
to przyznam się wam mili czytelnicy i prze- A psyclłologję?
- Wy mówicie z niemiecka .na tym
~iłe czytelniczki że jak kol wiek jestem czło·
Rozumie się, że: duchobajda~
wiekiem dobrze wychowanym. miałem szczery punkciel" Otóż gdzie mogę warcholę -· pau
Ortografję?
zamiar natychmfast wstać od stolika- i bez by powiedzitił: agituję - aa tq wzniosłl\ my·
Pisannal
iłowa opuścić mego poczciwca, bo przyzna śle nicą.
Pedagogikę?
każdy, że siedzenie przy jednym stoliku z czy.
- Co, był pan w moich kochanych My·
Chowanna. ;
ślenicacll!?
śc.icielem alias byciem, czy ież. oprawcą - A warjację'?
nie jest rzecz!\ bardzo przyjemną, a, przynaj- NiĘ· ) nie byłem!.. „myślenica• j4'st nil
- Jnż raz zaznaczyłem: błędnomyślniat
mniej zaszczytną. Ale gdym zauważył szla- polśkie przełożoną: .idea• 1 Ale do rzeczy!
Rzecz prosta i zrozumiała, że po otrzychetne rysy mego poczciwea w tej!e chwili Mogą mnie poczytywać za błędnomyślnego.
maniu
powyższychł odpowiedzi, zadałem mu
zwątpiłem w to, a by ta szlachetna twarz ale ja sobie z tego nic nie robię. Praca mo·
jeszcze
_jedno pytanie, ale tym razem już
zdolna była tło łapania psów na ulicy i dla ja jest ciężka i niewdzitczna, tem bardziej,
ściśle jego si~ tyczące, a mianowicie: ozy
tego pozostałem na swojem miejscu, czego że nie widzę dotyd1czas wyskoku.
diugo już cierpi nn tę: błędnomyślnię, przyteż nie żałuję bynajmniej, gdy~ mój poczci·
- O, o wyskuk nie jest tak trudno,
~zem,
jako fdjetoni~ta, s więc ezłowiek fiwiec w tejże właśnie chwili pospieszył z wy· kelner! d~ię wódki!„ jaką pan pij~?
glarnie radZ!\CY, rarlziłem mu aie udać do ja.
jaśnieniem:
- Ja wódki nie pije!... .wyskok" zna·
-- Jestem czyścicielem j~zyka!. Prosze czy po waszemu: .rezultat•. Pan wie z ła kie~o doktora 1peejali1ty np. Pańakiego lub
nie brać mnie za kogo innego!„. Staram siQ ciDy: resulto, wyskakuję!.. Bo pros~ę panai d-ra Chodźko w Kochanówce„. i ściskajl\C
piękllą naszą mowę oczyścić z rozmaitych na· czyż język nasz nie jest dość bogaty, by wy· mceno laskt w dłoni wybiegłem na ulict. .
- Paaiel nie mów paa .specjaUsta" to ·
leciałości z niemczyzny, francuzczyzny, łll1~in- starczył l!a określenie wszystkich pojęć bez
uie
jest po polsku - wrsasr.ął za mn~
1ozyzny, postawiłem to 11obie nawet za środek uciekania się do obcej mowy?..
Już nawet
jak opętany - mów pan raczej: szczegółu-
życia.
wychodząc z kropki pięknobajdy -- - wiec!
- Jakto środek?
Utrzymuje się pan
- Papie! co to jest! "kropka piękno·
Janusz Garwolak.
2 tegn'? zapytałem.
bajdy"?
Nie! broń Boże! zaprotestował ływo
- Pięknobajda tłomaczy się na "este·
„czyściciel"-środek tycia - mówio w zna• tyka.•
czeniu .cel" życia!
- Ahal rozumiem! - sawołsłem - ni~
mu:

kelnera.

-

stu

.cel"?

.„

dla czego pan. nie powie"popro·
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r.a.lność których nie ulega n~jmniejszej wąt·
r>liwości.
Większe firmy łódzkie wogóle zastra•sooe krachami, wstrzymują się od więk·
szych tranzaJ.:cji, średnie zaś, potr~bujące
obrotów, bojąc się ryzska zawiefł\j!\ h·anukcje niechętnie.

Jubileusz firmy.

Nie W[\lpimy, że Rodzice i Opiekunowie uczenie pensji pani T. lic2ne z?.stępy
byłych Jej wychowanek, oraz wszyscy
życzliwie odnoszlłCY si~ do kilkunastoletniej
sumiennej pracy podagogicznej przełożonej
zakładu, pośpieszą, w dniu oznaczonym do
teatru, by popr?.eĆ czynnie cel tak poży·
teczny i szlachetny, jak niesienie pomocy,
pragnącej się kształcić niezamożnej dziat·
wie, która w znacznej liczbie zdobywa
wiedzę w zakładzie naukowym pani Tymienieckiej.
Bilety są do nabycia do dnia 28 b, m.
na pensji u p. T., nlica Widzewska J\& 42,
II-gie piętro, front; w dzień przedstawienia
przy kasie teatralnej od godz. 10-ej rano
aż do końca przedstawienia.

We środę b. tygodnia reprezentant
znanych maszyn do szycia pierwszorzędnej
fabryki ang. Jonesa i Tow. akc. dl)wniej
Naumim i Seidel w Dreźnie, p. S. Perła,
ul. Piotrkowska 109, oLchodził dziesięcio
lecie założenia tej firmy w Łodzi.
Z tego powodu, właściciel firmy, p.
S. Perłn, który się cieszy uznaniem i sympatją nietylko wśród licznej klijent~li ale i
Konwencja konsularna.
wśród swych współpracowników, otrzymał
wiele życzeń od miejscowych i zamiej!!CO·
(b) W zbiorze praw i rozporządzeń
wych przyjaciól.
rządowych ogłoszono o zawarciu pomiędzy
Obchótl zakończył się bankietem w Rosją a Bulgarj:.) konwencji· konsularnej,
restauracji „Louvru", w którym wzięli udział sądowej i w sprawie wydawania przestEJp~
wszyscy przyjaciele i współpracown. firmy. ców.
Tow. byłych t.vychowańców szkoły
Próbne pola bawełniana na Kaukazie
Woje. Górskiego.

północnym.

(b) Według otrzymanych przez tutej·
oddział przemysłu i handlu biuletynów
rok temu w Chasa w-Jur cie
urządzone

szy

próbne plantacje bawełny dały dodntnie
wyniki.
Plant:icje próbne zajmujl} tymczasowo
1 i pół dziesięciny obazaru i mają na ce·
lu zbadanie miejscowych \varunków tak
klimatycznych jak i glebowych.
Na plantacjach tych ur.r;lldzone e:~ sta•
cja meteorologiczna i laboratorjum.
Ubiegłe lato w Chasaw-Jureie było
wielce niepomyślne dla bawełnianych pln.ntacji, mianowicie było zimne i deszozowe.
Po mi rno to razultaty otrzymano bardzo
dobre.
Plantacje dały 90 proc surowca z dzie•
przy
siąciny, z normalną ilością włókna
oczyszczaniu, t. j. jednej trzeciej z 1 i pół
dziesięciny plantacji zebrano 140 pud. surowca ..
Z rozmaitych gatunków bawełny nni·
lepsze rezultaty dała bawełna amerybń·
eta, prędko dojrzewaj~ca, która jes~ nnjlep·
1zego gatunku.
Najpierw dojrzał kuta.ieki g· t11nek~
Takie wyniki pierwszego roku działnlności
plantarji wskazują, że kultura bawołny
możebną jest na Kaukazie Północnym i
zajmie z czasem _niepoślednie miej~ce.
Dla

wyjeżdżających

Ukaznł się

sanatorjów

do Szwajcarji.

ropis hoteli,
szwajcarskich,

pensjonatów,
obejmujący

Jl

iÓrą 1000 zakładów,

Spis, podajj\cy dokład.nie ceny, nabyć
można za nadesłaniem karty pol!<nójnej z
odpowiecbią, lub też marki 4-kopiejkowej
pod adresem: Oeffentlichea Verbhra•;ureau
Basel (Schweiz).
Wywóz ptactwa zagran •

ę.

(b) Whdze tutejsze otrzyrtwły ol·ólnik,
ptnct\va
że od dnia 14 maja r. b. wywóz
z11granicę objęty będzie rygorem dozoru
weterynary1ne~o.

Partje ptllctwa, głównie gęsi, dowoźo·
ne z okolic dalszych, mogą być wyprawiana
tylko przez Aleksandrów i Radt:iej6w.
Partje z powiatów nadgranic~nycb,
np. powiatu nieszawskiego, mogą być WJ'"
(Zakrzewo,
wożone i przez przykomórid
Głużewo, Bronisław), lecz każdorazowo za·
opatrzone być winny w odpowiednie świa·
dectwa weter,Ynaryjne nłetylko o pomy1lł·
nym stanie zdrowia danej partji, lecz i pta·
ctwa w okolicy (gmina, wsi), z któl'ej partja pochodzi.
Nowa sala llcytać„jna.
W ubiegłą niedziel~ otwarta zostala

przebywa wielu
Poniewnż w Łodzi
szkoły, ·pro·
byłych uczniÓ\V wymienionej
szeni jeeteśmy o zqznaczenie, że w ubiegłym miesiącu ukonstytuowało się w War·
szawie Towarzystwo byłych wychowańców
szkcły W. Górskiego, mające na celu ut1·zy·
mywanie stosunków koleżeńskich, pomoc
wzajemną członków .oraz pomoc dla mło·
dzieży kończącej obecnie szkołę.
Wybrany zarząd ukonstytuował się jak
następuje:

Prezes p. Teodor Werner (Warszawa,
Szczygla 7), wiceprezes p. Wacław Dzier•
żawski (Wierzbowa 2), sekretarz p. Stanisław Zadrawski (Szczygla. 3/5), zastępca sekretarza p. A. Hubert (Wielka 81). skarbnik
p. Freyer (D1uga 16), zastępca skarbnika
p. J. Martens (Wilcza 46).
Członkami zwyczajnymi zarządu są
pp. M. Jankowski, W. Jankowski, Z. Mosz·
kowski, C. Kijok, J. Jurczykowski i J. So·
en owski.
Lokal zarzl}du mieści si~ przy ulicy
Hortensja M 2.
Pociągi noćne.

zobowillzania S'i\ e za W iernli Z p. rea ta urn.
torami tak, żeby znmiast miesięcznej wypłaty pensji pobierana takowa była tygodniowo w każdy poniedziałek. Wniosek ten
po oży\Vionej dyskusji znaczną, większości:}
głosów przyjęto. Załatwiono także kilka
spraw bież!}cych.
.t.ódzka

atraż

ogniowa ochotnicza.

W niedziel~ dnia 20 kwietnia o godz.
7 i pół rano: ćwiczenia 1 oddziału przy
doJLu rekwizytowym tegoż oddziału,
W poniedział~k dnia 21 kwietnia o
godz. t5 i pół wieczorem: ćwiczenia 3 oddziału przy domu rekwizytowym tegoż od·
działu.

Zebranie robotnicze.

Napady.

-

(ex) Wczoraj o godz. 8 :wieczorem Dl\
ezoaie pod Ozorkowem napadło kilku ludzi
na furmana Leibusia Chankowicza, którema
bandyci zadali kilka ran w głow1,1 i twarz.~
- (ex) W cztery godziny po wyżej
opis11.nym wypadku został napadnięty na ulicy Frnnciszka1iskiej Seweryn Ostrowski, któ·
remu napustuik zadał 6 ran w głowę, lfłC•
1 bok.
O. w stania groźnym przewieziony IO•
stał do szpitala Poznańskich.

(d) Jutro o godz. 6 po poł. w lokalu
- Karbolem •••J
Tow. krzewienia oświllty przy ul. Mikołajew·
(ex) Na przechodzącego wczoraj nlic,
skiej pod nr. 11 odbędziQ si~ zebranie robo·
w pobliżu ulicy Skwerowej Wolfa
Dzielni\
tników.
Na zebraniu omawiana będzie sprawa Seid~ wylał ktoś flaszeczko karbolu, skutkiem
worowadzenia w życie nowego prawa ubez· czego wytwor1iyło si~ na ul. z11mieszaoie, na
którem widać zależało pomyełow) m złodzie·
pieczeniowego.
jom i oczywiście portfel wypchany pieui~dzmi
Z aekoji kolarzy Reaursy Rzemi~śln.
W dniu 18 b. m. pod przewodn'.ctwem ulotnił sit wtedy z kieszeni p. S.
Niema co, technika złodziajska wlilt„
szłonka zarządu p W. Jagusia odbyła si~
narada sekcji kolarzy, na której zostali w.v· puja na nowe, a może stare drogi.
brani: na kapitana p. Jó.c1ef Kędzierski, za·
- Postrzał.
etępcy pp. Jan Ekiert i Bolesław Pawlak
(ex) Marta Bumerak robotnica fabrycz•
na gospodarza pani Mnrta Bankoni, następ· na została wczoraj wypadkowo postrzelona
nie zacedywano, aby wspólne narady koła w nog,.
kolarzy odbywały się w każdy rhitek w
Pogotowie przewiozło j!\ do 1zpitala
lokalu resursy, w którym· to czasie mai!} Aleksandra.
możność zgłaszania. się chętnych w celu
- Przejechanie.
należenia do tegoż koła.
(ex) Pod tocząc!\ się cię~ką brykt na
Z sadu okręgowego.
·Zarzewskiej wpadła wczoraj M-arStaro
ulicy
W poniedziałek 21 kwietnia rozpoczy•
która oduioda przy tam zwiEberbolz,
janna
na si~ kadencja drugiBgo oddziału piotrkow·
abnięoie prawej no~i i okaleczenie czoła.
sa.idu okręgowego dla '!praw karnych.
1kiego

bEJdl\
sprawy:
1) Rafał Abramowicz oskdr~ony ó prze•
kroctenie ustawy budowlanej.
2) A. Serejski z powodu urzl!.dzeniat!me·
ohanicznej niciarni bez pozwolenia władzy.
3) Robert Tomas na podsta\vie 29 para·
grafu prawa pokoju,
4) Andrzej Grudziński o krad?.ic!.
'5) Adnm Bormiteiu g przekroczenie U·
1tawy budowlanej.
W pierwszym dniu rozpatrywana

następujące

~

„Optique Parisienne".
Pocif}gI nocne na kolei Kaliskiej zo·
(dl) Kinoteatr przy ul. Piotrkowskiej 15
wi;rowadzone bezwarunkowo od 1
wystawia dziś nowy program, w klórym de·
maja r. b.
Powiększenie pracy.
monstrowany będzie wstrząsajrlOY dramat p.t.
(li) Wobec otrzymanych dośc licznych „Sprzedana za miljony•, z ud7.!nłem najlep·
obstalunków, fabrylra Ch. S. Wiślickiego szych artystów film kinematograficznych. O·
przy ulicy Długiej nr. 138, w odc1ziale prócz dramatu wypełniq program nader ko·
przędzalniczym wprowadziła nocni\ zmianę, miczne obrazy znanej firmy ' "Pathe,• oraz
zatrudniając& 70 robotników. Dotychczas w na tura i nowości dni n.
Do obrazów przygrywa mu:i:yka, ściśle
prz~dzalni pracuje w dzień.aoo robotników.
Otrlymanie obstalunkow p. W. tłoma· dostosowana do treści w wykonaniu utalen·
czy pewnym ożywieniem w przemyśle, wo• 1owanej pianistki.
Wysiedlanie.
bee pomsślnych konjunktur wywołanych
ostatniemi wypadkami politycznemi.
Na zebraniu gromadzkiem we wsi Mie·
dzno, w pow. częatochowekim, gminiacy
Ze sportu.
Jutro w niedzielę odbę<Ją się dwa uchwalili wysiedlić ze wsi, zumie3zkałych
matche o mistrzo\vstwo piłki nożnej, a mia· na gruntach włościańskich żydów. Uchwa·
11owicie rano o godz. 10 roP.e~raj& zawody łę po\nięto jednomy1Unie.
„Rewolucjoniści mściciel•"•
New-Castle i Touring Klub. na boisku przy
sprnwie słynnej szajki bandyc•
W
(b)
ulicy 8rebrzyńskiej .N'!? 37 /:39. Po południu
pod DAzwą „rewolucjoniści·
znanej
kiej
o<lb~dzie się spotkanie Łódzkiego Klubu
Sportowego ze Sport und Turnvereinern mściciele, w celu zjednoczenia materjału
na boisku przy ul. Kl}tnej IJ/13 o godzinie dochod.oonia śledczego, śletlztwo początko·
wo powierzone zostało b. sędziemu śled
2 i pół.
Pepl'zedzi bieg rozsta\Vny na iOO me· czemu p. Rubcowowi, następnie zaś sę·
dziemu ~ledezemu 1 rewirn pow. łódzkiego
trów.
p. Czausowowi,
Popis ghnnaatyczny w Helenowie ..
Sledztwu to obecnie zostało ukończone
Przypominamy, że '.Powarzystwo Z\V(>•
lenników Rozwoju Fizycznego un~dza jutro i obejmuje 32 tomy in folio.
Do sprawy pociągnięto kilkadziesiąt
doroczny pokaz gimnastyczny w sali Heleosób, które po wiQksaej części znajduj!}
nowskiej o godz. 4 i pół po południu.
ei~ pod kluczem.
Poabawienie urzędu.
Do sprawy dołączone są: mas~ broni,
Z rozporządzenia gubernatora, ~zawieszo
ny został w czylinościach, urr.ędnik 4 okrę· Rmunicji, pieniędzy, odebranych ocl '4andy·
gu policyjnego Aleksiejew.
tów itp.

stan~

przy ulicy Piotrkowskiej filja sali licytacyj·
nej Towarzystwa petersburskiego .soirud·
nik", która pr~yjrnuje towary w celu sprze•
Reewizje erodków spożywczych.
daży drngą licytacji, przyjmuje również to·
Wczoraj, na tnłejszych targach dokona·
wary ua przechowanie, podejmuje eię prze· iw r~wizji produktów przyniesicnych przez
wozu towarów oraz wysyła na spl'Ze· okolicznych włościan. Zna.leziono wiele fał·
komis do innych filji szowanych środków żywności,
daż przyj~te w
Ze 1'.gromadzenia kuchmistrzów.
Cesarstwa.
Ma wpi•J'•
Dnia 17-go b. ro. przy ul. Dzielnej 20
W poniedziałek dni1 28 b. m., o godz. odbyło si~ kwartalne po11iedzenie człon
8·ej wiecz. odbędzie się w Teatrze Popu· ków tegaż Zgromad?.enia, pod przewodni·
larnym (przy ulicy Konstantynowskiej 16) ctwem st. zgr. M. Bawarskiego.
pr.zedstawienie amatorskie, zorganizowane
Wyzwolono na czeladników 12, a mia·
stuaniem wychowamlk pensji p. J. Ty· nowicie: A. J:uuntowskiego, R. Wróulew.
mienieckiej.
l'kiego, W. Hudzickiego, I. Kuszczy1iskiego,
rnry sce· S. Kozłowe-kiego, I •.Teleckiego, A. MacieO<lag1-ane zostan~ dwa
' niczne: "Teak amatorski". kom, w 2-ch jewskiego, M. Florkowskiego, I. Penczkow.
aktach M. Bałuckiego i • Wesele na Prąd· niego, L, Zakrzewskiego, W. Rolińsltiego,
ni ku•, obraz Jud.owy w 2 aktach (ze śpie• L hgielskiego. Uczni zapisano 8.
wami i tańc:uni) AL Ładnowskiego.
Wobec ezęstych za3aleń, naplyw:~iii·
Reżyserję wi~czoru amatorskiego objął cyeh do urzędu starszyeh ~d pracnwników,
p. T. Orłow1ki, utalentewMy i sumienny i3 w\Qimmść p.p. re1tauratorów nie \vypłaca
nrtysla miejscowy, Tańce uło.tył p. F. Pru· regularnie mies~eznej peneji, a także, że
szyński, znauy i eeniony amatur w &Zero• ezę&tokro.ć praco-wnicy iuusz" się po odbiór
kich kołach naszego mjasta. Kierowni~two pensji udawać na drogę sądewą, stflrezy
chórów sceniciuyeh otljął dyrektor 1.row, .Zgromadzania p. M. Bawarski p.ostawił
śpiewaczego Dr. Zeł. Fa~r,·:bódzk. p. Szozemos.ek, . 1 w ceki arultnięcia tych i l,p.
. pański.
• il k_ucbm_jstrH
kouwkw~~ aa .Q

minnowicie Icku Perelmanie, 44 lat, poznał
tego, którego na chwilę przed ujawnieniem
kradzieży widział kręcącego się około niego.
Perelmana osa~zono w areszcie.

Areazto'l1anie.
0

(b) Agenci wydziału ilcdczego aresz•
towri li wczoraj na jednej z ulic miasta Bo·
12slawa Rajchertn, 28 lat, austrjackiego
poddanego, poazukiVI :mego przez sędziego
ślet.lczego 6 rewiru miasta Łodzi i oskarża·
nago o rabunki.

Wykrycie kradzieży.
(b) :J kwietnia około godziny 12 w

polu dnie w tutejszym banku haudlowym
przy ulicy Sredniej M 16, z kieszeni ,Ja.
kóirn, Kahan:1, n1mieszkałego przy ulicy Za·
wadzkiej nr. :„rn, wyciągnięto porltel, w
którym znajdowało si«: 1200 rubli w gotowiźnie ••
Jak jut donosiliśmy, przed kilku dnia·
mi, policja tut•'jilza aresztowała kilknna!llu
złodziei-kieszonkowców, przybylych do Ło·
dzi „na gościnne wy!łępyM i jak już usta·
łono kra.d1ieżo kieszonkowe vr miejscach
publicznych z-.ri„bzyły się z przybyciem
do Łodzi zamie;JCOwych zawodowców.
Wobec tPgo skonfrontowano wszyst·
1:ich areszto,, anych złodziei ze wszyiłtkimi
poszkodowanymi i między innymi, Kahau
~ łedn,,yllł s przedstawion.rch mu złodziei,

- Przy praćy.
(ex) Przygnieciony

wdoraj cio~kiemi
fabryce Kestenberia robotnik
Franciszek Franka uległ wetrzi\śnieniu módrz~iami

w

1gu.

Pogotowie przewiozło go
Czerwonego kr:Jyźa.
- Oparzenie.
(ex) Zamieszkały przy :uf.

do

Hpitala

Polłrzeeznel

3 letni Dudzio Zygberg, ol1lany JS(}litał
raj przez nieostrożność gorl:\Cł\ woli!\.
-

WCZ9'1

Głód.

(ex) Pozoetai!\CY czas

dłuższy

bsz

za•

}4cia, Józef Kell omdlał wczoraj 11tutkie111
głodu i upadł na ulicy Piotrkowskiej przed do•
mem nr. 50.

-o-

Kalendarzyk.
Dziś

-o-

Tymona M.
Jutro Sulpicjusza.
Imiona ałowiańskie1 dziś Czesława m. jutro Drogimiła.
W schód słońca o g. 4 m, 56.
3,
• 7 •
•
Zachód
7.
• H •
Długość dnia
Stan pogody.-Podług obserwacji <1pil7·
85.
ka. R. Rittera, ul. Piotrkowska
51 ciepła
TERMO!>IETR: Rano o g. 8.
•
100
Połudn. o g. 12.
„
Wczoraj o g. 8 w. 9•
:
•
•
Minimum 50
„
Maximum 100
Jł.A.ROMETR: 755 najniiej 755 najwyżej Teatr Polaki. Dziś po pot • Dożywo
cio", wiecz. „Ulubieniec kobiet•. Jutro po poł.
„Pa.nnn Maliczewska" wiecz. rUlubieniec kobiet•
Teatr Popularny. Dziś i jutro wiecs.
.Dziewica Orleańska". Jutro po poł. ,Pani
prezesowa.".
Odczyty. T. K. O. Mikołajewska 11, o g. 4
p. p. odczyt prof. G. Baumfelda .o Mickiewiczu•.
Zebrania. Jutro o 6 po pot w lokalu
T. K. P. (Mikołajewska 11) 7.ebranie robotników
w sprawie ubezpieczenia; o 4 pp. 'v lokalu T-wa
Krajo:i:nawczego (Piotrkowska 91(; ogólne zebranie czł. T-wa badań nad dziećmi. (Benedyk·
ta 26) o 2 po por. mies. zebr. Zgr. czeladzi

m

ałodlo.rsk-rymnrskich.

Dom Ludowy. Jutro o g. 3 po poł. 1
koncert Stow. rob. chrześ'1.ł o 8 wiecz. przedst.
tentr .• Kmicic".
Spart. W sali Helenowskiej, o g. 4.30 p. p,
doroczny pokaz gimnastyczny T-wa zwol. rozwoju fizycznego.
Mat~ho footballowo. Jutro Nev-CastleTouring Klub, 10 rano, Srebrżyńska 37-39. L. K.. S.Sport u. Tumverein, o 2 i pól, Kątaa 11-13.
Kinematografy. Odeon, Casino. Oaza..
Optique Pnr1sienne Moderne. Nowe interesuj111
ce programy.
Bibl~ ó>faka Stebels~tich. (Mikołajew
lk~ 59) otwarta codziennie od g. 9-ej do 8-cj
wieczorem, w niedziele L świQta od 1-ej da
3-ej pp·
Czytelnia pism Tow. „Wiedza"•
(Piotrkowska 103), ot_wa.rta od g. 6 po poł. de
10 wiecz., a w niedziele i Ś•vięta od godz. 10-eJ
rono do godz. 10-ej wiec.z.
Muzelim nauki i sztuki• (Plotrkow•
ka nr 91), otwarte codziennie od godziny 4.-ej
po południu do 10 wieczorem, w niedziele i
śwhjta od godziny 12-ej w południt d9 lO.ej
Wi&Clł:orcm.

-o-

Z(awia

01

•

•
,en1a.

Z Tow. „Przyszłość~. Tygodniowe zebran~e członków 'Pow. abstynentów „Pizy.
1złośó", odb~dzit llii:-jak •lkle-w *'Izie

4.
lt

w

Nr· 90.

dn, 20 b. m. punktualnie ·o godz. 2 i pół dzenie wężów prsez
lokalu vrzy stow. nu.uęz. Konstantynowska iicianie oficyny.

wybity

ołw6r

w

Cesarzowi niemieckiemu chodzi podo· cy

bno bardzo o

ło,

aby na tlub

jego córki
ar. 5.
Zalewanie to odbywało ait jeHcze o przybył takie specjalny przedstawiciel rzir
Na temat przeciwalkoholowy [ odc1ytany godz. 6 rano.
du franouekiego.
zostanie urywek z odczytu ".'prof. dr. Bunge
Ze 1zpitala Dziesiątka Jezus informu·
ałogoaławiet\stwo apostolskie.
p. t •• Warjacl" I ua temat zaś do rpogawędki jąi, że dopiero nad ranem udało bit 11traRzyM, Kardynał Merry del Val przyjtowarzyskiej obrano humoreskę p. t. "Balkon• taków Gedyka i Głuchowa przyprowadzić
mował dziś pif'lgrzymkfł pole.ką, liczącą
w przeliładzie p. Wład. Skawronjeka.
do stanu przytomności.
grze11zło 3M uczestników, pod wodzą arcyZ teatru "Oaza" (róg Głównej i PiotrDom, w którym mieszczl\ aię takie pi· biskupa hrowskiero, Bilczewski ego, biskupa
kowskiej).
wnice bez światła i dostępu, Lnaleły do poznr.ti.ekiego, Likowskiego i btakupa tar·
Program obecny teatru .Oaza• zal!!łu· 8znajberga i Skowronka.

guje na szczególne wyróżnienie.
Demonstrowany będzie między innemi
wspaniały dramat w 2 wielkich częściach,
osnuty na tle tycia starożytnych lndjan,
p. t. „Przeklęty amulet•.

Sztuka obfituje w szereg wstrr.!ąsają
cych momentów, przykuwa uwagę widza
od chwili ukazania się obuzu na ekranie.
Pozatem demonstrowany będzie wzru;,t.:1j:1cy dramnt .Jak cierpiała dusza dziecięca" oraz mnóstwo komicznych obrazów,
wywołujących bezustanną wesołość.

Nad progrnm wystawiony będzie wybitny dramat z życia współczesnego w 2-ch
częściach „Promienie życia i śmierci", W)·
wierający

potężne

wrażen!e

na

każdym

poczta~

Ostatnia

· Pogrzebane projekty.
W komisji do reform sądowych, wbrew
przedstawicieli opozycji, utworzono
dla rozpatrzenia projektów prawo•
dawc:r.ych o etanach wyjątkowych i nietykalności osobistej.
Poniewa?l podkomisje będf!i
rzadko zwoływane li puwodu ~zElstych posie•
dzeń Dumy, więc projekty można nwazaó za
pogrzebane, gdyż nie będ!li rozpatrywane ani
podczas teraźniejszej, ani p-0dc?.as przyszłej

żąda~iu
komisję

sesji.
Departament pracy.

widzu.

Tak bogato urozmaicony program nie·
Komir;je Dumy: handlowo-przemysłowa
wątpliwie
zachęci
publiczność
naszego prawodawcza na wspólnem posiedzeniu przy·
miasta do miłego przepędzenia wolnego od ji:ły wniosek Konowałowa co do utworzenia
zajęć czasu w teatrze , Oazl\ ~.
w skład_zie ministerjum handlu i przemysłu
nowego departamentu pracy, który zajmować

Teatr, muzyka i sztuka.

się
ma sprawami
Wniosek ten poparł
Timasiew.

d?tyczącemi rabotników.
równioż minister handlu

Teatr Pohaki.
Ylykszi:oiłcenie zaw@dowe.
Z kancelarji teatru Polskiego komunik11Komisja handlowo·przemysłowa Dumy na
jl\ nam, co następuje:
współnem posiedzeniu z komisją prawodaw·
- Dziś o godz, 3 i pół P" poł. po ce- c-.a uznala za pożąrlane zogniskowanie wszyst·
nach naju izszycb arcyrlzieto li tera tury drama· kich ilpraw dotycZt}cych wykształcenia zawotycznej, komedja Al. hr. Fredry "Doży dowego w ministerjum handlu i przemysłu.
wocie".
Dotychczas, jak wiadomo, azkoły zawodowe
Benefis Aleksandra Rodmunda.
za1eżały po części od ministerjnm spraw w~
- W dniu dzisiejszym odbędzie się be· wnęt1zuych, rolnictwa, a niektóre nawet od
nefisowe wido• isko jednego z utalentowanych Synodu,
artystów naszej sceny p. Aleksandra Rodmun·
Fundusz meljoracyjny.
da, który w uroczysty ten wieczór odtworzy
Pny oma wiRniu w komisji Dumy bud ie·
tytułową postać w lekkiej komedji Haunequi•
tu kancelarji kredytowej, przedstawiciele opona i Mitthela p. t. n Ulubieniec kobiet•.
Pozostała niewielka ilość biletów jest do zycji zwrócili uwagę na to, ~a bankowi wło •
ścillń11kiemu sprzedano
1,200,000 dzie;;ięcin
nabycia w kasie teatru,
- W niedzielę o godz. 3 i p6ł po poł. ziemi po 56 rb. za dziesięcinę. podczas gdy
od włościan bank bierze po 130 rb. za dzie.Panna Maliczewska •.
- Wieczorem o godz. 8 m. ló „Uiubie- sięcinę.
Minister sk,nh.u Kokowcow oświadczył,
nieo kobiet•.
te
sprzedaż bau.kowi włościań11kiemu ziemi
Teatr Popularny.
po tnk nizkiej cenie była dnrem dla włościan
Z kancelarji teatru Popularnego komuui· gdyż różnica pom(ędzy ceną sprzedażną a cekują nam, co następuje:
lli\ kupna przer. włośeian wytworzy fundusz
- Dziś po południu po cenach naj· emerytalny dla włościan.
niższyoll „Jarmark małżeński• wesoła ko me·
dja Okonkowsldego.
- Wieczorem po raz drugi „Dziewica
Orleańska"

z

gościnnym

występem Staniała·

wy Wysockie}.
W czornjsze przedstawienie odbyło się
przy wyprzedanym teatrze, gdzie publiczność
zachwycona gr!\ gościa gorąco oklaski wala
po każdym akcie.
- W niedziele po południu arcywesoła
komedjo-farsa „Pani prezesowa.".
-- Wieczorem po rnz trzeci nDziewica
Orleańska"
z goś.oinoym występem St. Wy1ockiej.
- W poniedziałek „Pani prezesowa".
- We wtorek po raz czwarty • Dzie~k_

oa

Telegramy..

Telegramy agencji Wat z dnia 18 kwietnia.
Bardzo

gi'usznie,

PETERSBURG. Na dzisieiszem posiedzeniu Rady państwa, poder.as głosowa
nia nad całością projektu samorządu w
Królestwie Polakiem, posłowia polscy gło
sowali przeciw p1ojektowi.
Sprawy finlandzkie.

Orleańska".

PETERSBURG. Sekretarjat stanu Finlandji zostaje skasowany i wejdzie w skład

Groźny pożar:
3 ofia1•y.

W piwnicach domu 1'! 43 przy ulicy
~elaznej w Warszawie pow&tał ogień wczoraj około pólnocy.
W parę eh wil potem przez jedyne

-drzwi piwniczne
kłębami gryzący

poczią.ł się wydobywać
zapełni~jący t-J.ienie

dym,

i klatki schodowe.

kancelarji

państwowej

jako

departament.

którym na prnwach ministra zarządzać b~dzie Krzyiano,Yskij.
.

Finlandzka ekspedycja paszportowa
wejdzie również w skład kancelarji pod
zarządem Korewy.
Pogrzeb

G,łotowa.

PETERSBURG. Pogrzeb studenta akademji medyczno-wojskowej Głotowa mi~~
przebieg okazały.
Na trumnie złożono wieńce z napisem:
.Ofierze bezmyślnego okrucieństwa.

W mieszkaniach wynikł popłoch tern
Zniesienie blokady.
narazie nie można się byPETERSBURG-" Wiecz. Wr. ~ obj11śnia
ło zorjentować, gdzie jest źródło ognia.
zniesienie blokady u brzegów Czarnogór7,a
Na miejsce wypadku przybył zaraz tnn, że między admirałami austrjacldm i
zwarty oddział straży ogni«>wej, który angielskim wynikłu różnica zdań i że es·
w okolicznościaoh, że gęsty dym zalegał kadrze zbioro~s:ej groziło niebezpieczeństwo
podwórze, nie mógł się przedostać na z powodu brzegów 11kalistych przy. nizkim
posesję, otoczoną oticynami ozteropiętro poziomie wody w morzu.
wemi •.
Zh:zd ceaaPzów.
Wobec czegG kominiarz 4 oddziału, Ka·
PARYZ-Ga-;;eta „Gaulois", że prócz
czorek,
uzbrojony w
hełm
i przy- cetmrza rosyjskiego i króla angielskiego,
rządy wszedł do piwnicy, po pewnym cza- przybędą na ślub córki cesarza Wilhelma,
sie wydągnięto go w stanie uieprzy· austri!lcki następca tronu i włoska para
tomnym.
królewska. Gazeta przynosi dalszą wiadoKaczorka przyprowadził do przytomno- mość, rzekomo z dobrze poinformowanych
ści felczer straży~
kół, że cesarz niemiecl:i pragnie z gośćmi
Wobec tych prób bezowocnych podpuł· omówić
wszystkie interesy,
dotyczące
kownik Łund wydał pole~enie zalania pi- państw, którn będą reprezentowane, a takwnic, co też uskuteczniono przez wrrowa- że i sprawę bdkatlską,
groźniejszy, że

strajkuj~cy

gorn1cy,

zgromadzili 1i ~
do kopalni, oddzial .żołnie

przed wejściem

rzy

choiał

strajkujących

rozpędzić,

lecz

górnicy wzbraniali si~ rozejść, wobec czego żołnierzeJ dali salwę, nikogo jednakża

nie rani ono.
Zajście

w sejmie rumut\sklm.
Podczas dzisiejszego po•
siedzenia 1ejmu rumuńskiego, jakiś człowiek,
snajdujący 11i12 na galerji, wystrzelił nagle
11 rewolweru w góri;, i 11lawolał: • Głos Mac C·
donji powinien zostać wysłuchany!''
W pierwsi1ej chwili powstało w sali zamieszanie, a niektórzy posłowie zabierali sio
do wyjścia. Niebawem jednak uspokojono się
a wówc..:as przewouniczący zawołał głośno:
,,Posiedzenie trwać b,dzie dalej''.
Rozległy
aię oklaski, poczem obr~dy azły w dalszym

BUKARESZT.

nowskiego, W alęgi.
Biskup poznański odczytał adres zbio·
rowy, w którym zaznaezył uozucia wspól·
ne wszystkich polaków, wyrażające cześć i
poddanie eię stolicy apostolskiej oraz gorą
ce życzenia wyzdrowienia Ojca św.
W odpowiedzi na to oświadczył kar·
dynał Merry del Val, że papież ubolewa,
iż z powodu choroby nie może przyjąć o- oiągu.
sobiście pielgrzymki polaków, jednakże prze·
Nit~znany sprawca popłochu, który zura1
syła wszystkim błogosławieństwo apostoł· po wystrzeleniu, zraucil na dół pismo, zawie·
skie.
rające petycje, :wstał aresztowany. Osobii;toś<S
Nalrnuiec wezwał kardynał uczestni• jego nieizostała narazie stwierdzoną.

ków pielgrzymki, aby nie ustawali w mo-

· Katastrofa lotnicza.
SALONIK. Dwaj greccy lotnicy woj·
także
skowi, Arggropulos i b. deputawauy kreteński
Manos, wzniósłszy się na jednopłacie systemu
Dyplomacja króla11 Mikołaja.
Bleriota, aby przebyó przestrzeli z S~lonik
CETYNJA-Z Antwerpji donoszą, że do Langady. spadli z wysokości 400 metrów
Czarnogórcy przygotowuj:} nowy szturm na i obydwaj ponieśli śmierć na miejscu.9 PrzySkutari. Otrzymali oni nowe transporty
c:i:yną katastrofy była wad 1 iwość motoru.
wojenne. Koła polityczne Bl}dzą, że król
czarnogórski chce sprowokować w ten spoWojna na Bałkanach„
sób blokuj&cą Skutari flotę międzynarodo·
Rozterki wśród związkowych.
wa, aby wysadziła na lą,d wojska. między
WIEDEŃ. Z Białogrodu donoszą: armja
narodowa i to w tym celu, aby się urpra·
grecka w połączeniu z aerbską działać zamie·
wiedliwić prr.ed czarnogóreami,
że musz1'
rzailli wspólnie przeciw Bułgarji, celem pow„
ustąpić przed gwałtem.
strzymania jej uros?1Jczeń do Salonik i do dal•
Probostw~ m;;,rjackie.
azych zaborów w Macedonji.
KRAKÓW-Wskutek sprzeciwiania się
, 1 Zeit"
idzie jeszcze dalej, donosząc, te
rządu rosyjskiego, probostwo przy kościele :Uułgarja zawrze sojusz z Turcją celem wspólMarjackim nie zostanie oddane arcybisku- nego działania przeciw Grecji i s~rbji.
powi Simonowi, lecz obejmie takowe ksiądz
Wojna serbsko• bułgarska'ł
Skirmunt.
Nowy prezydent.
SOFJA. Siedmiu dywizjom bułgarskim
LWOW-Prezydentem
miasta został rozkaz!l.no ms.szerować do Monastyru.
wybrany ra<lca Schleincher.
Serbowie skoncentrowali trzy dywir.je
Rusini przeciw asymilacji.
poił
Veles w celu powstrzymania bułga•
LWÓW-.Diło" atakuje gwałtownie rów.
Abramowicza za oświądczenie na posiedze·
Dzienniki bułgarskie pi'1Uł o Serbji jako
niu koła sejmowego, że dążeniem polaków o nowym wrogu i zapGwi11dt1j!l wojnę eerb~
powinna być asymi!Rt>ja rusinów. ,biło• ako-hułgarską, jeżeli Serbja będzie obstawftła
wzywa ruską reprezentac'.ę poselską, aby przy żądaniu ·zmiany traktatu, zawartego mit<
broniła ludność przed zakusami asymila- dzy terni państwami przed wojną.
c>yjnemi polaków,
Prilep, l\louastyr i lskib mus:;ą należeó
do buł;arów.
Rozbicie reformy wybc„czej.
Warunki Serbji.
WIEDEN-Diienoiki obszernie omawiają rozbicie reformy
'~yborczej J wyraż~j:}
BIAŁOGROD.
Wi11domość, ~e SerbjJ
przekonanie,· że będzie miało ono poważne przyjEJła warunki, przedstawione pri;ez mo·
dłach za uzdrowienie Ojoa św.,
a
kończenie
udzielił ze swej strony
błogosta wieństwa.

na za·

znaczenie polityczne nietylko dla samej oautwa, potwierdza eię urzędowo. Serbją
Galicji, gilzie rozpoczną się znowu naj- żąda jednak zniesienia blokady wybrzeźy alostrzejsze walki pal'tyine, lecz dla całej bańskich, ahy mogła wojska swe wsadzić ną
monarchji.
okręty greckie w San-Giovanni-di-Med ua i w
Durazzo i

przewieść

je do Salonik.
O los Albanji.
PETERSBURG. • Birż. Wied. • pisz,:
dzień, poniewnż angielski następca. tron1.1 .Rosja domag& się utrzymania .Albanii pod
obchodzi 23 czerwca urodziny, a król wy- zwierzchnictwem Turcji, ale pod kontrolą morazil życzenie, że pragn~łby, n.by tę uro- carstw europejskich, przyczem rzeczą pożąda
czyi:tość obchodzić
tylko w kółku rodzin- ną byłoby, żeby tron albuńsld zajął jeden 11
książąt ture-Ol;:ich.
nem.
Dymisje.'
G Vnlonę.
\VJEDEŃ-Według krążqcyeh w koRZY.\f. „StD.mpa" dzisiejsza donosi, te
łnch politycznych pogłosek, namiestnik Bo- Ro~ja popiera Grecję w preteusjach jej do
brzyńśki na dzisiejszej andjencji u rrezesa Valony, w celu stworzenia podstawy dla floministrów \.vręcv.ył swą dymisję. Podobno ty rosyjskiej na monu Sródziemnem. Wło
podali się do dymisji również marszałek chy są prze.ciwnei temu stanowczo i w razie
kraju Goluchowski i minister Dlugosz.
potrzeby pójdą za wzorem Austrji, t. j. zmo·
W spTawie rewizji u hr. Żółtctvs~iego• bili·wją BiQ,
BERLIN-Na dzisiejszem posiedzeniu
OthlilOl!i'.1.::t.
seJmu pruskiego., prezes koła Mizerski zaSZTOKHOL:\I. .Ke. Karol szwedzki od•
interpelow.at ministra spraw wewnętrznych mówił
stnnowczo przyjęcia kandydatury na
w sprawie dokonanej rewizji w majątku tron przyszłego księstwa Albanji.
hr. Zółtowskiego. Jak wiadomo, urzędnicy
Straty str on woJująćyćh.
celni i żandarmi zarządzili rewizJę w tym
WIEDEŃ-Według dokh\dnych statymajątku, za mającą się ~tam znajdować
stycznych. straty panstw balkn11"~kich w obroni a.•
Rewizja wówczas nie dała żadnego becnej wojnie są następującf': Czarnogóra
re;rnlt:itu. Mi11ister,odpowi<=idziaf, ŻA rewizja straciła w zabitych 6 tysięcy, Grecja- 11
80
zarządzon:i. została z powodu doniesienia o tJ sięcy, Serbja--2:3 tysiące, Bułgarja pr?ecbowanin kontrnh~rndy, to zaś nie leźy tysi~CJ;'. Liczby r. nnych statystyka nie pow jego zakresie wil"dzy i nie może dać w daje.
Wokoło Skutari.
tej spnn-.:ie odpowiedi:i.
·
PARYŻ-Z
Cetynji donoszą: Król Mi·
Ui=ział Frąncji w zjeid:zie.
Odłożenie

wi:zyiy Pnki=are w Lend ynic
PARYŻ-Prezydent Francji Poincare
odłożył swój wyjazd do Londynu o jeden

BERLIN-Dzisiejsza półurzędowa „Loc. kołaj przygotowuje prohjamacj~ do swego
Am." donosi, że wiadomość u spticjulnym narodu, w której za\viadamia, że z powodu
przedstawicielu rządu frnncuskiego , jest na- odst!ipieuin aerlJów zmuszony jęst zaprzerazie prze-dwczesua. Amha@:1dut' francuski et n ć dalszego oblężenia Slmtnri.

Cllgłodz:enie Czarnogćrza.
w Berlinie ma w tym względzie prowadzić
WIEDEŃ-Guuica pomi~dzy Bośnią i
krążą pogłoaki. Fran cj ę zastępo\':'n ć będzie członek nnjwyższ: e i rndy Hercego-winą a Cia1uogóracm została zamwojsko'il"ei, prawdoµodobnie znany już ce· knięt1i dla dowozu żywności, aby tym spo·
sarzowi Wilhelmowi generał l'au i jeden sohem zmusić Oznrn0::;órze do ustąpienia
z byłych ministrów francugkich B rmrgeois, przed wolą Europy i do zaniechania d&l·
szego oblegania Skutari.
lub Rubeax.

rokowania .•Jak

Pożyczką

Strajk.

BRUKSELA-W Antwerpii strajk

stał

powszecb:::ym„ rcbotnicy okrętowi dzi
i dokowi przestali pracować. W C!Jeratt dla
pod Leodynue, gdzie atrajkują:rrawic ws zys·
się iuż

dla Cz:orll'logórza.

LO~DY~ -W formie pog1oski rozchosię wiadomość, że udział w pożyczee
Czarnogórza w wysokości SO miljon9w
Ciąg

dalsz.y- na str. 7.

-
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kanków rozdzielony b4:dzie na G mocaratw nik:om minieterjum wojny, lecz fabryka pt•
sprawa ta wejdzie n.a porządek 1tępowanie takie pottpia.
dzienny obrad konferencji ambasadorów.
Zastrzegajl\C ait przeciwko pos~zeniu,
Sprawa ta, jak zapewniają-przyjdzie
jakoby
zachodził tu fakt zdrady 11tanu, Hl'._d
do skutku, pomimo eJergicznych zaprzefabryki
podtr~ymuje wrvody ministra wojay.
cffń ze strony Czarnogórza. Ruina, jakaby
w razie nieprzyjęcia pomocy dotknąć mu·
Echa zajścia w l'łanc7.
aiała Czarnogórze, zupełnie wyczerpane
BERLIN. - Zarządzenia rządu fran·
przez wo-jnę, zmusza je wprosi do przyjt:· cuskiego względem policji w Nancy, wy·
cia tej pomocy.
wołały zupełne zadowolenie w aferach
rządowych i w prasie.

i te d:i:iś

Ochotnicy

bułgarscJ'.

BIAŁOGROD.

- Na tri>.n3port serbski
pomiędzy Komanowem i Bal!l.nk~ napadli
ochotnicy bułga~ey i po zaciętej walce
(Telegramy specjalne „Gazety odebrali serbom transport.

Ostatnie telegramy.
Łódzkiej")

Zdrowie

Z dnia 19 kwietnia.
Sensacyjne rewelacje posła. Libknechta
BERLIN. Na wczorajszem posiedzeniu
parlamentu niemieckiego poseł socjalistyozuy
Libknecht dał sensacyjne rewelacje. Dowodził
on na podstawie dokładnych informacji, ł:e
znana fabryka niemiecka armnt Kruppa utrzymuje w Berlinie tajnego policjanta Brandta,
który ma za zadauio ia pomoc!\ przekupstwa
urzędników w

wysokich

ministerjam wojny,
otrzymyw!IĆ z miuistequm tajne plany i , nk·
ta zbrojeń niemiPckich.
łJ 3deu z wyższych urnęduikÓ"V fabryki Krup·
pa, v. Delwitz wszystkie dokumenty w spra·
wie ?brojP.ń miał w swoim ręku i przecho·
wywal je we własnym mieszimniu.

papieża.

RZYM.- Wczorajszy wieczorowy biu·
letyn o stanie zdrowia papieża stwierdza,
że nastąpiło znaczne polepszenie. Gorączka
ustała, ciepłota wynosiła wczornj 36, 7.
Wielkie wrażenie budzi fu oświadeze·
nie pewnej wysoko postawionej osobistości
z Watykanu, że jeżeli nawet papieź powróci
do zdrowia, to jednak nie będzie mógł
sprawować swego trudnego urzędu.
Demonstracje austrjackie.
WENECJA. W Bolonji przyszło wczo·
raj do wielkich demonstracji antiaustrjackich.
Okazji do manifestacji dostarczył pogrzeb
studenta, Sabastiui, który, jako wspólnik, skn·
zanego na śmierć za spisek n» życie cesarza
austrjackiego, stulłentu Oberdanka, skazany był
na 13 lat więzienia. Sabastini umarł w

e śzpitalu.
Podo:rns pe~rzebu przyszło do starcia po·
rewelacj'\ch Libknechta, zarządził natychmiast
cochorlzeoie filedcze, które wykll.znło, że w między pclicją i studentami, przyczem 4 stu•
aferę tę zamie~zauych jesl I
oRób, których dcntów areszto\uno. Jlo pogrzebił studenci
udali się gremjalnie do uniwersytetu, zdemo·
Libknerht nie wymienił.
lowali czę' ć un;ądzeń, zawiesili wykłady, a
l;ibknecht twierdzi dt1lej, że inna fabry·
następnie ud~!i się na ulicę, gdzie utworzy1i
ka· armat, „Deutsche Munition u. Wuffenfa- btn:;kudy 7.6 stołów i krzeseł karczemnych.
briken" przesyłała do gnr-et fołszywe wiado- Manifestanci obrzucili gradem kamieni i pomości o ibrojeniach frn11c11>::dcb,
przez co łnrnanych mebli
zbliżaj!J;Cą
się
policj~.
zmu:izn!n fZ!\d niemiecki do b:lrdzo intenzy- przyczem dosz-ło do zaciętej walki.
Widu
wnych 7.broje11 i dzięki temu obrót firmy sna· jest rannych, 21 studentów aresztowano. Pó·
czuie się ?:Większyl.
źnym
wiecv.on-' m odbyło się zebrania atu.
I\Iioister wojny Herrin-gen na zarzuty dentów, na którem pośtanowiono urządzać
l1ibk11echta oświ.arlczył, Żłil nia zachodzi tu w całym kraju demonstracje antiaustrjaokie,
Zakąz przeds!agi nhii.
fokt zdrady stanu, , dał wogóle wymijajl\Cl\
:Minister wojny, skoro się

do'\\iedział

1913 r~

f

Rozmaitości

r. b. w jednej z miejscowości kąpielowych
nast~i zjazd angielskieio nut~pcy tronu
Długi księżnej Ludwiki Koburskie)
z Wielk!ł Ksi•żną Olgą, w towarzystwie
eesarsowej matki rosyj1kiej i królowej an„
Świat dowiedział aiQ już o wyroku
gielskiej A.łeksandry.
1ądu apelacyjnego w sprawie procesu dwu
W kołach dobrze poinformow1mych 1tarszych córek króla Leopolda belgijskiego.
twierdzą. że zjazd ten pozoałaje w zwią1ku Roszczenia ka. Ludwiki Koburskiej i hraz planowanem małżeństwem ks. Walji z W. biny Lonyay do fundacji Kongo zostały
odrzucone. Powódki 1ka.zano na ponie1ięKsi~żną rosyjską.
nie kosztów procesu.
·
Jest to już druga instancja.. Trzecia Echa strajku generalnego.
BRUKSELA. Parlament belgijski, po· 1~d rewizyjny. Chodzi córkom o zwrot
60 milionów fr. w papierach emisyjnych
mimo groźnej sytuacji w kra.ju został od- państwa Kongo, z fundacji zmarłego króla.
roczony. Jest to dziełem klerykałów. Strajk s,dy uznały je 'la własnośó państwową.
Ten wyrok obala nadzieje wierzycieli
rozrasta się .z każdym dniem. Obecnie
księżnej
Ludwiki. Po śmierci ojca otrzyprzyłączyli się do strajku zecerzy.
mała ona 7 miljonów franków, po wyroku
Gazety soejalistyczne, postępowe, H·
pierwszej instancji rząd udzielił jej, drogą
beralne i t. d. przestały wychodzić, jedynie ustępstwa - 4: miljony tranków. Bylo to
tylko gazety klerykalne nie doznają przerwy. przed laty dwomis. Jej długi wyno9iły
7 miljonów fran"ów odszkodowania. wtedy sze$ć miljonów fr., od owego czasu
księżna, a właściwie jej plenipotent · Mata·
CE'l1YNJA. Według doniesień z kół tich, w jej imieniu zacilłgu.ął <lalelto większą
dobrze poinformowanych, Czarnogórze za- pożyczkę, W r. 1907 wien-:yciele 1rnstali
żąda 7 milionów franków odszkodowania zaspokojeni. W cil!gu ostatnich lat ·~ześciu
księżna roztrwoniła 24 miljonów franków.
wojennego.
Wrodzone marnctrawstwo, ale w znac:t:nej
W tych dniach odbył się znowu atak
mierze wyzysk Mataticba wpędza i2' w
na bagnety na fort Brdicę. W walkach przepaść ruiny.
brali udział także serbowie. 600 zabitych
i rannych.
w San Kwaranta 1toi 11 greckich
Panu Jerzemu Mandeltort.
transportowców, które majf! zabrać 11 ty·
Wydrukujemy w„Jntrzence".
sięcy wojsk serbskich, powracających z pod
Skutari do domów.

Odpowiedzi Redakcji.

~il!łY WilYł~W~

Strajki
ANTWERPJA. W porcie tutejszym
nie nastąpiła żadna zmiana sytuacji strajkoweJ. Wprawdzie robotnicy dokowi, a w
części i portowi strnjkują, lecz :pomimo to
okręty kursują i ładJją się bez przeszkód,
nez.kol wiek ruch towarowy zmniejszył się
nieco.
Robotnicy, pracujący przy produk.-ji
cygar, czekolarty i cukru, przylączyli się
do strajku.

D~dś
łódzkiego

~~yGzedł

i karty adresowe

w wieHdm wyborze
wykonywa 1>zyblko i tanio

DRUKflRnlfl

J. lilidzewskH
GRODKfl
106H.

k",r. 17

tygodnika humorystycznosatyrycznego

~' u.-J lV,

(J
·. .I,~ ''

LRbntne

UU

PARYŻ. W Saint Die minno odegrać
·
Teutrnłne
Centrowcy narodowi liberałowie, par·
p. t•• Reposzukuje instytucji, jako sL1blokntora dla
tja p os tępowa i inna stronnictwa zwołuj!\ waugeM, Plakaty teatrn1ne nosiły rysunek ' '
lVJ.ł
~
lilwego
wali11:r posiedzenia. w sprawie rewelacji Lib· żołnierza frnncuzkiego, który zabija oficera
knec.>hta.
niemieckiego.
tmtn~tJ""
Władze w ostv.tuiej chwili zakazały
Zarząd fabryki Kruppa wydflł komuniUi\~ "' Ufi
Me
przy ulicy Cegielniooej Nr. 63 na dogodnych wa·
Cięta, bezpard~nowa satvra. runkach. Lok11l jest do obejrzenia codziennie od 6
kRt, w którym zawiadamia, że fabryka otrzy. przedstawienia.
Jl
do 8 wiecz., warunki wskaże sekretarz.
mywaln tnjną agentur~ w Borlit1ie, ale w
Projektowane małżeństwo.
Egzempla~~ IO kop.
162-3-1
zupełnie innym celu.
W'lrawdzi<? znaluzł sit
P .ARYŻ. Dzienniki tutejsze donoszll
Nu me"" ~ziaiejs2y kłada
jeden
który dawał prd nrnki urzęd· ż kół oobr?:O poinformownn.\ch. ie w leeie
Żądać
się :;z Ul gsłr-on.
odpov. ietiź.

francuzką sztukę patrjotyczną

JJ_

~-~~."'u·~~~r;;:g~mm~~s~It;~.zj~~~i'iium:mm;i;fl~~~m~mm:E::~mh:i:~m~m;a

~

/:

Ji

Polskie Tov1nrzvmoo

ma z domu obłą a

,

Drąmat

w 2-ch

h

częściach.

li

Szczęsc1e

I

u

Wyborna komedja.
dziś

Od

do

Poniedziałku

·włącznie między

21 Kwietnia

O_rkie6łra

innerni:

Teatr.

Dziś zupełna

zmiana

progrt~am!UJ

koncertowa

„Sex.teł"

Ostatnie wyDitne no 11ości

Obrazy i~usł:ruje znakomity „s e X te t"
koncertow17 pod batu.tą :12n«?Jnego l\l' na•
sz::em m;eście wirtuoza p. R„ ~a!l~,łoE-a.

Pocz~tek
-.. .:

punktualnie o godz. 3•

Dyrekcja: Tadeu z Sołtyk.
~~~~~·~~~~D2Jm~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~

TEli\TR

'

róg

Głównej

, TEATR

''

i Piotrkowskh>j

Dziś,

jutro i pQjUtrze nadzwyczajny program!-Między innemi demoustrowany będzie wspaniaJy dramat w 2ch wielkich otęBciach

:~~;~y~~ ::dj::ac;;.: ~: Przek ęty amulet li ::::!E::~~r:J"al~J!r!tą~,,~!~~!.~~!~.~'-a
1

Nad :program:

=:::=::::=§~~:::::::;====

Promienie

77

życia

i s· m1"erci"

Dramat wstrząsają{;y w.2 częściac.h,
w wykon. art. teatru Kroi. w Rzymie.

Nr. 90.
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8,

-f
Pathe on
'

.

najlepszą atrakcj.ą zebrań

~

jest najdoskonalszym in·
strumcntem doby współ·
c:zesnej. Zadawala najwy·
b"<l"kjm WYITT'f•n<.n
Jest najleptJ.Styczne,
szym przyjacielem rodziny
towarzyskh:b.

„.

Gra niezmonlo@anie I bez przerwv
cf • • do tanca. „, * *
'i W naizapadlejsze zakątki kraju wnosi świeży powiew wysokiej
a każdemu dostępnej kultury i w obrębie 0gniska domowego

pozwala

cieszyć

si~

rozrywkami,
mieszkańców

' fon
na: Cl th e
grają
Co miesiąc nowości!!

łódź,

dostępnemi

dotąd

tylko dla

stolic.
z tubą lub bez tuby, gra bez
zmiany igły, szafirem.
Płyty

nie

niszczą

się

i

zawsze czysto.

Dyr~[ja Jowanntwa Kre1Jtowe10 m. to~li
Obwieszczenie.' .
/i

. W zastosow11niu, się. do § ~2. Ustawy Towarzystwa, Dyra,
.
k?Ja po~aJe do po.w~zechneJ wiadomosci, że zażądana zostały poźyczi
k1 na meruchomosc1:
1)

pod Nr. 787R.Ra. pr~y ulicy Luizy, przez Karola i Olgf
Heiueman, pierwotna Rb. 20,000,

małżonków

2) pod Nr. 140 przy ulicy Zgierskiej i Drewnowskiej prze1
·
Szm11la i Ruchlt} małżonków Kalińskich, pierwotna Rub. 40,000.

· 3) pod Nr. 3:.!lk.11. przy ulicy Szkolnej, prze.a Artura Goltza;
pierwotna Rub. 18,000.

·

Wszelkie Jarzuty przeciwko udzieleniu :lażądanych pożycze~
stowan;yszeni zechcą przedstawić Dyrekcji w przeciąCYU dni 14 oć
"
daty wydrukowania niniejszego ebwieszozenia.
Łódź, b. 19

Katalogi darmo!!
MA

Kwietniu 1913 r.

skn. 20.

ni. PiotrkoCrJ,ka nr. 118, 1-sze

materace, wyżymacz
ki, naczyni\l. emaijowane, alumiu,iowe. Wszystko na raty. Chodkowski
1124 3 1
i Lenk, MikołajewlJlrn. 25.

Sp.rzedaż

na raty na

Telefon 19-09.

war•~wkacb n~jdogodniejszych.

128\i

M

Specjalny · Skład PathBfonów ·
piętro~

3550

Małeckiego,

pianiianino, fortepian
P
tlerhardta, fortepian
no
Kralla, oraz nowe plan1na tanio w

Letnie mieszkania

Berlińskie

składzie

Ł

Chodkowskiego, UikCJłajew1123-3-1

óżka żelazne,

w

majątku

Rozworzyn

~tacja ROGÓW

MieinowoK górzY!ła, rzeka, lat
Bliższa wiadomość

u WEDLA

ulica Piotrkowska, róg Zawadzkiej,

1

~ Hygjena ł:urHarzy i rąk.

e.1~!EHUJ
~ Wszechswiatowej
!PJ~ BllUI
sławy
I
~

"E

(P LY N)

'.!suwa Wl\gry, piegi, liszaje, krosty,
Nadaje twarzy piękność t urok młodości.
Przedstawiciel Józef Grossman, Warszawa,
flakon wysyła. się po otrzymaniu cb. 2,% k. z
1

&

*bi ·iZ%

-.U

i:Jdelik.a-tnia skórę,
leczy rftdvke.lnie i
or&,.; polyslt twarzy.
:: Cen& flakonu Rb. 1.'.70.
Złota 16, tel. 184..00. Próbny
przesyłką-można, markami.

**'M!Tm'~--!5-lll:ló:'illim!l!iłlllS'm-.::Sl:llZlll:i!Ca-l!!BEl!l!!ll!!l'Jiil!d
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Dyrekcja Towarzystwa Krmł~owego .·miasta Lodzi
podaje do :powszechnej wiad_omości, że niżej wyszczególnione nieruehomości w m. Lodzi potozone, z powodu niezaplacen~a raty listopadowej 1912 r. wy!tawione zostały na sprzedaż
przez publiczne licytacje, odbywać ęię mające o godzinie 11-ej z rana, w kancelarji Wydziału Hypotecznego, przy ulicy Sredniej, pod X2 427 w m. Lodzi, przed wyznaczonymi
notarjuszami, a mlanowicie:
'r1) pod Nr. 54d przy ulicy Zawadzkiej i Pn.ńakiej, obciążona
Towarzystwa Rb. 28600; od której zaległość wyn~ei Rb. 1425
kop. 88. vadium do licytacji z ożyć Bil) mają~e wynosi Rb. 5720; lioy·
tacja rozpocznie się od sumy Rb. 42900; termin sprzedaży wyzna•
czono na dzień 1/14 Lipca 1913 roku przed notarjuszem Eugenjuszem Trojanowskim.
2) pod .N'2 57 przy ulicy Aleksandryjskiej, obciążona pożycz·
k~ Towarzystwa Rb. 15000; od której zaległość wynosi Rb. 658 kop. 52,
vadium do licytacji złożyć sil) majl\ce wynosi Rb. 30IJO; liiiytauja roz·
pocznie się od sumy Rb. 22500; . t~rmin sprzeda~y· wyznaczono na
dzieli 1/14 lipca 1913 roku przed nota.rjuszt1m Juljanem Łndą.
3) pod .N'2 'l5 przy ulicy Podrzecznej i Stodolnianej, obcią.
żona potyczką Towarzystwa Rb. l4000; od -której Maległość wynosi
Rb. 903 kop. 45, vadium do licytacji złożJĆ się mające wynQsi Rb. 2800
licytacja rozpocznie się od sumy Rb. 21000, termin sprzedaży wyznacżono na dzień 1/14 lipca 1913 roku przed notarjuszem Walerjanem

11) pod .N'2 789cf przy ulicy Benedykta obciążona pożyczką
Towarzystwa Rb. 23,300; od której zaległość wynosi Rb. 968 kop. 78
vadium do licytacji złożyć si~ mające wynosi Rb. 4,660; licytacja
rozpocznie się od sumy Rb. 34,950; termin sprzedaży wyznaczono na
dzień 2/15 lipca 1913 roku przed notarjuszem Wiktorem Sarosie·
kiem.
~
U2) pod M 803E przy ! ulicy Lipowej, obciążona pożyczki\ To·
warzystwa Rb. 30,000; od kt6rej załeglość wynosi Rb. 1756 kop. 09,
vadium do licytacji złożyć się tnające wynosi Rb. 6.000; licytacja
rozpocznie się od sumy Rb. 4.5,000; termin sprzedaży wyznaczono
na dzień 3/16 lipca ~913 roJłu przed notarjuszem Julianem Ładą.
13) pod Jl.i 805e p\·zy ulicy Andrzjaja i r.ipowej, obcią2.ona
po~yczkl\ Towarzystwa Rb. ~o.ooo; od której zaległość wynosi Rb.
1844 kop. 75, vadium do licytacji złożyć się mające wynosi Hb.
5 ooo; licytacja rozpocznie się od sumy Rb. 45 ,oOO; termin sprzeda·
ży wyznaczono na dzień 3/16 lipca 1913 r. przed notarjuszem Waler·
Ryfińskim.
janem Ryfińskim.
· 14) pod .N'2 826a przy ulic:;· Rozwadowskiej, obciążona po·
4) pod .N'!! 148ao przy Ulicy Rybnej, obciążona pożyczką To- tyczką Towarzystwa Rb. U,000; od której zaległość wynosi Rb. 958
warzystwa Rb. 4700; od której zaległeść wynosi Rb. 228 kop. 22, kop. 66, vadium do licytacji zło2lyć się mające wynosi Rb. 2800; licy·
vadiu:n d~ licytacji złożyć si~ mające .wynosi Rb •. 940; licytacja roz· tacja rozpocznie się od sumy Rb. 21,000; termin sprzedaży wyzna•
po~zn1e się ?d Bumy Rb. 7050; te~mtn spr~edazy w~z!1aczo~o na . czono na dzień 3/16 lipca 1913 r. przed notarjuszem Józefem Grad11eń 1/14 lipca 1913 r. przed notarJusiem Jozefem Żyzmewsk1m.
. bowskim.
"'
5) pod M 250a przy ~lic.:Y Cegiel~~anej, ob.ciążona pożyczką
15) pod M 1054k prlly ulicy Łomżyńskiej, obciąfona pożycz~
To~arzyetw~ Rb. ~0000;. o~ k~oreJ z~ległosc w~nos1 Rb. 2803 ~op.
ką Towarzsstwa Rb. 8500; od której zaległość wynosi Rb. 635 kop.
ndJum ~o l~cytac31 złozyc su~ 1naJące. wynosi 1:-b. 6000; hcytao1a 88, vadium do Jicyta„ji złożyć się mające wynosi Rb. 1700; licytacja.
ro~p~czme e~ę od sumy Rb. 45000; ~rmm sprzedazy wyz11aea-0no na-· rozpocznie się od sumy Rb, 12,750; termin sprzedaży wyznaczoao
dzten l/14 hpca 1913 r. przed. notarJUSJem Janem Nieznańskim.
na dzieli 3/16 lipca 1913 r. przed notarjuszem Józefem Zyźniewskim.
6) pod M 270tl przy ulicy Zachodniej, obciążona pożyczk~
16) pod M 1060a przy ulicy Kruczej, obciążona pożyczką
Towarzystwa Rb. 34800j od której zaległość wynosi Rb. 1523 kop. 45 Towarzystwa Rb. 121000; od której zaległość wynosi Rb. 719 kop. 10,
vadium do licytacji złożyć eię mające wynosi Rb. 6960; licytacja roa;· : ndium do licytacji złożyć się mające wynosi Rb. 2400; licytacja rozpocznie sią od sumy Rb. 62200; termin sprzedaży wyznaczono na pocznie się od sumy Rb. 18,000; t~rmin sprzecfaży wyznaczono na
dzień I/lł lipoa 1913 rokll przed notarjuszem Konstantym Mogił· dzień 3/16 lipca llłl3 r, przed notarjuszem J8nem Nieznańskim.
nickim.
17. Pod M ll09a przy ul. Mikołajewskiej, obciążona pozyczką
7) pod .N'v 336c przy ulicy Półn<>cnej, obciążona pożyczką Towarzystwa Rb. 48,500; ód której zaległość wynosi Rb. 2010 kop. 37,
Towarzystwa Rb. 14000; od której zaległość wynosi Rb. 933 kop. 74, vadium do licytacji zło~yć się mające wynosi Rb. 9i00; licytacja rozvad ium do licytacji złożyć sit: mające wynosi ij,b. 2800; licytacja roz• pocznie się od sumy . Rb. 72, 750; termin sprzedaży wyznaczono na
pocznie się od sumy Rb. 21000; termin sprzedaży wyznaczono na dzień 3/16 lipca 1913 r. prz_e d notarjuszem Wiktorem Sarosiekiem.
-dz.ień ?./ló lipca 1913 ł'Oku przed notarjuszem Eugenjuezem Troja·
18. Pod .N'2 1120 pl'zy ulicy Widzewskiej; ·obci'łżona peżyczk~
nowskim.
_
Tow.arzystwa Rb. 501 000; od której zaległość wynosi Rb. 33ló kop. 49,
M 8) pod M 337cd przy ulicy Solµej, obciążona pożyczką vadium do licytacji 1.łożyć si~ mające wynoii Rb. 10,000; licyt11.cja
Towarzystwa Rb. 11000; od której zaległość wynosi Rb. 612 kop, 38, rozpocznie si1(od aumy Rb. 75,000; termin spnedaży wyznaczOBo na
vadium do licytacji złożyć się mającia wynosi Rb. 2200; lieytacja- dzień 4/17 lipca 1913 r. przed notarjuszem Eugenjuszem Trojanow•
rozpocznie si~ od sumy Rb. 16500; termin sprżedaży wyznacnno· na skim. ·
dzień 2/15 lipca 1913 r. przed notnrjuszem Juljaaem Ład!l. ·
19. Pod M 13141> przy ulioy Nawiot, obci!łżona pożyczkll To·
9) pod N~ 395 przy ulicy Sredoiej, obciążona pożyczki\ Towa• warzystwa Rb. 15,500; od której zaległość wynosi Rb. 792 kop. 90,
rzy~twa Rb .. 27,0~~; o~ ~tó~ej za.Iegłość włnosi Rb. 1~78 kop. 62, vadium ?o I.icytacji złożyć się majl\ce wynosi Rb 3100; licytacja
Tadmm do hcytacp złozyc alf} maJąoe wynmn Rb. ó,400; licytacja roz· ro-z poczme 11ę od sumy Rb. 23,250; termin sprzedaży wyznaczono na
pocznie się od sumy Rb. -ł0,500; termin apu:edaży wyznaczono na dzień 4/17 lipca 1913 r. przed notarjuszem Józefem Grabowskim.
dz!eń 2/la lipca 1913 roku przed notarjuszem Józefem Grabow·
· 20. Pod .N'! 1483a przy ulicy Widzewskiej, obc~żona pożyc•k!ł
skim.
Towarzystwa Rb. ó3,800; od której zaległość wynosi Rb. :124 kop. 14,
10) pod N! 745-s przy 11lioy Roiwadowskiej, obclJłżOna poiy· vadium do licytacji Hożyć się majl}ce wynosi Rb. 10,760, Jicytacja
czką Towan!stwa Rh: 35,7~0; ()~ ~~ej za~egłośc wynosi Rb. 1,620 ro~p~cznie ~!ę od sumy Rb. 89,700; termin sprzedaży wyznaczono na
kop. 70, nd1um do lleytacJJ .zlOZ}'C s1~ maJące wynosi Rb. 7,140; Ji. dz1en 4/17 npca 1913 r. przed notarjuszem Wiktorem Saroeiekiem.
cytacja rozpocznie się od 1umy Rb. 53,5DO; termin sprzedaży wyznaczono na dziei 2/ló Hpea 1913 roku pr.zed notarj11azem Konstantym
Wrazie, gdyby dzień wyznaczony dla sprzedaży był i!wi,tacz·
Mogilnickim.
u7m, sprzedał odb12dzle Bit doi& pasłępnego,
pożyczką

1

5!, .

Lódź,
I --

dnia 15(28) marca 1913 roku.

„.

Homtworzon9 FABRVCZllY SKUD DYWAKÓ\U

md>łl

•

•

3 -

~ Firanki, STOR.Y BONNES, PEMMES, BR.lS-BISES
• •
l .j
Tiulowe, i pluszowe Kapy na łóżka.
c SERWETY sukienne, pluszowe, jutowe, 2;0bclinowe i t. p~
• •
3 ~ DIW ANDEKI, plusre mohair~we lniane
• „ l5 4.l BOBR.IK-SUKNO do wykładania podłóg, w kolorach bordo, oltv,
:;.;
zielonym electric. Gobeliny tylko fraacuskich fabryk.
•
~ POR.TlERY szerokie i wązkie kantoni«Y sukienne, gobelinowe,
·;o
weł!łianc, pluszowe i t. p. SZTANGI metalowe 4o portier
Z KOŁDRY atłas. i waiuw. od Rb. 2.&0. SZCZOTICI do czyszczenia dywanów
Przyjmuje sł~ n~ '(!'n'echowanie I do r~peracji i czystczenla dywany.

I

łaskawe obei!zenłe

Upraszamy u

bez

Łodzi

PRALNIA BIELIZNY

obowi~zkll

kupn.a.

,..

~

W

$

=

i podług miary, z najlep-

szego materjału
po cenach najprzystępniejszych
poleca,

Ch. I. SACHS

120 Piotrkowska 120.

·------------•

~

WYN A.JEM
karet i powozów
'fi. ~euman

!'!!!!!!!!!

ul. Piotrkowska .M 119
Telefon Nr. 10.53.

,,PERFEKT".
uznany przez najpoważniejszych che·
mików jako nieszkodliwy i najlepszy
śrndek do prania bielitny. Żądać
wszędzie.
Paczka I& kop„ Za·
stępcy we wszystkich miastach po·
szukiwanl.
skład: Karola 26
52-2
Łódź, W. KNAPSKI.

Najtańsza

firma para•
soli i lasek
Łódź,

R. Outmana,

Dzielna •r. 13.
polee& n& nH.cltodz11icy Hzon wielki
wyWr parasoli i l&sek, oraz wykonywa wszelkie reperacje 1t&rannie i
akuratnie.
1237 -16-1

Materjaly na

~luki i inknie
fabn·cznych a

Znana w

i M. Cieślak, Piotrkowska N! 88.

&i

G' MOKIETY i rnaterje jedwabne, pokrycia

Znana w

KONFEKCJĘ
Gotową

hurtowo i na arszyny po cenach

ł.,.e9&999&~~-~••9~s99~999999ae~9~eeeeeeee~

Łedź ul. Piołt"kowska M SS, d. W-go Szweikerta~ . Tel. 31-06.
I
tł
~ Poleca w największym wyborze i po wajniższych cenach· I
DYWANY krajowe, frlłllcuskle, czeslcie, perskie, amyrneńskle od ~b. 1.25 k. 0
·l?- CHODNIKI dyw.an.owe, pluuowe. wełniane, kokosowe i jutowe • • - 4.0 • t;:
;:.:..

ELEGANCKł\
Damską, męzką, uczniowską i dziecinną

Łodzi

•

l
~
i

Zawiadamiam ninhjszem Sz. Klijentel'!. ze otworzyłem oddzi"
che~lc~nej pralni .i przyjmujl} wsze~kl\ garderobę męckl\ i damski\, W

także

resztki, fartuchv alpu2ofl18
i inne poleca LINDEMAN
Wól-

czańska

131, wejście z Nr. 129 II p.
m. 19. Handlujł}~ym rabat.
1217-25-3

Piegi,

E takze fll'a11ki, portJery, dywany, wogole w.szy1tk1> w zakres c.h.om.iczay :
wehoizł;ee po cenach bardu przyat12pnych.
w
opalenizo~, plamy, pryszcze,
Z szaenllkiem
_łJ)
~ li).
Wllgt·.y
usuwa radykalnie i udelil•J.•
g- tD
M
~·-•~
m
• ie..-...
tt
• 'Ql 21-104-18
tnia cer~
Piet.kowska 881 w podwórzu;
li!

c·

J•

\ae$E$Eeee.-~9S~S~EES&S~$998.SS~----~eee~~Sl99.........

KREM
Cena za słoik 50 kop. i 75 kop.
Żądać tylko w składach apteczn.

Hr. 54 i Konatan„
t.vnowska 75.

lławrot

WAŻNE

OLA POOR02UJĄCYCH,

fotografów i ajentów,
Gotowe powiększenia fotograficzne retuszowane lub ber retuszo.
wania, po wyjątkowo ni.zkich cenach. Próbne zamówienia zje.
doywają mi stalą klijentelę.

Zakład

fotograficzny

Oddział

„Othelło".

fotograficznych powiększeD.
t.Ooi a~owska 2 (p:ey rynkll Oeyera).

956-3

Pracownia
SUKIEN
oraz kostjumów
damskich

I. i l falkowiki[b
8.
llawl'Oł:

.Wlm'f"A att>.zM•-19

Informacje handlowe.

aięblontw
ponieważ

"W Peter1burgu

odb;)·ło się pod przeczłonka Rady Państwa Timir-

wodnictwem
jaziewa, posiedzenie rosyjsko-angielskiej
izby handlowej, na którem prof. Młgulin
wygłosił odczyt na temat .Kapit:\ły zagraniczne w Rosji". Prelegent jest zdania, iz
doplJw kapitałów zagranicznych jest konieczny dla rozwoju przemysłu rosyjskiego,
wobec czego należy wszelkimi siłami po·
pierać kapitalistów zagrnnh.znycb, wzmac·
niających potęg4;1 ek:onomicznj\ Rosji.
Prelegent wakazał, i:t dotychczas kapitały obce są dosyć Błabo reprezentowane
w przemyśle rasyjskim, gdyż sh~gają one
zaledwie sumy 400-500 miljonów.

1amodzielnycb,

kw~ia

1913 r.

wewnętrznym i w1wozo·
wpływ swój jeszcze bardziej
wzmoenić, nabył udziały Troeiianieckiej
cnkro-wni, techniezllie bard10 dobrH urzłl·

lecz tylko filje, &kim

w handlu

w ten eposób chroni11 kapita· wym.

niemiecki od wynarodowienia, jak 1ię to
działo dawniej. Albo też zakładaj~ towarzystwa akcyjne, których akcje zatrsymujll
niemal wył~tznie w swych r~kach.
W przemyśle chemicznym rosyjakJm
niemcy grają rolę przodującą. Co najmniej
-łO procent kapitału, uwi"°aionego w przemsśle chemicznym rosyjskim_, naleły do
niemców Rzeszy Niemieckiej.

Aby

dzonej.
Bank Roayjeko-Azjatycki nabywszy dwie
f.abryki od lłrodzkiego - również zaintereaowan.y jeat w cukrowarstwie. Nie pozoatał w tyle Bank Azowsll.o-Dońaki, który
sakupił znaczną część udziałów Dllłc1karni

braci Jenuy; dla przerabiania piasku cukrowego ~\lduje wielk~ rafinerję pod WinBanki roayjakie, a 11rze•yał cukrow• nicą. Wreazcie jeden z paryskich banków
njany.
kupił tr7.y fabryki w różnych gubernjach
Nasz peterebunki korespondent piaze: Cesarstwa, aby akcje wprowadzić na gieł·
Wzorem wielu banków zagranicznych, tu- dy franouskie.
tejue instytuaje kredytowe cornz to ś ·iBlei
PrGdukcja i aprzedaż rafinady w ci111111
zespalają 1ię z przemysłem. Po metalurgji pierwszych 5 młesięc.- kampanji llie•
i nafcie, obecnie faworyzowane jest cukrożatcej.
wnictwo. 1 tak: Ruski Bank dla handlu zaPodług danych, zebranych przez • WszecbKapitał niemiecki w Rosji.
granicznego, jako główny uczestnik grupy, ros. Tow. cukrowników•, ogołna produkcja
Fabrykllnci Rzeszy Niemieckiej nie za- która nabyła trzy fabryki Brodzkiego obec· rafinady ~w 7-l ratinerjach i cukrowniacbkładają od dłuższego czasu w lłosji przed, nie, kieruje rynkiem cukrownianym kijow- rafinerjach w ubiegłej kampanji wyniosła.

~~~~:e~~ ---.

I

49,244,4153 pudów. Do dnia 14 wrseśnia
roku 1912 przeszło do li:ampanji bieżącej:
wolnej rafinady 2,830,289 pud., oru z zapasu wolnego i nietykalnego - J,,Sl,232
pudów.
W ch,gu pierwszych & miesięey hm·
panji bieżącej wyprodukowano 37,422,749 .
pudów.
Z ilości łej sprzł'daoo wewn11trz pań
stwa i zagranicę 25,508,973 pudy. Zapasy
rafinady w dniu 14 lutego wynosiły: wolnej refioady 13.957,954 p. i aapasu nietykalnego i wolnego 2,237,338 p.

~fllRY WlftIU~llUWl
czyli W pogoni za

sławą

Hermana Chajkina

Skład

główny

w

ksi~garni

Dzielna 16.

A. Stfll.ucha
Cena 15 kop.

~~

a~cia · MiJLLER .
Łódż, Zakątna

@

45,

~ _.... la~ład lepszycJ, stolars~icJ, robót, :

~

kompletnych

urządzeń

pokoi,

również

pojedy11czych mebli

podług

danych i

własnych

ryiunków

@ Wielki wybór stołów rozsuwanych, automatycznych z żelazną konstrukcją;Jy•
@
kcnywa się na miejscu.
@
1019-50-9
~eeeeeeeeeeeeeeee®®®eeeee:eeeeeeeeee
We wszystkich księgarniach sprzedaj!\ się dzieła. pedagogiczne ReUs•
snera do bardzo pręd
kiej i n11jłatwiejszej nauki Języków Obcych
w szkole i
domu
be.zpł'atnie, bo
bez
nauczyciela z objaś
nieniem wymowy i .lduczew p. t,

,„ :.-

ARSZAWSKA
KONKURENCJA

amouczek:

LÓDŹ

Zielona 5.
Przysłowie

Zielona 5.
Cennik:

mówi: Kto kopiejki
nie szanuje, ten szeląga nie wart
Dlatego kupujde obuwie tylko
w :rnanym magazynie obuwia

Buty z cholewami lakietowane Rb. 8.• •
•
szagrynowe
• 7.Kamasze męskie lakierowane
• 5.25
5.gemzowe
Warszawska Konkurencja, Zie4.75
chromowe
lona 5. Tam zawsze można do.
4.2)
•
•
hamburskie
Damskie bucik i lakierowane • ó.stać najtrwalue i najwynkwit.
ti.50
gemzowe
niejsze fasony obuwia po ce
chromowe
•
4.•
nach niżej podanych:
hamburskie
• 3.50
Wszelkie obstalunki i reperacje w,konywują si' atarannie
1110-8-1
i po cenach przystępnycb.
•

Polsko - Niemiecki
kurs wstępny(Elemen
tarzl-po kop. 5, l'.!, 24
i 4.0; kurs 1-szy k. 00;kurs 11-~i k).60- Rusko-Niemiecki
k. 5, 12, 24,40 i2 20.- Po.lsko-Francuaki kurs I-szy k. 1.20; kurs 1 : -gi
.k 3.20- Polako-Angi-elski kurs 1-y
k.. 75; kurs II-gi 1.20 k. Polsko-Ruski
Eleme.-tarz po .k. 5. 12, 24, 40,kurs 1-y k. J.40;-lr.ura Il-gi kop. ,180.
Nakład autora (Reus~nera), ul. Zł'ota
X<i &, Warszawa, który wysyła zeazytty sa ... ouczkow . gratis, po
otrzymaniu marki _poczt zr. 7 kop.

,,oz1r1s I Gumgałln"pa-

wszechświatowe
sty do obuwia; żądać wszę
dzie. Reprezentant M. Bła„

najlepsze

szczyński,

Widzewska
llr. 82.

Precz z chloPkiem!
Pożądana nowość!
fabryka. mydl:a i przetworów chemicznych w Łodzi poleca najnowHy
p~os:zek io p1anagwdzeny o s t a. t n i o
ma pod nazw(\ "
I medalem
srebrnym na·
Wy1tawie Rzemie11lniczo-Przemysłowej w Łodzi. „PerborolH saattt
puje w zupełności chlorek i sodę w prs.niu, oncz~dz-a czas, pracę i my
dło. „Perłlorol 11 11adaje bieli.tnie śnieżn~ bia.łotlć, dezynfekuj• j's i

Kraj.owa

Najstarsza
~

ryk a

Fab

~rati P~lAKlf WUl
Poleca papierosy:
KORONA, DERBY :g ~!;.
MASCOTTE IOIO sztuk
kop.
IO szt.
6 kop.

PERBORQL''

eszczędza tkaninę.

L. Schroter

Pańska

74.4-100-5.

Jedyna, najwydajniejsza mechaniczna fa·
bryka .sz-czotek i pendzli w Łodzi i w ca•
państwie

Zaopatrzona

Mikołajewska

według

wszelkich

Nr. 30.

wymagań

G.łówna 42, m. 2
przyjmuje panie z pora.da.mi od 3-ej
do 7 po południu i na czas słabości
troskliwa. opieka, dygkrecja ścisła.

Pierwszy

wiedzy technicznej

w niezbędne w tej branży utensylja, rozpoczęła od niedawna
swoją działalność.

Poleca wszystkie artykuły po cenach konkurencyjnych i w najlepszym wykonaniu.

50 °·1 o oszczedności wstosunku do konkurencii. -...

chrześcjański

·skład różnych
Wiłzelkich

8-ci GĘ MBICKICH
ul.

Akus-zerka dyplomowana

Ządać wszędzie.

, A. Lelewska

Nr. 54.

Żądać we wszystkich mydlarniach i składach aptecznych.

łem

1086-7-3

skór

przy borów szewckich

kamasznictwa.

Piotrkowska 27,

M.

Do

w podwórzu

Kapuściński

wynajęcia

ANGIELSKIE i KRAJOWE

Nowości
w

materialalb m~~kilb
jak

również

2, 3, 4 pokojowe

na damskie kostjumy

MIESZKANIA

w dobrym gatunku, wielkim wyborze ! po przystępnych cenach

komfortowe ze wszystkiemi
wygodami od 1 lipca

Zawadzka 9.

.

są

do nabycia
u

G. A. REST EL i S-ka

100

SKŁAD

SUKNA
PIOTRKOWSKA

100

·.oAZETA LCDZKA•-19 kwietnia 1913

r.

Nr. 90.

Dr. Rosenblatt

Dr. L. Klaczkin
KONSTAN'I'YNOWSKA 11.

lekarzy specjalistów dla
iii
i9

Główna

iii

~i

iii
il)
\li

iii

iii

iii

iii
(I)

chorych

Ni 51, róg Widzewskiej, tel. 30-83.

,,, Choroby dziecinne i

iii
:11

przychodzących

wewnętrzne

Dr. Kerschner od 10 1/2-12 1/2 w
Chirurgja Dr. Kaufman od 3--4 1/2 w po połudn.
Choroby wewnętrzne i dziecinne Dr. Fried od 6-8 po południu.
Choroby kobiece i akuszerja Dr. Szyldkret od 1-2 po południu.
Choroby weneryczne i skórne Dr. Langbard od 11/2-3 po południu.
Choroby oczu Dr. Goldstein-Polak od 6-8 do południu codziennie.

Syphilia, skórne, wener„czne
chorObJ' lllróg mOCZOWJ'Ch.

Łódź,

LECZENIE &YPHILISU
EHRLICH-HA.'fA 606.
Przyjmuje od 8-1 rano i od 5-8
wiecz., dla dam osobna poczekalnia
od 4-5. W niedziele i świ~ta tylko
do 1 rano.

Choreby ~szu, nosa i gardła~

Południowa .Nl 2.
Telefon Xi 13-59.
Choroby skórne, włosów, we•
neryczne, moczopłciowe i nie•
mocy płciowej.

:1~

Szczepienie ospy.

-

Analizy krwi, wydzielin i moczu.

,ti

1;

LECZENIE SYPHILISU EHRLICH·
RATA 606 (wśródżyluie) i 914.

Badanie maroek.

r. i

"'rzyjmuje od 8 -1
od 4 - 8 pp;,
panie od o - G pp.
Dla pań oddzielna. poczekalnia. 152 6

Porada 50 kop.

;~;

~i

eeeeeeees~s~eeeee€eEEeeee

~r. I.- ~~U[~IU

Okulista Dr. Hugo Coldblatt
KLINIKA CHORÓB OCZU

Telef. 9· 70.

od 12-1 i od 5-7 wiect.

755-156-65

łózkami.

Benedykta Ng 2

·I- [hnei[iań~ka le[laira

w naszem

-mieście.

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

+

zębów i jamy ustnej.
ulica Przejazd 8.
Najlepsze ZĘBY sztttczne i plomby.
Porada. 25 kop. od 10 7 7 wiecz.

chorób

dom W-go -Rozenblatta.

Filądelfja) osiedlił się

poł. Przyjmuje się chorych
stałe.
850-52-31

Pierwsza

Łódź,

B. główny asystent nadwornego lekarza dentysty
Engla w Berlinie po 1O-letniej praktyce zagranicą
(Berlin, Londyn, N-Jork,

I

1jum od 10-12 rano i od 4-7 ·

E. FUCHS,

Piotrkowska 18.
Choroby wewn~tro:nll' i nerwowe.
Specjalne: choroby, żołądka, kiszek,
przew.iany materji (cukrowa: podagra,
otyłość i t. d.)
Niezbędne dla djagnozy analizy chemiczne i bakterjolog. wydzielin i krwi
w labora.torjum właanem. Od 11-1
rano i od 5-7 i pól po południtti

45.

przychodzących

Wewnętrzne i nerwowe

\ł1
\ł1
\łl

\t/

,.,

.........

cukierniczych

ciast, tortów, baumkuchenów, cukrów i t.

p~

"
Dzinł ten prowndlony jest pod kierunkiem wybitnych specjalistów, tak, że zadoW wala ua1·w,·breduie1·sze gusta.
&1
Cuki~rnia dostarcr.a wszelkiego rodzaju ciast, tortów, cukrów, Jodów, baumJrn-

~1 ~

chenów i t. d. na wesela, zabr.wy i zebrania po cenach
:;
Zamówienia przyjmuje się telefonicznie.

\~
"
\ł~ =i2

urni!lrkowanycb~

:-

Le karz wet erynar j i--

Godziny przyjęć od 12-2 i od 6-8
wiecz.; dla Pań od 5-6 p. p. W nie<iziele od 10-1.

Dr. Art. ~ol~en~er~
Nawrot 38,

teł,

s.

Wolman

Piotrkowska 145. Telefon 29·00.
Porady w zakres lecznictwa wcho·
dzące,

djagnostyczne

ekkspertyzy.

Ezczepionią

290--20-6

20·10

akuszerja, choroby wewnętrzne
011 9 •

peł

rano i

5-7 po por.

wier •

•

płytkich

rur

ołowiane,

inko osobliwa specJaln.

Lutowanie ołowiu ołowiem za pomocą specjalnych aparatów, podług ostatniego wynalazku
techniki. Armatury z miękkiego i twardego ołowiu. Szybkie i ~kuratne wykonywanie robót
z daleko idącą gwarancją.
Referencje pierwszorzędne. Kosz~rysy
i prospekty bezpłatnie.

1·11·a

.......

_.

~s~~s9ęasss~ss~ssssss~sa

tło-!ezniczy

\llvrobv

Porada 50 kop.

zawiadamia' że w dniu 10 lutego r. b. otworzył własny dzial

w wyrobów
T
~~

Krótka 9, telef. 23-78.
Specjalsta chorób wenerycznych,
skórnych moczopłciowych.
Gabinet Roentg11nowski świa•

Budowa wszelkich aparatów, kotłów, węży,
miedzianych i żelaznych, jak również wszystkie
w zakres wchodzące wyroby

„.L·~~~'"~~4:~~~ """""'""'"""'"'"""""''"'""""""'~"'·""·
~~4:;C;C;~~~~~~·~~~~.c:~~~~~.
L·ie~-.
~""iii.·"'ł
"'~""'~~
~~
w~·~~·""'-'"''"'"
~

,.„

Dr. ABRUTIN

Zawadzka 12.

Choroby skóry, włosów i weneryczna.
Kosmety lu„ lekarska.
Przyjmuje od 12-2 i 5~8 Panie o~
4-5 (osobna poczekalnia), w n!edzielł
do 4 po południu

Fabryka wyrobów miedziany.en, żelaz. i metalowych.

Choroby chirurgiczne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 i 7-8 wieczór codziennie.
Choroby kobiece Dr. M. PAPIERNY od 3 - 4 codziennie.
Cho b
, D B DONCHIN Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 9 - 10 rano.
ro Y oczu r. ·
Niedziela, piątek, sotota od 1 - 2 po południu.
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 1-2. pp.
ehoro bY nosa, uszu 1· gardła Dr. C· BLU M Piątek,
sobota, niedziela od 9 - 10 rano.

........

~r. J. lil~erstrom

moczopłciowe.

Max Brunderborg

Dr. I. SZWARCWASSER od to - 11 i 4
51/ 2 codziennie.
Choroby skórne i weneryczne Dr. L. PRYBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki, piątki od
.
11/ 2 -21/ 2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 - 9 wieczór.
Choroby dzieci miejsce porad dla matek Dr. I. LIPSZYC. codziennie od 1-2 po poł.

........"'""''"""""·""·

19.

I om letne 1·rz ;dzenia studzien z popędem silnl•
kuwym, lnb r .cznych, dla użytku
falryk i domów.
Najm wsze urządzenia wodociągów
elektro-automatycznych .Hydr op ho r• słynnej firmy Tow. Akcyj. 1134-52-2
w Berlinie
Skład fabryez. i domowych pomp.

Telef. 30-13.

Badanie mamek.

Długa

Ch. wewnętrzne, kobiece, dzieci.
Od 10-21 rano i od 4--6 wieczór.
1018-10-10

Przyjmuje od 8 i pół do 10 i pół I
od 4 do 7 i pół wiecz. W niedzielq
od 9 do 2 r.
202-11-

artezyjskich i

1/
2 -

Analizy krwi 11 wydzielin. metczu.

'b. kliniczny dr. w Petersburgu.

cenia i budowy studzien

chorych

Piotrkowska 45 (róg Zielonej).

do 9 w.

Przedsiębiorstwo

Pierwsza lecznica _lekarzy specjalistówdla

tUKASZEWICZ

Choroby skórne, weneryczne i e$EiEEEEE9ssseeeeeeeeeeeee

Dr. med. J. Szwarcwasser,

II

Dr. med. Wincenty

ZIELONA 19.

stałemi

Anny

~9seeeesaes~eeeeEeeeeeeee

69. Piotrkowska ·69.

po
na

Specjalista choró~ gardł~, DOfi!2r
uszu i zboczen mowy (Jąkanie,
seplenienie i t. d.) podł:ng metody
rof. Gutzmanna z Berlina,
Godziny przyjEJĆ: od 10 i pól do 12
i pół i od 5 do 7-ej wiecz.
św.
Telefon 13. 52.

Dr. W. DUTKIEWICZ

Godziny przyjęć w ambuiato- .•

dentystyczny

Dr. Karol Blum
Piotrkowska 165 (róg

chorób oczu
Lecznica ze

od 11-1 i 5-7 1/ 2 •

włosów).

pół

nie711-2-'

ul. Cegielniana 14

2.

Przyjmuje od 9-2, od 4 i

poł, w

Choroby skóry, dróg moczowych
i weneryczne,

Specjalista chorób skórnych i wene·
rycznych (kosmetyka leka.rska twarzy
i

7 po

Or. Sonenberg

SSSSSSSSSS~S9S999'*l99Ssse

Tel· 28-39.

Łódź,

Średnia

specjalista

OPIEKUŃSTWA OCIEMNIAŁYCH

ANDRZEJA .Ni 4.

~r. ~. ~1nitt~in~
N2

19-8~,

Od 10 - 11 r. i ó dziele od 10-11 r.

Ulica

~„

!I~
!~

Telefon

~SSSS9SSSSS9SSS8SS9S~~S9~

Dr. L. PRYBUlSKI

Piotrkowska M 35,

fll~1~·1n

ttg'dz'
u . UłO'J[l!IRr
" u~

'ka z1i'ł
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(t~

&

& l.ł\
l.ł\ l.ł~
lfA - I~
tĄ\
.ł. i~\
·'·

/~\

ik

li\.

j~\

li~ i~\

··

•

Dzielna .M

„. "

'l'elefon N• 14-99.
FILJE: Spacerowa NQ 13.
Zgierska NQ 7.
Główna NQ 5t.
Piotrkowska
NQ 76. (Górny Rynek).
Piotrkowska NQ
306
Zawiadamia że cennik nasion ną sezon bieża,cy opuścił prasę i
:~~hł~;iidrl-;~dee!1bu\1i:tf 0r !~~ 0cf: ;i~:~::e~~w~::~;:~aj~wid~-

1

'''

:

\ł1

,

„

1
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(fi
&:ł,:;,,
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~fi

\ł1
,~/
•.

I.~ \tł
W • Salwa
le\
l.ł\
Z 11zacunkiem
• •.
\\·~
,,!Jł łt\ Ceny nizkie.
Ceny n1zk1e li!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ie~~~~~~~~~~
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Telefony Ml 12-72, 12-74 i 30-73.

;.f!t

·'·

borowych odmianach.

10•

•.OAZl!TA t.0DZKA•-t9 kwietnia ł913 rlllla.

N'r. 90.

Od dziś do _poniedziałku między innemi demonstrowany będzie
tlramat w 3·ch częściach pod tytułem

Optique' Parisienne Sprzedane za miljony
1

Piotrkowska Ni 15.

Piotrkowska .M 15.

Zmiana p1•oyramu \.Ve wtorki i

ZŁODZIEI!

NIEMA

„TORPEDO"
N inlejszem zawiad11.miamy

Wszyscy niezmiernie wdzięczni będziecie
za nieoceniony mój wynalazek ,,TORPE•

00" - ostrzegacz wybuchowy
przeciw kradzieżom. Opatilntowa·
ny na wszystkie

Państwa.

KaMy, kto za·

udaremni wsze!•

stosuje „Torpedo"

kie pokusy

kradzieży

Sprzedaż

swego mienia.

tylko u mnie.

B~l(RAW MAtfK
uł. lłota ~~a. I~elon 1~1-11.

szanOW!l.11; publiczność że

(Godzina drogi od

Łodzi)

Trzy pojedyńcze pokoje z
balkonami i 5 mieszkań po
2 pokoje z kuchnią-w lesie.
1183-2-2

eeesee
wiadomość

dla wszystkich cierpiących na ł'npież i wypadanie włosów. Podajcie mi swój adres tylko w
zamkniętym liście i wyślę Wam bezpłatnie celem zaznajomienia się (nie należy przysyłać ani
pieniędzy, ani marek) drogocenne wiadom'1Ści,
radę i ksią~k!ł darmo . .Adresujcie: Psyoho-Fre•
aolog Cl:~ al. Szyller•Szkolnik, WarazawaI
Piękna li 25-7.
1268-,

~,Sotru dnik"
następujących

obrazów.

Letniska w Głownie

Radosna

w niedzielę 6 kwietnia została otwartą w domu Teodora Steigerta przy
ul. Piotrkowskiej 90. Telefon 31-74 fiija saH licytacyjnej Najwyżej zatwier·
dzonego Towarzystwa Petarsburskiego

Filja nasza d(>konywa

zajmujących

I jeszcze wiele innych bardzo

piątki.

operacji=

w.

Przyjmowanie towarów w cel11 spr:łedaży drog~ licytacji.
2) Przyjmowanie towarów na skład we własnych składach.
8) Przewóz rozmaitych towarów .i· rzeczy n& miejsGe przeznaczenia.
.
4) Przyjmowanie n:eczy w komis w celu wysyłki do innych fiłji Cenrstwa na
spuedaż lub Hcytacj~
1273-50-1
1)

przedsiębiorstwa pod legi\ kontroli pańiotwowej, w Banku Państwa
przedRiębior11two złożyło · tytułem kaucji 16,000 rubli pod nr. 1130859.

Prowadzenie

GÓRSKI
SZEWC

Mikolttjewska 32. ·
Ptoleca Sz. klijenteli obuwie wykwintne w wielkim wy·
borze po cenach przystępnych.

ale·nty Kopczyn' ski' .Pierwsza łódZka Piekarnia. t1echan1czna
ł.ódź,

ulica

Jułjusza

Firma nagrodzona wielkim medalem

M 14.

na wystawie Rze·
w Lodzi.

,. . ,,1'., .

Telefon I0-80.

Na ul. Zawadzkiej N! 14

złotym

mieślniczo-Przemysłowej

123B-15-l

._...-w..-w•r•~

została

otworzona,
dnia I kwietnia, nowa filja.

oo.a~~;~~~,·~ Gwarancja zarobku 50 fis. młeslęcz.
Osoby

u.aługoj..,c•

u.urania zn&jd'I 11•

«aly rek przez nas gwaranit>wany za· ·
roeok, pracując u siebi$ w dom11. Fachow ~
,„y„11u&l zbytes:.11e. Roltotę 1robi0Jłl\ll&by
""my. Prospekt na t4dA11ie, zal11cz&j11c
' i<. mukę.
rOIV.l..RZ'lSTWO ).{ASZYN' DO Wl.\ZANIA

THOMAS H. WHITTICK-!CUll&IJ i Ko.
Petersburg,

6ry Omi~łflO~twł mt~i DDin~j
Niedziela dnia 20

U~ W-[ Htle Brebryńska

Początek

~nvietnia

-~-

Iurtn1 ~lu~

Nr. 3-7 ;.B9.

południem.

o IO.ej przed

~

Sport und TuravereinŁódzki Klub SportQwy
, Kątntt 11/13
Początek

o go4zinie 2 i

pół

p·o

połudn.

Piętnaście

minut przed rozpoczęciem
matchu bieg roz,s tawny na 500 m.

Og'loszenia drobne.
W ojteHk
od
A,gatapaszportu,
z fabr. Scheizgubiła,
wyda.n~

blera.

Franciszek Glugla
Połndniowa

28

H

ŁÓDŹ

C

Telat.n M 817.

Największa

tódzka Elektryczna fabryka Palenia Kawy i Surogatów poleca p. p. Kupeom, Oukfornikom i Handlującym
Wyborne Kawy Palone i Kaw, SłodGwą „TRYUMF''
od.znaczone na Wystawach Kr+wycłi i Zagnnicznych
s-zemi R1'tg·rodami.

najwyż.

Representacje i Skład:
Cykorji Fird. Bohm i S-ki w Włocławku egz. od 1816 r.
Herbat, Tow. „Karawana" w Moskwie. Imzkoptów, C.:.:e·
~;:olady i Karmelków f, Anczewskiege w Warsz.awie. Kro·
chmalu ryżoweg& i "Btysacxa" Tettv. A.kc. Hoffmana w
8alzuflen~ Świec B-ci Krestown1kowycb w Kazaniu. HuP•
łowy- Skład Tow. Kolonjatn„ch. 1040-12

kartę

Spriedaź

1122-1

B

ezpłatnie, bo
bez nauczyciela
nauczy się hźtly sam ła.two, pręd
ko, gruutowni~ 1ta Samouczkach Reus·
snera po angfoł.!ku, francusku, 11ie
mec.ku, N8)'~1. Nnkład autora Zło

ta 6, Vforsn-wa..
ła

sii

bezpłatnie.

po cenach
fabryo2•
nyoh 1

MASZYN do
SZYCIA

ii I

„Plalla",

wyżymaczek a.meryk11.ńskich,

Gramofonów I płyt za gotówk41 i na raty
oraz haftów r!lcznych, maszynowych i Przyborów dG haftu.

B. Pomorski i S-ka

Zeszyt I-szy wysy1061-23-2

Tel. 26-87,

Łódź,

Konstantynowska N! 12.

piunia, m11szynEl "Remington"
Doaprtedant
za 55 l'ubli. Zielona. 9.

1124-37-8

oo sprzeda.ma. mas~ p1>ńczos21ni•

~~~~~!ł:'St~!t'.S'!!t~!ł!'.~~~~~~~~~~~...

Uibezpieczeuio. n.Ta.kerw.

su~. Radwańs~t2~~~_.:._{ · ~ P I E R W S Z A Ł Ó D Z K A C H R Z E Ś C J A Ń S K A ~~
5

C7<e i

l etaMco we dworze,

pokoje z cao-l t(
dzieui:0Jll utrzym_an~em, oraz pokój AJ
z kuchn111; do wynaJf!Ci'&. Młodym pa- '#I
0
opieka.

~tz~:li1Ai~r:;~~ aj:.

fott::.1.

arjanna. Llllll"k zgubiła kartę od pa.·

M

e
-

al8

-~~-'Jl'.1111 • • • li P; il

Mer~~portu 0 wydaną
t

l'le'Olski 40 '2

M dauy

.z

fabryki\ 2~~ti·

Elektryczna Fabryka Cukrów

-„

T. Dąbrowski i S-ka

~

Nagrodzona Wielkim Srebrnym Medalem na wystawie l{~emieślniczo·Pizemysłowej w lodzi

t ·

w Łodzi, Widzewska 104.
~oleca swe wyborowe wyroby codziennie świeże.

, ,••••

„•••

!Jl

g
;;-;_~~···········:;ii.IP
705-00-8

ichał Dzięcioł ig·ubił

paszport, wyz miasta gubern. Siecllec.
1109-3-2

orzybłąka.ł się piel!! czarny kurtyzo-

r

wany odebrać za zwrotem ko1ztów:
33, Kluska.
1115-1

Włodzimierska

marki .Ormonde'' sprzedam
Rower
tanio. Zieloua 9, Ubezpieczenia
nJakor•.

1117-2-1

spożywczo

- dystrybucyjny z
Sklep
powodu choroby do sprzeclania za-

ra.z-<Hgińska

14.

6-2

zwaczka bieliżi:Ha.rka, z(lolna, potl:'ze bna na stałe. Wiadomość Nawrót 25 m. 22.
1118-2-1

S

mogą

być prakposzukuje
TheWJ.e i Co, Berlin 48 Frledrichstr.
2~. Koresponclencja po francuzku niemiecku i :1ngielskn
1113-3-1

które
Wy.llalazkQw,
tycznie zr.si;osowan.e

[eHIJł
[~felJt

Fabryka

)ł
I.&

robi

zaprawę cementową

absolutnie
nieprzemakalną nawet prly najwyż
szem ciśnieniu wody gruntowej.

czyni wilg·otne piwnice i
mieszkania absolutnie suche mi

Cerez~u,

Warszawa

Mylna 7, tel. 271-99.

1133-2-1

Prespekw bezpłatnie. nanepsze mlerencte.

.

.Ni! 8.

GAZETA

Rok II .
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Unicestwię się

w niebycie; Choć tak bardzo kocham życie,
Unicestwię się w niebycie!...

rze przywozili sobie niemkinie ku zgrozie łym bulkocie, nieodzowny napój miodu,
i pogardzie całego narodu ...
gdy litwin ucztuje.
- „O moja piwnica, jeszcze nie wy- „ Więc powiadacie, że z poselstwem do krzyżowego Zakonu, jeździł nasz schła! dzięki Ałahowi" ... - urwał - .dzię
ki naszemu Bogu, nowemu!" młody dowódca, Olgierd?" „A wy też się nigdy nie wyzbę
- „Tak to mówią, odkąd go z ócz
straciliśmy, że on, a nie kto inny!"-'- - - dziecie, waszej pogańskiej wiary proro-

Bo mi ono nic nie dało,
Prócz zawodó Jł, bólu, smutku
l gorących łez niemało.
Więc odejdę

po cichutku
Hen daleko, hen w przestworza.
Żegnam więc was lądy, morza.„
Idę

- w ciszę, pełna smutku,
Bo już na tym ziemskim globie
Niema szczęścia„. tylko w grobie„.

Jl~ [llftH(ff ftY[fRlY".
(Z PRZESZŁOŚCI LITWY:.

W obszernej izbie nowej gospody, rozsię na wygodnych ławach, barczyste
chłopy, strojni bogato, jako że ich od niedawna królewskimi rycerzami mianowano.
Z dawnej, praojców odzieży, nosili wywrócone włosem kożuchy, jakie ongi rozdawano nowoochrzczonym litwinom. Przez
ich szyje przewieszone łańcuchy, u boków
o wykładanych rękojeściach miecze; niektórzy przywdziali zdawna noszone hełmy,
miast czap o stożkowatym wyglądzie. Na
stołach, obok każdego cynowy dzban, wypełniony starym miodem - do pojemnej misy, wkładał z podkasanemi ręko
ma, gospodarz, duże połacie mięsiwa: był
to czas wieczornego posiłku. Ucztowali
godnie „czarni rycerze, przezwani od
czarnych swych pasów, a w dniach uroczystości przywdziewanych przyłbic czarnych, na wzór zakapturzonych rycerzy zakonu, których ich ojcowie, ongi, w pamiętnem zwycięstwie grunwaldzkiem, pojmali do niewoli... Często, w ważnych sprawach, sąd sprawowali, a ich głos: .sąd
czarnych rycerzy" - równał się w tych
okolicach puszcz i kniei, niemal królewskiego sądów wyrokom.
Jednym ze ślubów w łonie „czarnych
rycerzy" był warunek, że żaden z nich nie
pojmie za żonę, niemki. W przeciwnym
razie, łamiąc go, pozwany przed sąd .czarnych rycerzy" - .jako renegat i narodowy zdrajca - winien li tylko śmierci na
stosie• - - Nikt jeszcze od wieku, jak zgnębiono
wrogi zakon krzyżacki, nie ważył się wśród
nich złamać tego prawa, lubo inni rycesiedli

Rzucili - wśród pogwary - słowa, lca?" ... ~- ozwał się i::adumany, dźwięcz
dwaj najstarsi, f„ojcarni" przezwani, ryce- nym głosem, pół-polak, pół-litwin, strzerze młodsi zamilkli na znak "głębokiego, mieńczyk, szlachcic, ożeniony z litwinką
(a podobno po matce litwin); chociaż nie
dla nich szacunku.
przeszedł trzydziestu wiosen, miał tak pięść
- „Coś za mało miodu u ciebie, silną, że budzi! groźny szacunek ...
Burbełła?" przerwał ciszę, tatarskiego
- „Wszystkie bogi jednakowe!" - i
pochodzenia, ponury, mieszkający na skra- przelał kubek Strzemieńczyka, trochę zły
ju kniei, Japołot.
Burbełła, ilekroć mu wytykano ijego pra·
Rosły, jak dąb, gospodarz Burbełła, wowitą religję ojców proroka ...
- „Ty Strzemieńczyk, jako uczony
z olbrzymiego kruża, wlewał natychmiast
do cynowych kubków, sączący się, w mi- w piśmie, toś się napewno wywiedział, kto
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posłował i czy naprawdę nasz Olgierd?" - zapytał melodyjnym głosikiem,
Stanejka, - długowłosy .rycerzyk", jako
że najmłodszy z grona.
- • Obok polskich panów, był Olgierd!" - „Aliści czemu się do nas nie po:
każe?" wtrącił milczący, o posągowej
twarzy litwin, który nieufnością darzył
łachów, Strzemieńczyka atoli polubił.
- „ Wiecie" - ryknął, jak tuz, Japołot - „odkąd wrócił, a przywiózł ze sobą giermka, nie rozstaje się z nim, mówiąc językiem zakonnym braci z tak mło·
dodanym, o dziewki wyglądzie, giermkiem" ...
Na te słowa, skupili się wszyscy dookoła Japołota!

W izbie mrok już okolił zebranych
cieniem, a tylko ukradkiem, dobywający
się z ogniska płomień, od czasu do cza·
su, rozjaśnił wnętrze, dostrzegłeś wówczas
twarze, rozpromienionych, pucołowatych,
o małych oczkach, rycerzy Burbełła dorzucił smolnych ogarków;
buchnął czerwony, jak śmiech ogień jaskrawego płomienia głośnego... Ze wszech
stron, cisnąc się rycerze wołali:
· - „Mów, opowiedz, co to za giermek?" - - Japołot,

odgarnąwszy cisnące się kę

dziory do jego ócz, spojrzawszy chytrze
na Strzemieńczyka, jął powoli, ale tak wyraziście opowiadać:

- „Odkąd powrócił Olgierd, ani rusz
zobaczyć; choćby kto miał najpilniejszą sprawę, on umyka tylko w puszczę
z giermkiem, późno w noc wracając... Zaś
we dnie śpi i śpi, jakby królewną był,
a w komnatach, w puchach swój żywot
pędził ...
- .Ozleniwił się nasz dowódca" wtrącił Strzemieńczyk, węsząc coś w tej
go

sprawie.
- „A dawna, ukochana Olgierda• chyląc kubek tchem, ciągnął, rozniecając,
by dech z piersi, zaognioną ciekawość słu
chaczy - „biedna Jertruda płacze i płacze,
jęcząc, że jej już nie odwiedza; a pewnie
zakonni rycerze czary nań rzucili, albo go
giermek do zaklętego trzęsawiska prowadzi, aby mu pokazać skarby, o jakich jeno zakonni wiedzą, czasem zaś, zaufanemu
o tych kryjówce zdradzą" ...
- „Toć może i prawdą" ..• - odsapnął głęboko stary Sąpajło.
- „A raz - i to na własne oczy
widziałem kiedy mię z czemś ważnem
doń posłali, leżał giermek, nakryty, jak
dziewica, niedźwiedzią skórą.: wychyliła
się z poza niej noga, białości, jak u dziewki laszki, a ręce w skrętach na piersi,
jakoby ukrywały" ...
- .Może tak tylko rozciekawiasz dru hu, Japołocie, aby nas bawić historją" znów przerwał Strzemieńczyk - "czyżby
ta ukrywał" ...
- .Czy nie wiesz, kim niemce" ksztusząc się, prawił Sąpajło „a te krzyżowe gadziny zakonników, rzucili nań czary, dali niemkę ... o zgrozo! nasz ślub, toż
tylko śmierć" ... - ostatnie słowa wypowiedział nawpół proroczym głosem.
- „Trzeba,_ abyśmy sprawę zbadali,
a kiedy będą dowody, zwołamy nań sąd"
- poważnie wypowiedział szpakowaty, ale
tęgi, „zie brem•, przezwany, Strujmiłło.
Zawładnęło niemiłe milczenie, jakby
wyolbrzymiał w. fantazji ich obraz z opowiadania Japołota... wszystko przemawiałp
za prawdą: w6dz stroni od gospody, ich
towarzystwa, niechętny radzie, wprost wymawia się od uczestnictwa - a tylko z
giermkiem słoniąc się tajemniczością, przestaje ...
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A nawet uwaga Stanejki, że to może
francuski rycerzyk - nie przekonała ich
w domyśle. Ogarnęły ich myślami nie podejrzenia, ale rzec?.ywistości obrazy wpijały
się tern silniej wołając, żeż to niemka,
złamany ślub, tylko śmierć może oczyścić i wodza i ich związek „czarnych rycerzy" ...
Ten odwieczny wróg, dla którego na
ustach litwina było tylko słowo najniższej
pogardy, jakiem nie klął węża, jaszczurkę,
ale „z krzyżowego zakonu• wroga ...
Powiadają. że litwin, skoro we śnie
obaczy krzyżaka, nie może już na tern samem łóżku spać, ale musi odpowiedniemi
zaklęciami wypędzić widmo złego ducha,
aby nie zaszkodziło... Aliści młodzi, rycerze inni, tak często chadzając „w niemce",
przywozili sobie żony-niemki...
Ich śladem zdradził „czarnych rycerzy Olgierd" - - - „Słuchajcie bracia•, drżącym
głosem zawołał najstarszy z grona, sędzia,
Smiejtis, - .gdy się prawdą okaże jego
zdrada, a na co my świadka naocznego
z pośród nas znajdziemy, zwołam sąd na
Olgierda, a wszyscy po sprawiedliwości,
naszej ojców wiary, zawyrokujemy, jako
nam prawo nasze każe" - po chwili do·
dał: .o hańbo! w najstarszem z pokoleń naszego związku .czarnych rycerzy"
nikt nie pojął żony-niemki, ażby ten mło
dzik, któregośmy wodzem uczynili, patrząc
z wiarą w jego przyszłość i naszą... ażby
on, nasz ślub złamał" - - - „Sąd, sąd!" dodali wtórem
starsi.
Sędziwe grono wychodziło z gospody
Burbełły, aby nim kur zapieje, zdążyć do
swych zagród. Młodzi radzi z tego, boć swobodniej
pogawędzą między sobą, a zresztą niechę
tni do porządku godzin,... skupili się w
zwarłem kole, popijając z świeżo nalanych
kubków oraz gwarząc o codziennych sprawach.
- „Kupiłem ci k9żuch wyśmienity"
- opowiadał Stanejka Zmudzinowi, który
w wytartym swym, jakby w myślach skulony, siedział.
- .Może byś się z moim zamienił?"
trochę mu rozjaśnił oblicze Stanejka.
- „A w czem ty chodzić będziesz?"- „Polak, Strzemieńczyk, brat naszego, podarował mi wyborną kapotę, z grubego sukna. U nich noszą taką latami,
nie zedrze się... a mnie się s1Jrzykrzył kożuch!" ...
- "To się śmiać z ciebie będą?" zauważył Żmudzin.

- "To chyba Jertruda?" - - - .A widziałeś ją?" - pytał skwapliwie Stanejkę.
- .Słuchałeś, co opowiadał Japołot,
nie· może się uspokoić z powodą Olgierda
biedaczka -- przy swej ślepej matce" ...
- „Jertruś moja, kochana dziewko!"
- jęknął Żmudzin.
- „Toć nie twoja dziewka?" - odparł na jęki Stanejka, spoglądając wytrzeszczonemi oczyma w melancholijne, ale
czyste Żmudzina oczy.
- „Nie moja, bom jej w drogę nie
wchodził" ...
- „No ·- zamień się z kożuchem,
bo twój ma szczęście" ...
Chyłkiem z izby wymknął się Strzemieńczyk.

- „Wiecie on do Jertrudy, podchodzi pod okna, przed zamkowym placem" ...
-krzyknął za Strzemieńczykiem ·Japołot
„ten lach, toby wszystkie nasze dziewki
kochał" - ~ „Ej, by do niej szedł?" wrzasnął Zmudzin, jakby mu kto skórę przypalił rozpalonem żelazem.
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- „Spróbuj bracie, a przekonasz
- ktoś naigrawał z jego ognistej natury - - - „Pójdę!" zgrzytnął zębami,
schwycił za czapkę i zniknął.
Pozostali jęli się kłócić, kto z nich
więcej ubił zwierza; młody Stanejka pokazywał ku zdumieniu dwa kły dzika... Nagle, w głębi siedzący, ponury a dotychczas milczący Rasztowt, huknął pięścią w
stół i dodał:
- • Czyżby to prawdą było, że Olgierda giermek dziewką-niemką?" - „Idź a zbadaj - teraz najlepsza
pora"... nibyto pół żartem, niby na prawdę judzili Rasztowta, blizkiego krewnego
Jertrudy.
- „Pójdę, ale o dowodach tylko na
sądzie „czarnych rycerzy" opowiem - pójdę!"... Zamaszystym krokiem poszedł ku drzwiom, ginąc w mrokach sieni,
ażby go potem przez mały otwór, nakształt
zasuwanego okienka, dostrzegł Stanejka,
jak zmierzał w stronę Olgierdowego .za·
meczka". W Rasztowcie żyła ta szlache- ·
tna dusza z wiarą w idealną miłość, jaką
niedawno w gronie rycerzy, przejął obowiązek bronienia „słabych białogłów" i ich
świętych ideałów. Znał Olgierda, że lubo
nieustraszony rycerz, to jednak paliwoda,
dziewkarz pierwszej wody i kto wie, czy
to nie świętą prawdą, co o nim bajali? Litewska natura kazała mi powoli dociec
prawdy, a wówczas będzie miał swą czystą duszę. rycerza bez skazy, który nawet
podejrzeń nie znosi! Jertruda, krewniaczka jego, od dzieciństwa kochała Olgierda.
Nawpół pogańskie, w nowej atoli chowane
wierze, dziecię starego zamku Rasztowtów,
od kilku już lat przy swej ślepej matce i
staruszkach babach gubiło się domysłami,
co się z duszą Olgierdową stać mogło,
odkqd powrócił z poselstwa... od zakonnych braci, przywożąc sobie giermka ...
Omijał Olgierd dworek, nie śpiewał Jertrudzie starej piosnki litewskiej o miłości,
ale uganiał po puszczy z giermkiem, a
przejeżdżając koło okna Jertrudy komnaty,
rzucił ... by jej ... ostatnie spojrzenie ...
Zrazu niechęć, potem zemsta, a w
końcu ciekawość: „z kim też jej Olgierd
przebywa?" - podsunęła myśl, a potem
wolę czynu, zbadania tajemnej kryjówki,
gdzie ongi z nią przebywał, jej pieśni gę
dził,
przy wtórze trzystrunnego instrumentu ...
Poszła! Tej samej noc.y, co Rasztowt. Znała każdą ścieżynę, przeszla, niepostrzegając z dali za nią śledzącego cienia Rasztowta, i jak kot, oglądnąwszy się
w lęku odruchowego odwrócenia głowy,
wśliznęła się tuż pod odrzwia. Psy, poznawszy Jertrudę, łasiły się, nie szczeknąwszy,
ni razu... W głębi wid'ziała wysunięty, a
dobrze ukryty kąt doll!u, gdzie zazwyczaj
przebywał. Olgierd... Swieciło się, bo igrał
ze szczelin dobywający się płomyk z ogniska, na kominku... Wejście od strony zewnętrznej było niedostępne. Jertruda znała atoli piwnicę. Przez nią można było
podejść aż pod drzwi, tam, bodaj się da
coś usłyszeć, lub wspina się po drabince
od tego zatykanego, otworu okna? ... Oprócz
niej i karła, który dawno zmarł, nikt nie
znał tego wejścia. Chociaż zapory i rygle
utrudniałyby obcym wejście, Jertruda potrafiła wszystkie odemknąć, by dostać się
do celu ...
Znalazła się pod drzwiami Olgierda,
któremi ongi wchodziła ... dzisiaj tak puste,
zatarasowane, jakby tam nie przemieszkiwał jej ukochany, Olgierd... ileż słów zaklęć z ust kochanka, tam posłyszała Jertruda... a dzisiaj... Dygotała i jakaś niesię!"
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moc zdała się nią powalić: jęczałaby u tych
stóp drzwi, dla niej zamkniętych.„
Nagle zerwała się, oprzytomniała.
Wszystko w sennem, a jednak świadomem
milczeniu. Przecież tam w górze okienko,
a tuż obok niego drabinka... Jertruda, to
wszystko znała. Olgierd przywoływał przez
nie karła, a nawet go tamtędy przerzucał-,
aby jej furtkę otwierał, kiedy raz pierwszy
doń przyszła... Jertrud:6ie zamajaczyło to
wszystko przed oczyma z przed czterech
miesięcy... Targała ją w płaczu, dławiące
go szlochu, zemsta„. Jertruda mu daruje,
jeżeli to giermek, a nie... Może mu mówi o skarbach? On tak pragnął skarbów,
tych złotych pieniążków, jakie zakonni w
swych skrzyniach przechowują„. Podeszła,
opatrując, czy drabina się mocno trzyma?
Wspinała

się

z

przedziwną

zręcznością.

Okno zatkane, ale ostrożnie, jęła wydobywać, powoli strzępami gałgany, skóry, aż
dostrzegła szczelinę a przez nią wnętrze:
„To już wystarczy!" - - - pomyślała.
Na tapczanie leżał Olgierd, obok niego nu rozścielonej skórze niedźwied1iej
siedział giermek, uderzając w struny, nuze starych sagów dobytą...
cił piosnkę tak smętną, jakby opowiadała o zdradzie i zemście kochanki... Czyżby to
nie ta sama, jaką nucił raz Jertrudzie.
- - Powzięty do niewoli niemiec? znała melodję, a słowa przypomniały zapamiętane dźwięki obcej mowy... Gdyby
- „Pójdę". mię teraz zobaczył -- pomyślała. Lecz coś przemogło: „zaczekam!"
Oparła się wygodnie o gzyms okiennicy i czekała, dech zapierając w sobie. Olgierd, kiedy ucichła pieśń, a giermeK złożył instrument na uboczy (jęknął
złowrogo struny spokojnemi...) całował rę
ce niemki, usta, szeptał jej coś, aże powoli ob jął i jak ongi do Jertrudy, wypo- wiedział tak jej znane słowa. - „Tak mnie podszedł'' ... - zamajaczyło jej bolesnem wspomnieniem, już,
a runęłaby, ześlizgnąwszy się po ~zczeblu
drabiny. Ale wstąpiła w nią moc!
Ostrożniej, aniżeli przedtem zeszła;
coś jej tylko oczy zamgliło„. Tam w. ką
cie siedział wtulony, nadsłuchujący Rasztowt. Drżała tylko, jakby w przedśmier
telnym lęku, kiedy to człowiek ostatni
wiew życia schwyta, a tymczasem coś go
okrutnie dławi... Spokojnym krokiem, podobna kapłance „świętego ognia", wyszła;
coprędzej spiesząc do zamku, do ślepej
matki staruszki.
Rasztowt czekał czas jakiś, czy nie
wróci - aliści potem sam wspinał się powoli - wydobył więcej zatkanych gałganów - a wygodnym okienkiem widział,
przy skąpem świetle, dwie, obok siebie leżące postacie: „Olgierda i giermka''„.
Zawrzało w duszy litwina, to też na

Zwyczajem. dawnym płonął ogień dla
„starych" bogów, z którymi się litwin rozstać niepottafi... dookoła na zydlach zasiedli starsi, na ławkach młodzi. Na wyniosłem miejscu, z przewiązanem okiem lewem, Rasztowt, który dziś oskarżał wodza:
- „Pamiętacie, kiedyśmy się zebrali
u Burbeny - byłem między wami. Opowiadaliście · o Olgierdzie. Tchu nie wypuściłem, ażby się przekonać, jak na rycerza przystało o prawdzie czynu naszego
wodza ... Moja krewniaczka Jertruda ... I ona
tego wieczoru skradała się skrytkami pod
śc;ianę narożnej, niewidzialnej komnaty 01gierdowej... Jej śladom zawdzięczam odkrycie. Widziałem przez otwór na własne
oczy, kiedy i lewe patrzyło, na srom, Olgierda przy nagiej dziewce, - przysięgam
na starych Litwy bogów i nowego chrześcijańskiego Boga!" · Trzykroć podniesionym . głosem wymówił przysięgę. Jego wypowiedziane krótko słowa, były tylko aktem po trzydniowej
naradzie sądu „czarnych rycerzy",
- „A kiedy wrzasnąłem: „Łotrze, zła
małeś ślub"„. zdołał swym mieczem wczas
trafić w moje oko-niech i ta rana pomści
niegodnego rycerza wodza".„ Odetchnęli głęboko, kiedy skończył
Rasztowt, by słowa mieczem roztrącanych
głazów ...
Dźwignął się stary . Smajtis:
- ,,U czarnych rycerzy", kto ślub
łamie, kto ima niemkę, kiedy go śluby miłości z litwinką splotły, winien śmierci".
Echem, zmieszanym z sykiem płonących · żagwi, dokoła ołtarza bogów, na stosie, głucho odpowiadali chórem, wszyscy:
- „Winien śmierci, spalenia na stosie!" - - A Smajtis dodał:
„Uratujemy Jertrudę!" Zapanowało milczenie. Sąd się skoń
czył. Wszystkimi targnęło widmo śmierci...

Str. 3.
za złamany ślub
junak, Olgierd,
ich wódz, wraz z kochanką-niemką, która
z nim, skarby miłości, wykradła Jertrudzie„.
Patrzyła niemka w Olgierdowe usta,
zamarłe, by w ostatnim pocałunku, zsiniała
jej twarz tylko ostatnie spojrzenie zemsty
niosła na stos śmierci... Wspomniał się
jej raj pocałunków - - Stos coraz bardziej ogarniał płomień.

Rycersko

poniósł śmierć

~czarnych rycerzy"-młody

Ryknął głos kapłana-Smajtisa.

Czarni ludzie, schwyciwszy skazańców,
rukołysali jakiś czas, ażby sprawnym
chem, rzucić ich w sam środek wydrążo
nego stosu.
Dla oczu „czarnych rycerzy", dla tłu
·mu zginął · i Olgierd i niemka.
Tłum wył z wściekłością bezmyślnych
przekleństw nad skazanymi...
• W okienku chyliła Jertruda powoli
wężowy puhar trucizny, wsparta na ramieniu swej matki, ślepej staruszki,--uwolniła
się od więzów miłości sama, chociaż sąd
„czarnych rycerzy" z Smajtisem chciał ją
uratować ...
Była to ostatnia śmierć na stosie, o
jakiej historja litewska gdzieś opowiada„.
Michał Japołł.

Monachium, 1913.

UDA~ ~RU~ lAJY.
-:„Pamiętniki frandszka Kowalskiego".
Wydanie drugie, zaopatrzone wstępem,
i portretem autora, oraz
życiorysem
przypiskami przez Henryka Ułaszyna.
Nakładem księgarni Leona Idzikowskiego. Kijów 1912 r.

Na olbrzymim placu straceńców, uło
w pośrodku stos drzew, choin, dookoła suchego chrustu, gałi:zi i brewion
usypano, by kopiec z otworem lejkowatePrzed pięćdziesięciu z górą lata_mi na
go zagłębienia. Tłumy zaległy przestrzeń
na wzgórzu, skądby można dostrzedz szcze- półkach świeżo wówczas założonej księgar
góły spalenia skazanych przez sąd ,,czar- ni Leona Idzikowskiego pojawiły się dwa
nych'': Olgierda · i jego tajemną dziewkę, szczupłe tomy, noszące tytuł: ~Pamiętniki
Franciszka Kowalskiego". Było to podniemkę.
Obok stosu palił się ogień bogów, .czas zjazdu kontraktowego, rozchodziły się
a stary Smajtis, dzisiaj w stroju kapłana, więc ~zybko, autor bowiem miał liczne
trzymał płonącą żagiew, zapalając jej pło- stosunki i powszechnie był żnany i lubiamykiem drobne drewienka, niby bawiąc się ny wśród starszego pokolenia mieszkań
ceremoniami obrzędoweni... Buchał pło- ców naszych południowych prowincji, Damień, a dusząca woń przepełniała dookoła wni ko1t!dzy szkolni z Winnicy i Krzemień
powietrze, dławiąc zebranych dymem, któ- - ca, +Jwarzysze broni z roku 1831, chętnie
ry potem chłonęła ziemia niedalekich lasów czytali opowiadanie p. Franciszka, przypowraz obłokami jesiennego dnia, tak ponu- minające im własną przeszłość. Pamiętni
rego, jakby w harmonii z chwilą skazania ki obejmują bardzo krótki, zaledwie czteofiar ludzkich! W dali srebrzyły się od roletni okres czasu (1819 -23), zawierając
szronu pola, a powikłane nitki babiego la- tylko wspomnienia, wyniesione ze szkół
ta okryły łezki-perełki, jakby się smucąc winnickich i liceum Krzemienieckiego. Bycałe gardło krzyknąl:
ża kimś, o którym później, pieśń gminna ły to czasy niezbyt dawne, znane nawet
- „Łotrze, złamałeś ślub""·
młodzieży z opowiadań ojców, chociaż
Skoczył Olgierd, jak zwierz, gdy go bajać będzie„.
Nagle zawył tłum, jakby mu język w~ęc _„Pamięt_!1iki" mieściły niejede~ szczew~wabią z kryjówki, ch~ycił za .olbrzymi ·
m1ecz, machnął dwa kroc w powietrzu, a wyrywano lub gołe plecy przypiekano pło- goł ciekawy i charakterystyczny, me obud~iły one żywszego zainteresowania czytelpotem z ~ściekłością zranionego odyńca, nącemi ż~gwiami...
.
.
Czarni ludzie wprowadzili związanego mków.
z łatwością go wepchnął w otwór okna.„
, Skądinąd z~owu Jl owej. epoce my~l
- „Och, och"... jęknął Rasztowt i Olgierda i niemkę-giermka„. Smajtis podrunął z drabiny, trzymając się za głowę, palił ognisko! Suche gałęzie odrazu bu- ogołu_ była , ~aJ~ta b1eżącemi sprawami;
w której lewego oka już nie było, a tylko chnęły, a polana, oblane smołą, skrząc się, k~estJa włoscianska za~rz~tała umys~y,
w10nęły ożywcz~ prąd~ sw~eżego pow!eczuł, jak mu krew oblała twarz całą. Do- trzeszczały złowrogo.
Skazańców posypano mieszaniną zie- trza, ~o:we życie_ bu_~1ło się po trzy?z1e:
wlókł się z piwnicy na ogród, a potem
s!oletmeJ,_ 1!1artweJ, c1ęzką_ zmorą dławiącej
bokiem opuścił, niepostrzeżony przez niko- mi suchej z chlebem.
Niemy Olgierd, z przedziwnym uśmie- c1.szy. N1e1e~na_ praca_ ht.er.~cka przeszła
go, ogród Olgierda.
mepo~trz_eżeme i ,..Pam1ętmk1_ ule~ły zachem dumy spojrzał w okienko zamku widział raz ostami oczy Jertrudy, spotyka- pommemu. Wkrotce nast~p1ły dm krwając się z niemi w przedzgonnej chwili... we„„ a potem znowu milczenie i cisza
W obszernej izbie domu starego Chlusnął ostatniem spojrzeniem, uśmiech cmentarna„.
Smajtisa, zebrali się „czarni rycerze" na skrzywił oblicze, on dostrzegł w ręce JerPo pięciu dziesiątkach lat, na pół
sąd nad swym wodzem Olgierdem.
trudy wężowy puhar„. ścięło mu żyły! kach tej samej, początkującej niegdyś, a
żono

Str. 4
dziś zasłużonej krajowi księgarni pojawia
poraz wtóry zapomniane nazwisko
się

Z podobizny,
Franciszka Kowalskiego.
dodanej do nowego wydania, znowu spogląda na nas dobrze niegdyś znana postać
autora, z podkręconym po żołniersku siwym wąsem i tym poczciwym uśmiechem,
który nie opuszczał oblicza p. Franciszka
do ostatnich lat życia, chociaż koleje jego
bywały nieraz smętne, a zawsze ciężkie i
pracowite.
Obecnie nPamiętniki• nabierają poważniejszego, niż przy pierwszem się ich
ukazaniu, znaczenia. Okryła je patyna
ubiegłych lat kilkudziesięciu i nadała wartość dokumentu historycznego, materjałów
do domowych dziejów naszych prowincji.
Najmłodsze pokolenia z zajęciem przeczytają barwne, z prostotą a prawdą malowane obrazki życia szkolnego z przed lat
dziewięćdziesięciu. Może nawet zbyt wyidealizowanym się wyda rodzinny stosunek, łączący nauczycieli z wychowańcami.
Dla wszystkich pokoleń, które pobierały
nauki już podług systemu wprowadzonego
w czwartym dziesiątku lat minionego stulecia, dziwnie, niemal bajecznie wygląda
ów dawny uczeń, żegnający szkołę z ża
lem i łzą w oku. My i młodsi nasi następcy nie doświadczaliśmy nigdy tych
wzruszeń wdzięcznego serca. Żegnając nasze zakłady naukowe, opuszczaliśmy je z
tern uczuciem głębokiej ulgi, jakie napeł
nia pierś człowieka, wypuszczonego na
wolność po kilku latach, spędzonych w domu poprawy, lub karnych batalionach.
Obok wspomnień o swoich profesorach i kolegach, rysuje Kowalski sylwetki
kilku spółczesnych mu, chociaż o całe
dziesiątki lat starszych osobistości. Występuje tu marszałek Gracjan Szaszkiewicz,
znany już dawniej z opowiadań Michała
Czajkowskiego. Z uśmiechem czytamy o
prezesie Ortufrym Szczeniowskim i jego,
pomimo bardzo sędziwego wieku, dziecinnych figlach, wyrządzanych doktorowi Banki w Winnicy. Przesuwa się sympatyczna,
poważna postać uczonego Aleksandra Chodkiewicza w Młynowie. W bardzo pochlebnych lecz nie przesadzonych barwach przedstawia się czytelnikowi na tle domowego
życia słynny w swoim czasie Stanisław
Staszyński, zwany przez swych wielbicieli
Panowała w owej
Beranżerem polskim.
epoce moda takich porównań. Mieliśmy
już oddawna naszych Kornelów, Rasynów,
nawet Horacych i Wirgiliuszów, należało
więc na Podolu wyszukać Beranżera; został . nim przezacny p. Doli wa, chociaż w
niczem nie był podobny do francuskiego
pieśniarza i nigdy nie starał się go naśla
dować.

Z licznych, wprost z natury kreślo
nych szkiców, najudatniej wysuwa się z pod
pióra pamiętnikarza portret p. Piotra Jukowskiego, niezbyt dawno wówczas zaawansowanego z małego tulczyńskiego oficjalisty na możnego dziedzica obszernych
dóbr pod Winnicą.
Pierwsze lata minionego stulecia były
epoką nagłego powstawania znacznych fortun, zwłaszcza na Podolu i Ukrainie. Olbrzymie majętności możnowładców, dzięki
bezmyślnemu marnotrawstwu, przepychowi
wzrastającemu z dniem każdym, podróżom
zagranicę, nierządowi i grze szalonej, zachwiały się w swoich posadach. Nawet
nad takiemi monarchicznemi latyfundjami,
jak Potockich, Lubomirskich, zawisła groź
ba ruiny, a zabrakło starostw, które zamiast być nagrodą zasług obywatelskich,
płynęły z łaskawej dłoni królewskiej na
wspieranie balujących, zgrywających się i
Redaktor i wydawca Jan Orodek.
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przyswojenie naszej literaturze dzieł Moliere'a. Rozpoczął on tę pracę jeszcze na
szkolnej ławie, zachęcony przez Felińskie
go i Ludwika Kropińskiego.
Tłumaczenia Kowalskiego, zawierające
przysparza odrazu wielką ilość nowych
dziedziców. Z Tulczyna fala złota płynie prawie wszystkie utwory Moliera, ukazały
obficie, bogacąc nieraz ludzi dotąd zupeł- się w druku w sześciu tomach, pomiędzy
nie nieznanych, lub znanych, jako karje- 1847 a 50 rokiem. Cechą ich jest szczery
rzystów i rycerzy przemysłu, frymarczą- humor i wyborne przejęcie się duchem
cych sumieniem, a wiecznie żądnych gro- oryginału. Do niedawna był to jedyny,
sza. Dopóki żył rozgoryczony zawodami niemal kompletny zbiór prac francuskiego
marszałek targowicki, salony Tulczyna za- komedjopisarza, chociaż pojedyńcze jego
chowywały jeszcze pewne pozory powagi, komedje od lat przeszło stu nie były obce
lecz ze śmiercią dumnego dynasty w pa- polskiemu czytelnikowi. Pojawiały się one,
łacu, który miał być „zawsze wolnych i od czasu do czasu, w przekładach autorów
szczęśliwych mieszkaniem", objęła rządy nowych i dawniejszych, Tłumaczyła je
piękna jeszcze greczynka Zofia, mając u niegdyś księżna Urszula z Wiszniowieckich
boku Szczęsnego Jerzego, najstarszego z Radziwiłłowa i nawet dała je poznać swoczterech swoich pasierbów. Bale, polowa- jemu otoczeniu, na scenie domowego teania, a przedewszystkiem nieustająca, do tru w Nieświeżu.
W historji literatury do nazwiska Koszaleństwa doprowadzona gra w karty, zapanowały wszechwładnie. Szulerzy, awan- walskiego dodawanym bywa zwykle tytuł
turnicy z całego świata napływali do Tul- tłumacza Moliera. Ze wszech miar należy
czyna, w nadziei sutego i łatwego obłowu. mu się to miano. Lecz w dziejach naroNamiętność do gry porwała nawet najpo- du znany on jest i znany powszechnie i
rządniejszego gatunku dworaków, do któ- zaszczytnie jako śpiewak obozowy, w chwi- ·
rych należał mistrzowsko przez pamiętni- lach spoczynku brząkający na żołnierskiej
karza narysowany p. Piotr. Grał widocz- bandurze. Pełne zapału i ułańskiej tęży.
ni~ sz~zęśliwie i powoli,. groma~ząc co- zny piosnki jego długo rozlegały się po
dziennie wygrywane sumki, w koncu przy najdalszych zakątkach ziem naszych. Śpie
obrachunku do~tał od_ młodego p. ?zczę- . wali je po latach wielu osiwiali towarzysn.ego ~!ucz Braiłowski, na s~tysfak~Ję na- sze broni autora, nuciły młode matki nad
lezności: W~gląda to ~a baJ~ę, a Je~n.ak kolebką usypiającego dziecięcia„.
W najcięższych chwilach Kowalski nie
w opowiadaniu Kowalskiego mema a~i Jednego słowa przes~~Y· W t.en sposob P· traci fantazji. Kiedy kapitulacja Zamościa
S~c~ęs~y Jerzy pusci~ w . ś~iat sz~snaście stała się już nieuchronną, Maurycy Gosławski śpiewa rozgoryczony:
milJonow w bardzo medług1m czasie.
W czasie, kiedy Kowalski poraz pierZ załamaną w .talu dłonią,
wszy zawitał do Braiłowa, nowy dziedzic
Wy czekacie tam u wrót,
oddawna już opuścił dworską karjerę. Był
A nas w więzach stąd pogonią,
to jowialny, gadatliwy starowina, spoczyGdzieś pod jarzmo, gdzieś pod knut!
wający na laurach w swojej świeżo wzniesionej rezydencji. Dom mieszkalny, szuNasz pan Franciszek nawet wtedy nie
mnie pałacem zwany, obfitował we wszel- daje się pokonać boleści i jest pewny, że
kie wygody. Zwłaszcza zasobna była bi- bieda minie i
blioteka. Tern bowiem niewinnem mianem
ochrzcił swoją piwnicę krotochwilny go.„siądziemy znów na szkapy.
spodarz. Czerpiąc obficie z okazów w niej
Z wyżyn Watykanu padły groźne wyzawartych, zwiedzał wraz z gośćmi Węgry
i Maderę, brzegi Renu i uroczą Malagę. razy, potępiające ruch ówczesny. KowalWieczorem zaś popijał herbatkę z Romu- ski, chociaż gorliwy katolik, nie bardzo się
lusem wysoce wenerując dzielnego założy tern trapi i przesuwając na bakier amaciela Rzymu. Pan Piotr, podczas wieczor- rantową czapkę, dodaje otuchy kolegom:
nych posiedzeń chętnie opowiadał o dawniej...... dalej zuchy,
szem wesołem życiu w Tulczynie. Zawód
Niech nam Bulba głowy ścina,
publiczny ukochanego pryncypała zbywał
Wszyscy święci są piecuchy,
dyskretaem milczeniem, wielbiąc natomiast
Prócz świętego Saturnina!
bez granic jego domowe cnoty. Podnosił
z zapałem dobroć i wyrozumiałość dla olNajwyższej popularności dosięgła śpie
brzymiego zastępu oficjalistów, pełniących wka: n Tam na błoniu błyszczy kwiecie".
najrozmaitsze administracyjne i dworskie Stała się ona własnością ogółu, jak te
poufne urzędy. „Był to prawdziwy pan, piosnki ludowe, które pamięta każdy, cz~
lubiący, aby się dobrze działo tym, którzy sto nie znając nazwiska autora.
dla niego pracują. Cieszyło go, jeśli obaSłysząc te pełne naiwnej prostoty
czył jakąś wyfiokowaną gubernatorową z słowa, przed nami staje, wywołany z poHumania lub Mohylowa, przyjeżdżającą do mroku lat n ułan na widecie", ze zwieszoTulczyna w paradnej karocy z zamaszy- ną za prawem ramieniem lancą o dwubarstym kozakiem, cwałującym przed ząprzę wnej chorągiewce i ndziewczyna jak maligiem. To nie dzisiejszy podpanek, który na "przyrzekająca ułanowi, w razie śmierci
swego ekonoma posądza o nieuczciwość, na polu walki, pozostać mu wierną i zło
jeśli chudzina zdobędzie się na parę nie- żyć pocaftlnek na jego cmentarnym krzyżu.
złych podjezdków i lada jaką bryczynę•.
Hej, hej, gdzie te czasy, gdzie te
Opis kilkudniowego pobytu w Brai- śpiewki! Nie wiem, jakie wrażenie w mło
łowie zakańcza pierwsze dwa tomy pamię dych sercach wywołuje znana, pospolita,
tników. Adam Pług, długo mieszkający ośpiewana nuta, lecz nam starym, a niew okolicy Tulczyna, znał dobrze Kowal- poprawnym marzycielom, w czasie długich,
skiego i twierdzi stanowczo, że zostały po bezsennych nocy, wydaje się nieraz, że tam
nim dwa drugie tomy wspomnień i inne hen, wysoko za czarnemi jesiennemi chmuNiewiadomo rzyskami okrywającemi niebo, brzmią, jakrękopisy niemałej wartości.
jakie losy spotkały s,puściznę po starym by na wieki zaczarowane, echa ułańskiej
pisarzu; prawdopodobnie zaginęła przed pobudki...
pięćdziesięciu laty.
Tomasz Zawadyński.
Największą zasługą Kowalskiego jest
romansujących potomków dawno zmarłych
bohaterów. Głośne bankructwo Prota Potockiego, oddając kilkunastomiljonowe dobra pod rozbiór na korzyść wierzycieli,
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