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· Prenumerata w Łodzi:
Rocznie 6 rb., półrocznie S rb„ kwartalnie I rh
5P kop., miesięcznie 50 kop.
Za odnoszenie do domu 10 kop. miesięcznie.
Z
Rocmłe

prnsyłką pocztową:

7 rb. 20 kop„

kwartalnie rb. 1 kop. 80,

półrocznie

miesięcznie

Zagranicą miesięcznie

rb. 3 kop.
60 ko1,1.

6(J

rb. 1.

na 1 s~r?nicy SO_kop. za
wiersz lub jego m1e1sce, wśrod tekstu
60 kop., reklamy po tekście 15 kcp., nekrologia
15 kop., Ogłoszenia zwyczajne 10 kop. Zamie_iscowc
po 12 kop. za wiersz nonparelowy. Ogłoszenia małe
Ogłoszenia: Nadesłane

1 I

Wychodzi codziennie po południu, oprócz niedziel i świąt uro<:zystych.
„„

W soboty z dodatkami ilustrowanemi dla . prenum-erałorów.

Egzemplarz pojedynczy 3 kop.

„„

pół

kop. za wyraz.

Ogłoszenia

„Gazeta" drukuje tylko w

Redakcja ulica Widzewska nr. 106a (Telefonu Nr. 20-22). Administracja Przejazd nr. l lTelefon 20-30). Rękopisów drobnych redakcja nie zwraca.
Interesantów w sprawach redakcyjnych przyjmuje się od 2 do 4-Widzewska 106a.
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Nr. skrzynki pocztowej 570

Zgierz, Aleksander Lach, kiosk kolpcirtacyjny. :: Zduńska Wola, Księgarnia Weleoowsktcgo :: PabJanice 1 Biuro Dzienników, A. Wadzyńskie~o. Zamkowa 23.
Aleksandrów, skład apteczny J. Auerbacha.

Teatr POLSKI
Cegielniana

Każde ogłoszenie najmnłe.

10 wyrazów.

wyst~pem

po~ WIU~I"
~,BARDzielna
Nr. I.

mieście" benefis

„~Iiewila lrł~ań~~a" ;~:::.

Stanisławy

.BUFET obficie zaopatrzony w doborowy wybór przekl\sek.
„Waldsehlesche.1", i pilzeńskie.

Przy lokalu iala ~ilar~awa iDiet gabinetów.
nie zaspokoiłoby Serbji, Grecji
Czarnogórza, które mają możnosc

I

chęć wyraźną: zawładnięcia nią.
Ciekawem więc jest, jak w tym
postąpią

ci, którym na tern

zależy?

Wprawdzie trudna na to odpojednak oczekiwać tej autonomji i wó"''czas dopiero coś orzec,
ale przedewszystkiem jak to już u
góry zaznaczyłem, zajmuje nas to,
jaką będzie ta autonomja?
Wielu zainteresowanym śniło
się, ~e będzie to państewko z koropolitycznej karjery
ną i szansami
dla pretendentów, których, jak nam
wiadomo zjawiło się nie mało, ale
zdaje się, że Albanję pragną. pozostawić w składzie ottornańsld~j ims-_3__1· perji, jako prowincję autonomiczną,
~-----------•ia_9_-_2...
pod
rządzącą się samodzielnie, ale
kontrolą„ .
•
W ogóle za wyciśnięciem na Alba- ·
nji piętna tureckiej pro\vincji są niemal wszyscy, wiedząc, że, dzięk'i
Albanja w Londynie. - Albanja temu Albanja-uchronioną zostanie
wobec Serbji, Grecji I Czarno- od europeizacji, czego tak się boją
górza. -Jaką będzie autonomja. wszyscy, gdyż takie zakonserwowa-Jej samodzielność.-Dla czego
turecki charakter ma mieć Alba- nie Albanji w soku tureckim, monja?-Konserwy w soku turec- że odwlec na nieograniczony czas
kim.-Odwrotna strona medalu. ową konieczność ostatecznego zała
-Znaczenie tej odwrotnej stro- twienia albańskiego problematu.
ny. - I Ałbanja-pseudonimem
Czyli inaczej mówiąc, takie zaTurcji.
łatwienie sprawy mo2o oznaczać i
Kilka dni temu n? posiedzeniu zupełnie coś innego, a mianowicie:
londyńskiej konferencji, roztrząsany na od.wrotnej stronie tego szczegół-"
był projekt o ustroju Albanji i dla nego medalu może być i taki napis:
'tego uwaMmy ~a stosowne w arty- „Zachowanie na Bałkanach zachodkule niniejszym zastanowió się sze· nich części europejski ej Tur ej i".
rzej nad tą sprawą.
I jeżeli weźmiemy jeszcze pod
Przedewszystkiem powinmsmy uwag.e i to, że jeżeli wyższa władza
wiedzieć o tern, że organizacja w wojellłła w AlbanH pozostanie · przy
przyszłości autonomicznej Albanji sułtanie,
to należy wtedy wojsko
Jest waźniejszem jeszcze pytaniem, albańskie (jakie by ono nie było)
jak ustanowienie jej granic, gdyź zaliczyć do armji tur~ckiej, a polinawet nadanie jej samodzielności tyczne zn~~~~!!ię tegC! fa_lf_tu dla mowiedź, należy

łntonomm Al~anii.
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KONCERT z;::::;o trio

wypadku

J. CzecHowskiej
M~lYKA ARJYUYllUA

bałkańskiego

CODZIENNIE

ręce ich

~rzepływa

dziei.nnie

w państwie

calem do 21/.1 miljona rubli i mimo tego
Przymierza-jest bardzo wielkie.
nie korzystają oni z praw emeryb.luych.
R.easumując wszystkje te powyGdy więc obecnie zaobodzi potrzeba
t l
f kt · b'
ł
. ·
tor~? . ar- dać takiemu człowiekowi, Jakieś odiizkodo·
Z0J wy uszczone a Y 1
że pod · uwagę interesy Serb31 I sa- wanie za lata 1rpędzone za ladą sklepu momoj A1banji, byłoby dla tej ostatniej - nopolowego, gdy miejsce ~o trzeba oddać
o wiele · lepiej, gdyby była sama hardziej zasłużonemu, tra~~cy posadę. sprzedawca _czy !!prze?a~czynt otrz1mu1ą posobą a nie psev.donimem rrurcji.

zwolente na załozeme restaurnc11 ze sprze~
daią napojów wyskokowych. Pominąć należy. pewien odwrotny stosunek między
sklepami .·~ monopolowymi i restauracjami
dziś, a dawniej, przy wprowad.rnniu monopolu rządzono się zasadą, że żaden szynkarz niema prawa otrzymać miejeca sprzedawcy, obecnie miejsce szynkarza jest dla
. -osprzedawcy nagrorią za wierną slużł;lę. Poten jest &resztą najzupełniej sł.uszny,
gląd
Ody służący jakiś życie swe spędził
pozwolenie na założenie restauowo
bo
na posługach, gdy starzec się poczynał i
zlecenia swego chlel:wdawcy, rarji przy obecnem dążeniu do zualezie.iia
zapominał
pan myślał o jego dalszym losie i zabez- dochodowego interesu, ma dużą wal'.tość
pieczał mu przyszłość, osa<lzając go nlł. pieniężną.
Taki koncesjonarjusz ma dwa sposoby
prawie wieczysto ciynszowem, na jakiejś
osadzie młynarskiej, na solectwie, czy też wymienienia koncesji na gótówkę,, nawet
oddając mu kawał ziemi w posiadanie do- w tym wypadku, gdy sam nie chce, czy
nie może zakładać restauracji. Zbywa on
żywotnie.
Lata minęły, stosunki się zmieniły, a swoje prawa najwięcej dającemu za jednojednak zasada owa to tu, owdzie przejawia razową ryczałtową zapłatę, sięgajf\cą np. w
Łodzi 4 lub 5 tysięcy rubli, gdy chodzi o
swój wpływ.
Do sklepów monopolowych rządowych restaurację t. zw. III rzędu, to jest dostfW·
w swoim czasie zgłosiło się na sprzedaw- ną dla szerokich rzesz, a znacznie więcej,
ców niemało osób oboiga płci, starszych bo do 8 tysięcy rubli, gdy chodzi np. o
lub młodszych, które niekiedy rzucały cię-. bar, albo pobiera stały roczny czynsz dziera marnie płatne posady nauczycieli, żawny w kwocie od 50 do 100 rubli mie·
.żkie,
lub nauczycielek· w szkołach początkowych, sięcznie,zwykle otrzymuje równeiż oll
tak że istniale. nawet obawa, ze w Cesar- żawcy mieszkanie w naturze.
stwie przynajmniej opustoszeją wszystkie
':Pa druga kombinacja jest dla byłych
szkoły, bo brakn!e w niej personelu naucrt.y· sprzedawców bezwątpienia korzystniejsr.ą,
cielskiego. ·
alt> lączy się ona z uewnem ryzykiem,
Od tego czasu minęło bt kilkanaście, gdyż ów dzierżawca nie jest odpowiedzialurzędnicy państwowi, których praca polega ny przed akcyzą za żadne nadużycia, a
na sprzedaży trującego plynu w sklepach wz ystk.ie przewinienia obciążailł koncesje,·
monopolowy,cb postarzeli się, czas zastąpić narjusza, który też za nie odpowiada kie·
i.eh n-0wymi, a że gorliwie spełniali swe szenią.
obowiązki, trzęba ich jakoś wynagrodzić.
Aby mieć pewność, że czyn&z dzierża·
Zdawałoby się, że rzeczą najsprawie- wny za koncesję szynkarską będzie wpły
nadanie w swoim cza~ie wał regularnie, dz!erżawca daje weksle.
dli'w11zą byłoby
wszystkim pracuj~cym w sklepach mono- oraz składa w ręce osoby zaufanej kaucj~
polowych praw do emerytury, o czem w w kwocie 1000 lub więcej rubli.
myśl zasad,Y, lepiej późno, niż nigdy, nale·
Jak widzimy, otrzymanie pozwolenia
żałoby pomyśleć choć tera.z. Ludzie ci na 9;ałożenien owej restauracji w większych
przeciez bardzi11j, niż jakakolwiek kategorja miast:\ch jest rze-0zą bardzo korzystną, nic
urzędaików państwowych przyczyniają się też dziwnego, że tracąc:y służbę sprzeda·
do przysparzania skarbowi dochodów, p1·zez wcy i sprzedawczynie ubiegajlł si~ o wzglę•
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Wdawne patrjalchalne, dobre
czasy owe ...
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ChC!\C sobie skrócić drogę, prosili syna
dy akcyzy, aby owe koncesje uzyskać,
gospodarskiego Wawrzyna Łukaszczyka, który
gdyż Bf!i one j'edyną podstawą ich bytu po
Pl "'przeciw nej strony jeziora poił bydło, ateby
utracie posady w sklepie monopolowym,
O samorządzie.
łódką po nich przyjechał i przewiózł ich prze~
O korzyściach, płynących z wydzier·
Jeszcze przed uchwnłami plenum Rady jezioro.
żawiania lub sprzedaży koncesji świadczy
Ulegaj~c ich prośbie,
wsirldł do małej,
fakt, że ci i owi z urzędników akcyzy, 'P1tlistwa w sprawie samor~du miejskiego w
mam na myśli naturalnie, będących na Polsce tak pisała „Riecz• o pracach odnośnej ńi1kiej łódki, pojechał na drugą stroue i
wszystkie cztery osoby z sobą zabrał. Nieste~
niższych posadach,
obecnie poważnie się komisji:
ty,
skoro odbił od brzegu, łódź zaczęła się
zastanawiają, czy nie korzystniejszą będzie
„Faktycznie komisja Rady pań·
dla Jich rzeczą rzucić urzędowania, wyEtwa skasowała samą i.d11ę samorządu kołysać na wszystkie strony i woda sie dosta·
starać się o kon!!esję na restaurację, [uzymiejskiego dla g-ubernfi Królestwa Pol- ła do środka. Dziewczęta, zamiast wylewaó
skaną koncesję spieniężyć, a samym wziąć
skiego, ~odziła się ona na ro311zerze· wodę i rozstawić sil~ w łodzi, ażeby ciężar
się do innego zajęcia, mając do rozpOU!\·
nie na guberoje Królestwa Polskiego u· równo rozdzielić, ze stra~hu potraciły głowy:
Wszyscy się skupili w jednym końcu łód
dzenia kilka tysięcy rubli gotówki. Warto
stawy wiejskiej z roku 1892 obowiązu·
ki,
&chwycili
się kurczowo Łukaszczyka i na·
dodać, że niekiedy bardziej zasłużenl urzę
jącej w Cesarstwie, z odnośaemi uzupeł·
dnicy akcyzy otrzynrnją po dwie koncesje:
nieniami i zmianami odpowiadaj!\cemi 11t!\piła straszna chwila. Łódź się przewróciła
jedną otrzymuje źona, drug!\ sam dymisjo·
jakoby warunkom miejscowym „kraju i wszyscy wpadli do wody.
Gdy się ludzie zbiegli na ratunek, ju~
nowany urzędnik.
Nud wiślańskiego". W ten sposób za jeW obecnej chwili, gdy zastój panuje
dnym zamachem komisja zniweczyła tylko jedną dziewczynę można było uratować
we wszystkiem, ldn lub ów mniejszy przewszystkie te ulepszenia i udogodnienia reszta uton~la - dwie dziewczyny i dwuch
mysłowiec jest zdania, że korzystniiaj dlań
które dawały projektowi samorządu młodzieńców.
będzie posiadaną gotówkę umieścić w hanmiejskiego w Polsce pewna, przewag~
dlu napojami wyskokowymi, co n"ie przednad ustawą miejski\ z r. 1892. Ule·
stawia niE:mal żadnego ryzyka. Ci właśnie
pszenia te jaJ;.koJwiek nie zasadnicze
Judzie, pragnący przy względnie małym
znamionowały
iednak pewien postęp.
lrnpit11le czerpać pokaźne zyski ze swego
To też nic dziw nego, że • dezyderat poprzedsiębior2twa, stanowią kontyngens na·
prawienia mimochodem usterek niektó· Pensje duchownych prawosławnyóh 1
by wców i dzierża wcó
rych przepisów obowiązującej ustawy
·oncesji ezynkar·
Październikowcy złożyli w Dumie wnio·
6kicb.
miejskiej" nie wydał się komisji Rady sek prawa o polepszeniu wynagrodzenia du·
państwa o tyle przekonywającym, żeby chowieńatwa prawosławnego.
W sprawie tej nastręczają się d \Va
dać Polsce coś leps'1,e~o, niż to, co my
Wynagrodzenie duchown; eh tych jest
pytania zasadnicze: ety słuszną jest rzemamy. Lecz w tyc!J granicach bez U• następujące: pop 300 rb., djakon 150, psal·
czą,
by funkcjonarjusze rządowi byli wywzględnienia
postępu twórczość komisji mista 1OO; pozatem otrzymują oni dochody z
nagradzani kosztem osób prywatnych, któwyraziła się w przeprowadzeniu tenden- gruntów skarbowych i dedatków do podatków
re w innych warunkach miałyby więcej
cji sprzecznych z interesami ludności ziemskich.
prawdopodobieństwa
na otrz_ymanie kon·
miejskiej i ideą samorządu.
cesji na swoje imię i nie potrzebowałyby
Październikowcy uważają za pOźl\dane
• Cóż okazało się w rezultacie. doprowadzenie
za ni(l płacić nikomu.
wynagrodzenia popów do
Samorząd miejski podlega w zupełności 2,400 rb. roc:rniA, djakonó'V do 1200 rb. psalDrugie jei;t bodaj ważniejsze jeszcze:
i wo wszystkich zakresach orgai;om za- mistów do 600 rb.
udziel anie koncesji tracącym posady urządu administracyjnego.
Władzy przy·
rzędo ikom monopolu i akcyzy wpływa
Emerytury mają być wypłacane już po
na
znane jest prawo hamowania i przesz- 25 latach w kwocie: popom 600 rb,, djako·
iwiększenie ilości miejsc sprzedaży wykadzania działalności miast samorządo· nom 300 rb„ psalmistom ~OO rb,
skoku, a tem samem oddziaływa na wzrost
wycb uietylko w razie wykroczenia przez
pijnństwa, czy więc powinna to robić ak·
45 głodnych wsi.
takowe przeciwko prawu, lecz i wówcyza, na której obok czynności fiskalZ Semipałatyilaka donoszą do .Rnsk.
czus, gdy wladztl uzna, że to lub iune
nych ciąży obo"iązek dbałości o normalStow«",
że w obwodzie tym naliczono 45 gło
zarzj\dzen!e
rady
miejskiej
nie
jest
oene (?!) spożycie wyskoku przez jednostki,
Iowe. Dodajmy do tego miecz Damo- dnych osad, którym potrzeba jest niezwłoczna
lecz nie przyczynianie się do wzrostu
klesa, wiszf\~Y nnd samorządem wiej- pomoc. Administracja prosi o wyasygnowa·
pijaństwa.
skim w Polsce, jakiem jest prawo rady nie 55,000 rb.
Co do pierwszego pytania, to wydaje
mioiiltrów na mocy którego mogą zmie• Duchowieństwo dworskie w niełasce~
nam się, że owi sprzedawcy monopolowi
nić
w zupełności samorząd miejski na
powinni być członkami kae emerytalnych
Duchowieństwo
dworskie, jak informuje
zarząd rzlldowy nie dłużej jak na trzy
państwowych, gdyby :zaś rzecz ta była
• Wiecz. Wreru. • uskarża się, że od czterech
lata, to łatwo możemy sobie wyobrazić miesięcy jest w wyraźnej niełasce. Dawniej
z jakichkolwiek względów niewykonalną,
w jakich kleszczach b~dzie płynąć ży co niedzielę
powinna powstać dla nich specjalna kasa
i św1~to ktokolwio!> bądź z tego
c!e przyszłych organów snmorządnych duchowieństwa '\nywnny był do Carskiego
przezorności, do której departament dow Polsc1i".
chodów niestałych czyli nkCJ'Za, będąey
Sioła. Streloy lub Peterhofu.
Od grudnia
naj poważniejsz)'m p1·zedsiębiorcą w pań·
Ten ostatni miecz Damoklesa plenum n• wezwania ta. zostały przerwane. Dla czyniedwie i mający sięgające miljarda rubli eb~ liło, ale pozostały miecze inne.
nia poilług duchownych wzywani są obecnie
dochody, powinna wpłacać odpowiednią
twykle kapelani pułków stojących w Peters·
kwotę.
Kasa taka zabezpieczyłaby istnie·
burgu.
nie tracącym posady sprzedawczyniom i
Po długich docltodźeniaeb przyczyn wy·
sprzedawl!om wy1:1koku w sklepa~h monojaśaito się, że nieiaska spadła na nich za uTragiczny MIJpadek.
polowych, i nie byłaby takiem rażącem
chwały. powzięte w sprawie reformy Cerkwi
przypomnieniem
dawnych,
patrjarchalW Łagowie w pow. kościańskim w u- prawosławnej.
nych, dobrych czasów, do których bodaj biegły wtorek wydarzył się tragiczny wypaDuchowieństwo dworskie opowiedziało Ili~
już nikt nie tęskni.
dek. Trzy dziewczyny i jedeu młodzieniec za zwołaniem soboru i priywróceniem patrjarM. T.
wracały w poludnie z Cichowa po skończonej chatu, a ostro oslłdt:iło te reformy, jakie pro·
pracy do domu.
ponują worowadzić nadprokurator Sabler z ar-

Z Cesarstwa.
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Kr~l~w~ka WY~Oklit
POWIEŚĆ.

Tlumaczył 1

niemieckiego

K. HOWORKO.

=

Karta napisana do składnika cygar
jest czasem czynem całego jednego dnia.
· Spi się dużo, włóczy się z ociężałą głową
po kątach. Tak, życie takie jest często
gorszem od psiego.
Ktoś zapukał delikatnie w białe drzwi
pokoju. Był to dyskretny znak kamerdyne·
ra Neumanna, ie już najwyższy czas dla
Klanea Henryka, aby się ubrał i przygotował na wieczór. W Starym zamku mial
być koncert i cercle.
Klaus Henryk wstał.
- Zagadałem się - rzeki.
Był to zwrot, którego w podobnych
wypadkach zawsze używał. Potem poże·
gnał się z poetą, życząc mu powodzenia
w jego dalszej twórczości i z łaskawym
uśmiechem spoglądal na grzeczny odwrót
swego gościa, odpowiadając na jego ukłon
miłościwym ruchem ręki od góry ku dołowi, który ni eza wsze jednakowo dobrze
się udawał, ale w którego wykonaniu po·
siadł Klaus Henryk znacimąi wpraw~.

Taka była rozmowa Klausl\ Henryka
•mma.
z Axelem Martinim, twórcą zbiorów poezji _
,Evoe" i "Swięte źycie•. Rozmowa ta dawała mu dużo do myślenia po odejś<liu po·
Panna von Isenschnibba była dobrze
ety, gdy kamerdyner Neumann czesal swe- poinformowana. Jeszcze tegoż samego dnia,
go pana i ubierał go· w nowy mundur z w którym przyniosła była księżnej von
gwiazdami, nie przestała go zajmować pod- Ried swoj!\ wielką nowinę, pojawiły się w
czas koncertu dworskiego i przez szerea pi~mach wiecz?r?y~h wiadomości o spodni potem, Klaus Henryk przypominał so~ dz1ewanym przyJezdz1e Sa~uel.a Sp~elmanna,
bie bezustannie zdania poety usiłując po· · sł,a\vnego na . cały. ~'!1at fmans1sty, a ~
godzić je z doświadczeniami które sam po~tor~ tygodm~ pózp1e) n~ początku paz·
był porobił
'
dz1ermka (był to pazdz1ern1k tego roku, w
·
. .
.
.
którym wielki książę skończył łrł'lydzieści
.
Ten pa~ Martm~ z mezdrow~ ~zerwie- jeden a Klaus Henryk dwadzieścia pięć lat
n~ą !la pohcz~ach, kt?ry lak pot~znre .wo~al: życia)-a więe wtedy, kiedy ciekawość pu·
„Jakiem że P 1 ~lmem I moc~em Jest zyc1e!" • bliczna nie zdołała jeszcze osiągnąć swego
:-. ale o~l~dni~ ~dawał się na spoczynek najwyższego punktu, słowo wieści stało si~
JUZ o d~1~s1ąt.eJ ~ieczorem, us~wał się od ciałem faktu.
•·
stycznosc1 z zyciem ze względow hygieni·
,, .
.
cznyc.h ~ wogóle unikał starannie każdego
Sławny gosc ~Jechał w. Je.de~ ze zwy:
zetkn1ęc1a się z rzeczywistością-ten poeta k!ych, . szarych dm tygodm.a Jes1~n?ego I
w znoszonym kołnierzyku z zalzawionemi m.kt DI.e przeczuvvał, "'.tedy,, ze dz1eu . ten
oczyma, zazdroszczący swemu młodemu miał SI~ w przyszłosc1 stac datą wielkiego
przyjacie.lowi zbytkującemu w pędzącym znaczenia.
automobilu z dziewczętami wiejskiemi: _
Spoelmann z córką i otoczeniem ~je
budził mie~zane uczucia, trudno się bylo chał do rez.} dencji pociitgiem specjalnym i
zdecydowac na jakieś stanowcze o nim na tym ograniczyła się narazie wspania·
~niam8.nie. Klaus Henryk dał tym uczn· lość ich pierwszego wystąpienia; bowiem
c10m wyraz opowiadając o spotkaniu sio- że poh.oje k11iążęce hotelu kąpielowego nie
strze swojej Ditlindzie:
odznaczały się nadmiernj m przepychem, o
- Jemu nie lekko na świecie, to wi· tem wszyscy wiedzieli.
~ać z.e .wszystkieg? i to usposabia dla niego
Gromada próżniaczej i ciekawej puzyczhw~e. . Ale , 11!.e wiem doprawdy, czy bliczności strzeżona przez garść odkomen·
mam się c1eszyc, ze go poznałem, bo ma deroV\anych żandarmów znajdowala się na
on ~ sobie coś o~straszającego, Ditlindo, dworcu; było też kilku przedstawicieli
ba Jest nawet przy wszystkir.h swoich za· prasy.
letach trochę wstrętuy.
Spoelmann tak mało rzucał się w o·
czy, że nikt nie byłby go poznał w jego
otoczeniu. Przez pewien czas brano za
Spoelmanna jego lekarza przybocznego,

cybit:1kupem Antonjuszem wołyńskim i Sergjuszem finlandzkim.
Zdaniem duchowień
stwa dworskiego, osoby te uczyniły wszystko,
aby zdyskredytować uchwały tego ducbowień·
atwa i nadawać im charakter „nielegalny".

Z E:rólestwa.
Marj~wići.j

Do departamentu wyznań obcych wply•
nęło sprawozdanie szczegółowe o ilziałnlno·
ści marjawitów w Królestwie Polakiem.
Marjawici posiadailł 52 kościoły, 126 ka·
plic, 53 domy kościelne, 9 domów ludowych,
3 domy kobiece, 49 szkół freblowskich, 29
szkół elementarnych, 2 kursy dla
analfabe·
tów, 1 szkołę Sltuki kościelnej, 21 sal za•
j~ć dla kobiet i 2 pisma.
POza tern posiadaj!\ in<Jtytucje dC1broczyn·
ae, kooperatywy, fabryki, warsztaty i t. d.

Z

sąsiedztwa.

Z pierwszej

kas~

pogrzebowej

w Zgierzu.

(c) Od kilku dni w Zgierzu

krażą pogło·

iki o trudnościach płatniczych I ·zgierskiej
kasy pogrzebowej
W edłu informacji, zaciągniętych u źródła
kasa powyższa znalazła się w takiem poło·
żeniu, w jakiem znajdowała się przed kilku
laty tnkiego samego typu kasa pogrzebowa
w Łodzi, t, j. że członkowie, któray opła "!iii
'15 składek i uzyskali tym sposobem pr·awo
do zapomogi najwyższej normy oraz zwolnieni swatali od dalszych opłat, przewytszyli już
kilkakrotnie liczbę członków, opłacających
nadal składki.
.
Łódzka kasa na mooy postanowienia ogólnego zebrania, wystarała sit o zmianę ustawy kasy w ten sposób, iż członkowie
opłacają skladki aż do śmierci.
Fakt ten
świadczy najwymowniej, iż dotyClhcr.asowe u·
stawy kas pogrzebowych, są wadliwe. Spo·
strzegł to obecnie i zarząd I kasy pogrzebo·
wej r:gierakiej i, wychodząc z załoienia, że'
reforms łódzkiej kasy pogrzebowej okazafa
aię radvkalną, zamierza wkrótce zwołać o•
gólne "zebranie i przedstawić mu projekt
zmiany ustawy. polegający na 1em, aby człon·
kowie wypłacili do kasy nie 75 a 175 akła
dek i aby stoeowuie do tego wyznaczane były
zapomogi pogrzebowe.
O ile wi~c ogólne zebranie zgodzi się
na propozycję zarządu dotyczącą zmiany ustawy, w takim razie polożenie kasy zmieni
się na lepsze.
Bo jak eię to stać może dziś,
aby członek, wpłaciwszy do kasy 15 rb. (75
składek po 20 kop.) mógł otrzymać r:s to z
tejże h.aa.v 60 rb.1 A tak właśnie, nil mocy
obecnej ustawy dzieje się w kasie pogrzebowej,
Z li zgierskiej kasy

pożyczkowej.

(c) W czwartek o godz. 6 wieez. w Io·
kalu własnym na Starym Rynku w Zgierzu,
doktora Watercloose-jak si~ miał nazywać
- wysokiego nmerykanina z .kapeluszem
zsuniętym na tył glowy, z krótku !!trzyże
nemi bokobrodami, i; szerokim dobroduaznym uśmiechem i przymkniętemi łagodnie
oczami.
Dopiero w ostatniej chwili dowiedzia·
no się, że Spoelmann to ten mały, wygolony człowiek \V tabaczkowym paltocie, z
kapeluszem zsuniętym na czoło i wszyscy
godzili się na jedno, że nie znać po nim
jeg~ olbnymich bogactw.
Opowiadano sobie o nim rzeczy baje·
czne. Jakiś figlarz rozpuścił wieść, w któ·
rą do pewnego stopnia wierzono, ie wszy·
slkie przednie zęby Spoelmanna są ze szcze·
rego złota a w każdym z tych złotych z~·
bów jest wpuszczony brylant.
Lecz jakkolwiek prawdziwośe, czy
nieprawdziwość tej wieśd sprawdzić sio nie
dawała, bo Spoelmann się nie śmia.ł, lecz·
przeciwnie był skutkiem swej chorol.iy zły
i chmurny-to po ujrzeniu jego osoby nikt
w istnienie jego złotych zębów z brylantami nie wierzył.
Co zaś do jego córki, miss Spoelmann,
to podniosła ona kołnierz swego futerka
tak wysoko, że nic prócz jej niezwykle dużych i dziwnie
wymownych oczu widać
nie było. Nawet ręce miała schowane w
kieszeniach. Po boku jej kroczyła osoba,
w której poznano jej damę do towan:ystwa,
hrabinę Loewenjoul; była to kobieta lat
trzydziestu pięciu, ubrana prosto i prze·
wyższająca wzrostem tak ojca jak i córkę.

.

odbędzie śiQ nadzwyczajaa r;ebrRnidl(iydow.)

b1y poiyozkowo-oezcztdnościowej.

Olipa•t.

(o) Dnia 27 b. m. w Starych Chojnach
obchodzona będm uroczystość ku c1ci św.
Wojcieou.
Kwiatek na ochronki zgierakie.
(c) W Zgierzu istnieją dwie ochronki
cbrzt-ściańskie dla dzieci: jedna pod egid!\ To·
warzystwa opieki nad biednemi dziećmi, dru•
ga pod zarządem miejscowej parafji ewan•
gielicko-augsburgskiej. Jak wszyatkie,o tego
rvdzaju instytucje dobroczynne, tak i ochronki
powyższe, utrzymywane BI\ kosztem ofiarności
ogółu.

Do tej właśnie ofiarności ogółu zgierskie
Tow. opieki nad biednemi dziećmi, wespół
z kolegjum miejscowej parafji ewnng,-aug.,
poatanowiło odwołać sit} i w tym roku zapo·
mocą urz"d!llenia dnia kwiatka.
W sprawie tej odbyło się posiedzen~
osób zainteresowanych na którem postanowiO•
no wyznaczyć dzień kwiatka na 11 maja r.b.
t. j. na pierwszy dzień Zielonych Swil\tek. W
razio gdyby w pierwszy dzień pogoda nie do·
pisała świ~to kwiatka odło~one zostanie do
dnia naetiJpnego.
Zapisy panien, majllcych brad udział w
sprzedaży kwiatka, już rozpocztto.
Bymbo•
Iem Ś\\ięta bQdzie kwiat- kaczyniec.
Nowe fabryki.
(c) Na przedmieściach Łodzi i w okolicy
powstaj!łi jednocześnie 4 nowe fabryki, mia·
nowicie: 1) w Chojnach przy ul. Pryncypał·
nej M lfi, przem. Juljusz Szyndel, wznoei
tkalnię mechaniczną; 2) w Radogoaaozu, prsem.
Michał Glazer buduje mechaniozn, tkalnifJ i
prztdzalnie, 3) w Chachule, gminy Brus,
.1rzem: Stefan Stypułkowski, 111okłada fabryko
farb anilinowych; 4) w Konstantynowie przy
ul. Lipowej M 252 przem. Teofil Szyts,
wznosi tkalniQ mechaniczną.
Ofiara alkohol•

(c) Wczoraj na nl. Łód:akiej w Zgierzu,
mnaleiiono pod płotem zwłoki, znanej w mie·
licie alkoholiczki, Ernestyny Michalskiej, li•
czącej lat 45. Przyczyni\ zgonu jak 11ko111ta~
łował lekarz, było nadużycie wyskoku.

Kalendarzyk.
Dziś

-o-

Sotera i Kaja.
Jutro Jerze go M.
lml1>na ałowiańskie1 dzi' Wojcie-"
cha św. jutro Jerzego św.
W schód słońca. o g. 4 m. 50.
Za.chód
„
• 7 • 9.
Długość dnia
„ H „ 19.
Stan pogody.-Podłng obserwacji opty•
ks R. Rittera. ul. Piotrkowska ii 85.
TERMO.METR: Raao o g. 8.
5' ciepła
„
Połudn. o g. 12.
70
•
•
„
Wczoraj o g-. 8 w. So
•
Minimum 20 ciepła. :B.ARO· U najni7.ej 746
6
l1a:xim11m 70
•
METR:
najwyżej Teat• l'olski. Jutro • W młe'ście" .benefis J. Czechowskiej. Pocz. o g. 8 m. 16 w.
Teatr Popularny. Dziś wie.es. „Dzie·
wica Orleanska". Jutro wiecz. • Pani prezeso·
wa".
Kinematograff. Odeon, Ca.sino. Oa.za,
Optique Partsienne. Moderne. Nowe interesuj!\;·
ce prolł'ramy.
Bibljoteka Stebelskich. (Mikoh.jew•
ska 59) otwarta codziennie od g. 9-ej do 8-ej
wieczorem, w niedziele i iwi~ta od l·ej d@
3-ej pp·
Czytelnia pism Tow. „Wiedza"•
(Piotrkowska 103), otwarta od g. 6 po pot do
15 wiecz„ a w niedziele i święta od godz. 10-ej
rano do godz. IO-ej wiecz.
uzeum nauki i sztuki. (Piotrkow·
1>ka nr 91), otwarte codziennie od godziny 4-ej
po południu do IO wieczorem, w niedziele i
święta od godziny 12-ej w południe do lQ-ej
wieczorem.

KRONIKA
==================·
Wykup kolei łódzkiej.
(U) J1\k nam komunikuj" z dobrze po•
intormowanego iródła, wykup kolei fabryczna-łódzkiej przez r7.1\d ma nast~pić 1
lipca r. b.
Z magiatratu,
Jak wiadomo, magistrat łódzki w odpowiedz i na petycję II-ej łódzkiej szkoły han·
dlowej orzekł, że miasto nie może oddać w
naturze placu pod budowę nowe,o gmachu
jedynie może wyasyguowaó z kasy miejskiej
· pieniądze 11a imkupno.
Orze.zenie to przellłano do zatwierdzenia
zan\dowi cubernjalnemu, ltóry zap1tał o wy•
sokość kwoty mnjl\caj być asygnowani\ oras
z jakich funduszów ma byó ona wydana, gdJi
budżet miejski na rok 1913 przewiduje deficyt 358 tyaiecy rubli wobeo czego nie możaa
budżetu obcit\gać dalszymi niepraewidsianJmi
wyd~tkami.

3

OAZETA lÓDZKA•-22 kwietnia 191S t.

N. 92.

""

Z parkew miejskK:h.
Park miejski przy ulicy Pań~kiej miał
być otwart} j.łli w roku ubiegłym jednakże
obecny stan robót wskazuje na to, że na·
wet w bieżącym roku ogród nie b~dzie do·
stępnym dla publicznóści.
Otwarcie iubUeuazowej wy•taw,.
Jutrn o godz. 12 w hotelu Savoy przy
ulicy Krótkiej, artyata-malarz M. TrębP.CZ
otwiera wystawę jubileuszową swych prac.
Ferje wielkanoł:ne.
(d) Z dnia 10/23 kwietnia do 3 maja
czynności piotrkowskiego sądu okręgowego
zostaną zawieszone z powodu ferji wiel·
kanocnych st. st.
Rozporządzenie.

(d) W tych dniach władze

gubernjal·
ne otrzymały rozporządzenia senatu, iż
żyqzi, nawet kupcy I gildji nie mają prawa wydzierżawiania podmiejekich gruntów
włościańskich pod budowę
fabryk lub
urządzanie zakładów przemy@łowych.

Sprawy prasowe.

(d) W d, 2fS kwietnia piotrkowski sąd
okręgowy rozważać będzie spra\•y prasowe
redaktorów ,,Gazety Warszawskiej" i ,,Ziemi Lubelskiej''.
Nowe Stowarzyszenie kredytowe.
{d) Piotrkowska gubernjalna komisja do
spraw drobnego kredy tu zalegalizowała usta·
wy newych Stowarzyszeń w naszem mieście,
mianowicie: jubilerów i grawerów,
Stowarzyszenie pracowników przemysłu dotuiczego
oraz Stowarzyszenie majs\rów farbiarskich m.
Łodzi.

Nowe Stowarzyszenie.
(d) W naszem mieście powstało nowe
Stowarzyszenie, „dla zdrowych i żywyeh". Za·
legalizowana przez władze gubernjalne ustawa SLow. w swych ramach obejmuje wydawanie pożyczek do wysokości 300 r, na 5%,
urzf\dzeuie szeregu domów pracy, budowę domów mieszkalnych dla swyi;ih człollków, któ·
rzy będll ratami spłacać ko~ztd budowy i nabywać tumie udziały,
udzielanie pomocy w
wypadkach bezrobocia i t. p.
W tych dniach odbędzie sit organizacyj·
ne zebranie nowego Stowarzylilzenia.
Odmowa.
(d) Na starania grupy fabrykantów na•
azego miasta pp. Maurycego Poznańskiego,
Jaracińskiogo, Karol11 Eise1-ta, Karola Bennicl\a i innych, o zalegalizowanie now11go Stow,
kupców i fabrykantów m. Łodzi, władze gu•
bernjalne odpowiedziały odmvwnie.
Ze a praw ,.,ocztowyoh.
List wysłany z Bełchatowa 13 kwietnia
adresat otrzymuje w Łodzi 19 kwietnia, ci:yli
siódmego dnia, natomiast list wysłany ze
Szwajcarji 16 otrzymujemy czwartego dnia.
Od Bełchatowa do Łodzi można dojechać w
ciągu piQciu godzin, do Szwf\jcarji podróż trwa
około 40 godzin,
.
Czyi dziwić się ualeźy, ~e mieszkańców
Bełchatowa
i okolicy do rozpaczy doprowadza zawiadomienie naczelnika okręgu poczłowego w Królestwie Polakiem, ie pomimo
kilkoletnich iturań nie dostaną pOłl\Czenia te•
legraficznego z piotrkGwem.
Nowa kooperat)'••·
(d) Grupa osób, handlujących w Łodzi
nabiałem
(mlekiem i m3słem) zwróciła
się do władz
gubernjalnych o zalegalizowanie ustawy nowej kooperatywy handlu
nabiałem.

Zabronione zellranie.

(d) Zebranie robotników, naznaczone
na dzień wczorajszy w 1.westji omówienia
wprowadzenia w życie nowego prawa ubezpieczeniowego, ~ powodu zakazu policji
nie doszło do skutku.
Zebranie.
(d) W nadchodz11cy czwartek w sali
,,Victoria" przy ulicy Długiej pod N 45
odbędzie si12
zebra.nie przed wyborcze 4
Towarzystwa wzajemnego kredytu miasta
Łodzi.

Na zebraniu omawiana będzie sprawa
likwidacji Tow., ozy tez dalszego prowadzenia działalności Tow. i w ostatnim
wypadku narndzenia siQ nad środkami.
które mogll uratować Tow.
Z łódzk. Tow. dobr.
ZarzJid ł-Odzkiego Tow. dobr. zawia•
damia, że w dniu 26 kwietnia 1913 roku
o godz. 9 w. w lokalu Tow. przy ul. Za·
cbodniej nr. 20 odb~dzie ei~ zwyczajne
ogólne zebraaie doroczne.
Zmiana włassnoł&ci.
Apteka pay ulicy Brzezińskiej N~ 2
w tych deiaeh przestła na własność do·
tychczasowege dzierżawcy pana A. Potasza.
Z Tew. krzewienia oświaty.
Tow. krąewrenia oświaty zawiadamia,
ie w niedzielę 27 kwietnia o g. 4 po poł.
w lokalu orzy ul. Mikołajewskiej nr. 11
pu9licy&ta i tiwał prof. Ludwik
Knywicki wygłosi odcz1t iluetrowan,y obra:

ana.car

iami niknącemi p. t. „Prorok wojny (Mahomet).
Bilety wefścia od 10 do 60 bp., dla
członków 5 kop.
Walne zgromadzeni• akcjonarjuazów
łódzkiego banku kupieckiego.
W niedzielt odbyło aię w sali poliedzri.
łódzkiego banku kupiec.:kiego walne zgroma·
dzenie, które zagai·ł prezes rady nlłdzorczej
p. Leopold Landau w obecności 21 akejon&•
rjuszów, reprezentujących lor pitał 2,419,500
rb. w 9,678 akcjaob. ?newodniczącym wy•
brano p. L. Landau, aseaorami pp. Karola
Steigerta i Pawła Girbarta, sekretarzem P•
K. Janasza.
Czysty zysk za rok 1912 wyniósł 451,811
rb. 71 kop. z tego odpisano na podatek 38
ty1ięcy rb. ora:1 10 proc:. na kapitał rezer·
wowy w kwocie 41,881 rb. 17 kop., pozo!ltałość w kasie 372,430 rb. 54 kop., wypłaco
no 7-procentOWlł dywidendt od kapitału 6
miljonów w sumie 350,000 rb. Dla rady
nadzorczej, zarz,du i urzędników pnekazaoo
18,200 rb., dla komi1ji rewi11yjHj 1.500 rb.,
reazto 2, 730 rb. 54 kop. przeniesiono jako
pozostałośó na r. b.
Powtórnie wybrani zostali dl> rady nad·
zorczej pp. Oskar Kindler i Ernest Leonhardt,
do komisji rewizyjnej pp. E. Brinkanhoff, B.
Dobrauicki, R. Ruth, T. Steigert młodHy, W.
Hordliczka.
Badżet na rok bieZ!\OY zoatał uchwalony
dla Łodzi 149,000, dla Warezawy 113,000
rubli.
Uchw11lono również zmian~ statutów ka·
sy urzędniczej.
Z teatru „Luna".
(kust) Dyrekcja teatru „Luna 11 prosi
nas o podanie do wiadomości, że· w czwar•
tek, piątek i sobotę z powodu świąt stare•
go stylu teatr będzie zamknięty•
Dziś i jutro teatr „Luna" zapowiada.
wspanialy program, na który złożą si~:
e Przedśmiertna agonja • dramat w 3 częś·
ciach ,.,, wykonaniu wybitniejszych artystów, „Ocean dą11a się", .Tygodnik ilustro·
wany", .Młode małżeśslwo" i wielce J.:omi·
czny obraz „Nieproszony ~ość".
Teatr w Domu Ludowym.
Kółko dramatyczne przy Stowarzy11z.
robotników chrześcjln pod reiyserj~ p. T.
Orłowskiego art. ctram. nie ustaje w pracy
lecz w każdą niedzielę i święto wystawia
jedną ze sztuk hisłorycznych lub ludowych.
Do tych ostatnich zalicir:yć należy
przeróbkę sceniczną w ~ odsłonach .Kmi·
cie" HeHryka Sienkiewicza, którą odegrano
w ubiegłą niedzielę.
Wykonanie szczególnych ról było traf·
ne i bardzo staranne. Amatorzy nie szczę
dzili trudów i starań, by postaciom histo·
rycznym nadać odpowiedni charakter.
Z wykonawców wyróżnili się panie:
Matusiakówna, (Oleńka). z panów: Jaśkie
wicz (Kmicic), Bartctak (Zagłoba), Kowal·
Bki (Harasimowicz).
Z Tow. abstynentów „Przy•złość".
(s) Na .aietizielnem zebraniu 'l'owarz.
.Przyszłość" stawili się członkowie w dość
pokaźnej liczbie.
Zebranie zagaił prezes zarządu dr.
Skalski, który zapoznał zebranych z referatem swym p. t. .Zapobieżenie przyczy·
nom".
Omawiano wniosek zwrócenia si~ do
lekarzy szkolnych szkół miejskich z pto·
pozycilł. by uświadamiali
uczącą się mło·
dzież o zgubności alkoholu i uchwalono po·
etarnć siQ
o pozwolenie zawieszania w
szkołach tablic
odnośnych i rozda wania
odezwy Tow. "Przyszłość": ~Do dzieci!" i
• Do nauczycieli"!
Bawiąr.y w Łodzi p. Belin postawił
wniosek wznowienia dochodowo-agi\acyjnych przedstawień kinematograficznych.
Sprawę rzeczoną postanowiono omówić na
następnem zebraniu (27 b. m.)
Odczyt pref. Krzywickiego,
W nadchodzący czwartek d. 24 b. m.
o godz. 9 wiecz. w lokalu Stow. (Spacerowa 21) prof. Ludwik Krzywicki \vygłosi
odcayt na temat „Pochodzenie żydów".
Ciekawy temat i osoba prelegenta rokują
niezawodnie liczne audytorjum.
Bilety w cenie 20 kop., dla członków
i llO kop. dla nieczłonków, są do nabycia w
kancelarji Stowarzyszen~si. a w dniu odczytu sprzedawane też będą przy wej·
ściu.

„ZbójcJH Sohill•r• w .,.,&odern'•.
(od) Dyrekcja teatru .Modern", dbała
o artysłyc1ny program, ni• szc1tdZI\• kon-.
t6w sprowadziła łylko na dsii i jutro
dzieło sztuki kinematograficznej,
odtwonou·
podług klasyo:mego dramntu :Frydeqka acmri-!
lera „Zbójcy•.
Nie Wlltpimy zatem, il azerokie tłnlDJi
pnbliozności skorzystaj!\ 1 ekasji ujnenia Karola Móora i jego towarsyszy w odtworsenia
ról z należytym pietyzmem przu najma~ 1
mitszych artystów cesarskiego Barg-teatra·
w Wieduiu.
Dla uzupełnienia programu, opróez n„
tury i ostatnich wypadków tlnia, odłworse
nych przez aktualną firmę • GałłlBonta • d)'ł'„/
koja wystawia wspaniałlł jednoaktówkt p. t..
• Wszyscy pragniemy miłości• w wykołlA&lftl.
artystów włoskich z królem śmiechu anakomitym Rudolfi na czele,
Prooe-.
(d) Moskiewaka firma W. K. Kułakia;
i S·ka wniosła skarg~ do moakiewsk~
S!idu handlowego pr.zeoiwko łódzkiej firm!Jt 1
„Leonhardt Welker i Girbard„ o 27~
rb. 1 wekslu.
Gra w kartJ w poołągach.
Od d. 1 maja wchodzi w ty-cie nowe
postanowienie ministra komunikacji akas11·
jlłce wszelkiej gry w kariy w pociągach pedmiejuich.
Jeśli gra, po
oatrze~eniu udzielouem
przea konduktora nie zostanie przerwana, to
iandarmerja kolejowa na aajbli~szej stacji spe·
rządsa protokół i pociąga. winoyoh do
odpo•

a,.,,.:

wiedzialności sądowej.

Walka z ~wasem siarczanym.
Ministerjum sprawiedliwości opraeowa~
projekt spottgowania kar za oblewani• kwasem siarczanym,
Osoby winne oblania kwaaem siarczanym
e ile następstwem tego była ukatą wzrok11.
zeszpecenie twarzy i wogóle rontrój zdrowia
niebezpieczny dla życia, maj!\ ~yć karaae
według projektu tego-robotami cięl\kiemi do
lat 8; jeśli zaś nastQpstwem oblania była
śmierć, to winni karani są robotami oięzkie
mi do b.t 10.
Na gorącym uczynku.
(d) Na rogu ulicy Nowomiejskiej i Pół
nocnej do przechodzącej Leokadji Ziełiiiakittj
podbiegł młody chłopak i wyrwał jej toreb.
kQ z pieniędzmi, poczem rzucił si~ do ucie·
cz ki.
Przytomni przechodnie zauważyli manewr
łodzioja i przyłapali, poczem w poli~p oka:ało 1ię, że je3t to zawodowiec: Jakób Ajzner.
Syatematyczna kradzież.
(d) W fabryce Karola Bennie-ba }3rzy ul.
Ł!\kowej nr. ll·dokonywano sy-stematyczuyeh
:;radzieży.

Ostatnio przy kradzieży rzemiennych
trausmisji wszczęto śledztwo, w rezultacie
którego imaresztowano poszłakowaaych o do·
konanie kradzieży robotników J egora Soławjo·
wa i Iwana Aleksandrowa.
Odebrane łi11py.
(d) Na ulicy Zawadzkiej nr. 66 złodziej•
włamali się do składu towarów Jakóba Markowicza" i wynieśli stamtąd towarow wartości
1,600 rb.
Kradziony towar złoczyńcy wladowali
na wóz, na który wsiadł ich wspólnik, zaciął
konie i pojechał, uwożąc towar, gdy wypadkiem niepomyślnym zbyt szybko spostrzeżono
kr~dzież i
po gorących śladach zarządzoBo
pogoń, która dopQdziła wóz, odebrała zrabow11uy towar, przyc:r.em schwytano przy kra-'
dzon11m woźnicę, który się nazywa Jukób
Markowicz, wspólnikom jego udało się zbiedz.
- W obronie czci •
(ex) Zamieszkała przy ulicy Gubernatorskiej nr. 38 Zofja Felin wyskoczyła wczoraj
z okna Il piętra na bruk przyczem odniosła
okaleczenie głowy i potłuczenie c11łego i:iała.
Felin wyskoczyła dla tego by ujść przed
gwałtem pijanych mężczyzn, którzy usiłowali

jl\

zgwałc.:ić.

- Upadek.
(ex) Zajęty pracą na drabinie Karol Pat•
kowski upadł na bruk tak nieszczęśliwie, że
zwichnął prawi\ rękę i lewi\ nogQ.
- Głód.
(ex) 50-letnia staruszka Olga Kogel upa•
dła wczoraj bez sił przed domem nr. 12 przy
ul. Dzieluej.

-o-

Teatr, muzyka i sztuka.

Z 11~llu okrfłgowego.
W dniu jutcsejszyrn rozpatrywane uędzie
Teatr Polaki.
11 spraw pr~hv właścicielom aptek i ekła·
dów aptecznych, a mianowicie przeciw: Bo·
Z Teatru Polskiego komunikuj' nam
leełswow! Otwińskiemu,
Judzii:l Kaganowi, co Daatępuje:
Maurycemu Sz~inowi, B. Długaczowi, Roma•
- Dziś z powodu prób z jutrzejszej
nowi Moaakowektemu, A. Rejmanowi, Edmun• premjery widowisko zawieszone.
dowi Pstr-uonkiemu, Józefowi Pogonowskie·
-· W środ~ na benefis utalentowanej
mu. M. Millerowi, Józefowi Zundel11wic1gwi i artystki teatru Polskiego, p. Jad wigi Cze·
Michałowi Lipkeowi,
chowskiej danll b~dzie po rai pierwszy
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sztuka Juszkiewicza p. t. • W mie· chwalono wydać członkom 5 proc. dywf·
dentiy.
śoie".
~Wakntek przeprowadzonych wyborów weObsadę tej nowości, którą reżyseruje
p. Orl i ński tworzą panie: Czechoweka, So- 117.li: do zarni.du po!Nwnie: Herman Ziebert, do
koliczowa, Dobrowolska, Orłowska i Moro- rady pp. Stojkowski, Karczmarek i Pineczzowiczówna O!'az panowie Orliński, Rod- ny, do komi11ji rewizyjnt-j Kuzitowicz, Kop·
czyńsl.:i i Hempel.
mund, Łuczak, Woźniak i Zbyszeweki.
•
Benef;snntka, która na scenie naszej
Ogólne zebranie członków Ili Tow.
poL1żyla duże zasługi artystyczne i zyskała
pożyozkowo•oszczędaościowego
miano ulubienicy tutejazej publiczności ołKonstantyaowska 53).
puszcza wkrótce Łódź, będzie to więc pra(d) W niedzielę o godz. 4 po poł. w lo·
wie pożegnalnem jej przedstawieniem.
kalo Stowarz. majstrów (Nowy Rynek 1'i 6)
Zainteresowanie benefisem bardzo odbyło 11ię w drugim terminie cgólne reczne
znaczne.
zebranie członków III Tow. pożyczkowo-o·
Najbliższą nowofoią, jaką wystawia 11zozęduoliiciowego. Zebranie w obecności 36
naaz teatr bi:dzie ostat11ia nowość repertu- członków zagaił prezes zarzj\du p. W. Szary.
aru warszawskiego „Książątko•.
Na przewodniczącego jednogłośnie powołano
p. Józefa Wołczyńskiego, który na a11e1orów
Teatr Popularny.
saprosił pp. K. Demricha i W. Stępnikow·
Z Teatru Popularnego komunikują nam
skiego. a na sekretarza p. J, Kranca.
co następuje:
Pan W. StQpnikowski odczytał sprawoz- Dziś we wtorek po raz ostatni w
danie
kaaowe za ostatni rok operacyjny katym sezonie wielka tragedia Fr. Schillera
sy,
(S·my
rok istnienia) które wykazuje, ił
„Dziewica Orleańska" z gościnnym wystę
pem znakomitej artystki Stanisławy Wy· na dzień 31 grudr.ia 1912 r. T-wo liczyło 827
sockiej, która vzbudziła entuzjazm grą Jo- członków z kapitałem udziałowym 21,562 r.
03 kop.
rrnny D'Arc.
Czyate&o zysku osil\inieto rb. 1 kop. 72.
Poprzednie trzy występy znakomitego
które
za zgodą ogólnego zebrania przelano
gościa odbyły się prty wyprzedanym teana
rachunek
dochódów 1913 roku.
trze; niechaj si~ śpieszą cl, którzy nie mieDo zarzf\du wybrano pp. Józefa Wolli sposobności jeszcze podziwiać gry tak
c1yńskiego i W. Pietrzaka, do rady: p. Ropotężnt>j odtwórczyni ról traęicznych.
mana
Janeza, do komisji rewizyjnej; J. KranWe środę ostatnie przedslawienie w
ca, W. Stępnikowskiego i R. Teake.
tym tygodniu; odegraną będzie arcyweeola
O godzinie 6 m. 30 posiedzenie zamkomedja .Pani prezesowa•.
knięto.
We czwartek, piątek i 1obotę przed·
stawiania za wieszonE'.
W niedzielę wieczorem daną będzie
ostatnia premjern w tym sezonie z gościn
nym występem znakomitej nrtystki Sta.ni·
Śmiertelny postrzał kontrolera.
sławy Wysockiej, która odtworzy główną
Wczoraj około północy rozeszła się
rostać w sztuce wielkiego pisarza norwe~
skiego H. Ibsena p. t •• Rycerze -północy•. wiadomość o krwawej strzelaninie na ul.
. Wolskiej, podczas której raniony został dłu
Sztuką tą dyrekcja teatru zamyka sezon zimowy, a więc jest nadzieja, że teatr goletni kontroler tramwajów, p. Aleksander Kotowski.
zapełni s"t~ po brzegi na ostatnich przedWiadomość ta ókazala ai~ i11totną.
Rt.a wieniach, aby choć tym 11po11obem dać
Zaalarmowane pogotowie odwiozło ranwyraz sympatji i życzliwości jaką prze~
nego
\V skroń p. Kotowskiego
do szpitala
cały sezon nasz teatr
Popularny cieszył
Dzieciątka Jezus, gdzie stwierdzono,
~e
się zyskując coraz \viększe uznanie za swą
stan
jego
zdrowia
jest
beznadziejny.
pracę uczciwą.
"Według zebranych na miejscu d!'\nycb,
Dyrekcja przygotowuje do tej potęż
strzelanina
ta miała przebieg następujlłCY:
nej sztuki nowe dekoracje i kostjumy, koń·
Około północy z piwiarni, mit1zc1'cej
cząc swój
sezon tegoroczny naj wyżezym
się w dornu nr. 9 przy ulicy Wolskiej, wyakordem sztuki dramatycznej.
ezla gromada nawpól pijanych ludzi, którzy
pod wpływem pochłoniętego alkohoju, ży·
Wił poczęli ze sobą dysputę.
Po chwili dysputa ta przemieniła ei~
. w sprzeczkę, podczas której błysnęły noże
i jeden z uczestników sprzeczki, niejaki
Radogoska kasa po*yc"zkowo-osz111•
Borkowski, uderzony został przez przeci·
dnościow•.
wnika, niejakiego ~mudzkie~o, :"w piersi.
(d) W 1tobotę wieczorem odbylo się O· Wprawdzie raz ten był lak słaby, że nóż
gólne roczne zebranie reprezentautó\Y Rado- nie~przabił ubrania, niemniej jednak za
goskiego Towarzystwa poźyczkowo·oszcz~ Borkowskim ujął się znqjduj!}cy się w po·
dnościowego, pod przewodnictwem p. Piet- b.iżu jego kuzyn, który puścił aię w pogoń
rzaka.
za krewkim przeciwnikiem, który, widząć
Odczytane sprawozdanie za rok ubiegły nadchodzący w kierunku remizy tramwajo·
wykazuje 4,800 członków, 2,303,753 rb. rocz- wej nn Młynarskic1j elektrowóz z linji 16,
nego obrotu i 8,954: rb. czystego zysku, u· wskocz) ł do niego na rogu ul. Karolko w ej,
głośna

Z Warszawy.

Z sali obrad.

.Oczem

:powinniśmy
wiedzieć!'

K.r a k ów, w kwietniu r. 1913.
Nic w miejscu stać nie może ! życie
społeczne, mające zupełny swój wyraz w
wiecznej ewolucji świata - pędzi wciąż
naprzód i naprzód! A typ ludzki, w wiecznym rozwoju różnicowania 11i~ - dźwiga
się po szczeblach drabiny-kultury wyżej.„
wyżej i wyżej„. W wiecznit nieskończo
ność„.

końca i bez początku przed naszemi oczyma, na
ekranie dziejów wciąż nowe życia-formy,
nowe jego warunki i wszystko to stwarza
nowe . typy człowieka, nowe p1tycbologiczne
jego przemiany - i w niczem, być może,
nie pojawia się tak widocznie wpływ ewolucji, jak właśnie w stwarzaniu tych no·
wych typów.
Rzućmy okiem choćby wstecz, do starych patrjarcbalnych spoleczeństw i 51ZU•
kajmy tam typu średniowiekowego rycerza,
typa Don Kichota. właściwego wiekom
średnim i z drugiej strony, typu fanatycznego poszukiwacza prawdy - choćby Hamleta.
Idźmy dalej - do społeczeństwa śred·
niowiekowego, znajdziemy typ ruchliwego,
nigdzie i nikomu nie ufającego, z porwanemi na strzępy nerwami - mieszczanina,
którego dusza, serce, mózg uzmysla wiają
się w kilo mąki, funcie cukru, łucie pieprzu
i gramie iszafranu·-typu właściwego i naszej epoce?

I tak bez

przesuwają się

Nr 92.

tODZJ<A•..:...22 kwietnia 1'13 r:
Wślad za Zmudzkim wekoczyli Otręb·
ski i Borkowski, którzy, dopadłszy na tylnej platformie swego przeciwnika, zaczęli
go okładać kułakami.
Na odgłos wynikłej na tej platformie
elektrowozu bójki, konduktor tramwajowy
wraz z jadącym do remizy kontrolerem p.
Kotowskim, usiłowali bij!lcych eię usunąć z
elektrowozu.
W odległości kilku kroków za elektrowozem linji 16, w którym odbywało się
to zajście, szedł równie~ do remizy elektro·
wóz linji 7, w którym znajdował ei~ jakiś
przyzwoicie ubrany jegomość, który zauwa·
żywszy rozgrywającą się na tylnej platformie bójkę, w przypuszczeniu, źe to bandyci napadli na konduktora i że broniąc
siQ prżed nimi konduktor z kontrolerem
usiłuj!\ ich rozbroić,
wyskoczył na przystanku u wylotu ul. Karolkowej i podbiegł
szy <'Io elektrowozu z linji 16 na oślep zaczął strzelać.

Na odgłos słrr.ałów nadbiegli stójkowi.
Konduktor zatrzymał elektrowóz. a tajvmniczy strzelec zniknął bez śladu.
Jak siQ okazało. ws1ystkie strzały chybiły, oprócz jednego, który trafił Kotow·
ekiego.
Przybyłe na miejsce władze policyjne
i śledcze aresztowały trzech awanturników
Zmudzkiego, Obrębskiego i Borkowskiego,
których odeslano do wydziału śledczego.
Stan rannego w głowę p. Kotowskie·
go. wedłu~ zaciągniętych w szpitalu in·
formacji, jest beznadziejny·
Repertuar
Teatru polskiego w Warszawie.

We wtorek, dnia 22 kwietnia „Krakowi11cy i Górale".
W środę, d. 23 kwietnia "Irydion•.
W czwartek, dnia 24, w piątek, d. 25
i w sobotę, dnia 26-go kwietnia, przedsta•
wienia niema.

Wolna trybuna.
W sprawie ubezpieczenia,
Pozwolę

zabrać głos rna łamach
w aprawie tak ważnej,
jak przyszłe wybory do kaa chorych i akcji
w tej sprawie ze atrony robotników. Za part
tygodni w Łodzi odbędl\ BiQ w tabrykach W)bory do zarZl\UÓw kas chorych. Kasy te ma·
ją dosyć obszerni\ historj~ zanim •ostały one
uchwa!oue i 7.atwierdzone zarówno przez
rząd, juko tei i przPz Dum~ i pozostawiają
jeszcze bardzo wiele do tyczenia aby mogły
naprawdę zabezpieczyć robotników jako takie, albowiem BI\ wielkie różnioe pomiędzy
obequie zatwierdzonem ubezpieczeuiam robot.uiczem a ubezpieczeniem, jal..iego klasa ro·
bo tnicza żąda.
Jedukowóż jest to ju! wielki krok na
drodze do praworlawstwa robotniczego a zatem przy urniejętuem i eu~rgicznem wyko·
rzystaniu choć by tego nędznego prawa, klasa
r.obotuicza może wiele zyakać. Lecz, ażeby

.Gazety

sobie

Łódtkiej"

wykorzy11tad jaknajwiQcej potrzeba, aby wszya·
cy robotnicy, jak jeden m!łi, wya"pili energicznie w czasie kiedy będą się 11abywać wybory do zarządów kae chorych z odczuciem i ,
zrozumieniem ża tu idzie o ich najływott1iej1ze interesy.
Powinni wszyscy sio zmobilizowa~, aleby
zuowu pokazać, że Bił zdolni Ujlłó llter ty ch
kas w swoje ciężko spracowane dłonie. Prze·
dewazystkiem Palety się ataraó, at.ieby urzą.
dzać w fabrykach, warazta,itob i t. d. jakuai·
liczniej zebrania, na które władza w czasie
wyborów pozwoli i n~ '•tórych rebotnicy powinni przedyskutować Uitawo ka;oy i naradzić
•it, co należy dodać i wprowadzić w życie
te nowe placówki robotnicze, aby one stały,
zgodnie na szczycie swego zadania. Dalej należy aię starać a urzj\dzanie ~jazdów robotni•
czych w sprawia ilbezpieczeuia.
Fabrykanci odb,Yli cały szereg zebrań
narad i zjazdów. Obecnie kolej na nas: kaay
chorych mAjlł być założone pr.zy fabrykach
miejskich, prywatnych .botach, kopalniach,
przedsiębiorstwach budowlanych, na kolejach,
kolejkach, tramwajach, żegludze i t. p. Jeżel,i
w tyuh J>U4=dSitbiorstwaeh lob zakładach Bił
motory gazowe. kotły parowe lab motory elektryczne, wodne i '· p. i pracuje nie mniej
nil 20 robotników stale.
A je?eli w powyiezych zakładach lub
przedsiobiontwaob niema kotłów ąni tez ma„
ezyu, liczba robotników musi być nie mniej·
sza jak ao. .
Do kas maj11 należeć robotnicy, robotnice, urzędnicy i oficjdiści i majstrowie. bez
:różnicy wieku i narodowości. Jedni\ kas~ mo·
że tworzyć 200 robotników; fabryki, które
zatrudniaj!\ mnieiBZlł liczb~ muazll ai~ ł!lcayo
1 innemi.
Oprócz tego robotnicy powinni aio sbrać aby fabryki te, które zatrudniaj!\ nie
mniej nił 10 robotników, także należały do
ka& •

W · tym wypadku trzeba zwrócić aię do
PetersbuTgs, gtłzie istnieje Rada do spraw
ubezpieczeniowych.
Nast~pnie jeszcze jedn11 ważnił kwestj"
jest kwestja wielkoś;ii kt1tl: Prawo przepisuje
zakładanie ks& dla każdej -viększej
fabyrki
zezwala jednakowoż na zakładanie wspólnych
kas dla wi9k11zej ilości fabryk. Tu znowu
może zadecydować energja i tylko energja ~o
strony robotników.,
Prawo przewodniczeoia takh przy&ło·
guje fabrykantowi; tu także totwtnicy powłn
ni Bit atarać t\by fabrykan~ zrzekł si~ tego
prawa, ażeby przewodniczył robotnik.
W zarząd ach kaB
prawo
przewi·
daje zwykle wi9k1zość ze strony robotników
o 1 człunka sarz,du wi9eej, tu trzeba si1,1
ataraó aby to wykarzyatać także, a miano·
wicie w ten sposób, aby przewedniczącym na
1111braniach zar3\du był robotnik i aby skarb·
nikiem i jego zaat~pcami byli także robot•
nicy.
·
I to robotnicy, któTzyby wiedzieli; jaka
cidka i trudna praca ich czeka, robotnicy,
którzy getowi Slł zawsze si~ poświęcić dla
interesów swoieh wepółtowanyszy, rebotnicy
inteJigentni, świadomi i energiczni.

Wre bój prawie że na całym [kontynencie nie dała jeszcze typowi proletarjusza zuEuropy. Zmiażdżony Zeus feodalny runllł · pełnego wyrazu - kocha on ją niemniej
u stóp wezechpotQżnego bóżka kapitału i krwią, ciałem i dusz~. Wychowuje się na
nastaje nowa hiatorja świata, nowa era niej, poznaje przeazłość, bo nie majiic
życia w której, tenże ostatni święci przeszło8ci - nie można budować przytryumfy zwycięstwa i po tej :linji zwycięstw azłolci.
kroczy do dnia dzisiejszego-aż do swojego
Innomi iłowy, minęły te czasy, kiedy
przeżycia.
między innemi i Gaethe uwnżal robotników
Dzięki ogólnemu prawu wiecznego ro· za barbnrzyńców, bo życie dowiodło, że
dzenia-narndzi·ł aię nam typ proletarjueza. robotnik umie cenić prawdziwe dzieło
typ proetytutki, tej plagi społecznej, której sztuki - nie wprzystosowanej" - nie jak
dawne społeczeństwa nie znały, typ ucz· burżuazja francuska i wogóle burżuazja
ciwego„. mekleru, typ sutenera i t. d. To w „N anie•.
aą wszystko produkty współczesnego życia,
Wie robotnik, że wiek ksżdy spowiada
świai stary ich nie znał, a nad któremi, się jak mówi Krzywicki ~ w ksią,żce
jak nad wszystkiem innem wisi to dziejowe przed nieznanym sędzilł przyszłym z grzemernento morii Tak, po spełnieniu swojej chów i cnót swoich, z polotów orlich i peł
dziejowej mfaji spoczną one w grobie, a na zań ślimaczych, podłości i szlachetności.
ich miejsce - narodzą si~ nowe społeczne Nastaną inne probieże sądu. Przyszłość ro.atypy.
waży tę puściznę i wyda wyrok.
Tę ew6lucję społeczną, ewolucję ty·
Wszystko więc w życiu społecanempów ludzkich. ewolucję ogólnej dyferen· ja?L mówiliśmy wyiej - skazane jest na
cjacji społecznej najlepiej można zauważyó nieustające przekształcenie, nie tylko wody
w literaturze beletrystycznej. Tam bystre rzeki płsną, ale i kształty życia. Niema
oko dojrzy te ekonomiczne podłoże, na tam ;1rawd ł>ezwzględnycb, ani pożytków
którem wznosi się psychologiczna struktura wiekuistych jest wieczne dążenie naposzczególnej jednostki, n: rodu i społeczeń· przód. Wieczna historja ewolucji, wieczna
stwa.
przemiana typów ludzkich z wyrytą na
Mówiąc o literaturze musimy się za- czole pieczęcią ducha czasu, która świad
strzedz, że dotychczasowa literatura nie od- czy - w jakich warunkach ekonornicznozwierciadlała nigdy dostatecznie istnieją- politycznych, odbywało się kształtowanie
cych Etosuuków społecznych, była na ufiłu- ~biorowego typu społecznego,
gach bogaczy, A-jak mówi BrzozowskiTak przechodzi przed nami hietorja i
z wyjątkiem jednego może kraju w Europie, my odczuwamy to całem swojem jestesRosji, jest ona rozrywką próżnujących. twem, ie kształtowanie się nowych ludzWobec tego, nie jest tern, czem powinna kich typów-to nowe etapy ewolucji, nowe
łecznych.
być: wyrazem mas pracujących, odbiciem 1tronice historji kultury.
Ci ostatni, nie mając nigdy nic do myśli świata, opartej na sprawdzianie poJeżeli dawniej ogniskiem kultury
stracenia, natomiast umrzeć jest im wolno żytecznej pracy ludzkiej.
była wieś z chło11 em pańs»czyznianym zawsze i wszędzie - spie:.zą na pomoc.
Pomimo. że dotychcza11owa literatura
tą dźwtg~ społecinJł,- to dziś ogniekiem
- -.
Spieszmy jeszc?.e dalej, aż do początku
XIX stulecia i zapytnjmy go, tego początku,
czy znany mu był typ. współczesnego sportmena, - automobilisty, awjatora, lub che·
mika eksperymentalisty, który nie zna
strachu, u którego musi być wyrobi~>ny
wzrok, słuch, czucie, tward~ postanowienie
i nieubłagana siła woli podążania naprzód?J
Takjest, powstawanie nowych typówio etapy po drodze ewolucji społeczeństwa
wieczne posuwanie się naprzód!
Któł z na11 nie wspomina czasów. dawnej Polski, dawnego szlachcica i liberum
veto, - posłus?mego mu mieezczi>.nina i
wreszcie tundamentu ówczesnego 11oołe
czeństwa - niegdyś woluego chłopa' polskiego, którego później, tenże szlachcic zgnębił w strasiny i nieludzki sposób!
Wieś polska, niemiecka, francuska, rosyjska i t. d„ to rozsadniki ludzkich typówcała hietorja danych narodów. To jednocześnie niewolnicy, syzyfi, przewalający
złote bryły ziemi i prometeusze, wykradający bogom ciemnoty ognik wiecznego bratel'iltwa ludów, a za co ich Zeus}· feodalne
przykuli na wieczne męki do skały pań
szczyznianej.
Długo i strasznie cierpiał chłop pań
szczyzniany, od czasu do czasu zrywał si(;l
do walki o dawni! wolność i targał pęta.
Aż wreszcie zmężniał nowoczesny bożek
kapitału, [ petrzebując wolnych roboczych
sił, a nie mogąc takowych zdobyó - stara
się pozy,kać sobie sympatję wszystkich nie·
wolników - tych wiecimych parjasów spo-

tir. 92.
btdll odci"11na \~-... Wnio„k K.r• Pol•kiep.
składki, które
wypłaeie, aaleiy wyznaczyć jak•
PETERSBURG. Koło polskie złoży·
oajwytr:1ze,~ aby zarząd mógł rosporz.l}dza6 ło Dumie państwowej wniosek prawodaw·
faknujwyżtzemi zBpomo~ami, Jedneczelinie s czy o rozszerzenie na l\rólestwo Polskie
lrprowadzeni&m w życie t.a1 chorych btd2' prawa z dnia 11 czerwca 1900 roku co do
wy1naczone Urztdy do 11praw ubezpie.cse- pożyczek rolnych na meljoracje rolne.
niowych, w bżdej gubMnji jeden i dla miast:
Byłoby rzeczą pożądaną wprowadze·
Dalej

pny katdej

„

Warszawy, Pe~nburga, ()f]eay i Yoakwy nie tego prawa w lipcu r. b.. przyczem
gdzie znown będzie zasiadać 3 robotników. Tu świadectwo poręczycielskie zastąpione by·
mowu 1 łrseba sio etarać, aby ci reprezen· łoby przez gwarancję hypoteczną.
przedstawi·

Pożyczki mogłyby być też wydawane
włościanom na ogólnych zasadach.

ludzie z pewo11 inteligen·
eją, ze srozumieniem obowill•ku. jaki b1Jdą
mieli do wykonania, lud1fo którzy powinni
mieć zaufanie u całych mas robotniczych, ltxdzie, którzy zna.ni ·~ ze swej mocnej woli i
nieugiętości, A nie jacyś llamazarni tchórz•
ta których, byśmy musieli ait wstydzić i

O "wolaieaJe Ronikiera.
PETERSBURG. Przyjechałą tutaj hr.
Bogdanowa Ronikierow~ aby się starać o
uwolnienie męża jej z więzienia za kaucją

łanci

godnymi

proletarjatu byli

eielami robotu1L::ów.
Mus~

to

być

kompromitować.
To są ·właśnie

te wszystkie zndania, ja·
I.ie nas robotników w najbli.iuej przyszłości

czekajq.
Oprócz tego dla szczegółowe1,o zapoznania Bit z prawem ubezpiec:renfowem, propobro11ur~ Beaaema bardzo
nuję przeczytać
.Ka&J'
cenni\ i rpopuiarnie napisaną p. t.
Chorych, co daj~ i co dać mogi\ robotnikum•
ttóra tak bńcey jeden ze awor~h rozdziliłów
o ubezpiecnniu:
„Jednym 1 warunków powodzenia w pra·
cy nn iych nowych placówkach ruchu robot·
niczego jeat jednolite, solidarne wy1tępo·
wanie całago ptole\arjat11.
Przemysłowcy od czarnej sotni do ka·
detów w Roaji, od reaiiatów pe przes obrze'cijańsk1l·demok.ruj9 i andaków ał do nod7.•
llego poat9pu poltkiego tworz" organis.a.cje
wspólne gdy rozchod1i ait a obront ich inte·
res6w klaaowycll.
Robotnicy pawian\ iU za ich przykładem.
Nie mogą w sferach wzajemny<* aaprzepa•
azcnó aprawyiawej klasy".
Robołnilc

W. Nowicki.

Telegramy.
felegramy agencji Wat

1

dnia 21 kwietnia.

Iła 8ałkanach.
llisja Cz•rJkowa.
PETERSBURG. Były ambaaador ro&Jj·
ati ,,. Konstantynopolu miał naradt 11 amba·
adorami mocaretw trójporozumienia. Wyni·
kiern tej narady było, że wskutek nalegań
Deloas.-ego, Csarykow wziął na 1iebie misję
pośredniczenia mi~dzy

krolHtwami bałła1i&ki·

mi, aby pozostałJ w 1wi!lzku.
Czarykow z Krymu podll.łY do stolic
etterech pa1istw zwi11zkowych, wat11pi tet d~
Dukare11t11 i Ko1181anty.nopGla.
Tutaj q prnkouni, że misja Czarykowa
1łworay ••~k pitein mocantw, mianowi·
«!ie Bułgarji, Serbji, Czarnoaórza, Gracji i

Turcji.
:,_.: - -· '

„ - .

-

-

-

-

.. -

-

i fundamentem kultury jeat miaato z wol·
nym jui najmitą prol1tarj11arem. A jak mówi
B. Brzezowaki, że OD jetfen tylko mo.ie

przekazać

przyszłym

biologicznie -

moralny dorobek

pokoleniom.
Bez prz.esadJI bo prz.ejrzyjmy choćby
Jiteraturę z lat ostatnieb, zobaezymy te
typy, na których mają się wychowr- ć przy·
Hł& p4łk4»enia. Gdz-łe łam źyiie, gdzie
wiara w siebie - w zwycięstwo? Wszak
to a.ą lodzie.cienie, ktfirycłl trawi bez.
bojaźń życia, przed·
brzeżny pesymizm wcześnie zużyte i sblazowane ,ludzie &derki".
- •. Dawniej tif} trzeba było zużyć,
[przeżyć,

By

przeetać kochać, podziwiać i wie.·
[rzyć.

Diiś-pierwsze nasze myśli są zw&_t·

[pieniem,

Nudą, sz.yderst.wem, wstręt~m i prz.e·
[czeniem•.
I to wszystko przypisuje się subtel·
no!!ci i przecywiHzowanin społeczeństwa.
Ja naprzykład zgodziłbym się z Krzywic·

lim, który nazywa rzec-z po i mieniu; • przełajdaczeniem nerwów i zmysłów przed·
wczesnym".
W suterenie j na podda&zu zrodził się
nowy społeczny typ, nowa wykuta ze stali
wiara " ż.yci~, w siebie, w zwycięstwo i,
odrodzenie spoleczne! Wychodzi z sutereny - do swiatła, do wiosny życia, dCJ

.wiedzy-poti:;:gi".
W Anglji walczy a minimum płacy.
We Francji i w Niemczech protestuje prze-

ciw zbrojeniu się.

A obecnie w Belgji -

p'lwagą, dojrzałością

St.'l'IUa uwag!J caleg:o

J.

i

półmiljonową liczi}~
światll.„.

s„. Kulaw-ski.

do czasu wydania wyroku w jego sprawie
przez izbę sądową.
Współpracownik gaz. „Birż. Wied. •
miał z nieszczęśliwą kobietą wywiad, w któ·
rym Ronikierowa stanowczo twierdzi, że
mąż jej nie . miał najmniejszego zami~ru
ucieczki, wciąż gromadził dowody, stw1er·
dzające swoją niewinność i _je~yny~ j~go
celem życia było pozostaw1eme dz1ec1om
dobrego imienia.
Calą winę ponownego aresztowania
Ronikierowa spędza na mściwość wrogów
jej męża, zwłaszcza tych, którzy namnożyli
się po procesie wobec ujawnienia różnych
rzeczy w prasie rosyjskiej.
Dalej hr. Ronikierowa opowiedziała,
że zmusza ją do starań o uwolnienie m~ża
obawa, iż może w więzieniu uledz zboczeniu umysłowemu, co równa się pozbawieniu ojca rodziny.
Ronikierowa kończy wywiad sło
wami:
- Ręka ojca mego. który wszczął
okropną sprawę, ciąży jeszcze po jego
śmierci. Jednak, co było wolno jemu, czło·
wiekowi choremu, nieszczęśliwemu, - tego
nie wolno innym.
Czy nadzieja hr . .Ronikierowej ziści
się. trudno powiedzieć, gdyż ministerjum
sprawiedliwości obawia si~ ncieczki Ronikiera, jakkolwiek .są też zwolennicy uwolnienia go za kantją.

Wszystkim kolegom i znajomym. którzy w
p.

c:iętkim

smutku moim. okazali mi

wspbłczucie•

oddalą& 11statnią posługę ś.

ikłada tą •rogą

STAftlStAO>OOll Rf KOCOSKIEMU

serdeczne

podziękowania

Ostatnie telegramy.
(Tełegramy

Odpowiedz

SOFJA.

do 9 tysięcy

ciętnie 8

franków

dziennie

za bilety, obecnie nie sprzedaje więcej, jak
100 franków, choć wystawienie każdej
sa
specjalne „Gazety
Lódzkiej")
sztuki kosztuje oper12 przeo~toie 6000
(pańetw bałkańakiCłl~

Zastępcom

wielkich

mocarstw

wr~czóna została wczoraj odpowiedł

pańatw

bałkańskich. Odpowiedź stwierdza, ie wa•
runki wielkich mecaratw nie wiele a~ :różni!\
od podanych przez pańahva bałkański&. Pań·
stwa bałkańskie pro&ZI\ dalej, aby mocareiwa
u.znały w zuadzie odszkodowania wojenne i
.zastrzegaj!\ sobie prawo rokowań 11 mocar·
atwami w sprawie wysp Egiejskicb, grania
Tra;iji i Albanji.
Rozejm w Chademkoj.
KONS'l1ANTYNOPOJ1, Wczoraj zawar·
ty został w Chademkjoj na linji czaldżynskiej
ustny traktat rozjemczy. W kołach poinfor·
mowanyeb twierdzą, ie w p:r11SzłJm tygodniu
nastąpi podpi-sanie pre?tmiaarzy polrojowych.
ZarH po zawarciu potofu zbiene si~ pula·
menł turecki.
8rd...~ c-arza Wilhelma„
BERL1N•• Berli11er Tagehlatt• donosi z
Sofji, łe ceaarz niemieeti rozdał 13 •rderaw
pomi~dzy zdobywców Adrjanopola, a królowi
Ferdynandowi posłał telegum gratulacyjny.
Używanie opium wtir6tl mar~nar-z,.

PARYŻ•• Mati9• zamie&zcza aeun~:iiiy

- -- - --~
franków.
Ruch na kolejach miejskich zmniejszył
ei~ do minimum, a na kol~jach państwo·
wych wynosi 1aledwie 1 proc-. poprze·
---.....
dni ego.
Szpiegostwo n• rzec'!z llłiemiec.
W Aschaffenburg
MONACHJU.M.

aresztowano francuskiego pułkownika sztab11

genualnego pod u.rzutem uprawiania szpie.gostwa wojennego na rzecz Niemiec. Pod·
czai rewizji w mief:tZkaniu pułkownika Sarraula znaleziono kompromitującą korespon•
denej~ i wiele materjału obcillżająceg.o, jak..
np. dokładn..e rysunki fortec niemieekich
wraz z planami 6koiicznych miejscowości.
W sprawiu

8r19wur~.

WIEDEŃ. - W sprawie aresztowania
1zpiega woiennego Brawury naatąpił sen·
aacyjny zwrot. Stwierdzono, ie jest 011
członkiem T·wa sło.flimo.filskiego i trudnił
1i~ rozrzucaniem odezw wśród słowiań·
akic:h żołnierzy armji austrj ackiof. Policja
na trop calej organizacji wpadła z głównlł
rezydencją

w Budapes:tcie, a we wszyst-

kich wię.ksz.ych miastach. nie wyłllezaj\c

Lwuwa

działała.

p1sez swoich agentów.

lilf~p!'awa

1

de biegu na.

CHRYSTIANJA. - Odkrywca bieguna
p. t. Niebezpieczeństwo narodowe,
artykuł
twrerdzitc na podstawie najś-ciśłejsz;rch in· południowego, Amundsen, organizuje obee·
formacji, ż& w marynarce francuskiej usrzy nie wyprawę do bieguna północnego. W
Bojkot t ,wal'ÓW auatrjackich.
BIAŁOGROD. Bojkot pr.z.eciw towarom się w aposób prze.rabj~cy . używanie opjum, ekspedycji wezmll. udział aeroplany.
austrjackim został płlst?uunriany na dzisiej- zwłaszcza. zaś otice.rowie add&jl\ 11i~ namiętnie Tendencyjne wiadomości niemieckie.
azem posiedJOniu lnipfeckie-m związkn biało• kmu nałogowi.
BERLIN. - Dzienniki dzisiejsze przygrodzkiego. Równccześaie zapadła uchwała,
całe lamy tenden~yjnycb wiadomości
noszą
We wszystkich miejscowościach Francji
aby bojkot rozpoe~ć natyebmiast, jednakż„
wiadomości
serbsko-bułgarskim,
aporze
o
z:aatrzeźen!em. aby dofyd1czasowe zobowil\Z&· a n:ajwi~cej w Tulonie, znajduje. si~ mnóstwo
z pewną,
przyjmować
należy
jednak
te
nia względem firm ..iagranicznych, a wię~ i pałaezy opjum. w samym Tulonia just
austrjackid1o · wypłacone zostałj jak najpo· ich 163.
rezerwą, poniewail Niemcy dąt(i tym ra·
spi•sznief.
zem, jak Hwaze do re.zbłe.ia zwi!}zku
„Matin• wzywa TZ!ld aby czemprędflej
WIEDEN. Z Białogrodu telegrafują: po·
państw bałk:sń1ki<:b.
twierdził się wiadomość. że na dzisiejazem prz.edSffJWZiął eaergiezne środkh celem wyko·
Syndykat pras„ franeuskiej.
zgrom11.dz11ui:i kupiectwa postanowiono w pro· uenienia :i:uinującego nałogu.
Syndykat prur francuskiej
PARYŻ..wadzić niez.wł1>cznie w życie 'llojkot tewarów
Król Mikołaj zgadza aię.
ogbsza komu.nikat 2'WfÓl!ony z protestem
au1ttrjaekicb.
PARYŻ. „Echo de Paris• donosi, ie przeciwko olilrżeniom ped adreeem prasy
Okr11cieńatwa bułgarakie.
po dłuższ-em przewlekaniu król Mikołaj czar· francuskiej,!wygłoazonym z mównicy parlaSALONIKI. Wojsła bafgarskie pochwyzwlekania postanowił mentu oiamieckiego w zwillzku z rewela·
po długie
nogó~ki
eiły i uwi~y przemocą we '11Bi Dimitrica IO
i 1godzić sio na cj&rni posła 1otjali1tyeznego Libkoecbta.
Skutari
odah1pić
ostatecznie
wytasyoh urzędników veckich. Dnia- nnł~p·
nego wyłowiono z rzeki 3 trnvllw, w których rekompensaty. Mocarstwa postanowiły podaKomunikat. odpiera z oburz-eniem twier·
poznano uwfęitoayah greków. Wiród ludno· bno wypłacić Czaruogórzu, jako poż_yczkę n· d.aenie, ja.koby praaa f tancuaka dała Bi'=
ści panuje przekenanie, że wszystkich ińnych mę 30,000,000. Pierwlłza rata ma być wpła
pozyskać dla udz.iału w machinacjach fir·
uwiozionych apDtkał. lub apotka loa po.cona nat}chmiast po zaw!łraio pokoju •e wzgl~ my Kruppa. zamieszczająe fałuywe wia·
dobny. •
domoeci o złlrojeniach.. Libknech pomiędzy
WIEDEN. e Wiuer .Allgemeine Ztg. • do- du ua. nę.dz.t, jaka puuje w Cz111nogórzu.
nos; z Salonik: W ojako bułgarskie zamor·
Zajście pogra•iczne.
innemi piBmami wymienii także .Figaro•.
do wało pod miejaflowością Nfgrita 9 Urz!Jdnf·
PAR°Yt. Dzienniki tntn.jsze donoszą o Komunii::at oŚ'Ni'adcza, .te je&tt~ Dieprawdło
ków greckich.
nowem zajśei11 na po-&rauiozu francusko-nieNast.patwa wojn,„
mi.eatiflJll. TowarZ)"lłtwa !lil:lmieckich skautów
LONDYN. Wedlv.g dniełlieU. a .Adrjano• prxehoesyłli graniet. i rcrzwini:ło na t.rytapola, wśród ludności cywilnej i więźniów tu·
Dxienn:ia rjnm francuskiem niemiecki& cborągwie,
reckich panuje nodi& i choroba.
umit>ra od 150 do 200. Więźniów dz.iesiąt· Urzl,ld'nfcy celni wezwali ucl!lł&"tników do przej·
Ne.w-Cas.t.Ie.-Tuui:iq Club 1:1 (1:0)
kuje tyfus.
ści-a zagr-auicę, lecz ci nie usłuchali wobe~
Łódzki klub sportowy-Sport und
Razerwiaci.
czego prz.Jl:lzłe do Mtrego zatargu.
Pokaz gi·
Tmnve.reiu 10:0 {2.;,€f
mm11tye:rny Taw. zwolenników
WIBDEN. .Neue Freie Presse• d'o·
Skutki strajku.
rozwo~u tizycznego.
nosi: rez.erwiśd w pułkacb, eto;ąC'yeh na
BRUKSELA. Jak obecnie- stwierdza;
uwolnieni
państwa,
południowej granicy
Onegda.j, w dalszym ci1'glI gier o mii!ł nawet pisma klerykalne, liczba strajku·
zostaną z szerE>gów dopiero. l}O opuszezeniu.
st.uostwn pierwsuj klasy. irpotk.ały aię na420,000.
wynosi
Belgji
w
jących
Albanji przez wojska serbski&.
st~pujące kluby: przed południem New-Ca.etI•
Zecerzy wprawdzie prr.oują, aby umo- To.uriag Club, p<J południu zaś Sport und
Echa zajacia.
tHwić wyehodzenie pism, lecz połowfl Turuverein l! Łódzkim klubem sportowym..
STRASSBURG. Z poworlu znanych
swego rarobku, zgodnie z powziętą ucTiwa· Obydwi.e gry odbywały się wśród ustawiczzajść w Nancy, komendant iutejszego korpu,;u wydal rozkaz dzienny do poowład· łl}. poświęcają na cele strajku. Również nego deszczu i przy słabym udziale pnblicz.·
nycb, aby unikali pod1·óży do pogranicz.- koła niesocialistyezne zasHają kasę straj- noi!ci.
Przebieg mate-hu przedpołmlniowego ob·
nyc.b mtejscowości francuskich.
kową znacznemi ofiarami.
fitował w wiele interesujących momentów.
Dymisja lliobrzyńskiego.
Bezrobocie obecne odbija się fatalnie Obydwie drużyn:y c.ikazały się równe siebie,
W!EDEN. Dymisja namiestnika Bo· nietyfko w przemyśle, lecz również w w biegu je<lttak górował New-Cai;tle, którego
brz~;ńskiego jest rzeczą postanowioną.
atak wy kazał Wil}kazą ruchliwośc i p~wnoś.ó
handlu.
Kto będzie jego nai;tępcą dotychczas
Odzuacz11ł się ~właszcza lewy skrzy.
strzału.
znasię
zmniejbzyło
Zapotrzebowanie
nie wiadomo.
d!owy, do .l.:tóreg.o przywiązują nasi sport·
Obiegają pogłoski, że następca, kto- cznie i to nietylko na przedmioty luksu- 11mani wi.elk.ie Wldziaje. Z numerów podnieść
kolwiek nim będzie, starać się ma, by prze- s.owe, lecz również na produkty codzien- należy piękny rzut głową środkowl'go napaprowadzić ~formę wyb{lrczą w Galicji za nego użytku.
stnika z New·Castle, oru·G.niouy równie pię
pomocą komp1·omisu polsko-rusińskie-go. Co
Największe straty ponos"'ą reatauracje, ln.ie prz.ez bramkarza. 'l'ou.rin.g-C1ubu. Zara:s
do stanowiska biskupów, jakie zajmą wobec
w pierwszych 7-miu minutach s.trzelił Newi teatry.
reformy wyborczej, to panuje przekonanie, kawiarni•
castle i~lyną bramktt w tej połowie, natoW dwóch wielkich teatrach zawieszo.że i oni, wobec niektórych zmian w pier·
miast Jinja n11p~du Toui:iug-Clubu nie umiafa
przedstawienia. Wielka Opera, wyzyskać wielu pewnych pozycji i grała
zupełnie
no
wotnym projekcie, okażą akłonność do U·
StQp8tw,
łtóra przed wybttchem str, jku mrała prze osp11le~

Sport.

Nr· 92.

6

Dopiero w drugiej połowie ożywiło sit
nieznacznie tempo. Tonriog-Club gra prze·
ciw wiatrowi a wrl\z ze zwi~kszeniem się tam·
pa, nabrały zawody wszelkich cech gry bru·
talnej i szorstJ.;iej.
W tej cz9śoi gry uzyskał Touring-Club
pierwszą bramkę i wyrównał ilość puuktóv.
Dwa rzuty karne za podstawienie nogi i „rę
obr~bie pola karnego spełzły ua ni·
N
kę•
czem.
Ostateczny rezultat 1:1.
Sędziował p.
Popołudniowy

Miller.

match przyniósł Łódzkie
mu l;Jubowi sportowemu zupełne i znsłużone
zwycif:stwo 10:0. Je~eli w poprzednich spra·
wozd auiach ~aniliśmy grę tego klubu i czę·
ate lekceważenie i•rzeciwnika, o tyle po
onegdnjszym matehu musimy wydać o jedenastce Ł. K. S. sąd pochlebny, Onegdaj wszyscy grnli dobrze.
Drużyna Sport und Turnvereinu trzyma·
ła się rlzieluie w pierwszej polowie i obozowała często rporl bnmk!\ Ł. K. S„ wszelkie
jej ataki kruszyły si~ jednak słabymi i uieCPlnymi strzałami, o ile znakomity obrońc:i p.
Filipi1'1&ki dopuszcznł przeciwników do strzttRezultat pierwazej połowy 2:0 dla Ł.
łu.
K. S.
W drugiej połowie obraz gry zmienia sit
Ł. K. S. aWJ.kuje teraz bramkę wolzupełnie.
n~ od wody, wzmacnia znacznie tempo i zdobywa 8 goali, z których kilka dobrr.e było
kombinowanych . Sport und Tnrnvernin tra·
ci głowę; bramkan gra coraz gorzej bk ~e
kilku gr11czy tego klubu, aby
u~iło\\ aaia
swej drużyny, nie dajf\ po•
kl~skę
:rn1niejszyć
żądanego rezultatu.
Sę1!7joweł p. Men\zel.
W biegu rozstawnym zwyciężyła piątka
Ne~·Castle w 1 min. G1/ 5 sek. oraz piątka
1
Ł K. S. (bez konli.urenoji) w 1 min. 10 / 5
At•k,

Onegdaj

*
odbył

•
doroczny

się

pokaz gi-

mnnr1tyczny • Towarzyetwa zwolenników rozwo•
.i 11 fo:ycznego" w cibszernej sali helenowskiej.
l:'rz11d oozyma licznie zebranej publiczności
przesunął sią szereg zastępów, które wykonaly trudne i efektowne ćwiczenia wolne
(obrazy) i na przyrr.ąrtnch. Ogółem w popisie brało udział 120 c1łonków Townrzy·
stwa.
J,ic>zba to bardirn poważna, gdy zwróci•
w o g ó I e u n n s uie
że

wszyscy rozumiej!\ donioałoló ćwicztiń fizy·
ezuych. To też wcsorajazy popis ciblubnis
świadczy o rozwija tego Towarzyatwa orH
o gronie nauczycielskiem, które&o pncowitośó
1aaó w każdym szczególe.
Popis rozpoczął ait ćwiczeniami na rów·
noważui, portczat•h, wolnymi w kole, w skokach i igrzyskach (:rach i retaościach). Pit·
koie wypadły czteroobrazowe ćwiczenia 111ermiercze batonami oraz ćwiczenia wolne cze·
akie, przy udziale 16 ówicz:teych się.
Cwiczenia laskami wypadły ba1·dzo uda·
tnie i zyskały pows:iecbny poklask. Zwłasz·
cza pięknym był ohraz czwarty.
si~ równłeż ćwiczeuia na po·
Podobały
roczach. Pi@knie były ułożoae i wykonane
czternadkowe piramidy na drabinkach. Do
punktów programu n1&ldały
udatuiejszyclł
wolne w!!pólne wykonano bardzo
ćwiczenia
staraunie przy udziale 72 ćwiezl\oycb.
Przy niniejtlzym Rprawozdauiu trudno
nam nie zwrócić uwagi ua jeden ezczegół,
który nie wpłyn,ł dodatnio na oałość. Przy
wczorJjszym popisie brakowało dobrej muzyki, któraby nadawała tempo pochodowi i ćwi·
ozeniom.

B. H.

s!Wo i Stanisława ł:.ąpińskif'gO
artykułu 1039 nowego kodeksu karnego.
Sąd udał się na naradę, po której
orzekł, że przedawnienia ,., danym wypadku niema i sprawę rozwatał, poczem prze·
wodniczący p. Wiadrow proponował 2godę.
Obrońca pp. Cz. i Ł . .zgodz.ił się na odwołanie w gazecie, p. Skr11dziński zaś doma·
gał się także o przeznaczenie na cele dobroczynne 50 rubli.
P. Czajewski o1'ecny na sprawie na
propozycję się nic zgodził. Po wysłucha
niu obrońców sąd udał się na naradę i wydał wyrok.
Sąd po naradzie Cza~ki@go unie·
winnił, zaś red. Ł~ińskicgo skazał na zapłacenie kary w ilości rubli 50, zaś w razie
niemożności zapłacenia

książki

o najmniejszych

książkach

Ceny

młeJsc

•"87•

„

Wspaniała

W czwartek,

I

·
~--PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTY W ZAKRES

lie
e
e

e

~

®

DRUKARSTWA

WCHODZĄCE,

JAKO TO:

i J• utro

dziś

••

•.

i t. p.

„

..

15

w

•

piątek

i

sobotę

teatr

A. Straucha.
Cena 15 kop.

azy.1n1e

Demonstrow anym
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całość złozą się:
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~

f

ł(

D]a

.... ..... ..... .... ...

~,

~

~

„
)ł

WYKtAD POPULARNY.

WYKLAD POPULARNY.

t(

„
}ł

ł(

~

~

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

PIERWSZ A

ŁÓDZKA CHRZEŚCJAŃSKA~„

)ł

Elektrycz na Fabryka Cukrów

Nagrodzona Wielkim Srebrnym Medalem na wystawie

)ł

Rzemieślniczo-Prze·

)ł

mysłowej w Łodzi

ł(

ł(

T.

~.:oleca
·y

i

•
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~

na letnie przechowanie
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ologr ~ ~

stt'eścit Y. WIELKOPOLANIN.)
TWORZENIE się ŚWIATA I UKlAD .SYSTEMU
PLANETARNEGO WEDLUG POJĘC STARO·
ŻYTNYCH, WIEKÓW ŚREDNICH i CZASOW
·•
.•
··
NOWSZYCH
::
„
;:
(Zebrał'.

t(

resztki, fartuchy DIP020f1Je
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gość

zarnkniętf.
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księgarni
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Dzi.elua 16.

f~ancuskich

kom. w wyk. wyb. par. Art.

przyjmuje

...•

głó l'l'"llY

Wstrząsający dramat Z ŹJCia WSflÓł•
3-cb
czesnego w
częściach,

w wykon;:iniu wybitnych

1217-25-3

DLA DUŻYCH NA.KŁADÓW- maszyna rotacyjna.

Ceny umiarkowane .

Skład

~miertna

i inne poleca LINDEMArł "''ól- "'
czańska 131, wejście z Nr. 129 II p. +(

TABELE, KWITARJUSZE. RACHUNKI, AFISZE, KLEPSYDRY,
PLAKATY, ZAPROSZENIA, BI·
LETY WIZYTOWE, BLANKIETY.
„

sławą

Her-mana Chajkina

KAZIMIERZ OSSOWSKI

fabn-cznyc.:h a takze

Widzewsk a ·1o&a.
EN

lHWI
wmmDl
czyli W pogoni za

J.~~~~.i .L~~~".!!.h ~ Zarys k

1•
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lflłRY

ieproszony

Drukarnia Akcydensowa

,

łJJidzewska

!wi~·

kuca rasowe go

•

ii natilfy.
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na
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Sit.

Et O***d· MU

J. GRODKfl
106a.

Z podobnych cieniut.ldcb płyt składa
.tomy• wydawnictwa .English Bii?U
a
a
Almanao", l':lł one tylko pół cala szerokie,
trzy ćwierci cnla wy!okie i zawierają 37
kartek w tem kHka stron nut muzycznych me ina
i kilka I-Ortre;ów.
kupić
To były dotąd .kiiąiki• pisane, Naj- z małą bryczką i rolwagą-Widzewmniejezą książką druko\Valll\ zali jeat k~i'l·
ska N! 106.
żeczks, drukowana w r. 1862 w Pad1i1te.
Jest ona 9,G milim. długa, a więc ln:ótsza
jeszcze od jednego cm.), 6 milim,:. „r.,.,roka,
17-26-1
, INŻYNIER
a na każdej atrouie jej zf.iajduje sifJ :> n:td·
Y
PATENTOW
OBRONCA
kow tekstu po 100 liter.
20,
Prospekt
Wozniesienskij
PetersburgW tern samem wydawnictwie ukazała
- Potsda.me·stcas se N 5.
Berlia.
500
obj~tości
się je11zcz~ k1iążl..a Dantugo,

Materjały

•

DRUl<tf RnlH

ją się

.,

Przepiękny widok falującego oceanu-zdf~cie

na

istniał pisnn1 egzemplarz lljady, który
siQ pornoieścić w skorupie Eorzechowej.
W now11zych człl.r.ach nieja-ki M. Top·
pau z Nowego Jorku wsrytował na maleń
kiej płycie 12,MO liter, objętości ósmej
części cala czyli około pól centymetra.

~

DfłSft
popularne.

2 cm•

w wialilim wyborze
wykonr•.fr .... -:?!y.hko i tanio

dał

·

Cttln

przeszło

karty adresowe

„

sza

Pr ze
a
a g OnJ
n

I

~iłeb wiIYt~we

świecie.

2

T

długa

Najmniejn, Błbijlł na świecje je1ł
która w roku 18116 ukazała się w ;
Glaegowie, objętoici 936 stron na bardzo '
cienkim papiMn indyjekim drukowana,
jeat ona tylko półtora cala długa i szeroka
Mniejszsm jeszcze, bo tslł'o pó~ cala
azeroki, a trzy cz\nrte wyaoki jest Nowy
Teetameat.

tnie bywflh poszukiwane.
Sztuka drobnego pisania datuje dię jui
od starożytnych ozaiiów. Za czasów Pliniu·

(d) II wydział karny sądu Okręgowe
go Piotrkowskieg o na kadencji w Łodzi w
dniu dzisiejszym rozważał sprawę wydawcy
„Rozwoju" p. Wiktora Czajewskiego, oraz
odpowiedzialn ego redaktora tejże gazety
p . .Stanisława Łąpińskiego oskarżonych o
obrazę w druku w MN 129 i 133 1911 roku tejże gazety, D-ra Kazimierza Mączew
skiego. W wyżej wymienionych .N!!N!! Dr.
Mączewski dopatrzył się obrazy osobistej,
zaznaczono, iż Dr. l(.
gdyż w N~.N!! tych
Mączewski w dn. 21 czerwca 1911 r., gdy
dama sprzedająca kwiatka na cele kulturalne zazroponowała kupno D-rowi M. takowego, tenże miał się odezwać, że nie
daje na cele powyższe.
O s karżonych bronił adwokat Filipkowski, os karżał zaś adw. przys. Stanisław
Skrudziński. Adw. przys. bronił się przedawnieniem 6-cio miesic;cznym, adw. przys.
Skwdzir1ski był zdani a przeciwnego i do-

cm.

ksi~k11,

na 7 dni ar,sztu.

Najmniejsze

góły

pół

według azernta.

oie, które przez b6gatych amatorów skrn~·

o potwarz.

„Rozwoju~

pp. Wiktora Czajew- stron, 3 i

. W pewnem czasopiśmie angielakiem
podaje J. Herbert Slat.ors ciekawe 11zoze-

Z ostatniej chwili.
Sprawa

m~ł się ąkarania

Dąbrows

i i S-ka

w ł'..odzi, Widzewska 104.
swe wyborowe wyroby codziennie świeże.

705---00-S
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-.CJAZ!!TA l.ODZKA•.:...22 kwietnia 1913 reku:
aellllilli~i&1imwm&111111ii1&aaBEmi1ll5BlllB111ammnillłlmm
Dziś

we wtorek 22 i w środ~ 23 kwietnia PO RAZ O TATNI

między

innemi:

Sensacyjny dramat w 3 częściaeh w wykonaniu na.jwybitniejszych artystó~ francuski~~·

Orkiestra koncerto wa
W czwartek 24,

„Sex.teł"

piątek

STARA

SZKOŁ

- wyborna komedja.

25 i sobotę 26 kwietnia z p0 1V\ dU świąt Wielkiej Nocy st. st. przedstawienia . zawieszone.

fi

Tylko w Odeoni e

dziś światowa

sensac ja!

Jedyny egzemplarz w 6 cz. 2800 m:długości

''

Dyrekcja S. Śliwitaski.

Demonstro(l)anie trwa z 2or1z. 30 minut
Najwspanialszy dramat kinematograficzny wszech czasów! podlug

powieści

HENRYKA SIENKIEWICZA.

Orkiestra 12 osób.
Początek przedstawień o godz. 2-ej, 4 i pół, 7-ej i 9 i pół w.
Wszys tkie miejsc a numer owane .
Kasa otwarta od 10 do 12 rano i od 2 do 9 wiecz.
Ceny miejsc od 45 k. do 1.50 kop.

Pierwsze przedstawienie po cenach zwyczajnych.

_,,

Dziś

,,

Scbl

.łl!f".

Krótka I (Grand Hotel). Dyrekcja: Tadtusz
Obrazy illustruje znakomity „Sextet 11 koncertowy
pod batutą znanego w naszem mieacie wirtuoza p.

R•

Il

11' 'lJ'[J
ft a ~

Sołtyk.
K~.ntora

,

Arcydzieło kinematografu .

kłym

z
Agent
sunki

Tragedja w 4 aktach,
pietyzmem pF.zez artystów Burg Teatru w .W iedniu.

'kaa.cj~ ,znaj~cy

dobrze sto•

zgubił

Mroczkowski
Antoni
wydany z gm. Gra.bów,

czyckiego,_ gu.b. kaliskiej.

JUlSzport
pow. łę
1125-3-1

ianino, fortepian Małeckiego, pianino :Berlińskie Oerhardta, fort.epian
Kralla, oraz nowe pi~nlna. tanio w
1kładzie Chodkowskiego, Mikołajew~
1ka. 25. .
l-123-8-1

P

klep spożywczo· dystrybucyjny z
powodu choroby do sprzedania zaraz-Olgińska. 14.
ó-2

S

ynalazków, które mog8t być praktycznie z6stosowa.ne po:isznkuja
Theune i Co, :Berlin 48 Friedrichstr.
249. Korespondencja. po francuzkn nie·
miecku i angielsku.
1113--3-1

W

Album Jana Matejki etanowi zapowiedzia·
„Jutrzenki •, którzy

ne premjum dla prenumeratoró w

opłacili całoroc1mlł iprenumerat~ za
w kwocie rubli 2.

Album Jana Matejki
ministracji ,,Gazety

~

Łódzkiej",

„Jutrzenkę"

nabyć można

Dla urmmeralerów

„Kaze~ tó~zki!i"

w ad·

rub. I.

cao-ł
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Telefon N2 14-99.

FILJE1 Spacerowa N2 13.
Zgierska
N2 7. •
Główna N2 5t •

A."'.
~•~

•
1

.uawia amia,

~- ~-~

-

N2 76.

Pikotrkowska NQ 306b (Górny Ruśy~~ek).

a
że

cenni nasion na sezon leż~cy op c11 prasę 1
wysyła. 5ię każdemu fra:n.co. Nasiona. wanyw i kwiatów naji\wieinych. zbiorcłw. Cebul.ki i flan.ee do wiosennego sadzenia. w do
borowych odmiuaeh,

~- Ceny nizkie.

Z uacunkiem.

W• Salwa.

--

~

żelazne, materace, wyzymaczŁózli:a
ki, nac.zynia ema.Ijowane, aluminjo-

z kuchnia, do wynajęcia. Młodym pa.- we . Wszystko
na raty. Chodkowski
nienkom zapewniona opieka. .Adresu i Lenk,
Mikołajewska. 25.
1124 3 l
'l~o.li Aclmi1tistracja.
1001-G-l

' opaleniznę,
wągry

plamy, prysl'wze,
usuwa radykalnie i uifolil.:a·
tnia cerę

KREM

Cena za słoik 50 kop. i 75 kop.
Żądać tylko w skł~dach apteczn.

Nawrot Nr. 54 i Konstan•
t,nowska 75.
.

956-S
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Ceny nizkie ~~

Hygjena twarzy i rąk.

~Wszechświatowej

~iegi,

~~

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

'f

~seeses~aa@l
we dworze, pokoje z
Letnisko
dziennem utrzymaniem, ara.z pokój

ostatnie wypadki dnia.

ę~ę~~~~~~~~~~ęę~~ę~~~~~-

ul, Przejazd Nr. 1.

Cena poj edyńczego egzemplarza rb. 2.

z niezwy·

ulub1enca pubhcznosc1 p. Rudolf1.

czej,
Tow. Mleczarskiege, Spacerowa. 17.
1127-3-1

z druku album Jana Mntejki, zawierający 3-0 reprodukcji celniejszych obrazów wraz ze
siosownem objaśnhmiem,

odłworzona

nra0Yn1°nmy
m1·ło'r1·
~
~ ~~~~~~ł~:~i~~~k:~:~:iew~fg~~:~~t::h:r~

branży kolonia.Ino-spożyw
może sil} zgłosić do Warsz. Ziem.

Wyszedł

nieważne.

Tylko dziś i jutro

zmiana programu .

Kronik a Gaumo nt -

c:r,

Passe-pa rtout

s1-1"
(P LY N)
''
BW•

„

"C"delik.atnia. ak~rę!
I&ławy
leczy n.dykaln.1e 1
~
".lsuwa wągry, pie-gi, liszaje, krosty, oraz połyi;k twarzy.
Nadaje twarzy piękność i urok młodości. :: Cena flakonu Rb. 1.70.
Przedstawiciel Józef Grossman, Warszawa, Złota 16, tel. 184-00. Próbny
flakon wy11ył:a się yc otrzymaniu rb. 2,25 k. z przesyłk11t-moźna markami.

Nagrodzon 11. wielkim medalem srebrnym na wystawie
Rzemitnslnlczo•Pr:zemysłowej w Łodzi

Pracownia gorsetów ~~~~t~~!~!

.POLECA

nir.jświebze

fasony paryskie i

wiedeńskie.

1141-12-3

~OAZl!TA ł..Ol>ZKA!'-22

8.

.kwietnia tt13 r:

Doskonal~

Lecznica Widzewska
lekarzy specjalistów dla

Główna

przychodzących

Nr.

w

9~.

smaku

,,Koniak Imperial''
Żądać wszędzie.

chorych

J

BB7-20-21

.N2 51, róg Widzewskiej, tel. 30-83.

Choroby dziecinne i wewnętrzne Dr. Kerschner od 101/:i-12 1/2 w południe.
Chirurgja Dr. Kaufman od 3-41/2 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 l 1/,-3 po południu.
Choroby oczu Dr. Goldst~in•Polak od 6-8 do południu ~odziennie.
Skład główny:

Szczepienie ospy'!

Jładanie

Analizy krwi, wydzielln· i moczu.

mamek.

Porada 50 kop.

1033

·Dr~

Specjalista chorób wenerycznych, skórnych i dróg moczowych

Piotrkowsł<a

ul. Cegielniana 14
od 11 -1 i 5-7 1/ 2•
999SSSSseeeeessSS999SSS99

Dr. Rosenblatt

N2 144, róg Ewangelickiej,

od Ewangelickiej J& 2.
Telefonu .M 19·41.
Gabinet Roentgenowski (prześwietlenie i fotografowanie wnę· _
trzności ciała. promienfomi Roentgen.a.). Światło-leczniczy (cho·
ro by włosów) i Labora.torjum lekarsko-kosmetyczne. Bada.nie krwi
n;i. syfilis i leczenie Salvarsanem (Ehrlieh-Ila.ta. 606). Gabinet
elektro-terapeutyczny (Masaź wibracyjny i pneumatyczny podług
prof. Zabłud 1wsklego-niemoc płciowa). Godziny przyjęcia: od
godz. B-2 rano i 5-9 110 południu. Dla pań osobna poczekalnia..

Dr. · L. l<laczkin
KONS'fANT\'NOWBKA 11.
Syphili:;;, skórne, wenel°Jczna
ehoroby dróg moczowyGh.

LECZENIE SYPHILISU
EHRLICH-HA'fA fl06.
Przyjmuje od 8-1 rano i od 5-8
wiecz., dla dam osobHa poczekalnia
od 4-5. W niedziele i świ~ta tylko
do 1 fil.UO,

Łódź,

Telefon 19-84,

Od 10 -

11 r. i 5 - 7 po
dziele oll. 10-.11 r.

świa•

tło·lezniczy

Godziny przyjęć od 12-2 i od 6-8
wiecz.; dla. Pań od 5-6 p. p. W niedziele od 10-1.
&9S999~&~aseeeeeeeeceeee

Dr. L: PRYBULSKI
Dr. Karol Blum

uszu i

zboczeń

seplenienie i t.

gardła, nosa,
(jąkanie,
d.) podług metody

mowy

1•of. Gut:z.man.na z Berlina.
Godziny przyj'!ć: od 10 i pół do 12
i pół i od 5 de 7-ej wiecz.

Piotrkowska 165 (róg

św.

Anny

Telefon 13. 52.

ee~eee~

Łódź,

poleca Illl. nadehod.z~cy sezon wielki
wybór parasoli i l~sek, oraz wykonywa wszelkie reperacje starannie i
akuratnie.
12iJl!ll16·1

Dr. lrk. ~ol~en~er~

~Al~WUI MłfUKl[H wt~Bll

pół

rano i 5-7 pa

poł.

wiadomośti, że

podaje niniejszym do publicznej

Nawrot 38, tel, 20·10

od 9 i

Nil 2.

1266-3-2

z dniem I kwietnia b. r.

I

pobierać będzie

9e999!SS~~SiS~Q;S~ił~$199~~Si~9

Lekarz weterynarji
S. Vlolman

a) za gaz do silników, bez względu na rodzaj oświetlenia. rb. 1.75 k. za 1000 st. sześ. angiel.

b) za gaz do gotowania, ogrzewania. celów technicznych i t. p. przy oświetleniu gazowym (i csubnym gazomierzu) rb. 1.75 k. za 1000 st. sześ. ang.

c) za gaz do gotowania, ogrzewania, celów tech·

Precz z chlorkiem!
Pożądana nowość!
mydła

chemi~zuych.

-

Łodzi poleca. najnGJwazy
nagrodzony ostatni o
n1a pod nazw!\
medalem
iorebrnym na·
Wystawie Rzemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi. „Perb11re1u za.atę
puje w zupełnolici chlorek i sodę w praniu, oszczędza czas, praeę i my
cUo. „Perborol" nadaje bieliśnie !nieżnl\ bial:osć, dezynfe.k.\lje jit i
oszcz1Jdza tkanilllł·

Fabryka

p~oszek do pre.-

Dzielna Ar. J3.

~SS~SS:>SS~~S~SSl33'~~~ -~S.~9

LECZENIE SYPHILISU EHRLICH·
BATA 606 · (wsródżylnie) i 914.
Piotrkowska 145. Telefon 29·00.
'Przyjmuje od 8 -1 r. i od 4' - 8 pp„
Porady
w zakres lecznictwa wchope.nie od ó- 6 pp.
Dla. pań oddzielna poczekalnia. 152 6 dzące, djagnostyczne Ezczepionia .
290--20-6
Eeeeeeeess9eeeeeeEeeeeeee ekkspertyzy.

firma para•

R. Outmana,

Choroby skóry, włosów i weneryczne,
Kosmetyk:. lekarska.
Przyjmuje od 12-2 i 5-8 Panie od
4-5 (osobna poczekalnia), w niedzielfJ
do 4 po południ11

akuszerja, choroby wewnętrzne

Telefon li 13-59.
Choroby skórne, włosów, we•
neryczne, moczopłciowe i nie•
mocy płciowej.

Najtańsza

soli i lasek

Zarząd

Zawadzka 12.

eeeEee~eeee€eeae· eeeEeeeee

Specjalista chorób

w nie711-2-4

Dr. J. ~il~entrom

skórny.eh moczopłciowych.

Południ.-wa

gardła.

poł.

&&~siass~3s~~~s9~$~~sesee

Krótka 9, telef. 23-78.
Spec)alsta chori>bf wenerycznych,

Ulica

Piotrkowska .N§ 35 1

Choreby uszu, nosa i

Dr. ABRUTlll
Gabinet Roentgenowski

Sonenberg

Choroby skóry, dróg moczowych
·
i weneryczne,

Dr. S. Kantor
wejście rewnieź

Józef Salzman jr., Warsza.wa, Senatorska 38.

i przetworów

PERBQRQL" I
"

L. Schroter

w

Pańska

Nr. 54.

nicznych i t. p., przy innym
(elektrycznym, naftowym, i
do 50,000 st. sześc.
od 50,000 st. sz. " 100,000 . •
n 100,000 st. sz. n 200,000 .
•
n 200,000 st. sz. „ 300,000 .
•
i

(Początek

więcej

roku liczy

si~

oświetlenia

rodzaju
t. p.)

w stos. rocznym rb. 2.- k.

„

•

•

• 1.90 "

• •
• •

•
•

•
•

1.80 •
1.75 •

od 1 kwietnia).

Żądać we wszystkich mydlarniach i składach aptecznych.
744'-100-5

Rozkład pociągów.

Pierwsza Lecznica lekarzy specjalistów
dla przychodzących chorych
45. Piotrkowska 45 (róg Zielonej). Telef. 30·13.·
Wewnętrzne

Choroby
Choroby
Choroby
Choroby
Choroby
. ·
Choroby

i nerwowe Dr. I. SZWARCWASSER od 10 - 11 i 41/ 2 - 51/ 2 codziennie.
skórne i weneryczne Dr. L. PRYBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki, piątki od
·
11/ 2-2 1/ 2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 - 9 wieczór.
dzieci miejsce porad dla matek Dr. I. LIPSZYC. codziennie od 1-2 po poł.
chirurgiczne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 i 7-8 wieczór codziennie.
kobiece Dr. M. PAPIERNY od 3 - 4 codziennie.
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 9 10 rano."
oczu Dr. B. DONCHIN Niedziela, piątek, sotota od I - 2 po południu.
.
.
·
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 1-2. pp.
nesa,- 1„szu 1 gardła Dr. G. BLUM Piątek, sobota, niedziela od g _ 10 rano. _

Analizy krwi, wydzielin, moczu.
Rodaktor i Wlftlawc111 J1tn Grodek.

Badanie mamek.

Porada 50 kop•

Odchodzą

zimowy od dnia 1-go października.
Kolej Fabrycmo·Łódzka.
z lodzi: R) 12.i5, b) 6.55, c) 7.20, d) 10.00, e) 12.50,f) 1.05

g) 23.4.5 h) 6.10, i) 8.55.
· Przychodzą do lodzi: j) 4.37. k) 7.22, l) 9,85, ł) 10.40, m) 1.00, n) 4,35
o) 5.15, p) 8.08, r) 11.00.

Kolej W arszawsko-Kalislca.
Odchodzą do Kalsza: o godz. 7.55, 12,24, 4.39, i 6.13, ilo Warszawy
o godzinie -11.01, . 1~.34, 5.30.
Przychodzą z Kalisza:
o godzinie 10.51, 12,22, 5.20, 9.50, z War·
szawy o gedzinia 12.14, 4.26, 6.03.

Kolej Obwodowa.
Odchodzi ze stacji Łódź-kaliska. do Słotwin o godzinie 6.20, ze
SłGtwin do st. Łódź-kaliaka przychodzi 7.12. Odchodzi ze st. Łódź-ka
liska. do Koluszek 1.11, przychodzi z Koluszek do stacji Łódź-kaliska
o godz. 7:46.
UW AGI. Godziny, wydrukowane tłustym drukiem ozna.czajit
csaB od godz. 6 wieczorem do 6 rano.
P0ci1igi oznaczone literami: b), e), h), ł), o). r), SI\ bezpośredniej
komunikacji z Warszaw11z.
Poci1igi oznaczone literami a), c), h), k), m), p). h,cz's ai, z poci~a.mt kolei Kolus:tki--Skarżysko.

