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Prenumerata w lodzi:

.Roc1nie 6 rb„ p~cznle 3 rb., kwartalnie 1 rlt
IO •kop., miesięcznie 5"0 kop.
Za odnoszenie do damu 10 kop. mlcslęcz:nle.

Z

przcsyłk'1

pocztowtt

• Rocznic 7 rb. 20 kop., półrocznie rb. 3 kop.
twartalnic rb. I kop. 80, miesięcznic 60 koXJ.
Za ~ranic~ miesięcznie

6~

rb. I.

.na l s~rord.;y ::o.kap. za.
wiersz lub 1ego tli'">'· . ~·s rod teksla)
iO \r()p., r c~lamy pg tekście 13 ' . ,, , •.ekrelo!U~
15 kop •. Ogłoszenia zwyczajne 10 l...;p. 1ni<!jscowc
po 12 kop. za w.lersz nonparelowy. Ogtoszenia mał
1 i pół kop. za wyraz. Ka.tde ogłosu..1ie najmniej
10 wyrazów.
Ogłoszeni

a:

Nadesłane

„

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

dodatkami~ ilustrowanemi

dla prenumeratorów.

„„

..„

Egzemplarz pojedynczy 3 kop.

Ogłoszenia

„Gazeta" drukuje tylko w

__....__________________________________
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Boiket iako 1roteit.
(Przyczyny bojkotu serbskiego-cyfry-wrót„
ba-i błędy polityki austro-węgierskiej).

Pab)anioe, Biuro Dzienników, A. Wadzyńskicg:o. Zamkowa 23.
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PflY lokalu Jala bilaroowa iDiet gabinetów.

~· UlY AARIYUYUBA

wątpliwości, że pod zimnemi te- Nachrichten" i „'l1aeg1iohe Rundachau• na uczuciem, to drudzy naodwró• głównie ro~
mi cyframi ukrywają się zyciowe czele nie żaluje słów ostrych dla Francji i zumem.
A •era1 noł~czcie rozum i uczucie i zo-o
francuzów.
sieci przyjacielskiego i handlowego
Na artykuły „'l1empe'a• nie można i- baczycie rzecz· wielkit.
musu tysi~cy i dziesiątków tysięcy naczej odpowiedzieć, jak tylko tyle, że kto
Jedna C:iJtść lłziałaczy 1ocjalistycznycb
na ~ liła ci~gle dg strajku, druga stale mó·
ludzi zwią.zanych trudnemi pętami kąkol sieje, kąkol zbiera.

„ lncydent".

ma niki i zwykle na końcu stronicy drobnym jednej, a vinwazji
drukiem odczytuję wzmianki .o napadach strony.
zarazem wykaza.ó niefortunną poli- 1 kradzieżach•.
jako broń, która

tykę austro-węgierską...

Jak wi~c widzimy, bojkot ten
jest wyrazem urażonych serc, któremi wstrząsa ból patrjotyczny i mo1_
raM1y, ale zachodzi pytanie, czy boj. kot powstały z takich przyczyn. mo·
że rokować zwycięstwo?

Odpowiedzi stanowczej dać Die
to, źe cyfry
austro-węgierskiego do państewek
tych eksportu wynoszą 2 i pół miljarda koron, a z tego na Serbjt
przypada zaledwie 40 miljonów ko·
·
-·
ron...
Wprawdzie statystyczne te da·
można ze względu na

ne mało bardzo mówią. ~ _ !!!~ ~le"".

CODZIENNIE

ga

Od flwoch z górą miesięcy prowadzi
czasu... więc gdyby nawet szło o
Echo de Paris• i inne pisma na·
Tempa•,
•
,,Wiedeńska dyplomacja", która te 40 miljonów, to dreszcz handlo· cjonałistycznt, akcje przeciwniemieck!ł ni·
Serbji już nieraz dała się we znaki, wy jako wynik bojkotu byłby do- byto obronną, a właściwie zaczepną. Tu
Ż!idaJ!ł nowych zbrojeń, tam obcą przywró·
hamując jej rozpęd zaborczy, pobu- statecznie wyraźny i odwrotnie.„
Jednem słowem decydować w oenia łrzyletniej służby wojskowej, zupełnie
dziła o bee nie na wet sfery handlowe
nie zdając 11obie sprawy ze zgulmych akutserbskie do odwetu za ciężkie krzy- tym wypadku nie jest łatwo, a prze- ków takiej pontyki. I dlatego nie bez racji
wdv materjalne i moralne wyrzt11- powiadać trudniej jeszcze, ale bądź wydaje mi si~ być przemówienie Paul-Bon•
dzone im celowo, czy też bezwie- co bądź Austro-Węgry wywołujące coura, hyłego ministra, w którym mówi o
dnie w ciągu całej kampanji austro· stanowiskiem swojem nieprzychylne współcimnej pglityce francuilko·niemieckiej,
dla siebie ze strony Serbji usposo- jako o tranzakcji riełdowej.
węgierskiej.
NacjonaNzm francuski nie ust~puje
Inicjatyw'l protestu wzięły na. bienia - działają przeciw zasadom b.}'Tif\jmniej pangermanizmowi i szkoda tyl·
siebie serbskie domy handlowe i rozsądnej polityki już choćby dla ko, .że przedstawtciele rządu, jak von Japrzemysłowe, które za formę prote- tego, że Serbja zawsze była w cia- gow, podsycaj11 awemi przemówieniami i
'
s11ych bardzo węzłach handlowych tak dość silny szowinizm.
stu uznały: b oj k o t.
Szkoda także, że rządy obu wrogich
przecież
które
Aus.t.10-Węgrami,
z
„Birt Wied." donoszą, te na zepaństw z takim cllłodem przyjW zapro·
braniu w sprawie bojkotu posta- są najbliższym jej państwem.
szenia na konferencję .zgody" w Bernie,
. Jąngar.
odbyć. si~ mając!\ w maju roku bieżącego.
nowiono istotę bojkotu wyłożyć i
ta zorganizowail ą została przez
Konferencja
do \viadomości · sfer austro-węgier
wszystkich stronnictw rady
przedstawicieli
skich domów handlowo-przemysło
narodowej szwajearskiej.
wych podać jaknajprędzej, zaznaCzas już najwyższy, aby Francja i
1
czajac, że tylko dzięki jawnie wroNiemcy znalazły jakąś formułę zgody, aby
Paryż, 17 kwietnia.
gim wystąpieniom przeciw państwom
życie obu państw popłynęło fali} spokojną,
Przeglądam dośc cz~sto różne dzien· a nie iak dotychczas obawą ,rewanżu" z
bałkanskirn, Serbja bojkot obecny
podjęła już

Nr. skrzynki poc2towej 57Q

„W mieście" benefs J. Czechowskiej

Teatr „POPULARNY''

z

języku pełskim

Nie wiem ezy ai~ na świecie coś zroie·
dość że kiedy w knajpie w Nancy
pokłóciło si~ dwóch niemców z francuzami,
to o klótni nie pisze się drobnym drukiem
i w rubryce "napady", ale we wszystkich
prawie francuskich pismach artykuły wsl1'P·
ne pOŚ\vi~cone są tej sprawie.
Coś się imieniło. Ale co!? Właśnie
nad t)m ei~ chcę zastanowić. Przecież to
xeez niesłyehana i niebywała., aby o kłótni
w knajpie, o kłótni ludzi równych sobie,
bo jednakowo podpitych, mówiono w parMm.encie, w ambasadach, w kani!elarjach
miniat~w apraw zagranicznych i t, d.
Od czterech dni artykuły wstępne
• 'Pempe'a• pci~ięcone są "incydentowi w
.
'l'
•llłllncy-„ emps• niezadowolony jest ~ zaniło,

ggtujmy się do boju, spróbujmy zała&·
1prawt pok ejowo.
I rzeczywiście widzimy w prseci!\gU
trr.ech mies~cy długi• dyl!kusje w parlamen•
ci• belgij!lkim co do rewizji konstytucji, ale
Yłaba wi~lm:óść, bo licZf\Ca zaledwie 8 01ób1
w1zelkie warunki zgody odrzuciła.
I wtedy wiadomo było, że strajk wy.
buoho!ló rausi. Oatatnie&o dnia przed waka·
ojami leader socjalistów belgijskich Wander•
nlde zwrócił aię do prawicy temi słowy: „Na•
myślcie siei myśmy do ustępstw gotowi, ale
i do stl'ajku łeż". Napró~uo! PrawioiA npar•
Ja 1ię. I
A dziś około 400,000 robotników belwywiera tem
~ijsk ich strajkuje. Strajk ten
wi9ksze wrażenie, że odbywa si~ w zupeł
JJym spokoju, bez żadnych bójek. W większości
miast wszystkie kawiarnie są zamknięte, abYI
etrl\j lmjf\C}' nie pili. Nie myślcie, że to rz!\~
belgijski dba o to,-to uchwała komitetu etraj·
kowego, który nie obce do ładnych starć do·
wił11:

wić

puścić.

W „domach ludowych• w Brnkaelli l
inuyoh mia.itach odbywają sit codzień przed~
1tawienia bez{>łatne dla strajknj!\oych, -Kaay
strajkowe przepełnione. Los dzieci zabezpie·
czonv. W razie dłuższego strajku okołu 100
niemieckiej" z drugiej tfSitoy wyjedzie do Holaudji i do Francji.
Tak walczy proletarjat kulturalny o po~
Wł. N.
wszechne prawo wylloroze.
:Korespondent belgijski "Human i ta" o,
pisując wrażenia swoje z pierwssego dniastraj.,
ku napisał: .Armj!l wymszyła w porządku•„

itrai~ 11owuM~ny wBel1ii.

Wł.

Z za kordonu.

N.

14 kwietnia rozpOOZllł się strajk powszechny w Belgjił Tak mniej więcej w11zyst•
kie pisma doniosły w lakeniczuych depeszach
Samobójstwo z powodu zgubienia.
bagnetu.
e ruchu wielkim, o ruohu silnym, o ruchu,
któr,- w y wołuj~ zdumienie n wszy11tkiob.
Jak donoszą z Sobumberku na Morawielkiem wach. szeregowiec pułku piechoty Klement
Belgję
Słu s znie p,azwał ktoś
la bora tortu m s połeczuo· poi i tyczD em.
Beck, otrzymawszy urlop, udał siQ w ponie·
Ludno~ć Belgii składa sit z dwóch na· działek wielkanocny do swoioh krewnych pi~
rodów o char~erach wprost odmiennych. Je· ohot(\,
dni to ci, co duałlowo złl}czeni SI\ z Francją,
Po drodise spostnegł, ~e zgubił bagnet.
to WallońUArycy, drudzy to mieszanina frnu• Szukał go przez kilka godzin, ale bezakute•
cho-wania lię praay niemieckiej, która z cuako-niemłecim-Fłamaudc:r.ycy.
oznie. Od tej pory, jak opowiadl\ jego ioetra
,L,oUI Anzełgęrem•, -~ęrliner Neueste
łełłli pięrwai kieruj, sit przeważnie i jak stwierdziły władze, zagilll\ł po nim ślad
./
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Przed kilku dopiero dniami znaleziono jego dwoma laty opuścił Tokjo, zaopatrzywszy
trupa wiszącego w gęstwinie na drzewie,
się przedtem w fałszywy pa82po1t rosyjski.
Ks. Kazimierz hr. Szeptycki.
Kliorin zamknięty .aostał w więzieniu śled·
Za przykładem metropolity Szeptyc· czem, jako oskarżony o uprawianie szpie·
kiego poszedł jego brat, Kazimierz, który gostwa na rzecz Japonji.
-oprzeszedł na obrządek gr.·katolicki.
Już przed rokiem, kiedy hr. Kazimierz
Szeptycki rozpoczął nowicjat w klaazto·
rze oo. benedyktynów w Bawarii, guzie
Zawieszenie wydawnictwa.
skrócono mu specjalnie czas nowicjatu,
mówiono w kołach ruskich, te za przy·
.„Litwa". Tygodnik litewski", redago·
kładem brata porzuci on swój ebrz~dek wany po polsku przez p. Dowojnę-Sylwe·
i narodowość.
.
strowicza, przestał wychodzić. Zamias' ·
Twierdzenie to obe~nie się sprawdzi· "Litwy'' wkrótce mają si1;1 ukazać „Echa
ło, a jak opowiadają w kGłach ukraińskich, LitewMkie".
Kierownikami owego pisma
czynił\ się ze strony ukraińskiej starania, będą księża-nacjonaliści litewscy.
celem powołania ks. Kazimięrza Szeptyc·
kiego do Watykanu, ewentualnie w nie·
dalekiE>j przyszłości ma otrzymać mitrę bi·
skupią, a obecni kierownicy polityki U·
kraińskiej radziby go widzieć na stolcu
O napad na red. Buchnera.
biskupim w Stanisławowie, którego wła
Odroczona
w· ubiegłą sobotę &prawa
dyka nie za ws.ze chce iśe pod ich._ .lrn-:
p. Zygmunta Trejdosiewicza, administrato·
mendę.
ra hotelu. „Polonja'', osk. o znany napad
na red. „Muchy" p. Buchnera, rozpozna\"\a•
na była onegdaj przez sędziego pokoju
Stefanowicza w sądzie 19 rewiru m. War•
szawy przy ulicy Wielkiej .N2 31.
„Ruskaja M_ołwaH o samorządzie.
Po wysłuchaniu przerr.ówień pełnomo·
"Ruskaja Mołwa•, omawiając przebieg cników stron adw. przys.
Papieskiego
dyskusji w Radzie państw& nad projektem (B11chnera) i Perzyńskiego (Trejdosiewicz)
samorządu dla Królestwa., pisze między oraz ostatniego słowa oekarżonego, sędzia
innemi: "Przez wykreślenie wyrazów nKró· ogłosił wyrok, uznający p. Trejdosiewicza
lec;two .Polskie", obelżywe dl.a wielkiego za "'innego znieważenia czynnego i na·
narodu, zamknięty zo&tał łańcuch oplwań dania lekkiej rany i skazujący go na mie·
uczucia na1odowego i zdrowego rozsądku. siąc aresztu bezwzględnego.
Przedstawiciel rząclu milczał, aczkolwiek
O należenie do P. P. S.
Rada wykoszlawiała redakcję ministerjalną.
Dnia 13 maja r. b. Izba sądowa wat··
Bywa jednak wykoszlawienie, które jest
szaws·ka rozważać będzie sprawę pp. Marji
przyjemniejsze, aniżeli poparcie.
t Heleny Tarnowskich, nnuczycielek, oskarPl,"oces Gajdeburowów.
żonych o należenie do lewicy P. P. S.
\lroces G11jdeburowa i jego służ!łc-ej
P. Helena T. odpowiada z więzienia,
Antonowej, zostal zakończon)r . Sędziom p. Marja T.-z wolności Z!\ kaucją.
przysięgłym ~formułowano 22 pytania~ Po
Znowu rewizja na poczćiea
2 i pót godzinnej naradzie sędziowie przy.
'
sięgli uznali fakt fałazerstwa czter~ch testa·
Wczoraj przyjechał do Wanzawy rz.
meutów. Gajdeburow w czasie popełnienia r. st. Sergiusz Kozlakow, inspektor głów·
tych przestępstw nie był w stanie nienor· n.ego zarządu poczt i telegrafóv z I,'e·
malnym, lec21 mimo to uznali go co do tego teri..burga.
niewinnym. Gajdeburow uznany
zoetaf .
Przyjazd
r. at. ~?zlakowa, który
ktadzieży dziecka, lecz przyznano okolicz· stanął ~ hotelu B1 ~elowsk1m, m~ na cel.u
ności łagodzące. Sąd okręgowy skazał go p~no~me }~konania rew1zJ1 . n.a poczcie
na sześć miesięcy więiieni.a z zaliczeniem . ~.arsznw~kie) w 17.V:lit~ku z wykr.:>tem prz;d
więzienia wetępneg<', wobec tego, .że Gai· k lku d01am1 na,du~y 1 ·tem w dziale hstow
deburow od dwóch lat przebywa w wię· t. zw ..nQ'.lerykansk1c?.
zieniu, po wyroku WJ'PUSzczony został na ,
Pi ~~były rew1dP;nt rozpoczą~ swe
wolnośe". Podsądna Antonowa została unie· czrn.11os;1 od pol~c.eo:a. dostarcz~n1a ro u
winniona
wycrnkow gazet op1SUJących wzmJankowa·
Spra~a Ja.n iny Gajdeburowowej z po· ne nndużyc.ia: . . •
. .
wodu ciężkiego stanu jej zdrowia nie by la
Z;.iznaczy~ nal.e~y! ze; obecna rew~Z.)6
rozważana.
poczty warszaw~k1eJ }t'st Jlli drug:i rewizJą
•
•
dokonaną przez delegatów głównego za·
Szpieg J~poilskl, cz~ ak!'obat•f /
rządu w tym roku w Warszawie, gdyż
W ostat.mch czas.ac~. w P.ete~sburgu, pierwszej w lutym r: b. d&kon.ał referent
a pned~em I Da prowmcJI z w1~Hne~ po· · tego wydziału miniaterjum spraw wewn~
wodzemem występowoła trupa Japonsk1ch trznycb M. Krzyekij.
utukmietr:r.ów i akrobatów pod dyrekcją
·
niej~kie,o Kliorina, według paszportu mieazZwh1ze.k polni metalowców,
czanina miń&mgo prawCJsławnego. Przed
OnPgeaj odbyło się półrocsne zgroma·
kilku dniami z rozporzlldzenia .ochrany" dramie o~ól-ne pelskiego związku robouiików
w mieszkaniu Kliorini>. dokonana została przemysłu żelaznego.
ścisła rewizja, zakończo.na aresztem. PoPalaki związ&k metslowców, który przed
Jicja odebrala obnerną, kcmpromitufąc~ 2 laty (po- wykryciu nadułyć popełnionych
Kliorina korespolłdencję. Pomiętlzy urnemi przez byłego prezesa Hflllicba.) zaczął lłpadać
wyjaśniło się,
.ie przedsiębiorca trupy liczył tylko 94 członk6w w Warszawie; obe·
· sztukmistrzów bynajmniej nie jest prawo- cnie członków płacą.0Jeh składki jest z gór!ł
1ławnym i mitN!zcztmi12em mińskim, lecz 600, rozwói to niewątpliwie znaczny i za.w·
najczystwZ"ej krwi japończykiem, który przed dzięcz~ go polski związek metalowców jedy·

Z Litwy i Rusi.

Z Warszawy.

z

Cesarstwa.

rz.

~nei HeiDn
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mami.

Przed sześciu wiekami tył sławny piew·
ea milości: Giovanni Boccaoio, którego imię
Wpisane jest złotemi zgłoskami na oduoinych
kariach literatury światowej.
Boceacio nrod1ił Bil) w una roku, jali:o
ayn kupca florenckiego i mimo objawionego
już
w 8-ym rok11 życia ogromnego talentu
poetyekiego, był prZt"lz ojca sweg-0 przezna·
ezonym do s\ano kupieekiego.
Rzecz zrozumiała, że przy tem zaj~ciu
Boccaeio długo nie wytrwał, gdyż marzył
wciąż o poezji!„.
Już niazwykłe

okoliczności towanyszące
predestynowały go na poe·
Urodził się bowiem Gionnni ja·

urodzeniu Boccacia
tę miłości.

lo naturalny syn kupca florenckiego i fl'an·
cuzki, któ.rej ślub wcale się nie odbył.„
Zazwyczaj takie dzieci mają,.„ mamę, a
poszukują ojca.
Tym razem było inaczej:
matkę strndl, a ojciell był dobrym kupcem,
który pra gnął, aby Boccacio takim samym
był mistrzem., lecz 11ciekł raz Giovanni 7. ,;a
l1:1dy kupieckiej i zawędrował aż do Neapolu.
l był nare<Jz;:ie w mieście, o którem

nie wydobyciu sit z opieki menerów endec·
kioh i wejściu na drogt samodzielnej pracy.
Na zebraoiu uchwalono podwy;szenie
składki członkow&kiej, a to w cela powoła

aiono o

kilkanaście

cali

od ziemi; nagle

lina sztandaru pękła i komin runął na kani
szczytowej ściany budynku i przełamał sił)
na 3 części, z których jedna, dolna, pozosnia do życia własnego organu „Mechanik•.
tala wsparta na szczycie i na ziemi, a 2
Omawiano sprawt ubezpieczenia robot· górne spadły na dach łami11c w wielu miejnił6w i postanowiono zakupić pewni\ ilość scach jego wiązania i wybłjaj~c mnóstwo
egzemplarzy broszury o „1.aaach chorych• E!Zyb.
Besema i odstl)powaó członkom dając im w
W budynku tym mieszczą się ciwi e
ten sposób możność zaznajomiel!ia sit z no". sale z warsztatami tkackiemi: jedna B ergiera, Szarańskiego i Adera., a drnga braci
wem prawem.
Ejgierów.
Repertuar
W obu salach, spadły w chwili ruTeatru polskiego w Warszawie.
W pllmiedziałek, d. 21 kwietnia vNowe nięcia komina istny deszcz szkła, u~zko

dził wiele oso6w w warsztatach .
.Ateny".
Og$1em straty wynoszl} około 1000
We wtorek, dnia 22 kwietnia "Krako·
rub.
wiacy i Górale".
„Lu.tni" zgierskiej.
W środę, d. 23 kwietnia „lry(jon•.
W czwartek, dnia 24, w pią~ek, d. 25
( c) Sobotni koncert, urządzony stara·
I w sobotę, dnia 20-go kwietnia, ~rzedsta· niem towarzyśtwa śpiewaczego .Lutnia" w
wienia niema.
Zgierzu. na benefis dyrektora p. A. MikinL
powiódł się nadspodziewanie. Wykonawców
programu, w szczególności zaś benef:sanb,
gorąco
oklaskiwano. Po wyczerpaniu ćzęści
sąsiedztwa.
koncertowej ·programu i odegraniu przez,
Bndowa kościoła w Zgierzu.
kółko dramatyczne lutnistów • Dzieciaków"
(c) Roboty około budowy kościoła ka- L. Swiderskiego, puszczono się w tany.
tolickiego w Zgierzu, rozpoczęte w roku które trwały prawie do •rana.
1911 zostaną w sezonie bież:}cym wzno- Zebranie członków „Lutni•• ~gierskie).
wione. W końcu ubiegłego tygodnia rozpo·
(c~ W środę nadchodzącą w lokalu
częto już pracę około rozbiórki prezbiter·
wlasnym w Zgierzu, odbędzie się roczne
jum starego kościoła.
ogólne zebranie członków miejscowego tow.
Budowę kościoła powierzono majstro·
śpiewaczego
.Lutnia".
wi murarskiemu p. Borzęckiemu, nadzór
Pozwolenie na zbieranie ofiar.
techniczny zaś - inżenierowi-architektowi
p. Lemene.
(c) Ministerjum spraw wewnętrznych
Echa katastrof7 w Zgierzu.
zezwoliło na zbieranie śród paratji marja·
(c) W zeszłą 'sobotę komisja tech· wickich dobrowolnych ofiar na budowę ,
niczno-budow lilna z inżenierem-archHektem kaplicy marjawiokiej w S.iedlca::h. Ogólna
powiatu łódzkiego p. Karpińskim, dokona· suma ofiar nie może przewyższać IO tys. rb.
la oględzin d0mu Moszk3 Lipszyca przy
X Brzezin.
ulicy Piątkowskiej pod M 7/40 .., Zgierzu,
(d)
Miejscowe
Tow. pożyczkowo-oszczę
który w dniu 18 b. m. uległ częściowemu
dnościowe uzyskalo zezwolenie na
otwarcie
zawaleniu,
przy T-wiA artoli dl~ sprowadzania towarów
Jak się okazało, cały dom zbudowany
i materjałów dla szewców.
był przeważnie z cegły :surowej i kładzio
Z Pabjanic.
nej na glinę. Z tego powodu mury, które
przetrwały około lat 50, pod działaniem
(d) Piotrkowska gnberBjalna Immisja do
opadów atmosferycznych skru!zały i za· spraw drtbnago i>:rerlytu o.dmówiła pMŚbie zaczęły się tu i owdzie rysować. Rysy z fron· ?Zl'\du pabjanickie~o Towarzystwa poiyczkowo·
tu niewidoczne, w tym roku zabielone, a oszczędnościowego o podwyższenie normy
ścianę prawego szczytu, która uległa zawa· wydawanych ~pożyczek z sumy 300 na 600
leniu naprawiono. Wszy1tko to jednak .1a rb., jednocseśuie taż komisja .zezwoliła temui
nic się zdalo i dom zaczął się walić.
T-wu ua rozszerz~nie jej dział11!11ości na ••
SkoustatowawHzy to, komisja poleciła kolice mia~ta Pabjanio.
pozostał~ część domu, jako niemożliwi} do
Nowe To•arzyatwo,
podtrzymania i grożącą bezpieczeństwu,
(d) Na os1atniem posiedzeniu piotrkowzburzyć do szczę tu. Prowadzenie robót o·
kolo rozbiórki oddano w obecności komisji skiej gubernjalnej kamisji do spraw drobnego
msjstro~.,,; .. morarsk.iemu p. Frydrysiakowi. kredytu zalegalizowano U!!tawy 5 nowyc1ł
potyczkowa-oszcaiG •Qiciowych
Rozbiórkę z zastosowaniem wszelki.eh ostro- Towarzystw
w gub. piotrkows~iej, mianowicie w miti•
żności rozpoozęto saraz w sobot_ę.
scowościach: Reżew
brzev;iń11kiego tpowi11tu,
Lipszyc poniósł straty 5,000 rubli.
Janów, Rzl\&k, Podemb i Niegawioe.
Katastrofa bY1dowlana w Zgierzu.
Jeszcze w •1trawie wedowairętu.
{c) Jeszcze nie przebrzmiały echa
(c) W uzupalnieniu wzmianki cobotniej
runięcia domu Lipszyca przy ulicy Piątkow·
skiei w Zgierzu, a oto znowu wczoraj, w o wodowstręcie iród bldła. w Jaioduicy
posesji fabrycznej G. Grtiob.erga przy ulicy Złotnej donosimy, iż p. MarJa SienkiawiczoDługiej wydnrzyla się katastrofa budowlana., wa, p-0dai!\c lekarstwo howie, c.M>rcj na
która na sz.częście, nie pociągnęła za sob4 wodestręt, uległa slmle:cz.eniu ręki, · wobeo
wypadków w ludziach, ale spowodowała czego udała się - niuwłocznie do lecznicy:
d-ra Palmirel.:iego w War&uwie.J
znaczne straty.
Zgierskie tow. rozw. fiz. 1,lłieg••.
Na poseeji te1 od dwóch dni pl'OWa·
dzono roboty okeło ustawienia komina że
(c) Zgierskie towarzystwo rozwoju fi·
laznego. Wazoraj około godz. a po poł. zycznego • Bieg", uzyskało pozwolił we włalb
windowano komin na podmurowanie za po· Iia urządzenie w r. b. 12 rółny~ zabaw.
mocą "aztaadaru•· ciesielskiego.
widowisk teatralnych i ćwiczeń gimnasty•
Gdy 47 łokci wysokości kolos podnie· cznycb.

Z

wprawdzre się m0wj: „veali Napoli e poi mo·
'fo też głó ·wnĄ dzieła romuuaowe Boeca- deł. Aby WJIDU.aić u swych mQżów nknie i
ri 11 -a.le w którem jednak piękniej można iyć cia • Decameroue ", „Filooopo", .Fiametta • klt.ijnoty, udają z poc~tku pokorne, wkrótce
i marzyć.„
są raczej odzwittrciadlenie'1J życia Neapolitań· jeduak
przeobrażaj, się w okrutne władczy•
Uży .vał więc tam życia Boocacio. piew- skiego, niż flore11ckiego, „Dacamerone", to nie, żądaj!\ coraii: to nowych strojów, wyszu•
ca miłeśei b..es względu na to, czy jest to za· jest zbiór 100 krótkich, nader dowcipnych, kują wci~ż nowe mody„,
kazanem, czy też nie. I tu do-atawszy się namiętnych i pełuych plastyki obrazoweiBiedoi mężowie nie mai!\ n~wet -,.jęcia,
ua dwór neapolita.ńslti~ oddał si~ cały po· opowiadań, z których każde oddzielnie wzięte . ie to wszystko słuty jednemu ca~twic ZW81·
stanowi prawdziw~ arcydzieło nowelistyczne, bo wanie nowycb kochanków ... "
ezji.
Boccacio, gdy zestarzał się, sk41jował
Na ten kierunek jeg<> wpłynęla namiętna .Fiamat-ta•, tak się zowie bohaterka jednego
miłość
dla księżiliczki Marji, córki Roberta z poemetów Boccacia, była córką króla Ro· na11k~, pisał ruprawy hum1mitarno-ftllnofie:1·
ne i w tym to okresie mnich Ciaai przybył
Andegaweń11kiego 1 a jeszcze więcej znajomość bertn, a królewną w sercu poety.
Boccacio wyśpiewał swą miłość ku niej - do Florencji, by nawrócić grzeszni.ka Eocen.i przyj11źń z Petrarką.
w 1icznyel1 sonetach i canzonach, w paster- ciego na. drog~ pokuty •••
Neapol był wtedy środowiskiem bujnego ski ej
opowieści "b..inetG" wreszcie w powie·
Stanęły naprzeciw siebie dwa iłwkltJ;
życia knltumluego, duchowego i towarzyskie·
ści "Fiametta •, w tormie pamiętnika pisauej, pełen
życia
humanizm i ascetyzm śudnie·
go, ks. Robert Andegaweński, uwielbiany przez
gdzie coś nie : oś o poznaniu jej w kościele wieczny.•
młodziei,
stndjuj11rcą litenturę, rzeźbę i mawspomina.
Boecacio dziv!ri studjom swya -4 lite-.
larstwo, ściągał na dwór awój J.osmopolityc:.:·
Po
pewnym czasie Boocacio rzuca Nea- rnturą kla111yczaą, przyczyntł si• witele d•
ną gustkę młodzieży.
poi i wyjeżdża rlo Florencji. Tu nudził się krzewienia nAUk bum:ioiurnych w W.j nieI na ówczesnych to zebraniach towarzy- straszliwie, więc powraca rychło do Neapolu. mal ,Europie i wyparci!\ zbotwiał&j soilaksty. ·
skich po wysłuchaniu recytacji prowensalskie· Ale czasy świetnęści już minęły: pra wdziwy ki, t,ioeta wło.eki stał się uczonym. Wy1zelił
go trubadura, śpiewu t oska!1sldch sonecistów, mecenas sztuki i poezji Robe1 t Andegaweński się świata, życia, w~sołośei,
chciał •wet swe
Boccacfo począł odgrywać osobiście rolę tru· umarł, i NeRpel trnei już urok dla poety. dzieła spalić . . A kiedy jeden 1
p.MJjaci6ł
ba.dura francusldi!go,. a uamiętua południowa Jes~cza jako 46*leird u1ężczyzna, ubiegał ~ię Boocacia, listownie mu doniósł,
iż ~ oOjego natum, wplątywała go cz~sto w rozmai- Boccacio o rękę begatej wdówki, lecz dostał czytywać .Derlilmeroua"
ml zebranilMll. towa·
te awa."ltury uriłosnP.
odkosaa, za co zemścił się wapaniał!} oa t rą rzys!dch, odpisał mu wledy Boccacio, ł-y tego
Boce!l'Cio był dzieckiem Neapolu: tu uczył i cięt[\ Batyrą ua kobiety: p. t. L'abirinto D.ie cr.ynił, bowiem żałuje barńzo, że kied.Ji
si~ wytworności w obejściu, sztuki gładkiego d'amore-corbacio", w której o koh i etach wy• tak niemoralne pisał książki.
wysławiania się i ujmowania charakterysty- dał tiiki
surovoy wyrok: "Spiewem i taucem
.Mieczysław Lipo-w~.W.
cznych tematów w piękne ramy subtelnych starają się usidlić męż_czyzn, a k;e,iy im się
•
orua m@n t:1.(}j i.
to udało, nie wyp11Sl!01Jajfl wł~cej łu;m z si·
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Wieczory teatralne.

Pewrót de ł:.odzi posła D-ra Bomasza•
Jt<>1'2 słał'°ego ProspeH p. :Lenc1yi\1lri do przeprowadzenia kierunków ~ierz (d) Do Łodzi wrócił poseł do Dumy pańobmyślał ..-egółowo i ctał nam typ komic.1- Ozorków i Pabjanict-Zduńska Wola, które
WJ i jetinoliły. Był kl ltumor 1Ksery i praw• to .ll:ierunł.i, ldaniem T.owarayetwa, Sil dla 1twowej D·r. Bomasz.
Stow. praeown, handl. (Spao. 21).
dziwy, to teł ridtłył roaruszać nawe* lilnn" ludności najpilniejsze.

łód11k1l puMiczność,
Teatr Polski.
O benefiuncie
Ulubieniec kobiet. dzie mołna tJłko

wezorajszym p. ltodmull•
powi.Ui•~.

te pr1e1 oałe

Komedja Mnnr. Heuu111uin i S ałty był •lłh•, a wite prawdziwym •lubień·
Jerzego Mitt0hel.
eem ke~iei - jeai ło talent, który jes2Klzt
nie zupełnie rozwin!lł akrzydła do lotu, a na
Kddy ee1on teaoalny miał w !Jod.si &We- łódzkiej snaie zbył cztato musi grywać, a
go ulubieńca, któtym zwykle był aktor, gry· dla młode10 tale11m nie jut to po!l\dauem.
wający role amantów.
Wc1orajsza rela łeły uajzupełniej w rodzaju
Niegdyś takim ulubieńcem, zwłalł2Jcza .kotalentu p. Rodmunda - zagrał i'ł wite aub·
biet, był Wostrow1ki; pófoiej Brydzyńaki, ielnie i pod kałdym wzgl~dem znakomicie.za czasów dyrekcji Zelwerowic1a poczłloi Ró·
Wyllt.a wa ataranna złożyła ai~ na cnłość
iycki, a w obecnym sezonie ta wdzieczna rola ~odną, aby sztuka
ta nie schodziła z reprzypadła w udziale panu Rodmundowi. So·
pertuaru przynajmniej przez dwa tygodnie,
bctui benefis dowiódł tego.
takie Bil bowiem skromne marzenia teatru
Publiczność, zwłaszcza płeó pit}kna, do·
Polskiego.
(Or.)
pisała, jak rzadko; tylko benefis pani Mali•
szewskiej zdołał zgromadzić tyle publiczności,
jak przedwczorajny.
I
Wszystkie krzesła, lo*e, zajęte. - Bftl·
Dziś Anzelma B~ w. D.
kon zapełniony przeważaie 111łodziei~, która
Jutro Sotera. 1 Kaja..
po pierwizym akcie zarzuciła pana Rodmunda
Imiona 9ł..owiańellie1 dził Strzeży·
kwie!iem.
Benefisant, przyjmowany nad1wyczaj ser• infra, jutro Wojciecha św.
Wschód słońca o ~- 4 m, 52
deczuie, otrzymał moc k\viatów, wiązanek i
Zachód
"
Dł11~ośó dnia
„• 147 •• 15.7.
, wie1iców.
Stan pogody.-Podług obserwacji optyCo do samego· utworu, który p. Rodmund
wybrał na sobotni wieczór benefisowy, to przy- ko. R. :Rjttera, ul. Piotrkowska 1i 85.
TERMOMETR: Rano o g. 8.
6• ciepła
znać należy spółce francuski4'j przedewazyst·
•
•
Połudn. o g. 12.
9•
•
kiem, że umie pisać 11ceuiczaie, bo, ot tak
•
„4• ciepła.
W czora.j o g. 8 w. 5e
._
]4inimum
BAROMETR:
758
sobie niczem, wypełnić trzy akty i 111jl\Ó
„ Hygi;,ometr 70 proc. wilgoci,
publiciność potrafijl\ tylko tacy majstrowie od Maximum go
Polski. Dziś i jutro przedsta·
pisania komedjo·farś jak, panowie Hennequin wieniaTeatr
Sifl nie odb(jdą.
Teatr Popularny. Dziś wiecz. .Bani
i Mittchel.
Co za dar tworzenia sytuacji, wprowa• prezesowa•. Jutro wiec,;. "Dziewica Orleańska.".
Kinematoaraty. Odeon, Casinc. O"za,
dzania typów, z ~tóryeh kntdy wzięty oddziel·
Optiqu•
P:msienne, Moderne. Jutro zmiana
nie już intereiuje widza.
Fabuła,
natura!·
progra.:-ljoteka
Stebelskich. (Mikołajew·
nie, niewyszukana, jak zwykle, w taldoh ra·
ska 59) otwarta codziennie od g. 9-ej do 8-ej
zach:
Właściciele magazynu konfek~ji damskiej: wieczorem, w niedziele i ewi11ta od 1-ej do
Planturel i Pagevin SI\ w rozpaczy; interes 3-ei pp·
Czytelnia pism Tow. „Wietlzałł.
chyli si~ ku upndkowi; cichy wapóluik, Pa· (Piotrkowska 103), otwarta od g. 6 po poł. do
candiere, widzi jedyny ratunek w oddaniu 10 wiecz., a w niedziele i święta od golz. 10-ej
zarządu firmy eleganckiemu, pię~nemu Błaże· rano do godz. 10-ej wiecz.
nauki i sztuki. (Piotrkowjowi Pessao, który jedynie moie podnieść ska nrMuzeum
91), ot1Val'te codzieanie od godziny 4-ej
obroty firmy.
pe południu do 10 wieczorem, w niedziele i
Pau Pessac więo obejmuje rządy. Interes i~i11ta od &'Od&iny 12-ej w południe do 10-ej
i pan Pessac stają u szczytu powodzenia, da· wieczorem.
my wielkiego iiwiata dobijajfł &iQ o zaszczr'
ubierania się w firmie Plauturel Pageviu, jak
rewniet-byó przyjmowanemi we środy przez
. p. P<'ss::i.ca.Kochn,i:\ więc p. Pessaca wszystkie współpra·
rowni•a1 firmy, klijeutkiamitdzy innemi i dwie
Dltólnik lnepektora azkół.
sztfov. e. Z takiej opresji trnd.no było autoPrzełożerai
i µrzełożone prywatnych
rom wydobyć ull!bieńca kohiet, wi~c w oatat·
nim akcie każą się mu ozenić z cnotliwą, nie szkół p6czątkowych w Łodzi otrzymali
dziwnie sprytną Marj!\ :Aniel<}. Zakouczunie to w ubiegłl} eobotę okolnik Inspektora tej
l'Wahm za najsłobsz11 cz-ęść tej komedjo• trrici:
W&kutelt polecenia P. NaczelI.lika Łódz
farsy.
kiej
Dyrekcji , .naukow~j, · z dnia 28 b, r.
Autorom zabrakło konceptu, więc musieli
.N'
!
!
2287,
uprzejmie prosz12 Pana o nie·
jllkoś wy mąć z tych sytuacji
komicznych,
jakie w 3 -im akcłe działy eię w m1e1zkaniu zwłocue d<>starczenie mi wiadomości ua
naat~pujące punkty:
·
ulubieńcr. kobiet, pana Pessac~.
lo.
czy
po1iada
Pan
zeawolenie
mi'l'embarilziej załrończenie lej komedjo·
far~y nie tłómaczy @ię psychologicznie, gdyż nisterjam oiwiaty na ·wykład w jęz. pal·
11a11ua Bnchnerówua nłe wykrzesafa z roli akim (ewent. niemieckim);
2o. c~y w~pował Pan z odnośni}
sw1:j, te-j finezji i wdzięku,
jakt.m kgo
typu paryżanka oczarować mogła p. PE>s&aca. prośbą i k.Kldy oiHymał Pan zezwolenie,
Boó t1 ud no uwierzyd, aby samem spoliczko- (rok, dat!ł, N - ze mkazaniem, kto je uw niem pcdbić można było sereo ulubieńca ko· dziełił - ministerjum, okręg naukowy czy
• biet. Postać Mar.ji, w wykonaniu p. Eaokne· ct.yrekeja).
Jeżeli nie posiada Pan koncesji na
ró;vuy, wy~złn nie d6eiągnit ą 1 z c.o, praw·
prawo
wykładu w jęz. poł&kłm (nitmiee·
dopcdobnie lwia czv&ó winy spadł\ na autorów
Mim), - prOtizę o wskazanie, kiedy i na
i 1111 reży;uuję.
Wspólnicy firmy, panowie: Zbyszewski, mocy czyjego zezwolenia szkoła Pańska
Łuczak i Leśniew8i 1tworzy li typy wyraźue, została otwarta.
Inspektor szkół poczittkowych W.Szcza·
wy 1 >ończone w naj robniejszych
nczegółaGh
i d ub rze pokreel11ne, począwllzy ed cbarakte· głow.
O ile nam wiadomo, f podobny okólnik
ryzacji a skończywszy na giestach.
O ile tempo gry troch'l przylipiesz11i, to wysto11owano i -;; innych dyrekcjach szkol·
role te mogf\ zaliczyć do najlepszych w swo· nych naszego kraju.
Chodzi o uregulowanie sprawy języka
im rep~riuarze. Pani Leśniewska f Czechowska role wyłdad-0wego w szkołach pocz!ltkowych
sz~fowych grały we właśoiwem tempie i W1"' oraz o danie możności przełożonym, w razie
niElposiadanis koncea;i na prawo wykładu
bornie pod każdym wzglodem.Role klijeul.ek firmy wypaJły w udziale w jęz. ojczystym, - wypowiedzeniaPswych
„
p. Rodmundowej, która jako baronowa de życzeń w tyrn względzie.
Obniienie
kwaterunku.
Herbetes rniafa dużo dystykcji; p. Neromska
. Komisja ~waterunko\va miejska przy.
zaś, jako Banl!o del Rio de la Plata, imalazła .
pole do wykazania jeszcze raz, że do i·ól stą piła do zawierania kontraktów na lokale
komicznych i charakterystycznych posiada dla wojska i policji od dnia 1 lipca r. b.
"Nflzy~tkie warunki sceniczne.
To też mała Ze wzglę<lu na zmkę cen lo.łrnli komisja
ta rola w jej interpretacji nabrała wyjl\tko· stosuje obniżanie w-ynagrodzenia kwaterun·
wej pla&tyki i budziła szczery śmiech w audy· kowego od 5 do H> proc. zależnie od dzieltorjum,
nicy mi11sta.
~fa!!ekiny maguynu konfekcj
dnmsldej
Kolejki dojazdowe.
firmy Planturel i Pagevin w oaob eh ptm.i
Sprawa koncesji na budowę kolei aOrzelskiej, Orłowskiej, Pel'łowMkiej, Dobro· le ktryczn;rch dojazdowych Zgierz-Ozorków
wolak~j i Leszkówny, znalazły ijtaranne wy- Pabjanice-Łałk-Zduńska Wola, Łódi ~
konawczynie, iiwłaazcza panna DobroweJska i Piotrków, Łódź-Brzeziny-Koluszki znaj•
Leszkówna wykazały tempernment sceniczny, duje się ob-eenie ua dobrej drodze.
co świadczy, że dla zdolnej artystki ntema roli
Według zapewnień ministerium Cinan•
małej i mniej ważnej, bo talent motna wyka· sów drugi d.opartRment przedstawi statuty
zać i w mniejazej roli.do Nfl4.W-y:ks~egg zatwierdzenia, eo może
To należy powiedzieć przedewnystkiem nllSt~p.rć już w czerwcu r. b.
o wykonawcy roli Prospera, pana w1zcsya
TownMystwo w pierwszej linji nosi
skim.
eł~ 1 zam~m pri..Ylt91>ienja J.edno~eśnio

Kalendarzvk.

KRONIKA.

0

3

Dnie nieproteetowe.
W bieł!łcym 'J&adniu prz~pada clił} snreg dui niep.rotncowych a inianewioie 24:,
25, 21, 27,
29 i 30 łwittllia, oraz 1
maja.
Kslwżeeakl reailatraewjne.
Magidrat łóctzki przeałał do biura policmajstra kaiął.eozki registraoyjae, które ua
mocy nowego rozporządzenia miniaierjum wy-;
dawaó badzie policja.
O podatek przemyełowy.
'b) Na zapytanie niektórych komitetów

aa.

giełdowyeh ministerjum skarbu wyjaśniło,
że państwowemu podatkowi przemy1łowemu
nie podlegają:
1) hurtowa aprzedaż wyrobów pnfł
dzalniczo- tkackich w,robu własnego na

giełdach, z właanego zakładu przemysło·
wego, lub z kantoru, albo też zakładu
handlowe~o, utrzym,ywanych przy zakładzie
przemy~łowym, albo wśród tej ludnofoi,
gdzie zakład ten si~ zn: jduje i
2) detaliczna sprzedaż wyrobów włas·
nej wytwórczości bezpośrednio ze swych
za kł a dó w przemya ł owyc h , b ez urzą d zania
oddzielnego magazynu lub sklepu dla de·
taUcznej spuedaży towarów. Wolną od
opłaty podatku przem) słowego może być
pnyznaua tylko hurtowa lub detaliczn~
•
l
·
ł
h
sprze d az· ze s kł a d ow
wy 1\CZme w a1myc
wyrobów fabrycznych, t. j. fabrykatów,
puszczonych do sprzedaży w tym ' etanie,
· k·
·
b· ·
w Ja un 81 ~ wyra lłlJą w za kła d ac h prze•
mysłow_yclt danego właściciela; fa:brykaty
zaś farbowan·e i wykańczane w apreturach
cudzych, nie mogą ai~ liczyć wyrobami
własnej wytwórczości i wobec tego sprze•
!lał ich ze składów nie może liczyć na ulgQ
.

...

(d) Dalszy ci!}g ogólnego zebrania pod

prztvrodn. D·ra Grinblata; po długich debatach zatwierdzono zmianę ustawy kasy
dla wdów i sierot. Podług ustawy wdowy
po .zmarłych członkach T-wa otrzymują 500
rubli, " razie choroby 300 rubli i pomoc
lekarską.

Wniosek p. Fina, aby po zmarlym
który nie posiadał żony i dzieci
wydawano siost1·ze lub bratu z mar·

członku,
1um~ t!}
łego -

od1·zucono.
Z

sądu okręgowego.

Jutro w drugim dnia kadeuoji

U wy•
karnego piotrkowskiego Sl\du okręgo·
wego rozstrzygane będfl nastqpujące sprawy:
Sary Kahn o oszustwo, Feliksa Biało·
szynka o nieprzestrzeganie przepisów budo•
wlanych, Wiktora Czajewskiego, oskarzonege
• art. 1039 o obrazę w druku p. Mączew•
skiago, Janiny Oiecho'Vskiej o u~yoie fułszy·
wych wag i miar, Józeta Hagendorfa o sfał·
szowanie podpisu D!\ wekslu, Chaima Meret.ika i innych o otwarcie ozkoły dla dzieci
żydowskich bez pozwolenia,
Antoniego Ma·
tuszewskiego o kradzie.fl 1 włamaniem.
Skazanie.
(d) Gubernator piotrkowski p. Jaczewikf
działu

&kazał

administracyjnie mieszkańca Łodz~
na miesiąc aresztu za prze~
chowywani.e bez pozwolenia dwucb ręwolr.

Aleks.

Posiłka

wer6w.

·

Ilość upadłości.

(d) Piotrk. Sąd Okręgowy w prieciągq
ostatnich 3·ch miesi~cy ogłosil upadłośd
24: kupcom i fabrykantom.
Do odebrania.

(b) W wydziale śledczym znajduj~ się d4
podatkową, a winna być opłacana podat· odc4rania niewiadomo do kogo należący żakial
damski i 3 rb.
kiem na· zasadach ogólnych.
.
Z

żałobnej

karty.
W sobotę po długich cierpieniach
zmarł ś. p. Stanillław Ręko wski, ó9. lat,
długoletni buchalter miejscowej kasy skarbowej. Zmarły, w przeciągu 17-letniej swej
pracy w kaaie, zaskarbił sobi~ ...powa.żanie
zwierzchników i miłość kolegów. _
Niech spoczywa w spokoju!.
Crrkuhtrz.
Kurator okręgu naukowegp warszaw·
ekiego rozesłał do wszystkich szkół prywatnych okólnik, przy którym załączył wzór
świadectw, jakie maj~ być odtąd wydawane.

W okólniku ·tym jest przewidziane, że
na świadectwach tych nie może . być podpisywany personel nauczycielski, tylko mają być wydawane za jednym podpisem przełożonego lub przełożonej. u dołu 'zaś· ma.
być wydrukowany przypisek, że .na zasadzie 3 punktu ukazu wydanego na lmi~
rządz"cego senatu 1 paźdz. 1905 r., uczący
aię \'f

prywatnych

zakladacb z

wykładem

Napad.
{b) Nts przechodzących w sobotę okołł
10 wieczorem ·ulic!\ Brzu7.ińl!kl\ AdamR Sobań1
skiego, Stanisława Sobań&ldego i Adama Za,
młyńakiego,
napadli jacyri pięciu bandytó~1
którzy rzucili B'ię na nich z nożami i porani~
lekko w głowę ZalDłyńs!.:iego.
.W czasie tej bójki nieznajomi wyrwałf
Zamłyńskiemu zegarek wartości 24 rb. '
Adamowi Sobańskiemu portmonetkę, w którą
znajdował się 1 rb •
Rabunek.
(b) W sobolę około godziny 11-ej ran4
do mieszkania Monka Wajub~rgs przy ulicł
_Nowo-Zarzewakiej nr. 14, w czasie jego ui01
obecuośąi przyszli jacyś dwaj nieznajowi, któj
rzy, widząc w mieszkaniu tylko 6-lMnią cój
reczk~-Relę, poozęli !lię rozgll\dać po mies~
kaniu i .widzl\C na sto:a ksil\żke do nabożeń1
stwa, zaczęli ją przeglc\dać i znaleźli tam 2ł
rb., któ1·e zabrali i wyszli.
Kradziaże.

(b) Z mieszkania Szejny Pruje pri:y ulif
oy Sredniej nr. 1, niewiadomi złodzteje sk.r™

w polskim języku (niemieckim, litewskim
i innych) nie otrzymują praw i przywile· dli garderob~ wartoś~i 200 rb. Jako podeH
jów, z których korzystaj!} uczniowie zakła· rzani w tej kradzieży, aresztowalłi zostaM
dów fzl\dowych •.
Moszek Ładowski i Josek 'Kao.
Wrstawa ogrodnioza.
posiedzeniu komitetu wy.
atawowego postanowiono wy11taw9 urządzió w
dniach Gd 20 września do 6 onidzieruika.
Zebranie.
(d) We środę o g. 1 po pot. w lokalu
własnym przy ul. Kościelnej 6 odb~dzie si~
ogólne nadzwyczajne zebranie Tow. robotników piekarzy.

Na

pi!łtkowem

(d) W

Z Klubu rzemieślniozego
czwartek wiecz. w la·

przy11zły

kalu łódz. Klubu rzemieślniczego

przy ul.
28 odbędzie się nadzwyczajne
zebranie komisji cechowej z udziałem maj·
strów ef!chu krawieckiego.
Wólczańskiej

-

Z

mieszkania Sta!lisława Moazczyń,

~kiego

pl'ZY ulicy Konstantynowskiej ńr. 51.j
skradziono garderobą wattości 300 rb. i re;

wo'kver,
Miła przyjaolółka.

(b) Zamieszkały przy ul. Składowej DG
25 Chasiem Chamidulin, zav iadomił policj~
że przyjaciółka jego Agnieszka Cierpiała skra<
dla mu w gotowiźnie 1 OO rb. i różne rzeczJ
wartości 70 rb.
Na gorącym uczrnku.
{b) W nocy z soboty na niedzielę kilk1
złodziei
dolltało sit do sklepu kolonjalneg<1
Berka Maj11rfelda przy nlicy Długiej nr. 3lj
skąd akradli różne towal'y ll:olonialne wart0:

Z fabryłd Fo:znańskivgo.
ści 200 rb.
(b) Dziś administracja fabryki tow. akc•
Jednego złodzieja udało się zatrzymaó,
l. K. Poznański wywiesiła ogłoszenie, za- reszta zaś zbiegła. Zatrzymany okazał sit
wiadamiające robotników,
że z powodu znunym złodziejem Zygmuntem Dmochow11kliu.
większego napływu obstalunków, za dwa
tygodnie w tkalni w oddziale wigonjowym
150 warsztatów czynnych będzie na dwie

Osadzono go

w

areszciu.

- Wieieleo.
(ex) Ubiegłą sobotQ możnaby nazwa'
zmiany od godziny 4 rano do godziny I-ej spokoju!\, gdyż nie obfitowała zupdnio w
popołudniu i od 1 popoł. do godz. 10 wie- roz.pra wy uożo.o,v0, ani też bój ki przyjacielClorem.
skie, które zwykle są nieodstępnym kali:dej
W ten sposób dostanie znjęc!e około soboty towarzyszem.
go ludzi, byłych robotników tej fabryki,
Przy ul. Drewnowskiej pod ur. 20 zna·
którzy z oowodu kryzysu zmuszeni byli leziono w sobott trupa Franciszka Sprosińo
porzucić pracę. Obecni robotnicy zyskują akiego, który w ustępie powiesił siQ,
na tem 1 godz. pracy, gdyż przy dotych- Smiertelny postrzał.
czasowej płacy będ& pracować tylko 9 go(ex)
Frnuciszsk Oohmał robotnik 18 le•
dzin, zamiast obecnych 10 godzin dziennie.
tui otn;ymał w śobotę śmiertelny postr?.ał na
Nowe Stowarzyszenie.
Zielonym Rynku, Zastrzelił go policjant
(d} Grupa miejscowych mieszkańców u·
- Pobicie.
1ysklił~zezwolenie władz gubernjalnych na o(ex) PrzechorłZl\-OY wczoraj ulicą Rozwa•
twarcf a w Łodzi nowego Stowarzyszenia eTfo·
dowsk'\ Maks J eFke został na11adnięty przut
nomiczno-Handlowego Ekonomja.
Nowe Stow. będzie prowadaoae na 2asa· nieznanego mu oeobuikfl który zranił go ki„
dlłcll WMl!ółdzieloz.v~
iom w IZ..łorii·

„.
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nia robót po2bawfonym praoy; wreazeie wnie(ex) Pozotitaj\oa ozaa dłułszy lłea sajo• aienie pru,by do mqiatrata o "yu11nowaIlia Rywka \. Strykowua, omdlała skutkiem nie kwoty 297 rh. na załntpno kwiatów dla
głodu przed brami\ domu nr, 11 pns3 ulicy ogrodu prsy ul. Mikołajewakiej.
bdrzeja.

Teatr, muzyka i sztuka.
Teatr Palaki.

Informacje handlowe.
P•z,wóz zlaraa paatewnego z lloejl do
•iem i eo.

Z Teatru Polskiego komunikuj' nam

Rewelaoje „Eoho de Pari•"•

Ostatnia poczta.

Głód.J

-

t

fK•t••łl'efa

PARY~

Paris• donosi 1
9 Bcbo de
Konstantynopola, ie ze strony trójprzymie·

umoehodo••

rza a zwłasscza Niemiec wywierany jeat
P ARXŻ-Dziaiaj po południu wpadł uacisk na Turcję, ab7 skłenić j' 60 za.
do Sekwany pod N~uilly Hmeehód hadory warcia tajnego układo 1 Bulgarj„.
Uunkan. 'W samochod1ie siedziało dwoje
Bułgarja gotowa jeat poczynić pewne
daieei Dunkan 1 bon~. Wszy1cy utontli.
w sprawie granic Tracji, jeieli
ust~pstwa
Bomba w przeeyłoe.
PARYZ-Profesor śpiewu, Bully otrży· Turcja zapowie l1eutralnośó na wypadek
mał z poczty przesyłk'2. zawieraj\cą bom- wybuchu wojny pomitdzy Serbj\ lub Gre•
bę. Wakutek eksplozji profeaor, jego żona, cjł a Bulgarją z powodu. podziału zdoł.1y.
matka i syn zostali śmiertelnie ranni.
cs7 wojennych.
Umieraj,cych odwieziono do i!Zpitąla.
Ruch prz•eiw europejGz1kom.

J~czmień pastewny sta11owi główny
przedmiot przywozu rosyjskiego do Niemiec.
teatru Polskiego daje W roku 1908 przywieziono do Niemiec
wiriowisko \V Pabjanicach, gdzie oc\egnrną 1,710,426 toun jęozmienia, w roku 1911wożaicew.
będzie wyborna sztuka St. Kiedrzyńllkiego a.~77,9RO tono, • w roku 1912-2,725,925
KIJÓW-Zakończone zostało bearobo·
p. t .• Gra aere", która w łiodzi doznaw~ła tonn (w tem z Rosji-2,lł4,313 tonn).
1nacznęgo powodzenia.
Rząd niemiecki poruuył kwestję wye· cle woźniców.
Walka z włe9oianami.
-· W środę na benefis utalentowanej mancypowania się Niemiec od zagranicy, a
KIJÓW-W Olszance pow. waailkow·
artystki teatru Polskiego, p. Jad wigi Cze- zwłanc7.a od Rosji pod względem slarną
chowskiej daną będzie po raz pierwszy pastewnego prze• rozwój wywozu tego skiego odbywał się samowolny wyr~b lasu.
Podczas poszukiwań uzbrojony tłum wło·
głośna sztuka Juszkiewicza p. t. • W mie· ziarna z kolonji niemieckich.
ecie".
W koloniach niemieckich w Afryce ścian stawił opór i 1ranił uriadnika.
Obsadę tej nowości, którą reżyseruje wschodniej
Strażnicy zmuszeni byli utyć broni
rozwija się kultula pewnego
p. Orlillski tworzą panie: Czechowska, Bo· gatunku prou, która mote zast,pić j42C21· palnej i zranili trzech włoioian.
koliczowa, Dobrowolska, Orłowska i .Moro- mień rosyjski.
aowiczówna oraz panowie Orliński, RodEll•pert jedwabiu z Tonkinu.

co

naat~puie:
- Dziś v:espół

•••••lt•6ie

mund,

Łuczak, Wożniak

i Zbyszewski.

· {lndje francuskie}. Z portu Haiphong
która na scenie naszej
wywieziono w r. 1911 suro·
położyła duż.e zasługi artystyczne i zyskała w Tonkinie
miano ulubienicy tutejszej publicznuści o- wego jedwabiu 33,480 kg., z czego ló,100
puszcza. wkrótce Łódź, będzie to więc pra- kg. do Frant'ji, a 18,380 · kg. do innych
krajów. W roku 1910 wywieziono z Haip·
wie pożegnalne.In jej przedstawieniem.
Nie wątpimy, że widownia dnia tego bong 20,800 kg., z czego 5,800 do Francji
i 24,000 do innych krRjów. Wakutek liczt.apetni się po brzegi.
nych ulepszeń w budowli jedwabników,
Teatr Popularny.
tonkiński jedwab surowy uacuje · się na
Z Teatru Popularnego komunikuj~ nam targu Shanghai jako j•dwa.b drugiej jakości,
1wskutek czego może rywalizować z dobryco następujE-:
- Dziś w ponie'1ziałek arcywesola ko- mi sortami surowca chińskiego Produkcja
jedwabiu surowego w tej kolonji francusmedja "P.ani prezesowa" w a aktach.
- Jutro we wtorek po raz ostatni w ldej wzrosła olbrzymh> i wzrasta w dal·
tym se:.ionie wielka lragedja Fr. Schillera szym cjągn.
"Dziewica Orleańska" z gościnnym wyatę „Kraoh 11 na giełdzie zbożewej w Peezęie
pem znakomitej artystki Stanisławy WyPrzewidywania, że rozszalała spekui;ockieji która wzbudziia entuzjazm irą Jo- lacja na giełdzie zbożowej w Peszcie musi
unny D'Arc.
apelniają
aię ak.ończ}ć bard:1.o smutnie Poprzednie trzy występy znakomitego się teraz. Wsk11tek szyb!dego spadku cen
rrościa odbyty si~ prly wyprzedanym teaW ostatnich
mnożl\ się tam upadlości.
trze; niechaj ai~ śpieszą ci, którzy nie m•e- dniach komisjonerzy .Geza , i J11kób Grasa"
li s.posobn ości jeszcze podziwiać gry tak
zmuszeni byli o~łosić, że nie moglł v.adość
potężnej odtwórczyni ról tragicznych.
uczynić swoim zobowjązaniom. Dzięki iuWe środę ostatnie przedstawienie w
t.erwencH Towarzystwa ochrony wierzycieli,
tym tygodniu; odegran11 będzie arcywe1ula powiodło się zobowiązania t.rch komisjoko med ja w PIUli prezesowa".
nerów, obejmujące 200,0-00 m. c. pszenicy
Na1bliże~ą premjerą, która będzie zazałatwić bez zakłócenia iargn zb-Ożowego.
raeem ostatnią w tym sezonie jest sztuka Tegoż dnia atoli ogłosił niewypłacalność
wielkiego pisarza no1·wegskiego H. Ibsena także agent, Karol Berger,

· Teleur·amy.

Benef1santka,

• R)>cel'ze północy• z wyatępem gościnnym
Btaniaławy Wysoekiej.
Dyrekcja przygotowuje do tej potęż·
oej s.ztuki nowe dekoracje i kostjumy, koń·
eaąe swój sezon tegoroczny najwyż1zym
lkordem sztuki dramatycznej.

,Z sali obrad.

Up•dłoeć;.

•11id ekr~gowy
ł6Ułfiej Mo111'ek Rawski.
Werchnieudill1ku zawiesiła wypłaty

(d) '011egdaj . Pietrkow~ki
ocłoaił up.adłeść

finrui:

„R Cygsloiek&ja i 8-ka •.

Z Towarz,atwa ochron, zwierząt.
(n) W pi"łe'k odbyło si~ walne zgroma·
lzeoiG Towarzyetwu ochrony zwierzllt w ho·
lelu Manteufltt pod przewodnicłwem p. EdwarDorasł•iat•' sł•wianeffle.
ła Jezierskiego.
Jnk wykazuje 1prawo1danie, u1iłowania
Gaieto .Dtieó• komentuj'" fakt śpiewa;
tarZ1\du miały 11a celu zbwłowauie 11mbulatonia hymnu naroeewego .Snmi Ma1-iea• przea
~fom dla zwi~rząt i kuźni \norowej.
Uzyskano od miasta bezpłatuie plac na uczni trseciego 'imnazjum peter&bunldego
· lat dwadzłeśefa, jilduakże brakuje środków na. dodaje od aiebi• tł•wa:
której koszta wyniosłyby 21,000
\ud-0w_~,
„Nnjciekaważym momentem w 1lerubli.
wiano-f1lakiem wychowaniu dora1ta~Do zarządu weszli pp. Ludwik Drecki,
cyeh pokoleń było stworzenie spe'1jnl~dward· Stegemuri., Modest Sobociń&kl; do konego ro1yj,dtiego wazecb1łowia1hkiego
'lllisji rewizyjnej pp. W. Oehorowici, M. Gra·
hymnu: 11 H•J ah>wrRnie". Kto był aulowski; na zastęvców powołano p·p. J. Szlichtorem tego hymnu? Możliwie, ie był
'ińskiego, St Goszciyńakifgo i Seeuena.
nim Głttwaes. W 1..ałdym razie v la·
Z miejskiego komitetu ogrodów miej•
ta~b dziewi~edsie&!~tyc~ .ten _m11Zy~al_ny
•kich.
.
dztała.c:.: .z polece_nm ..m1~11terJ~m oswra·
ty ob;eclłAł cał=t Ro•}O ·1ako ms11ektor:
(n) W piątek odbyło się w magiet.racie
b~· się pnek~na6, ez.y w każdem gimµoaiedzenie kom.itetu pod przewodnictwem p.
umiih śpiewać hymn .Hej ałoaazjum
Roszkowskiego.
l\.leksand-ra
wianłt>. S.piewano w11zędzie. A tymc&aPostanowiono zwrócić się d-0 1irezyd-:!nta
aem melodja tego aprobowaneg(} w1zechmiasta z prośbl\ o udzieleni.a llłlli na tygodnio1łewiań1ldego hymnu nie była uiczem
we zebrania ol'nl! asygnowanie s kasy miejinuem, jak tylko polskim menzem na\kiej k wety óO rb. miesitczuie na prowadurodow) m. W łym ezasie w Pol•ce
u.ie specjalnej kancelarji komitetu.
prześladowano aowet mena ree.tanracyjWybrano dwóuh za1t9pców prezesa a
ne w jęsyku polakim i .flaki gospoIDiRnowłcie pp. Roberta Scbatkego i Bteuieła·
darskie• tłomac1ouo na .bars~ija wnuwa Silbersteioa, na kandydatów pp. A. Zir·
łriennosti •.
kiera, W. Groszkowskiego, A. Milkera, M. Su·
Nie oał• pół wieku temu mini{igew1kiego, L. Kołacakowsldego, I. Hojnowaterjum oświaty weł.ało w murach gim·
•kiego. Gerootha, Skoratyńskiego i A. Hoasen•
mayera.
nazjalnych .bej ełowianie!• A dzisiaj
daiwil\ sit. że gimnuiśei podczaa du·
Z óaluych uchwał podnieść naleiy: zwr6lej JlaUzy wołaj,: wżiwjo•.
eenie się z prośbą do prezydenta o dostar•
tzenie komitetowi dokładnego planu uwi.toczHe., et>ż. Tempora mutantur, el nOI mu·
uiłljl\cego w s.zezególuości place i ogrorly miejtamur.
łkie; 1wróoeuie ai~ do p. Grodzkiego, 'stnrsz~·
JO ogrodnika mie~kiege, 1 prośbą o wykaz
~oaieosnych rob6l ogrodowych; zwrócenie ait
~ komitstu objwa&elakiego w celu powierze~

z

mahometańskiej przeJeden z włoskich

zaburzeń lµ,dności

ciwko europejczykom.
poddanych,

Sked;a, zoatal zamordowanJ.

„Etrurja"_ odpi7nął
. _____
miejsce wypadków.

Krążownik włoski

na

Strajlc..
Do atrajku prsJ'l"e1yli tit'
obecnie azlifer1y djament6w. W Leodjum od·
bJły lit wielkie demonatraoje rob.iników,
lecz spokój sostał wsztdzie .zaohowaay. W
Charl le Roi na azynach kolej~wyeh snajduje

BRUKSELA.

1ił2 łyle

próinycb wa1onów, ie rueb kolejowy
domaje powatnej prua.skody. Zecerzy se ago•

Serltja 11•zelliw Bułgarji.
dł partji 1ocjali1t1c11nej
BIAŁOGRÓD-Pra.aa &el'b1ka obwinia

poatanowili podj-.d
50% od awefoh 11..'
ie
uchwalili,
lecz
pract,
Bułgarję, .że naczelne dowóddwo wojsk
ałrajku będll
tr-frania
osas
cały
pl'Us
robków
bułgarskich pod Adrjanopolem umyślnie
zwleka z odesłaniem fłerbji dział pozycyj- obracad na popieranie 1trajku generalnego.
nych, w przewidywaniu, że działa te mo•
:Poparci• atr•jku.
głyby zostać użyte przeciw bułgarom.
Keięże

KONSTANTYNOPOL-Wydany został
uwięzienie
rozka~ sułtański, nakazujący
kaięeia tureckiego, Sabah, jako obwinionego
o udział w spisku. K1iąże Babab, uwiadomiony zawczasu o rozkazie. zdołał 1biedz.
Szląkeu.

Strajk na Górn•m

Partja soojałiatyoma
odbyła w całym kraju azereg sgromad.seń, Dl
których jednomyślnie poatanowiono popierad
finansowo atrajk w Belgji,
:Kupiectwo •••••kie w •prawie lteiketu
LUKśEMBURG.

Sabah.

Odbyło si~ tu z.branie
sprawie llojli:etu towarow H•

BIAŁNGROD.
kapiłal;stów w

BERLIN- Wiadomośe e wybuchu strajstrjackich. Zadaniem nbnBia było udoku„
ku na Górnym Slą1ku w.vwołała tutaj duże
j&dnomyśłuoić kapiectwa aerblkiego
mentował!
wrażenie, do oatatniej bowiem <'hwili nie.
wierzono w jego urzeczywistnienie. Dzien· w tej sprawie i saprzeczyó pogłoskom, jako·
niki anti polskie starają się przedstawić ~y w kołach handlowych Serbii idea bojkotu
etrajł jako objaw pol1ldego ruchu narodo- nie miała popnlaraołci. W aebraniu wzitli
wego, nie znś walkę na tle czyato ekono·
udział przedata wi ciele w111y1tkich gałozi htm.
micznym, jaką je1t w rzeczywistości.
KATOWICE-Dlllii odbyło aię na G6r- dht serbskiego,
nym Sł~sku ac zgromadzeń 1trajkuj~cych Str•cenie band,t6w auto•HHewyoh.

PARY.Z. -

górników•
Wzięł&

w nfoh

udział prze1Zło

robotników.
Mó"IĄ

ey

nawoływali

D1iś

o getl:in.ie 6 m. 85

80,000 rano zostali stra.eeni 01tatni trzej bandyci
automobilowi, pizn co atera ta została

do simkojn i uni-

oał&tecztlie zakońcsoaa.

Wayacy trzej Mo·
apowiedzi,
odmówili
&uchl
i
Tafoul
nier,
Porzłldek nigdzie nie zosłał Hkłócony.
Pa1ywa wynottą 100,000 rb.
Według ostatnich danych, liczba straj- a na widok giloty11y zawołftli: dowidzenia
- W Dwin1kn zawhsił \Yypłaty b. knjąeyeb wynosi okolo .ł0,000. Strajk si~ moi panowie. NaJmłodlZy z baedytów zo·
Izrec.
rozszerza.
stał pierwszy lłraeoDJ. Perieja zarząQziła
Pasywa wynoaa" 80,000 rb.
hrttczyny ••auela.
wszelkie. irodki, aby nie dopuścić pobliezBERLIN-Dzienniki dzisiej11ze donoszą. noici do mieiaca airacenia, wpuuezono je·
„
że bawiący ;.u ex-król portugalski Manuel
dynie tylko kHk~ · dziennikarzy za apecjal·
zartczył się z kai~żniczla\ A.ug,uatJ} s kato·
nemi bil•tami wejiciowemi .
. lickiej Unji Hohenzollernów.

W

Sa.

firmy

Telegramy agencji Wał • dnia 19 kwietnia.

Według ostatnich wiadomości
z Konstantynopola, w .Adanie przyazło de

RZYM.

kania ekscesów.

pism rosyjskich.

Zawalettie ei„ ofrku.
PARVŻ.- W V!rtry uad Sek;wan1 za·
walił aię cyrk, zbudowany w formie amfi-

Ostatnie telegramy.
(Telegramy apecjalne „Gazet,
Lódzkiej")
Polepaz.enie •ię zd~owia papieża.

teatru. 300 oaób
ciężko rannrch.

wpadło

do wody. ·20 jeat

Król Alfone w Par,żuPARYŹ. W wwuzy1twie króla Al.
fonaa, który w maju pnybywa do Paryża

przyjedzie preset. miniatrów hiazpańsklob,
prezydenta
Król obdarzy
Romances.
Francji orderem Złotego Runa. Odwiedzi•
nom króla Alfonsa w Paryżu przypiaujl\
tu wielkie znaczenie polayozne', utrzymuje
aię bowiem prsekonanie, że Hitzpanja dąży
•.
.
.
.
.
tłum~ wz1~~y ud:z:1ał w teJ uroezy~tosc1. Na do połąc.zenia z trójporozumi@niem·

Fakt pole~z~nia .się zd:o~ia
pap1eza wywołal tu w1elk1e uspokojenie.
· Podczas uroczyatości z okazji jubileuszu e' Gyktu Konstantyna wielkiego, nabożeństwo
odprawił kardynał Rampolla. Olbrzymie
. ~ZYM.

nabozeństw1e było koło 60,000 0101.J.

Pomoc dla

albańozyków.i

.

.

•

~ZYM. Jeden wł~sk1. ~arow1ee znajdu~e ~1ę w drodze ~ Brmdr~1 do Valony.
W1ez1e on ładunek zywnośc1, lekarstw oraz
innycb mater~łów .o~atrunko\\ ych. dla al•

bańczyków, którzy z~ii w strasznej n~dzy
i chorobach.
T•in• umow• mi.dz, Austrj~ i Kułgarją.
LONDYN. „Daily Mail• dono1i, że
pomi~dzy Austrią i Bułgatją istnieje od r.
1908 t. j. od czas6w aneksji przez Austrjł
Bośnji i Hercegowiny, obowiązujący obie
atrony do wzajemnego popierania si~ umoWll na wypadek wojny jednego 1 tych
państw z którymkolwiek z państw bałkań

lki'i~

w-,1n1ch na peczcie.
KRAKOW. W gmachu główuej pocs,
łJ lllJBtąpiła silna eksloaja przesyłki poczto•
wej, nadeiłanej z Pragi, wypełnionej mał$r•
jałem wybuchowym. Ekaplosja hlk bJła ailna
ie uszkodziła wewn~trznt'l mury. Wazyatkie
okna pawybJjane, aąsiedlli budynek atra!y O•
gniowe-j z.ostał również silnie Ulil~.k:odzony,
wóz pocztowy rotazarpany na czi:ści.

robotnik

soabł cięike

ralłłly.

Jeden
W tilr-0~ouo e-

nergiczne śledztwo.
----------------

Odpowiedzi Redakcji.

Panu A. A. Rogackiemu.
Willdomość zupełnie pewna i otn)•
mana z Piotrkowa.

Pop!flarny pochodzi od łacińskiese
co znacs,y .ludi..--"' -

Iłowa ,~O:l)Uhts 11 ,

Nr.

„OAZF!'A ł.ODZKA•-21 kwietnia 1913 roka.
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Rozmaitości

Cygauiewicza fi Casseaó, który oatatecznie
uległ. Cyganiewicrti chciał ponownie walczyć z Le Marillem, te.i jednak o<lmówił.
Faktem jest, że po ukońezeniu obu walk
nie· upłynęła jeazcze g6dzina czasu, zatem
Francuz obowiązany był dać pole Zbyezko·
"i. Z drugiej jednak strony trudno 1ifJ
dziwić, że Le Marin wstrzymał si~ od walki, położywszy atłet~ tej sławy, co Zbyszko. Po takiej walce należał mu ei~ odpo·

Porażka C~ganiewióza.

PrzebywajlłCY od dlnższego czasu w
Ameryce Północnej Cyganiewica ebjeżdża
Wił2kBze miasta tamtejsze, wyzywając na
rękE: atletów. Zwykle wychodzi z zapaaów
zwycięsko, ale w Chicago powinęła mu si~
noga. W teatrze tamtejszym „Olobe•-jak
donosi „Dziennik dla wszystkich• - Cyga· czy nek.
niewicz walczył z dwollła atletami franeu·
11kimi: Le Mari0t1m i Caseau. ZLyezko za·
powiedział, że obu atletów położy w ciągu
godziny. Stało się inaczej, gdyi Le Marin
nietylko nie dał się zwyciężyć, leci w
krótkiej, choć zaci~tej walce położył Zby·
szka na obie lopatki. Potem nastąpił match

lilety WilTIBW!

Wyszły

KORZYSTAJCIE Z OKAZJI!!
z druku i

my, z

górą

są

L. M.

TOŁSTOJA.

łO

otrzymaniu całej naleźności, meżna markami.
Zamówienia przyjmuje jedyny skład na całą

Petersburg. Petersb. Storona, Bolszoj prosnekt 56-1,
J. K. PETERS.

oo u n w 1 u o

Dftl

-

po

JERZEGO BORNA.

z'-'7ra(amy.

Całą korespondencję: rekomendowaną,
pieniężną i zwykłe _należy adresować:

S-t. Petersburg

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

w

Poniedziałek 2ł

=

Z górą 1000 stron ścisłego druku wielkiego formatu na pięknym papierze.
Z powodu, iż nakład tej ciekawej powieści jest już na wyczerpaniu, radzimy po·
spieszyć się z zamówieniami na tą książkę,
którą wysyłamy natychmiast po otrzyma·
niu 3 rub. (z zapakowaniem i przesyłką)
lub za zaliczeniem pocztowem w sumie I r.
(można poczt. i stempl. markami). Bez zadatku zamówień nie przyjmujemy.

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

:1

powieściopisarza

uru>o ~

Petersburskaja Storona, Bolszoj prospekt

~.~Jlll!l'.c:ElScm:I::l'C!lxr::llm:t8:reD~

Dziś

TURECKI"

czyli -

„T oie mni ce
dworu konstontvnopolskiego"

BEZPŁATftlE!

pieniądze

106a.

'Rosję.

„SUłTAft

Jeżeli w ciągu 40 dni nie nauczycie się płyn
nie mówić, czytać i pisać po niemiecku, po
francusku, po angielsku i łacinie z naszych samouczków, ułożonych wedle najnowszych systemów

J. GRODKtl
filidzewska

Wysyłamy za zaliczeniem pocztowem zamiast
3 rb. 50 kop : tylko za 2 rb. 50 kop.: albo po

obećnej rozgrywają slę

pióra popularnego w Europie historycznego
~am Q!! 1

DRUKftRnlft

OENJALNEGO PISARZA

W chwili

krwawe, pierwszorzędnej wagi wypadki w
Turcji i na Bałkanach. Dlatego też najpopularniejszą i najciekawszą książką, pełną
nieprawdopodobnych intryg miłosnych i politycznych i rewelacji na tle bytowania muzuł
mańskiego Wschodu, który na drodze swej
spotkał cywilizację Zachodu, jest niezaprzeczenie niezmiernie sensacyjny romans p. t

pokarmy. napoje, ciasta, kompoty, konfitury, pierogi, leguminy. Prawie 300 stron ścisłego druku. Cena z przesyłką za zaliczeniąm pocztowem 2 rb. 60 kop.
Rady i wskazówki, jak prawidłowo prowadzić
gospodarstwo domowe i przygotowywać smaczne, tanie i pożyvme obiady z dodatkiem o krajanlu mięsa i o estetycznem upiększaniu stołu
i dań, 1OO stron, z rysunkami. Cena t r. 20 k.
Obydwie książki razem-3 rb. 35 kop. (można
markami).
Zamówienia wysyłać należy tylko do J. K,
PETERS. Petersburg, Petersb Storona, Bolszoj
prospekt 56-261.

w wielkim wyborze
WJkonywa szybko i tanio

POŚMIERTNE
UTWORV RRTVSTVCZNE

go

kursy

kuliłlarne

Pełny komplet lekcji dla samouczków „Kuchnia
mięsna i postna", Z górą 1000 przepisów na

i karty adresowe

to-

do nabycia 3 wielkie
800 stron ścisłego druku

1-sze zaoczne

5.

»-

56

J. K. PETERS.

A.

Kwietnia PO RAZ OSTATNI

POPYCH A

między

(H)

innemi:

LO

(APASZE)
Dramat w 2 aktach w wykonaniu· francuakich teatrów.

y

•ARZECZO

GI

Wyborna komedja.

Japońscy

Akrobaci
li

oryginalne

zdjęcia.

z natury z serJl ,.,Cyrkowych".
Orkiestra koncertowa „Sextei"

Dziś

w Odeonie światowa sensacja·!

Jedyny egzemplarz w 6 cz. 2800 m. długości

li
Dyrekcja S. Śliwiński •

•

Demonstrotaanie trwa 2 todZ. 30 minut
Najwspanialszy dramat kinematograficzny wszech czasów!
Orkiestra 12 osób.
Wszystkie miejsca numerowane;
Ceny miejsc od ;.15 k. do 1.50 kop.

podług powieści

Początek przedstawień

HENRYKA SIENKIEWICZA.
4i

o godz.

pół,

7-ej i 9 i

pół

w.

Kasa otwarta od 1O do 12 rano i od 2 do 9 wiecz.

Pierwsze przedstawienie

~

cenach zwyczajnych.

Passe-partout

nieważne.

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

~y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

• GSZEWC
Mikołajewska

1

32.

Poleca Sz. klijenteli obuwie wykwintne w wielkim wy·
borze

po cenach

przystępnych.

Firma nagrodzona wielkim medalem

mieślniczo-Przemysłowej

1238-15-1
-

MMS"

złotym

na wystawie Rze-

w todzi.

*iF

Zdrowie jest najcenniejszym skarbem dla wszystkich!
Słyllina w c:ałym świecie

HERBATA

z

gór Harcu

(Dr. LAUER.'S HARZER GEBIRGSTEE).
Zalecana przez najsłynniejsze powagi · lekarskie, zatwierdzona przez Departament Medyczny przy Ministcrjum Spraw Wewnętrznych w Petersburgu jest
jednym z najniezbędniejszych środków dla utrzymania zdrov.ia. Napój ten,
przyjmowany w ilości 2-3 szklanek tygodniowo leczy: wyrzuty, liszaje, uderzenia krwi do głowy, hemoroidy, reumatyzm, cierpienia żołądka i t. p. przywraca apetyt i prawidlowe trawienie. Działa skutecznie w wypadkach zapalenia płuc, influenzy i cholny ny.
Ce:na purieł:ta rb. 1, pół pudełka kop. 50
UWAGA: Każde oryginalne pudełko za1lpatrzone jest następującą etykietą;
Jedyny reprezentant na Królestwo Polskie i Cesarstwo:
Józief Gros~mavm, Warszawa, Złota 16. Tel. 184-44.
Zamiejscowym wysyłam za zaliczeniem od 1 rb., z doliczeniem na koszta
przesyłki. Wystrzegać się falsyfikatów i podrabianych etykiet!
4f'i5-2-2

$QI~ws
•
l.ł\
'.'\.

a I wa ii

Dzielna .M -4. ~: Telefon N2 14-99.

· ~- FILJE1 Spacerowa NQ l3.

''~

Zgierska N2 7/.

I.I\

Glówna N2 51.

I.~
l.ł)

Piotrkowska NQ 76.
Piotrkowska N2 306 (Górny Rvnek).

/i.ił\..
ł.'

Zawiadamia, że cennik nasion no. sezon bieżący epu.ieił prasę f
wysyła się każdemu franco. Nasiona. warzyw i kwiatów najświeższych zbioręw, Cebulki i fl:mce do wiosennego sadzeni& w do
borowych odmianach.

lł~

\ł/

l~

•

~- Ceny nizkie.

Z szacunkiem

W. Salwa.

\tł

\tl

.:•~
"'

\fi
\f1

'~

..-

Hygjena twarzy i rąk.

55 Wszechświatowej

s1mm1n
(P LY N)
,,
IR

~

cci.elik.atnia skór~.
I
sławy
leczy radykalnie i
~
~suwa wągry, piegi, liszaje, krosty, oraz poły!'.k twarzy.
Nadaje twarzy piękność i urok młodości. :: Cena. fłalu)Jlu Rb. 1.70.
Przedstawiciel Józef Grossman, Wauza.'lll'a, Złota 16, tel. 184-00. Próbny
flakon wysyła się po otrzymaniu rb. 2,2ó k. z przesyłką-można. markami.

52-2

Łódż,

W.

KNA„&łll.

Pracownia.

SUKIEN
oraz kestjumów ·
\t/
damskich
q·
\~
QI

Ceny nizkie ,~1)

-..._......._.,.,.~"'-·~:~"~~........ <-~~~~~~~~~~

uznany przez najpoważniejszych che·
mików jako nieszkodliwy i mjlepszy
środek do prania bielizny. Żądać
wszędzie.
Paczka 16 'kop.. Zastępcy we wszystkich miasiad! po·
szukiwani.
skład: Kar•._ 26

.:&~
"V'

~~~~~.L·~L·L!4.'..L.·,~~· .-!'·L·L-~•.L·L•L•L•L·.t"l~
~·

,,P-E RF E K T".

I. i f. falkow~kitb,
8.
łMawrot

6E:€EE~$~9~se€ee~e~$11eE!'4 ·

w:··aeUGALSKi
Zgierz, ul. Wyaoka Nil 29.
:
solidna. Ceny umia.r!lowano. ;

Rob-0t~

.OA~TA tOt>zKA•-21

6.

llłłlA~T

Przez krótki czas po

1r.

cenie

!!WYPRZEDAŻ!!

1~ r.

15 tomów

vełnego

zbioru utworów. prawie s.ooo stronic duzego formatu

GUY DE

zamiast

•

zniźbnej

~~ kDP.

„Oziris i Gumgałin"

JVl1\UP1l&&1\lłT'1\

10 rb. tylko ł rb. 50 k.

w wytwornej złoconej oprawie

najlepsze wszechświatowe pasty do obuwia; żądać wszę-

7rb. 50 kop~

Ouy de Maupassant jest autorem uwielbianym nletylko przez francuzów, lecz l przez świat cały;
Wystarczy zwrócić uwagę na opinję wypowiedzianą o nim przez J. S. Turgienjewa i L. Tołstoja,
aby zdobyć pojęcie o tern wysokicm stanowisku, jakie Guy de Maupassant zajął w historji wszechświato
wej literatury. Pomnik Guy de Maupassant'a w Paryżu jest najlepszym dowodem sympatji, jaką go darzy
naród francuski. Utwory jego w różnych odstępach czasu rozeizły się w zgórą 300 wydaniach, każde w
kilkuset tysięcach egzemplarzy i tłómaczone są na wszystkie języki kulturalnego świata.
Dzieła te przedstawiają olbrzymią wartość w czasach obecnych, w których tak wiele umysłów, zajętych
roztrząsaniem kwestji stosunku fizycznego mężczyzny do kobiety. W powieściach Maupassant'a czytelnik
znajdzie rozstrzygnięcie tych zagadnień, przeprowadzone w sposób, zgodny z rz e czywistością. Książki
wysyłane są za zaliczeniem pocztowem: przesyłka na rachunek kupującego podług taryfy pocztowej , opa·
kowanie bezpłatne. Zadatek w 2 rb. 50 kop. wysyłać należy (mo.żna markami pocztowemi lub stemplowemi) do

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

Nr. 91.

kwietnia 1913 r.

41

J. K. Peters.

Pierwsza Leczn·ca lekarzy sp cjalist' ~

--

moczu.

Okulista Dr. Hugo Goldblatt
l(LINIKA CHORÓB OCZU
OPIEKUŃSTWA OCIEMNIAŁYCH

ĄNDRZEJĄ .M 4. Telef.
od 19-1 i od 5-7 wiece.

Dr. med. J. Szwarcwasser,

Piotrkowska 18.
Choroby wewn~trzne i nerwowe.
Specjalne: choroby, żołądka., kiszek,
przeia.iany mate1ji (cukrowa: podagra,
-Otyłość i t. d.)
Niezbędne dla djagnozy ana.lizy chemiczne i bakterjolog. wydzielin i krwi
w la.boratorjum własnem. Od 11-1
rano i od 5-7 i pół po południui

eeeeeeeeeeeeeee6eeeeeEeEe

Dr. L.

Kłaczkin

KONSTANTYNOWSKA 11.
SJphilis, skórne, weneryczne
chorolly dróg moczowJ-Cha

755-15&-65

Dr. L. PRYBULSKI
Ulica

Południowa

Ni 2.

Telefon ]Il 13-59.
Choroby ekórne 1 włosów, we•
neryczne, m•czopłciowe i nie•
mocy płciowej.

LECZENIE SYPHILISU EHRLICHHA'fA 608 (wliiródżyluie) i 914.
P.rzyjmnje od S-1 r. i od 4 - 8 pp.,
panie od 5 - G pp.
J)l& pa.ń 1ddzielna poczekalnia. 152 6
&EEEeeee~~~~eeeeee~eEeeee

ru. i. i1nitt~inl

LECZENIE SYPHILISU
EHRLICH-HA'l'A 606.
Średnia .Ni 2.
Przyjmuje od 8-1 raue i od ó-8
chorób skórnych i went·
Speej.a.li8ta.
wiecz„ dla dam osobna poczekałnil\ rycznych (kosmetyka.
lokarsk11. twarzy
od 4-5. W niedziele i świ11ta tylke
i wło;ów).
do l rano.
Przyjmuje od 9-2, od 4 i pót do 9 w.
Redaktor i wrdawca1 Jan 8rodek.

gardła

Dr. B. Czaplicki
Ordynator szpitala Anny-Marji.
Piotrkowska N! 120.
Przyjmuje od g, 11 - 12 ra.no i od &
do 6 i pół po poł.
w 11iedziele i świl}ta. od 10-11 ran•

9·10.

e&S$SSS9SS~9SSS9SS~$~~S~~

Labora.torjum
Magistra N. SCHATZA
l.ódź,

1

&zafy.

Rad wan ska 4.9 m. i~
1120-2-1

l?renumerujcie czasopismo ilustr. „Ile przybłąka.l się pies cza.rny kur ty~o
t · t • wa.ny odebrać za zwrotem kos ztom
I
· " ·
~
1115-1
JOUTnll ilmUsant e ms fil W lodzimierska. 33 Kluska.
1 TaO~HIS
ctif z polskiemi słówkami. Wychodzi - - - - - - - · - - - - - 1 i 15 każdego miesiąca. łmtwy i sklep spożywczo. dystrybucyjn y z
przyjemny sposób odświeżenia znajo- powodu chorei by do sprzed~nia. za·
5 :i
mości francuskiego języka i udosko- raz-Olgińaka 14.
nalenia sii: w nim. Rocznie Rub. 3.- gzwaczk:i. bieliżuinrke, zdolna, po.
kwartalnie 90 kop. l?renumerati: trzebna na. stale. Wiadomość Na·
1118-2-l
'PHÓt 25 m. 22.
przyjmuje Redakcja:
marki .ormonde" sprzedulJ
tanio. Zidona. 9, Ubezpieczeniit
81 • Rower
Pl.otrl<owska
1117-2-1
.Jakor•.
1272-3-2

Sa m~

Hypnotyzrn i suggestja (Leczenie chorób). ł~~~

Porada 50 kop•

Choroby uszu, nosa i

cze

•

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

Orosse.

Telef. 30·13.

Badanie mamek.

~

~

~

się

i nerwowe Dr. I. SZWARCWASSER od 10 - 11 i 41/ 2 - 51/ 2 codziennie.
Choroby skórne i wenerwczne Dr. L. PRYBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki, piątki od
11/ 2-2 1/ 2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 - 9 wieczór.
Choroby dzieci miejsce porad dla matek Dr. I. LIPSZYC. codziennie od 1-2 po poł.
Choroby chiPurgiczne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 i 7-8 wieczór codziennie.
Choroby kobiece Dr~ M. PAPIERNY od 3 - 4 codziennie.
10 rano~
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 9 Choroby oczu Dr. B. DONCHIN Niedziela, piątek, sobota od 1 - 2 po południu.
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 1-2. pp.
•
Choroby nos•, uszu 1 gardła Dr. C. BLUM Piątek, sobota, niedziela od 9 - 10 rano.
wydzielilł,

z~ubił paszporłl

podług

Wewnętrzne

Analizy k„wi,

drobne.

do pod·
Zm~ści~ otaczających
•ernni"cza s"iła SU~geStJ••1 m
waszej woli.
• • • dan111
Tal
kop.
Flauera I Tarc anowa. Cena 2 rb. 50
uczek hypnotyzmu

chorych

45. Piotrkow,s ka 45 (róg Zielonej),

956-3

U U,7 ~:~:::::!::·m::::::~w~,::::.:.~
r0arl 0l-VOU' 1r~nt~1·

Łódź,

przychodzących

tynowska 75.

dzie. Re~rez:ntar:t M. Bła• .·~ Ogloszenia
(
szczynsk1, Widzewska
An toni Mroczkowski
Nr. 82.

•o

dla

Cena za słoik 50 kop. i 75 kop.
Żądać tylko w składach apteczn.
Nawrot Nr. 54 i Konstan•

ul. Piotrkowska N2 50.
Telefon 26-81.

Badanie krwi na syfilis.

Wszelkie analizy lekarskie i che•
miczne1 moczu, plwocin (gruźlicy)
krwi, wydzielin dróg moczo•
płciowych, wody, mleka i t. d.

Dr. M. Papierny
Al1us:11:er i specjalista
chorób kobiecych.
l'rzyjmuje do 11-ej ra.no i od 4 i pół
do 6 i pół po połu.dn. Połutl.nio'Ta. 23
907-12
'l'cl: 16-85

Okkultyzm. t~~~ęcf~~. do rozwoju okkultystycznych sił człowieka.
"w francuskiego, niemieckiego, angielskiego i ła„
Ję zy ko ciny, każdy bezwarunkowo ma możr.ość gruntownego naucze.

się (czytania, pisania i biegłej konwersacji) bez pomocy nauczyciela w ciągu 2-J
miesięcy, a nawet prędzej (zależy to od pilności i zdolności). stosując naszą metod~
nauki i używając naszych samouczków. Naukę gv.rarantujemyl W przeciwnym
razie zwracamy pieniądze po upływie trzech miesięcy. Tysiące osób, należących do
najrozmaitszych sfer towarzyskich nadesłały nam Wyrazy uznania I podziękowania,
Cena przesyłką pocztową: jednego Samouczka rb. 1 kop. 27; dwóch Samouczków

nla

z

rb. 2 k. 23; trzech Samouczków rb. 3 k. 16; czterech Samouczków rb. 4 kop. 4.

Słov.rnik

wszystkich cudzoziemskich

słów,

przedostały się do języka rosyjskiego. Wielki tom duż<;go formatu. Paręset ty•
sięcy słów. C. 3 rb. 50 k. Podług gazet ~Nowoje Wremia i „Swiat" Książka• ta jest
cennem wydawnictwem w językoznawstwie i powinna znajdować się na stole u każ,
dego inteligentnego człowieka; stosunkowo do ob;ętości tego pięknego wydawnictwa'
cenę jej mo.żna zaliczyć do wyjątkowo nizkich.

które

Pora dm"k-apt ecz ka. prz yj"ac"el domu

róż-.
nych chorób
• Leczenie
ł
bez pomocy lekarza. Hygiena. Alfabetyczny spis ważniejszych ogólnie znanych le·
karstw, środków lekarskich, sposoby użycia i przygotowania. Książka ta powinna si~
znajdować w każdej rodzinie. Cena l rb. 75 kop.
Sztuka, jak być pięknym. Rady pożytecznQ
"ęk
t wskazówki, jak zachować piękność i zdro~
wie. 1 rb. 50 kop.
Co to Jest piękno§c? Toaleta kobiety światowe}. Wanny. JVlasat. Kąpiele. Hy.
droterapia i przyrządy do niej. Obmywanie twarzy. Liszaje. Srodki kosmetyczne.
perfumy l t. p. Bielizna. Obuwie i odziet wogóle. Kilka uwag specjalnie dla dam.
Przew?dni.k d1a gośpodyń. Podręczn_lk jalt
·ąz·
• zmnie1szyc wydatki w gospodarstwie domowem. Przeszło 3000 przepisów przerótnych potraw mięsnych ! jarskich. Tom du·
tego formatu. Cena 3 ruble.
Dzieło D-ra flJozofji F. Kirc!tSZCZęSC!a.
a
nera. Cena 1 rb. 75 pko. Popularny ten profesor usił uje nam dowieść, jak pogodzie
się z tyciem, kiedy i w jaki sposób korzystać możemy z uciech i rozkoszy życio wych,
których dostarcza nam przyroda, sztuka, literatura, przyjaźń, ognisko domowe, religja,
praca ł odpoczynek, malując jednocześnie jasną przyszłość człowiekowi. Całe to dzieło
tchnie pogodą i podnosi na duchu. Trzeźwe poglądy autora wypowiedziane są w for„
mie dostępnej Każdy, kto tę książkę przeczyta, osiągnie wielkie korzyści.
Podstawowe p~
łk.
ł
US UOI WSZJS IC • czątki o elektry·
ryCZODSC wszę ZIB I
czności, elementach i t. p. Przygotowywanie a.kkumulatorów, elem~ntów, suchych
baterji. Jak zaprowadzić oświetlenie elektryczne przy pomocy elmentów, urzędzenle
telefonów, dzwonków elektrycznych. Drobiazgowe obl!czania, rysimki i t. p. Małe dynamo-maszyny, elektromotory. Galwanoplastyka. Złocenie, posrebrzanie. Urzą·
dzanie telefonu domowymi środkami. Cena 2 rb. 50 kop.
list?w,po?a? it.p . Książka ta poWZO"r p~óśb, znaidowac
się u każdego na stole.
winna
Wzory i formy próśb, podań, ogłoszeń i odezw do sąd ó w o kręgow y c h. są d ó w
pokoju i t. '.>· Testamenty, akty kupna i sprzedaży, zapisy na cele ogólne, umowy,
zastr~eżenia . kontrakty, warunki, pełnomocnictwa , świadectwa, we1cslr, listy, zoo ow ią
zania, pokwitowania handlowe, korespondencje i cyrkularze. Zbiór wzorów wszelkiego rodzaj11 korespondencji zwyczajnej i handlowej, listów i t. p. Cena 2 rb. 50 kop.
Zamówienia wykonywują się po otrzymaniu należnośd, albo za zaliczeniem
1175
poczł1>wem.
wydawnictw I. I. Wańkowicza, St. Petersburg, ltal·
Skład ksiązek

• pl nos'c"I.
Hygaena
Ksl

ka kucharska

El e'kt

'•

Dokładny
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J8k na fezy
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