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Rok II.
Prenumerata w

Łedzi:

Rocznie 6 rb., ~rocznie S rlł., kwartalnie 1 rll
50 kop., mlcslęcznie 50 kop.
Za odnoszenie do domu 10 kop. miesięcznie.
Z

prusyłlą pocato'tllą:

~eemle

7 rb. 20 ·kop., półrocznie rb. 3 kop.
kwartalnie rb. I kop. 80, miesięcznie 6a kop.
Zagranic~ miesięcznic rb. I.

6~

Ogłoszenia• Nadcs)ane na I stronicy 50 k•p. za
====='
wiersz lub jego micjsec, wśród tekstu
60 kop., reklamy

Wychodzi codziennie po

połud11iu,

oprócz niedziel i

..
„

W soboty z dodatkami ilusłrowanemi dla prenumerałoróYJ.

świąt

!>O tekście 15 kGp., ·nekrologia
15 kop., Ogłoszenia zwyczajne 10 kop. Zamiejscowe
po l2 kop. za wiersz nonparelowy. Ogłeszcnta małe
J I pół kop. u wyraz. Ka.tde ogłoszenie najmnłe.
10 wyrazów.

uroc:zysiydt.

Egzemplarz pojedynczy 3 kop.

::

Ogłoszenia

„Gazeta" drukuje tylko w
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·
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AlekaandPów1 Wł. Skonr.czko.
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Nr. skrzynki pocztowej 579

PabJanica 1 Biuro Dzienńłków, A. Wad:r:ytiskiezo. Zamkowa 23.

,,Ksi ążą tk·o". „w ie ś".
Teatr „POPULARNY'' n.~i:;:~ro Rycerze północy"
występ St. Wy soc kie j. w::;~:·k ,,PfłNI PREZESOWf\".
KONCERT
trio Id Pdl. 1
~,~IR ID~ Wtt[ffl"
M~lYKA ARJYUYUHI
Teatr POLSKI

W czwartek

wie„

po poł.

Cegielniana &a.

Ibsena
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Konstant ynowska Ni 16.

dobrze
zgranego

Wf2[l.

Dzieln a Nr. I.

CODZIEfUH E

estaurant-Bar Imperial
Piotrkow ska 17. Tel. 22-31.
1017-20-3
\Vspaniale urzl\d:wt1y lokal podłue- DOW(J(Jzernych nf!jnowszych wymagań.

ZT wszelkie zamówienia do damów \VSVkonvwo sie po m1miisz9cb cemich.
Codziennie KONCERT kwnrte.tu Filharmonji.

Poleca aię Szanownej Pnbliczncśei l!a v.arzą. l Józef Palejowsk ;.
•
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prrr.nesmw

Dr. Rejł Średnia 5 1 powrócił. wo-demokra tycznego, przeczytamy w
Spi-cjalista chorób: skórne, wło.s6w, :weneryczlil.e, nich, że: „ warcholące żywioły radymoczopkiowe i kosmetyka leka.reka. LeczeZJie kalne zohydzają sz;tandar narodowy
syphiJisu s11lvarzanem Erlich-llata. „606" i ~14
że za pieniąd;/'le niemieckie
( wśróażyluie). Leczenie elektryC'lnością, elekt.ro- polski,
lizą (usuwanie szpecących włosów), oświetle
i żydowskie propagują ideję walki
nie kanału (uretroskopia). Przyjmuje od 9 i pół
szerzą strajki i wysługu
do hl i pół, od 5-7 l pół, w niedziele od 10-2 klasoU"ej,
po południu. Dla. pań osobna pvczeka.lnia.
jąc si~ -niemcom i żydom nie są go1032-1
dne imienia polskiego".
Przeglądając w dalszym dągu
pisma klerykalne w rodzaju „Polaka
Katolika" itp. dowiemy się, że „zwoDosKonałe
PAPIEROSY
lennicy
kierunlrn n. d. zbyt mało się
f!!! LAFERME
liczą z wolą prawdziwych polakówkatolików, by można ich polityce
4
™
ufać w zupełności i że dopóki
nie

LUX

....

Odzie sąpołacy?

Dość częsta- pisma obrazkowe
podają swoim C2Ąqtelnikom do rozwiązania zagadki, polFgające na tym,
iż główna

figura, przedstawio na na
rysunku nie posiada głowy, nogi,
fub innej części ciała, zagadka polega na tym, aby starannie ukrytą
głowę odnaleźć

wśród

różnych

in-

nych przedmiotów , przedstawio nych
na rysunku.
Podobną zagadką

zapytanie,

"gdzie

rozpatrywan iu

są

,mote słu.lyć
polacy", w

tego za.pytania.

na.

tle polemik prasy polskiej.
Wziąwszy

sma,

należące

bowiem

do

ręki

pi-

do kierunku narado-

nastąpi zupełne
podporządkowanie
się
tego stronnictwa woli kościoła,

dopóki nie może ono zasługiwnć na
uznanie i zupełne poparcie''.
Badając głębiej wspomnianą zagadkę dowiemy się
z „Myśli Niepodległej u, że: „ nasz obóz klery kalny nie poraz pierwszy stanął w
poprzek naszych dążeń narodowych ",
że „antyspołeczne, niepolskie· stanowisko klaru doprowadziło do tego,
iż sutanuę musimy uważać jako synonim cie)nnoty i ucisku".
·
A dalej, pisma „polityki realnej9 zarzucą stronnictwo m postępo
wym, że są zapatrzone na rosyjskich
kadetów, niezdolne do stworzenia
własnego na1·odowego programu, wzamia.n za co usłyszą, że stronnictwo polityki realnej. trzymając si~ klamki

ministerjaln oj zatraciło i zatraca dumę
i godność narodową tak samo,
jak stronnictwa lewicy, „ w 1okące si~
w ogonie rewolucjoni stów rosyjskich,
a przesią~nięb:: doktrynerstw em zachodniego socjalizmu nie umiały się
dostosować
do warunków naszego
życia i
nic z naszemi narodowem i
żą.Janiami wspólnego
nie posia-

dają".

A wówczas ze strony lewicy
rozlegnie $lf; głos, wyliczający wszystkie błędy, nielogiczności programowo partji postępowych, wołający
słowami Młodej z Klątwy Wyspiań
skiego „precz niemrawce"!
I -tak wyklinamy się bez końca,
a zagadka pozostaje nierozstrzyg niętą, nie odnaleźliśmy „głowy" polaków nigdzie niema, wszyscy się
wzajem od tego miana odsądzili i
zakwestjono wali prawo używania go
przez swoich przeciwnikó w przekonaniowych.
Jest to smutny rezultat prowadzenia polemik za pomocą pomiarów antropometr ycznych autorów~
miast bad&nii;; treści ich artykułów,
jest to rezultat badania ile „polskości" mieści się w
umyśle i
krwi
autora, jest to rezultat dzielenia narodu na prawdziwyc h polaków; na
pół i ćwierć polaków miast słuszne
go i uczciwego ~rnzywauia rzeczy
po imieniu i rozpatrywan ia wszystkich publicystów dobrej woli jako
dobrych synów ojczyzny, hołdują
cych tylko różnym ide:dom społecz
nym.
Trzeb:i nareszcie odrzucić do
rupieciarni demagogiczn ych przeżyt
ków, to odsądzanhl od „polskości"
oponentów i przeciwnikó w politycznych:· najskrajniejs zy prawicowiec i
najskrajniejs zy lewicowiec w uczuciu i poczuciu swoim mogą być rów-

nieź dobrymi
polakami-c zyje za
Il).etody
rozwiązywania zagadnień
spolecznycb, czyje metody walki bę
dą słuszniejsze i' lepsze dla „polskości '', to życie samo pokaże, S{)tera jtny się o te metody, a nie a polskość osobistości,
nazywając rzeczy
po imieniu: konserwatyz m - konserwatyzmem, nacjonalizm -nacjona1iz mem, radykalizm - radykalizm em,
nie J,cwestjonując niczyjej polskości.
Jeśli różnorodność wyznań nie
przeszkadzała naszej
szlachcie kresowej walczyć ramię przy ramieniu
z hordami tata-rów, j-eśli wówczas
szlachta ruska, litewska i sandomierska lub mazurska mogły wspólnie
walczyć, nie badając,
czy różnica
wyznania wpływa na większą lub
mniejszą polskość, to i dzisiaj eądzę
nie jest zadaniem publicystów polskich wybadywani e" tej polskości
lecz zwalczanie lub broniE'nie pewnych hasQł i przekonań.
Walka demokracji z konserwatyzmem jest odwieczna-należy tylko do niej stosować coraz kulturalniejsze metody.
L. Chrzanowski. ·

„

w

-orocznicę

zgonu.

Pięćdziesiąt mija lat, jak w jasuy kwiet·
.niowy dr.ieu, w józefowskiej potyczce ranio·
ny śmiertelaie w czoło, padł rycerz - po~
ta - Mieczysh\'I· Romanowski,
PrzyszPcH na 81viat w roku 18341 w Ga· ·

lieji wschodniej pod Kołomyją, w maj~tku
Żukowie, dzierżawionym przez jego 11odzic6w·
Tn~ymnno

go do chrztu na

.miętających konfederacj~ barską

aad

łóżkiem

ojca kord i

pałasaaeh

a

pa•

błyszczący

zoałys.za11e

opowia
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2.
dania o tych mężach akr:rydlatych, niby aniołach n w zbrojach i hełma~h. z orętem w dło
ni, odzianyCh w biel akrwawion11" to wszyst·
ko sprawiło, ze marzył o urzeczywistnieniu
swych marzeń.
.A. zrealizownnie nadeszło niebnwem, gdy
był uczniem klasy czwartej gimnazj urn 11tani·
sławowskie~o.
Gdy bowiem rok 48 my obn·
dził z drętwoty Galicję, młodziutki uczeń U•
Ciekł ze szkoły i piechot!\ pnyszedł do domu
gdzie na ldęczkach prosił rodziców, aż udzie·
lili mu swego pozwolenia.
Lecz jak inni, niezadługo i on powrócił
na ławę szkolną a w roku 1852 wstąpił na
wydział prawny przy uniwersytecie lwowskim
ale zmuszony był porzucić ulubione studja i
stanąć do pomocy ojcu, który jednakże zrozu·
miawszy wielkość poniesionej ofiary zwolnił go
1 obowiązków jak, że w r. 1860 poeta powraca
do Lwowa gdzie obejmuje posadę skryptora w hi·
bliotect> Ossolińskich i oddttją sit pracy pi·
s1men niczej.
\V stępuje do redakcji „Dzien·
nika literackiego i pisuje do gazety .NrirO·
dowej•.
Zaczęła siQ intensywna praca twórcza
krótkich trzech lat przed wypadkami 63 roku.
Na pierwszą wieść podąża poeta ku granicy.
Wyprawa nie miała powodzenia gdyż stra!
pograniczna austrjacka zatrzymała Romanowskiago, wtrj\cono go · do więzienia, a gdy zeń
wyszedł, wstąpił jeszcze do wsi rodzinnej po•
łegnuć rodziców.
Potem poszedł, aby niewrócić więcej.
W spuściźnie pozostawił cztery tomy po·
ezji wydana
1883 przez J. Amborskiego.
Jest w nich przedewszystkiem lirykiem, nie·
jednokrotnie nawet w poematach epicznych,
Wiersze jego cechuje pragnienie czynu; nie·
raz przecliodzi poeta w silny, mezki ton, nie
opuszczajl\CY go nawet w chwilach najwiQ·
kszego bólu. Nie poprze'itał na liryce, gdył
pociągały jego wyobraźni~ obrazy przeszłości
zwłaszcza stepy, walki kozacze, łyc:ie mało·
mi~szczaóskie XVII wieku a także życie lu·
du - był on bowiem jednym z pierwszych
ludowców Galicji. Z epicznych utworów po·
dnieść należy opowiadanie .Ksif\dl gwardjan
Kobylański", „Chart Watażki•,
.Chorąży•
• Łużyccy.•
Twórclł nowego rodzaju nieznanego do·
łychczas w Polsce stał Ilię poetl' w .Dziew·
częciu z S'.\cza," który to utwór stanowi po·
średni typ między panem Tadeuszem, a Hermanem i Dorot!\ Goethego, jest to bowiem
epos małomieszczański, osnuty na tle wojen
1zwedzkich, Tutaj po raz pierwszy wprowa·
dzony został element miejski du poezji pol·
ekiej.

w
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Krółew~~a WY~O~Oi[
POWIEŚĆ.

z niemieckiego

K. HOWORKO.

Wreszcie zabrał głos Albrecht
wiadczył, że cała ta rarla familijna
w gruncie rzeczy "małpowaniem•.
rozstrzygnął spraw~ już dawno, jego

Koła

samopomocy
przem słowej.

Oddawna uczuwa dię brak organizacji,
któreby udzielały wszechstronnych informacji
w kwestjach D!l.!!zego przemysłu i handlu o·
sobom rozpoczynającym pracę w tej dziedzinie.
Brak ten uwydatnił si~ <Jzczególoie sil·
nie w ostatnich czasach, gdy na polu handlu
i przemysłu drobnego zacz~ło ai~ znaozne o·
żywienie.

Do pracy na tem polu stają przeważuie
ludzie nie wyrobieni, z handlem mało obez·
nuni, dla 'których niezbtdna jest pomoc przy
pierws7.ych krokach •na tem polu. To też za·
częto zwracać sio do najróźnorodniej1zych in·
stytncji oraz redakcji pism z zn pytaniami, do·
tyczącemi przemysłu i handlu.
Jednakże tak instytu('je społeczne, jn k i
redakcje nie bJłY w możności zadllśćucz~'Uie·
nia życzeniom 11ytającycb, bądź to z powodu
braku odpowiednie&') materjałn, bq,dź to z braku czasu .
Odczuwająo tt vywotnflr
potrzeb~,
nie·
które instytucje potworZJłJ u aiebie wydziały informttcyjne w kwe111jach, wchodzf.\oycl1 w
zakreB ich działalnnś~i. Ogół jednak, słabo
orjentująoy się co do sfery kompetencji
po·
szc.tególnych organiz'lłcji zwraca się często
nie pod właściwym adresem. Wynika z tego
powodu niept>trzeboa zwłoka, tero dotkliwsza
dla pytających, którym zależy na szybkiej
informRcji.
Na 111n!ldaoh, podjętych ż inicjatywy

i

oś

jest
Lud
mini·
strowie oastaj:i na sprzedaż a jemu samemu
nie pozostaje znowu nic innego, jak tylko
udać się na dlvorzec i dać znak odjazdu.
Rada familijna odbywała się wiosną.
Od tego czasu pertrakta{'je, prowadzone z
jednej strony przez marszałka dworu, pana von Buehla, a z drugiej przez Spoel·
manna posuwały się bardzo szybko naprzód
i lato nie zdążyło dobiegnąć swej połowy,
gdy pan Spoelmann stał się prawnym posiadaczem zamku Delphinenortu razem z
otacznjącym go pv.rkieru.
Wtedy rozpoczął się taki tumult i
bieganina dokoła zaml.:u i w jego wnętrzu,
że codziennie gromady ciekawych zbierały
się w północnej części parku miejskirgo,
aliy widzieć, co się dzieje.
Delphinenort odrestaurowano zewr.ę·
trznie i przebudowywano wewnątrz v. ogromnym nakładem sil roboczych. Zależało

ezyob. To też p_oseł Myjak kąpie IW!\ duszę
warszaw· w iem o~ywczem źródle i ataoowczo wzoro·
przemr- wo przeprowadza ową hydropatjt dachową,
której poświęca wiele czasu, niestety moźe
W toku dalszych narad sekcji Towa· jeazcze zamało.
Pewner;o pięknego poranku, a piQkne są
rzyahra, koło aamopomooy prumyełowej wy·
raziło goiewo66 utworzenia, tytułem. próby, obecnie poranki, poseł Myjak jut o godzinia
biura informaeyjnee;o, w eeln . U(bielao:ia in· 9-ej rano poddał aię wewnętrzdemu n~ ;;uo·
formar.ji w dziedzinie wytwórczości krajowej, wi duszy 1pragnionej wioaennej ziele•1i i 11
zbytu,. źródeł aabycia towarów, techniki or- iywiułow4 sił!\ pokonując przeal\dY nzvoczllł
ganiza~yjnej oru w sprawach oelnych i ta• grę bilardowi'. w kawiarni teatrałaej i nie od·
rywal sit od zajęcia uui na chwilę-ehyba
ryfowych.
Inne zaś organizacje społeczne przy. dl& zapoznania się z nowym partnerem.
Poseł Myjak zaczl\ł imponować uietylko
rzekły współWałanie w tej sprawie przez udzielaeie odpowiedzi w kwestjach wchodzi\· zgromadzonym goiciom, lecz i mijajt;\cym godzinom, które przepływały zdumi-0ne potęgą
cych w zakres ich kompetencji,
Biuro informacyjne Koła 'samopomocy e~łowieka, nie wahającego mieuyć się z czajuż rozpoczQło
swoje czynnoś3i i udziela sem. I turniej ten trwałby chyba bez końca
wszelkich informacji w zakresie wyżej wymie• w kole zgromadzonych przy bilardzie gośei1
gdyb1 nil) fa'alny brak dalszych partnerów,
nionym na 1apytania listowne.
Z kompetencji swego biura Koło eamCl• których liczba zmniejszyła się wobec ńadcho· '
pomocy w; b,czyło informację o sdolnościach dząc~go świtu. Bo poileł Myj~k grał prze11
eałą dob~, nie pamiotny, że nawet poeci zakre·
kredytowych oraz reklamacyjne i t. p.
Pragnąc, aby z biura informacyjnego ilaja,c rozmiar pracy nad duchowem odrodzemogły korzyatllć jaknajs:eersze rzesze drob- niem narodu ograniczali ;;ię do skromniejszych
skowronkami wstaliśmy do
nych przemyełowcó~ i kupców, Kolo samo· postulatów.
pomocy postanowiło udsielaó informacji bez- pracy" powiedział sobie poseł Myjak, lecz spaó
nie wposzedł o wieczornej zorzy".
płatnie.
A gdy blady świt lllaskiem djament6w
Jedynie na koszta korHpondencyjoe !'.operliste krople potu na czole wy·
ło pobierać btdiie 50 kop, w markach pocz· rozpalił
brańca narodu, to nawet wówczas skromnośó
towych.
Dla naldytego funkcjonowania biura nie dozwoliła mu na przyznanie sit do ząsług,
niezbędoe jest posiadanie jaknajwi~k1zej licz· które uznał za wyjątkowo nikłe wobec daw·
by adresó" wytwórców. Te t~ż Koło samo· nych rezultatów, jakie uzyiikiwał w kawiar•
pomocy zwraca eię za nae.zem pośrednictwem Iliach lwowskich crywają.c pu 48 godzin, eo
do wszystkich zakładów przemysłowych ł prawda nie na jednlł, ale w każdym razie na
bandi~wyoh z prośbą o przysłanie pod adre· dwie doby,
Kelnerzy k&wiarni centralnej ze łzami
sem biura (Chmielna 13) swych cenników,
wzruszenia
gratulowali posłowi tego rekordu.
katalogów oraz sprawozdań handlowych.
wdzięc2mym okaże si'
Koło samopomocy ma nadziejo, łe po· Czy jednak również
wołana JJrzez nie do ~ycia placówka choć CZQ• naród wobec: swego wybrańca? Czy w uzna•
ściow\.l bfłdzie mogła !':ara dzić potrzebie uzy- niu zasług wybierze ~o posłem powtórnie?„.
skania· nałeiytych informacji i dlatego spó•
dziewn się, że zaintere1owani poprł\ Koło B3•
mepomocy w jego usiłowaaiach majlloych nm
celu dobro i rozwój f;_naezego przemysłu i
Oryginalna manifestacja ~ało~na.
handlu.
W WiP.dniu odbył się pogr:::eb handla11a mu~ykaljów, Reinera, który był także au·
torem tekstów do wielu wiedeu kich piose•
nek lodowych.
liię,hy innemi był on także
kompozy·
torem i autorem ładnej piosenki "Katary·
Zmudna praca peselska.
niarz".
Polscy posłowie do parlamentu, bawiący
Odwdzięczyli mu siQ za nif\ kl\tarynfa•
w Wiedniu, achcdzą się zwykle w kawiarni
rze podc,;a1 pogrzebu. Na ko.idj·m z rocłw
Pucbera. Jednakże od szablonu tego odstępu·
ulic, obok których kondukt ż:lłobny priejtłłl•
je znsadniczo poseł Wincenty Myjak, przebydżał, st~ł kataryniarz ze 11wym instrumen·
wajq,cy w Wiedniu atale, gdy parlament-nie
łem i w chwili, gdy wóz żałobny 11ię zbliżi\ł
obruduje.
zaczynili grać ową pio1erikę.
Poseł Myjak uczęszcza bowiem do ka·
wiarni teatralnej, znajdującej się przy Herrengasse. Jest to jeden z najsympatyczniejszych lokalów wiedeńskich, zwłaszcza dla
posła Myjaka, który zaabsorbowany SWI\ wy·
dajną rraca,
parlamentarną znajduje dla na·
Wystawa przemyałowa.
dmiernego umysłowego wysiłku przeciwwag~
w grze bit:udoweJ, zbliżającej duazę ludzki\
S-Osnowiecka .Iskra• ponawia swą iui·
do natury dzięki zielonej barwie sukna, przy- cjutyw~ w sprawie łlrzą.d:i:enia w Sc.anowou
pominającej
kobierce łl\k i oziminy pól na· powuechnej krajowej wystawy pn:emysłow•j
oiara pracy,

l}lełecznej,

po

szczegółowem

roswałeniu 11praw), przekazano j,
akiemu oddziałowi Tow. pttpierania
lłu i handlu.

.ze

Z za kordonu.

To

•

I OWO.

bowiem na ciasie, wola Spoelmanna naka- zostanie odgrodzona od reszty parku mieJskiego wysokim murem, czy też tylko plo·
tem.
Nic podobnego nie stało się wszakże.
W ok:imgnieniu wzrosło dokoła wspa- Posiadłość Spoelmanna miała zostać doniałej budowli
rnsztowanie ze schodami i stępną, swoboda ruchów dla mieszkańców
platformami, z1:1graniczni robotnicy zaludnili stolicy miała być i nadal niczem nieskrę·
je od dolu do góry a z za oceanu przybył pawaną - taka b.) ła wola nowego właści·
architekt pełnomocny, aby czuwać nad ro- ciela..
botami.
Aż do samego zamku, do strzyżonych
Ale największa część zadania przy· szpalerów, otaczających duży, kwadratowy
padła w udziale rzemieślnikom miejscowym zbiornik wody, mieli niedzielni spacerowii ca~y szereg kamieniarzy, dekarzy, stola- czE! wolny do3lęp, co wywołało śród lud·
rzy, pozłotników, szklarzy i innych pra- ności rezydencji jaknajlepsze wrażenie a
cowników mial tego lata dużo ciężkiej, gazeta urzędowa wydrukowała o teru spec·
ale zy11kownej pracy.
jaluy artykuł, w którym chwalila Spoel·
Gdy Klaus Henryk bawiący w swoim manna za jego wspaniałomyślność.
Erernitage'u otworzył czast'm okno, to do
I oto w czasie, gdy liście zaczynają
uszu jego dolatywał z Delphinenortu zgielk opadać, akurdt w rok od chwili jego pierw·
i łoskot ożywionej pracy. Kilka raiy ka· szego przybycia, pojawił się mister Spod.
zał się oo przewieźć w swoim powozie o- mann ZllO\\ uż na dworcu stolicy. 'l1ym rJ.bok sprzedanego zamku, aby się naocznie zem zainteresowanie publiczności byto da·
przekonać o postępie robót i przy tej spo- leko większe, niż za pierwszym razem a
sobności zgromadzona publiczność witała kiedy wielki gość z za moria ukr.zał się
księcia z uszauowaniem i entuzjazmem.
w aweim znanym tabaczkowym paltocie,
ozwały
się i tlurnu gromkie wiwaty, które
Dom ogrodnika został odnowiony,
bardziej gniewać
stajnie i remizy, które miały przyjąć auto· jednak zda waly się p
mobile Spoelmanna, zostały powiększone. niż cieszyć a otlpow1udał na nie jedynie
W październiku :i1aczęto zwozić i wyłado· doktór Water.-loose, uśmiechając się s.:ero·
wywać masy mebli, kobierców, tikrzyń i kiemi usty i przymykając oczy.
skrzynek z różnemi materjami i sprzętami
Wiwatowano tei gdy z wngonu wydGIDowemi a między ciekawymi krążyła siadła miss Spoelmann a kilku figlarzy wowieść, ŻP. wewnątrz zamku umiejętne ręce łało nawet hurra! grly z wngouu w_yskoezył
są właśnie zajęte ustawianiem koszto\~nych Percy, znan} wszystkim ze swoich dziwactw
cwganów przysłanych z za morza, których pies p:rna Spoel manna.
miechy będą poruszane elektrycznie.
Oprócz doktor.L Watercloose i hrabiny
Powstafo z,i ioteresowanie Eię pyta- Loewenjoul znajdowali się obecnie w otoniem, czy część parku należaca do zamku, czeniu miłjardera jacyś nieznnni dwaj paktórą teraz urządzono ogrom.nie elegancko, nowie w bardzo obs?.erny<:h paltotach. Byli
zywała pośpiech; chodziło o to, aby po U·
pływie pięciu miesięcy wszystko !Jyło gotowe na jego przyjęcie.

TH. MRNN

Tlumaczył

Obok .Dziewczl\ci&. z Sl\Cza" najwi~klze·
go uznania domaga 1i11 niedoceniony wier11
"Anioł upadły•, również odrtbny
łema~em,
u nas zupełnie nie wyzyskanym.
Pięcioaktowa
tragedja .Popiel i Piaat•
odznacza sit śmiałości!\ koucepeji, a umiłowa
nie przedmiotu stawia ten utwór na zaazczytnem miejscu w polakiej litera!urze drama·
tycznej.
Romanowskiego cechuje zawsse · uczery
i głęboki demokratyzm; opowiadania. azla·
cbeckie zaBłysaane w dziecińetwie, zamiłowa·
nje do rycerstwa, ktliremu życie oddał w O•
fierze, tradycje rodowe i życie obywatela nie
przeszkodziły mu być demokrata, w najiatotniejszem słowa znaczeniu.
W pięćdziesięcioletni!\ rocznic~ sm1erci
wydawnictwo .Muzy• prowadzone pod redak·
eią J. Lorentowicza, zaj~ło ai12 zebraniem U·
tworów, które wyi;zły w dwóch tomach ozdo·
bionych portretem poety.
Piec~ołowitość
z jaką do.konała wyboru .P· J, Dicksteinówna
i wytworność cechująca układ, jest żywym
pomnikiem nie w} ~aełej w społeczeństwie pa·
mi~ci o 11.marłym rycerzu poecie.

ZKrólestwa.

to panowie Ph)eba i Slippers, osobiści sekretarze Spoelmanoa, jak pisma stateczne
pośpieszyly poinformować swoich czytel•
ników.
Wtedy zamek Delphinenm·t nie był
jeszcze zupełnie wyko1iczony, więc pan
Spoelman wraz z eorką i otoczeniem Z!łjął'
pi~tro hotelu „Stołecznego•, ~dzie już ba·
wił wysoki i dumny pan ubrnny
czarno,
spoelmannowski majordomus, który w jed·
nym z pokoi własnoręcznielustawił mecha'nicznego konia.
Codziennie gdy Imma ze swoją hra•
biną i psem jeździła na spacer, przebywał
pan Spoelmann w swoim zamku czuwając
nad robotami a kiedy. zbliżał się koniec
roku i spadł pierwszy śnieg, wtedy rzeczy
oczekiwane stały się faktem: Spoelmann
przeprowadził się do Delphinenortu.
Dwa automobile, w~paniałe i niedawno
sprowadzone, maszyny o wielu siła1:h koń·
skich, przewiozły sześcioro osób na nowe
mieszkanie, przyczem w drngim jechali obaj
sekretarze Phlebs i Slippers. Podczas zajeżdżania przed zamek gromad; uliczuików
rzucały czapki do góry i wiwatowały.
W taki sposób Samuel Spoelmnnn i
jego blizcy osiedlili si12 u nas na stale a
jego obecność stała się dla mieszkańców
miasta miłym zwyczajem. Widywano i
znano w mieście jego służbę w biało·żóltych
liberjach, jak widywano i znano lokajów
wielkiego księcia, odźwierny murzyn, ubrany w czerwony aksamit i ""ystający przed
bramą Delphinenortu,
stał &ię nieba\'\0111
postacią popularną.

(d.

c. 11.}.

Nr. 99.
Teatr Pop ±;:r1>zilł ijair~ w•.„l~J•H· 11 zadowoleniem pr.J1PDlł doebodqe' ~
i ~;D.mieś~iła arty kuł WSt~pay, agituif\oy na
rze północy". Jutre · . „Pu.i prensowa .
nie nas wildomośc,
8ładem tlyrekCJl
necz tej wystawy. Sfery przemyełowe do
Teatr . . .stli. J•tro po p<>2. „~ lnjl. Htttnbunk.·Am..,.t. - łWlj& Oaoadian
iej rory }HMZa nie wypowiedziały 1it w tej „i1lCZ. •W ięś•,
o godz. 4. i 1.61 Pacit:ie (iniej.atorka .llonkurencji) obltii)lła
Ilf''"" \l;'f"·
po poł. miłdzy llr.ion•m i 'l'tmrłlłg Oł..lMnn n& tarJfę. a to imaemiej, aniżeli pierwsza,
boisku Ł. K. S. SNłlrzytlsk.a ~. l'l:z.i z„ be a.i do Mk. 90 - 1a przejazd od Trieatu.
wodami bi~g rozs~awny na 500 ~
lub Antwerpji de Kamd!.
Poaietlzałlia. Dziś wiec:.s. o g. 8 w lo„Otleon"•
kalu majstrów t;k.acłtich p~zy llol. Prz.psd poDyrekcja ełlCl\O 49' meinośe ujt'nnia
1tiedze:ai• .Ir.om.U. ob,ywatehk. O g. 7 m. 30 w

a

....... ,_...„„,.

Z Warszawy.
Ile.we towarzystwo.

Po w stała w

Warszawie nowa instytucja
•poleczna doniosłego znaczenia.
w gmachu Stowarzyszenia Techników
odbyło się pierwsze zebranie „ Towarzystwa
krzewienia przemysłowo-tećhnicznego wy·
kształcenia~. Potrzeb~ takiego towarzysłwa
odczuwał nasfl przemysł oddawna, cierpi~
na brak wyrobionych p-racowników fabrycz·
t1ycb. Cel Towarzystwa jest pierwszorztd·
nej doniosł&ści, .zakres działania przewidziano w uttawie bardzo sz&oko: urządza·
nie zebrali, odczytów, wyld.adów, wydawanie dz:ieneików, książek, broszur, wyznaczanie 1typendjów, nagród, zapomóg i t. d.
Naj bliżs:;3em jednak zadaniem ma być
• dawanie pomocy materjalnej szkole przemysłowo-technicznej J. Dal·Trozzo w Warszawie". Jest to dawna szkoła p. Piotrow·
11kiego i dot;id znajduje się pod jego kierunkiem. Pobiera w niej naukę około 300
uczniów, zatem podtrzymanie moralne i
materjalne tej uczelni j&St rzecz2' wielce

-

wain~

Osobiste.

"'"'ni•

lokalu Lutni. :Pio4!fkoiwska 108, og.
csłOlll'.. T-wa 4. ~- Kredytu. m. Łodsi.
Lllbtia (Piotrkews&:a ~ JlałFo • 6 Y.
.PoraJM1k arty11tycz;u-y„.
llinenaategNlły. OdeGD., Caaino. Oaza.
'l'he :Sio Expres, ~tiqne PaRSiełUl.6 Moclerae.
Nowe iBteresu~tl programy.
Bibłjoteka Stebelslr.ich. ~oł'ajew:
1ka 59.) otwarta. ooizieoałe od. g. 9-eat de 8-eJ
wieczeł'em, w niedziele i lłwi~ od 1...j cl.o
3·ej pp·
ezyteln1a pism Tow. nWiedz•"•
(Piotrkowi;;ka 103), otwarte. od g. 6 po peł. d.•
10 wiecz., a w nielł:Rele i święta od godz. 16-ej
rano do gedz. 1G-ej wiec.z.
·
Muzeum nauki i sztuki.i (Piotrkowska nr 91) otwarte codziennie od godziny 4-eJ
po połud~iu do to wi~orem, w . niedziele i
święta. od goch.ity lS-eJ w poł:ud:nie do 10--.f
wieczc»rcm.

Wiosna.
Wiosny budzi się krMewna
W tajemniezą gwiezdOJl noc
Płyni~ jasna, płynie zwiewna
Wielkiej władzy dzierży mec.

Perski konsul generalny w Warszawie,
p. Piotr Wertheim, awansowany .został na
rzeczy wjstego radcę stanu.

Słychać szumy, słychać gwarr

Ze snu zimy budzi świat,
Rzuca w koło swoje czary
Stroi w 1iełe-ń, barwi w kwiał.

fJagło z:asłabnifłcie

naczelnika ~łed6zej
policji.

Dziś

w nocy nar.zelnik policji

~Iedczej,

Jl. Kowalik, wraz z agentami przybył na
ul.~ Włodzimierską .M 6, gdzie obecnie mieści
si~ .nowy" klub myśliwski,
Według daDycb, ;akie otrzymała polieja, klub te.u został otwa1ty na miejsce niedawno zamkni~·
tego klubu "turyatów" przy ul. Marszał·
kowskiej, gdzie uµrawiano grę hazardową.
Dane, jakie miała policja, okazałysi~ słuszne
i p. Kowalik przyatąpił do badania obec·
:eych. Po kilku chwilach p. Kowalik nagle
.zemdlał. Przywełany lekarz stwierdził atak
1ercowy. P. Kowalika odwieziono do domu;

stan jego zdrowia nie budzi obecnie powa·ż.
niejszych obaw. Jak przypuszczać należy
atak wywołany został przepracowaniem.

Powitania pieśń wiośniani\
Nuci p\allląt śpiewoyeh chór.
Po nad niwą zaoraną
I gdzie s~umi ciemny bór.
Pieśni płyną

nad potauy
Ton ich szybko wicher gna
Cicłly rzeway, rozełkany
Jak sieroca tęskna łza.
Wazystko pieś&i'ł wiosny iJj9
Hymn dziękczynny· nuci jej,
Odrodzenia ~tno bije, .
Pośród łanów i wśród kniej,
A nad ziemifł płynie śpiewna
Przeuroc?.a .s niebio1 fal

Repertuar
Teatru porskiego w Warszawie.
W środę, duia 80 b. m. Wróg Ludu•.
W czwartek, 1 maja o godz. 3 i pół pe
południu „ Krakowiacy i Górale", wieczorem-

W majestacie 11wym królewna
Wiosny dary rzuea - w dali

„

• Wróg Ludu".

W piątek, dnia 2 maja. „Wróg Ludu".
W sobotę, dnia 3 maja „ Wró' Ludu".
W niedzielę dnia 4 maja o godz. 8 i
pół po południu nKrak.owiacy i góralG" wieczorem „ Wróg L11du".

Z

sąsiedztwa.

Pożar w okoliey.
(c) Onegdaj we wsi Stawki, gm. Rit•
bień, w p6w. lódzkim, w zabudowaniach

kolonisty Fryderyka Kota,

z

niewyjaśnio·

naj dotąd przyczyny wynikł poiar, który
strawił doszczętnie dom mieszkalny i sto·
dolę, ubev.pieczone we wzajemnem towa·
rzystwie uł!uflieeseń Króle1twa Polskiego
na sumę 220 rb. Oprócz budynków, spalilo
eię różnych narzędzi oraz produktów zywnościowych na sum~ 150 rb., a nadto 30
rb. pieniędzy.

Sklep

Ignacja

Piątkowska.

KRONIKA.
Miepłde

roboty publiczne.

Robotom pubHczo-ym, które jak już donoaiHt!my. podjęte zostały wczornj, grozi
niPbeClpie c iaństwo.

wynlka:jące

z warun-

kó w pod, µrl.'.imi wł.adze nd!!iel1ły 1w~o
pozwolenia na wyia11yg~wane na ~n ~~l
kwoty stu ty&ił}CJ rtłbl1 z łl:My mH~teln&J,
a mian~wicie warn.11ki te określają, że pieniądze in~ by.€ brane w miarę potnieby,
kredyt jedflak ma być wyczerpany do drna
l(h) maj.a b. roku. Wobec powyż11ego
wa unku mn~ianoby we wspomnianym terminie zaniechać dali;zych robót,
Komitet poatanowił przeto zwrócić się
do gubernatora piotrkowskiego K prośhfl o
prz e-dlużeuie terminu.

z

udziałow• w

Strykowie.
(c) Przy towarzyitwie potyczkowo~oss

komitetu

obywatelskiego~

Wczoraj odbyło się posiedzenie wykonawczego komitetu obywatelskiego pod
czędnościowem w Strykowie wkrótce zoprzewodnictwem radcy miejskiego p. Z.
sninie otwarty udziarowy eklep z żelaz-em. Richtera.
Starania o za~egalizowanie ustawy już iO.•
.
Przedewszystkiem odczytano spraw-OS•
poczęto.

Grad.

Podczas burzy, jaka w niedzielt
po południu pt"Zeciągnęła nad okoBrze.zinach i miejscowościach są
siednich spadł grad wielkości orze0ha las·
kowego. W Strykowie i Dobrej spadła. w
dniu tym gwałtowna ulewa.
(c)

ubiegłą
licą, w

Kalendarzyk.
Dziś

-o-

Katarzyny.

Jlltra Wniebowstąpienie
Imiona słowiańskie;

danie ze staau robót rozpoczętych na ulicy
Milsza i szosie Rokicińskiej. Dotyeh~zae
.zatrudnionych jest 110 robotników; :zgłosiło
się już ośmiuset. Komitet musi rozpatrzeć
czy zgłaszający si~ mog~ być przyj~ci do
pracy.
Postanowiono wreszcie wprowadzi6
książeczki kontrolne dla członków komitetu, którzy mają notować spostrzeżenia cmy•
Jlio.ne przy nadzor:>.e nad wykonywanemi
robotami.
Osobiate.

Mianowany w miejsce zmarłego rej.enta Aleksandrowicza, p. Taraborkin obejma.je
Pańskie.
dziś Lubomira, z dniem dzisiejszym urzędowanie.

jutro Wttymira.
Przyjazd biskupa.
Wschód słońca o ę. 4 m. 33.
Dziś przyjeMżą. uo ZduńB!i:iej
Woli
Zac.hó4
„
• 7 „ 22.
ks. biskup Zdzitowiecki.
Długość dnia
„ 14 „ 49.
Z emigracji.
Stan pogody.-Podług obserwacji opty.
ka. F. Rittera, ul Piotrkowska. J& 85.
walce t>.zkonkurencyjnej pomiędzy
TERMOMETR: Rano o g. 8.
15• ciepła Hambursk-t>·Amerykańską i Canadian
P11cific
•
„
Połudn. o g. 12.
18t
łin:łtł,
zamieściliśmy
w
fnumerze
z
d.
23-go
•
„
Wczoraj o g. 8 w. 140
Mini:zium 120 ciepła. BARO·
najniżej "758 maf!Ca r. b. artykuł pod tytułem 0 Konklt758
Ji!::a:umu.m~l90
•
METR:
najwyżej Jea-e\a i w~-y~". Wychoo.źcy nasi za,Qewne

o

1Qtzeaia wszystkim

wapaniałege

arcydzieła

Sieakiewłi:Za,

„Q.uo Vadis„ na oatatn\e _d~a
du.i, t. j. w irodt i cawartek, ceny miejaO
soiźyła.. Kto wito nie widsiał jeucsei, radiiury sit poapieuy.O g4yż q to nitodwoiałnłe
u&tałaie prze<ktawieni• łego niezwykłego obrazu w Łodai.
Kary Oieleane.
Dziś .npłJwa 60
ukazu ,,o niekłóryeh

lat .od chwili wydania
zmianach w istniejir
cym systemie kar głównyeh i popraw·
ezycb•.
N a mocy aka.zu tego zniesiono kar-t
bicia nahajkami i piętnowanie, a także
ćwic.zenie rósgami jako karę samodzielfl4(Kobiety uwolniono wo~le od k~r ciel~e. nych). Utrzymano natemtast zamianę rozgami więzienia i domu poprawczego l
aresztu.
Zaznaczyć należy, ie kary cielesne.
wprowadzone do prawodawstwa rosyjskiego
przez Iwana III w 1497 r., przełrwały w
ten sposób do chwili w~pomn_ianej reformy
lat 356· w jakich rozmiarach stosowane
były ka~y cielesne, świadczy takt, że jeszcH
prawe z r •. 1855 wym~nia jako maksimum
kary 6.000 uderzeń kijem. W pewnych zaś
wypadkach (np, w razie przekroczeń prawa
o kwarantannie) wolno było tQ kar, pod-

browolnie zRekli mandatów. zmiana ustaw,.
nrianowi~ie § S6 i sipraw9zdanie roczne,
~ punktualnie o godz. 2 pe
połudaiu.

llon6ert
&liści

~„....,._

warsaa'ti'Słlłej

orkieak.J' filbann-o-1
nic.znilj. pp.: A.udn;ejewaki., Oiimmai.i, Kocbat\i'
aki i Wenty, prsybywajl\ w sobo~ dnia 3-p
maja do łJOdzi, aby poźeguać melemaa6w aaasych koneestem kam&ł'alnym.
Na pJ<opam tego wieezon lłoq lit
dzieła Beethonna, Ha,dna i CQj)i:owakiege.
chłeła potęme, a w wykonaniu koec:ańmł1trsów drnŻJłlY ady.atów warszłlWflkiil~
porównane.
Bilety-są jnż do uab1oia w O:łaa:ie ia1łrumentów muzycznycll Frydberp i K--.111.
Piutrkowska 90.
&.6dz1d óeCli frp:jerskL

Jedna

li łó~kich gazeł żyd.owakich

p.tsp-

taoza fakt następnjl\C)'ł
Przed kilku laty zakwestjonowaso w mdli żydom-fryzjerom prawo zajmowania lit
tym fachem, ponieważ nia należeli do cechw.
Wówczas prawie wszyscy ży.dzi mp.i1mli Bit
clo oocbu, gdyi urząd starnyeh nie robił
wtedy trudnośd w przyjmowaniu łJdów io
cechu. Li.czba żydów wzrosła wtetty de 60
proceu& ogół'd eałonkaw, co im dało znaczn•
przewagę..

Osiągnąwsay jrinak cel w postaci prawa zajmo-m>nia si~ tym fachem, P"estsłi pła
cić składki 4 rb. roąznie i obecmitl liczba. źJ•
dów w cechu Słl_adła d0-pjl)ciul
Miłośn.icy

sceny

ksht~twa · łowickiego.

Zielone Swięta w t1'8tr'.le Wielki~
miłośnicy sceny księstwa łowic:•iego odegrają .na. cel Stowarzysnnia rol.lotników chr.aewajać.
trojaa .Krółewnt Suie?Jq1" bnśli fantastyan•
Są dowotly, te kara 12.000 uderzeń
B-ci Grimm ze śpi11wami i tańcami w 7-miłl
kijem była ni~jednokrotnie . stosowana; za· obrazach 1.. · apoteozą i w ponied~iałek dnia
znaczyć należy, ~e już kara ponad 500
12 kwietnia. • KarpaMy Górnie• dramat Jóuderzeń kijami kończyła się bardzo często
zefa Korzeniowskiego w 3-ch aktach 5 obraśmiercią.
zach ze śpiewAmi i tańcami.
2:ajmująca

w7cieczka haadlowców.

Staraniem wydziału zebrań towarz;rskicb
przy Stowarzyszeniu wzajemnej .pomocy pracujących w przemyśle i handlu m. Łodzi urzl\(lzoną zostanie podczas Zielonych Swi4ł
· triydniowa wycieezka do Kazimierza nad Widą, według nHtępujqeego pregram11: wyjazd
w sobott 10 maja z dworca kolei fabryczno
łódzkiej o godz. 5 m. 45 po południu, przy.
jazd do Puław w niedzislę o godz. 6-ej rano,
s Puław zaś s~atkiem do Kazimierza. W nia·
dzie1t zwi~dzeni-e Kaz:imierza, w ponie<lzi ałek
zwiedzenie Nałłczowa, Wl\wolnicy i Janowca,
we wtorek aś dn. 13 mata powrót do Łodzi
przez Bochotnicę i Puławy wraz ze zwiedzeniem tyeh miejscowości.
Zapisy aa tt intereau]f\Ofł wyeisczkQ, w
której udz.iał przyjmie również dl'Ujyna śp.ie
watiza, pnyjm-owane aą w eekretar)acie Sto·
w~rzyszenia przy ul. Wólezańskiej 23, wie·

W

Bilety

nabywać

można

pocz~szy od

dnia dzisieji.zego w ka11ie teatru Wielkiego
od godziny lO·ej' do 12-ej i od 3-ej po pełndniu.

Spod:tiewae

sil!

naleź,,

A~ publicznole

nasza Ztlinteresuje siQ tym teatrem prowadzonym wzorowo pr!(!:a dyrektora p. Wład~ła
wa Wirgiliusza.
Teatry włośeiańskie ił\ bard30 ważnym
czynnikiem kułtul'alnym w życiu ludowem a
publiczność miejB'ką zaohwycajt\ świetośei:\ i
oryginalnofrci!\ int&r~retaeji.
Zwłaszc:11a

ludaość

księstw-a łowiokiep

odznacza sil} ogromnem poczuei&m a1·tysty1·snem, co daje gwaranck, że prze-dstawienia
będf\ co najmniej etekawym ewenement·em w
dsiedzinie sztuki.
1'17stawai -sztychów.

Proszeni jGłlteamy o zaz1uw~nie, że na
wystawę szty.eków w mu.zem.a na\lki i sztuki
ozorem ~d 7 do 9.
przybywa mn-óstw-o sztychów godnych obejKoszi oołkowity wyoieczki. obefrmujqcy rzenia i że konrt:let
podJ.lłł specjalne 1iarani'a.
prl!ejazd w ebie strony kol&jl\, i;;błek, fu.raby zdobyó jakn.ajw-j ntycbirw, którebf
mau ld, noclegi. łódki i ł. p. w::1nosi dla Sto·
mogły zaciekawiĆ kłłidqo.
warlllysM>tlycb i ich rodzin po H> rb. od oto•
E-cha Ronikierjady.
by, dla za.preszonych zai gośei po 11.50. ZaUwięiziony
przed
kilku tygoditi.ami Bogpi1y przyjmują się tylko do .iJ&ł!iediliałkll d. 5
dnn
Ronikier
n11d6słał
do IV departamentu.
tna:ja włącz.nie.
warszawskiej
izby
sąUowej , obszerne ~
Honcert p. Korolewicz•lla,dowej.
danie ze skargami, na. postępowanie wzglę
Dowiadujemy się, i!a sprzeda! biletów w
dem nłego w w)ęmni.u.
kaięprni
6e9&tbn•ra i W~lffa na pii\tkowy
Nadzwyczajny. skok z 3 pic;tra.
kouo„rt znakomitej śpiewaczki idzi~ bardzo
(b)
Dzisiejs~j
nooy dokonała policja
raźno, wabec Q11ego ula prawdopodobnie btd-zie wyprze1ia11a przed koncertem. Zwraca- licznych rewizji m\ętłzy iunemi przy uiiey
my fia to uwag~ tych, którey wybier11jf\ sit Polnej 23 gdzie w mi"eszkaniu na trzee~
ua koncert, a jeszcze uie .zdj\żyli z11opatrzyó piętrze zwrócił na siebie uwagę ni.el'mauy mło·
dy człowiek licząoy około 26 lat a le«ltymo.
&itJ W bilety.
jący
sit paszpo-rtem, opiewajflcym na lał
Poranek mrtyat,ozny.
l8·cie.
Przypominamy, że juh'a o god&. 5 po
Ponieważ zachodziło podejrznie fdszypoładniu w sali "Lutni•, Piotrkowska 108.
odbędzie 11ię "Poranek Artystyczny• Anto· wego meldo...ania się, ka:i;ano mu Bit ubi&r8'
niny Sokoliczowei ze współudaiałem p. a wówazae młody człowrek owinąw11zy głowt
Sławy ~odmnndowej i wybitnego pianisty kołdrą wysko-czył na ulicę, następnie podniósł
1i~ i zaczl\ł uciekać.
Józefa Smidowicza.
Schwytany okazał sit dezederem wojBilety do nabycia w keięga-rni Gebetskowym
nazwiskiem Michał Brazd. W f1lne·
nera i Wollfa, Piotrkowska IM 87, a jutro
w cukierni Roszkowrkiego od godziny 2-ej menalnym skoku Braztl nie poniósł najmniejdo 4·ej - a od 4-ej prz~ wejściu na sal~ szego szwanku.
Poranie11ie.
Ze Związku zawod. pN&C. skł. apt. gub.
(b) Wczoraj w lesie obok monopolu ni„
·
piotrkowskiej.
jaki Marcin Lipowe.ki uderzył towarzyukt,
(tl) W niedzielę 4 maja o godz. 6 w. aw()j& Koaeguudę Krawczykówuę tak silnie
w loka.lu Związku zawodowego pracowni· bntelką w głow~. że uległa ona omdleniu peków składów apt~cznyob gub. piotrkow- czem przyuło poronienie.
skiej przy ulicy Piotrkowskiej M a6 odbę
Znajduj,\lą się w ciężkim etaai.a odwisdzie się 2 z raędu od1:lllyt z dziedsiny cbe- ziono do sz.pitala Aleksandra.
mji. Odczyt wygłosi p. M. Piske, chemik
- Pt"zy pracy,
laboratorjum mł~jskiego.
(ex) Adam Koran-0wskt robotnik !abry•
Ze Stow. rob. clll'z.
ki Sstainerta utracił woooraj palec środkowy
W niedzielę 4 maja r. b. w !1łH Do- u hlwej ręid, na maszynie na której pramu Ludowego przy ul. Przejazd M 34 od- cował.
- Oparzenie.
będzie s.i.ę ogóhia ro~ae aeb1'a3Je czło.tt
ków St.,.wan.1a-zenia reb-0tn~w chrześcjań·
(ex) Stemaja Stachulska słu~ea obleskich m. Łodzi i pow. łód?nltiego.
waj.ąo wczoraj naft!ł
palllce siQ wegle po4
l'orządek dziełlny j.est nactępujący: kuchni ą odniosła oparzenie rl\k i łrrz1łcłla..
- Pobicie.
wybór n&Wyclt c-słonków zarządu i ich z.a.
stępców na miejsce
US~JHlją~ych
podług
(ex) Na prz'0chodząaego wc3Craj uliellł
st~r~ze.ń.etwa a także i Q>ch, którzy si~ do- M:t,vuarsklł Józefa Kaj>łana i tono J.eio Bit!

4.
napadł uieznany
ich dotkliwie.

·.GAZETA U::5DZKA•-30 kwietnia 1913 r.
jakiś

oaolmik

pobił

J eat to ~resztą, drugi już nieforluaDJ
Po jego prz~Jeidaie uatąlono, że akra·
wybór u•nki w Heregu końcowyoh beneti- dzione zostały przed&wazystkiem jakieś pa·
aów eeaonu.
- Kopnhrcie.
piery, ZDlłjdujl\Ce eię w bili'rku.
Podnieść nalety grQ pp. Caechowskiej,
Jakieio rodzaju. byly te papiery-nie·
(ex) Ryfka Zuchowska handlarka. prze•
wiad&mo, gdyż szezegółowej specyfikacji
obodzl\C wczoraj ulic!\ Nowo-Cegielnianą zo· Maliszewskiej, Łucsaka i Daczyń.akiego.
Reżyaerja była właściwie popiaową, ro- znajdujlłCych si~ w biurku księcia listów&tab kopnifłia przez Jakiegoś wyrostka z ta•
12' p. Orlińskiego, gdyi żesp6ł w całości wy• nie zrobiono.
h siłą, że uyadła bez zmysłów.
wiąi:ał aię doskonale z 11adaDia,
co oceniła
- Bójka.
Praca ,,Muchy".
111ozel nie wypełniająca widownię publiczn&śó,
(ex) Kadmierz Wyrzykowski w b~oe obdarzaj14c frenety;csnymi e>kiukami artystów,
Z polecenia władz Bj\dowo-śledczych
ulicznej odniÓl!ł wczpraj ran~ lewego boku.
na miejsce kradzieży sprowadzono sul•ę
benefisanta zaś kwiatami.
B.
policyjną .Muchę", z; którą jakeśmy to
zaznaczyli - już poprzednio w czwartek
ubiegłego tygodnia na miejscu zabójstwa
robiono doświadczenia.
Z góry zaznaczyć należy, że wczoraj·
Teatr Polaki.
Praca naukowa łodzianiną.
sze doświadczenia nie dały spodziewanego
Z Teatru Polskiego komunikują nam
W handlu księgarskim uka;ała się w rezultatu, gdyz ~Mucha•, wpuszczona do
eo vasttJpuje:
tych dniach nowa ksi:łtka pod tytułem: okradzionego gabinetu, obwąchawszy po·
Dziś widowisko zawieszane.
.zagadnienia kultury•, wsdane w Warsza· rozrmcane na ziemi przez złodzieja pa·
Jutro premjera oryginalnej tragikomedji wie nakładem księgarai Winc. Jakowic- piery, co dowodziłoby, ze złodziej każdy
szlacheckiej Gusta wa Olechowskiego p. tytułem kiego. Autorem tej pracy je:;t znany w sze- obwąchany priez paa papier trzymał w ręku,
.Wieś".
rokich kołach towarzyskich Łodzi, biorący wyskoczyła przez okno i widocznemi na
ObsadQ tej nowoŚQi, którl\ re*yseruje p, też udział czynny w naszem życiu spo· ścieżce parkowej śladami pobiegł:l do szla·
Bednarczyk tworzą pierwsze siły teatru poi· łeczno-kuJturalnem inżynier-chemik p. Eu- banu szosy hermanowskiej, gdzie pokrę
sl.iego,
genjusz Krasuski, dyrektor zakładów prze- ciwszy się chwilę, ponownie zawróciła ku
pałacowi.
Autor przybywa z WarnRwy na prem· mysłowyeh akc. tow. L. Grohmana.
Z tego zachowania się psa policyjnego
jerę.
Pan Krasu11ki zdawna 'Znany nam jest
wynikałoby,
źe złodzi~j, doszedlszy do
z
zamiłowania
do
pracy
literackiej,
któr~
B e n e t i s M a r j a n a R y d z e w s k i e go .
jed.iak dotąd traktował jako rozrywkę oso· szosy, wsiadł tam na oczekujllCll go podW piątek d. 2 maja na benefis utalen- bis tą.
wodę.
towanego artysty Teatru Polekiegc p. MarZaznac?.yć należy, te w poblUm szla·
Obecnie wyst!}pił przed forum publiczne
cina Rydzewskiego, daną będzie głośna sztu- z poważną rozprawą
filozoficzni}. świad banu przy szoale hermanowskiej około poka Aleksandra Dumasa p. t. „Kean• czyli czącą o jego głębokiej
i wszechstronnej łudnia leśtlik: teresiński, p. Orman, znalazł
Geniusz i rozpusta", z benefisantem w tytu· wiedzy, oraz
11
o indywidualnym i oryginał· drąg żelazny, który widocznie służył do
łowej roli i pod osobistą, Jego reżyserją,
nym polocie ideowym. Autor .Zagadnień" wyłamywania okna pałacowego. Na „łomie"
Obsada pierwszorzędna, za i n teraso wan ie, dał nam dojrzały utwór naukowy,
napisany, tym długości około łokcia, o średnicy 1 i
snaczri.e. Pozostałe bilety są do nabycia w mimo naturalnej oschłości
tematu, żywo, pół cala, widnieją ślady krwi, z których
kaaie teatru,
przypuszczać należy, że złodziej się poka·
barwnie i dla wezystkich przystępnie, dzhilo, które przykuwa uwagę czytelnika, leczył.
Teatr Popularny.
Niewątpliwie
porzucenie pl'ZPZ zło
Z Teatru Popularnego komunikują nam porywa jego myśl i budzi samoiistne re· dzieja narzędzia
n pracy• dowodzi, ze krafleksje
duchowe.
co następuje:
O interesującej treści dzieła sympa· dzież ta dokonaną została przez kogoś, kto
Ostatnie przedstawienie bieżącego
tycznego i poważanego autgra pomówimy mniemał, iż na niego padnie podejrzenie,
aezond.
a przypuszczając, że w następstwie mieszobszerniej w niedalekim czaaia.
kanie jego będzie przedmiotem rewizji, wo·
Dziś we środę ostatnie pożegnalne przed·
(hf)
1ławienie dyrekcji z występem Stan1aław7
Ukazał sio pierwszy zeazyt miesięczni lał pozbyć się zdradliwego przedmiotu, Ten
Wysockiej. Odegrana będzie sztuka w 4·cb ka „Dziecko", czasopisma poświęconego wy. też punkt wyjscia był niewątpliwie przyaktach Ibsena • Rycerze północy•.
chowaniu domowemu i Fpołeczuemu, wycho- jęty przez władze Błid:)We, gdyż dokonały
Sztuką powyższą
zamyka aię aezon zi- dzącego pod red. W. Osterloffa. W słowie lic7.nsch rewizji mi~dzy mieszkańcami Teresina,
mowy teatru Popularnego aż do 1-go wrze• wstępnem redakcja pisze:
śnia r. b.
.Zadaniem naezem jest 'Vskazanie, jak
Po kradzieży.
We czwartek z powod11 łwięta odbędą utrzymywać i wzmacniać zdrowie dziecka, jak
Tajemnicza
kradzież
w pałacu tere·
się dwa przedstawienia, z których~ całkowity m1zlachetniać charakter wyehowańr.A, jak priysińskim
wywarła
niezwykle
silne wrażenie
dochód dyrekcja przeznaczyła oałemu zespo„ gotowywać do tycia praktyomego i pracy
na władzach sądowych, czego najlepszym
łowi artystycznemu
społecznej przyszłe· pokoleniil narodu•.
dowodem jest natychmhst')wy wyjazd najO<legrane będą po poł. „Pani prezesowa"
wyższych
urzędników w .1 rszawskiej proku·
wieczorem o godz. 8 m. 15 »Rycerze półuo·
ratury do Teresina; przybyli tam: prokuracy• ~ występem gościnnym znakomitej artyst·
tor Izby sądowej Hesse i prokurator sądu
ki Stanislawy Wysockiej.
okręgowego Lejwin.
Artyści teatru i dyrekcja mają nndziejQ,
Kradzież owa tern silniejsze robi wrałe publiczność łodzka, oceniając ich pracę po·
Tajemnica zabójstwa księcia wikła żenie, ze złodziej przyszetlł krnść nie
apieHzy tłumnie na te oatatnie przedsta- się coraz bardziej.
kosztowności,
lecz papiery i to zapewne
wienia.
Oto kradziez, której dopuścił się nie- takie papiery, czy listy, które mogłyby
Niezalehie od tego artyści graj!\ jes:i:cze wyśledzony zlodziej.
rzucić
światło na spraWE} tajemniczej
trzy przedstawienia na swój doohód, a miano·
zbrodni.
wicie w sobotę po poł. po cenach najniższyeh W jaki sposób dokonano kra•
Wśród szeregu hypotez, snutych wczo·
.Pani prezesowa" z p. Gryfioz-Mi-elewsklł w
dzieży'l
raj na miejscu w Teresinie, ta niewątpli
roli tytułowej; wieczorem o godz. 8 m. 15
Wczoraj okclo godziny 6 r. przybyli wie jest najcharakterystyczn iejsza, że kra„Dzieje grzechu" St. Żeromskiego; w niedzie- do zlmwwania necnych
stróżów Grzędzie· dzież t,1 uplanowa11a została
przez oso·
1Q o godz. 8 m. 15 .Dzieje grzechu" po raz lewskiego i Pomarańsk-iego-stróże
dzienni bnika, ob~rczonego najsilniejszemi poszladrugi,
zauważyli, że stróże nocni wyczerpani noc- kami, a to
w celu usunięcia motywów ranem czu wimiem, zasnęli.
cjonalnych zbrodni.
Gdy z ro.zbudzonymi stróżami nocnyPrzeciwko tei hypotezie przemawiały·
mi stróże dzienni dokonali obchodu pałacu, by te fakty, że osobnik w mowie będą
stwierdzili, że okienko wązkie, wychodzące cy, ma w Teresinie i między służbą
i
na południowy taras z gościnnego pokoju między 111ie~zkańcami wsi przeważnie
satoaletowego jest otwarte.
Teatr Polski.
mych wrogów, którzy sami na włllsną rę
Zaniepokojeni udali się do niezapie- kę zbierają fakty, majęce świadczy'ć przeBenefis p. O r 1 i ri s k i e g o,
czętowanej kuchni pałacowej, gd~ie .n~ ciwko niemu.
„Ksiąźąłko" Miecha.
stałe zakwaterowali się mający rowmez
Być może, iż dalsze dochodzenie po·
Sztuka słaba, nosząca wybitne cechy pilnować palacu strażniey ziemscy pod kie- zwoli na roz" iązauie tej nowej
tajemnicy,
niemieckiej nieudolności w pisaniu komedji runkiem sta1·szego straznilrn z Szymanowa.
której wyświetlenie ułatwić może ustalenie
U&jsr.ych i tars, odwieczny temat serenissiZaalarmowani przyniesioną pl'Zez stró·
Drudiego-Lubecmusów i książąt panujących, pewna ~dolność żów wiadomością strażnicy, stwierdziwszy, istotnego zabójcy ks.
kieg(),
.kompilacji znanych i katarynkowych moty· że okno jest istotnie otwarte, pobiegli na
-owów librettowych al1oćby ~ Czaru Walca, stację teleg.r aficznie zawiadomić naczelnika
oto „Ksi"żątko", wystawione wczoraj na !!traży ziemskiej z Sochaczewa.
deskach teatru Polskiego, doklłd przyszło ze
Znalazł się on w Teresinie niezwło
sceny teatru Małego w Warszawie.
cznie, tak, że zastali go na miejscu prokuArtyści grali dobrze,
umożliwiając
w rator Herszelman przybyły z sędzią śled siedem ofiar-sześć
trupów.
teu sposób wysłuchanie tej sztuki, czynif\c czym z Warszawy.
j!\ momentami nawet interesującą.
Z dokonanych przez władze policyjne
W Sejnach dobrze był znany, jako bu·
Co prawda zadanie ioh było ułatwione, i sądowe oględzin okazuje się, że złodzieje cbalter sklepu współdzielczego, Bolesław
gdyż zupełny brak charakterów i indywidu- czy złodziej, dostawszy się po schodach na Lonk.
Liczył on około 50 lat wieku, oienił
alności pozwalał na dowolnośó w tworzeniu taras pałacowy, wyłamali futrynę i odchy· się
przed jedenastu Jaty z młodszą o kilka·
typów według recept nie krępujących zbytu;o liw~zy następnie okno, dostali się do wnę naście lat od siebie Marją, Siziiiaka. Wl.rótce
artyotów.
trza.
po ślubie u Louków zamies?.kał ·ojciec żony
Ale to było tez powodem, łe zwłasz
Badając obram-0wanie okna stwierdzono Michał Siziński, rlawuy urzędnik leśnictwa, z
cza benefisant, nie mógł wykazać całej swej na parapecie ślady bosych stóp, które rów- eórką Jadwigą.
indywidualności,
nie mógł nadać jakichś nież uwidoczniają się na świeżo gracowa·
Niedawno temu Lonk otrzymał posad~
cech charakterystycznych swaj roli,
jeżeli nej ścieżce.
sekretarza w biurze nadleśnego leśnictwa po·
więc ograniczył aię jedynie do wzorowej
Idąc za śla:inmi dochodzi się no szla- morskiego i zamieszkał we wsi Posejaela, potachnicznie poprawnośei, jeżeli nie włożył w banu, odgrndziiJlł"ego terytorjum teresińskie· ł-Ożooej o kilka wrorst od Seje.
tę rolę B\Vego temperamentu, to wina
spada go parku od s~osy hermanowt1kiej.
Dom ich odwiedzał częgto rewizor Jeany,
jedynie na autora.
Do przyjazdu komornika z Sochacze. Grzegorz Nikołajew, który się mienił pnyja·
Natomiast inne role bardziej były po- wa, który dokonał spisu inwentarza w pa- cielem Lonb i dl!~k:i którego protekeji J.ienk
pisowe aniżeli rola p. Orliriski&go, to też łacu w piątek ubiegłego tygodnia, nie mo- młał ot"ymaó poandę &ekretarza..
relilzta artystów oiniosła sukcesy większe ani- żna było ustalić, co padlo łupem zło·
Od pewnego cza1JU Boleslaw Lonk załe li ben efi san t.
dziejów~
CZ:\ł zdradga<f pewne zdenerw~wauie aarówno
który

Teatr, muzyka i sztuka.

Z

piśmiennictwa.

fllla iamomowania kii~tia.

Wieczory ł1tatralne.

Tragedja

zazdrości

Nr· 99.
w rozmowach z

toną,

jak i jej rodsioą, czę·
brał za czapkę i wy·
biegał z domu, wogółe zaś zacz1'ł sil) zaqied·
bywać w obowi11zk11ch ltiurowych.
Otóż, jak mówiit, przyczyn11 tego wszy•
1tkiego było, oo następuje: jeden z jego krewnych w Sejnach ostrzegł go, aby zwrócił
więk&z!}
uwagę na po&tQpowapie swej żony
względem „przyjaciela domu•.
Lonk poszedł
za tą radą i powziął przekonanie, iż jest ofiarą zdrady
malżeńskiej, przyczem pow ;; iąt
podejrzenie, iż przyczyniła aiQ de tego cała
l'odzina żony.
Do tego stopnia posunął ewe podejrze•
nia, iż miał Wł\tpliwośoi co do swego ojcos\wa względem 3-letuiej Mani.
Przed kilku dniami przyjechali do Lon·
ków dwaj bracia żony: Michał i Piotr, 01&yli
cała jej rodzina znalazła si~ w komplecie:
Odbyła sio kolacja, i;ia której był obecny i p..

ato podczas spn:eczki

Nikołajew.

Po kolacji razem lll jednym ze szwagrów,
Piotrem Sizińskim odprowadził rewizora, tym•
czasom reaata rodziny udała sit na spo·
ezy nek.
Kiedy Lonk zualazł się z Piotrem S. na
pod wór ku swego domu, w kom1ekwencji roz•
mowy, jaką prowadaili, Lonk zawołał:
- Wa1yacy jesteście łajdacy I Zawierzy·
łem wam, wazysfao dla was poświęciłem i
mam jako »apłatQ wstyd i hańbt! Zgin12 j•.
ale i was nie 'będzie na Świecia!
Z temi słowy wydobył rewolwer i zmie<
rzył do szwagra. Rodegł sio strzał, jedna~
Piotr Siziński odskoczył i zdołał wpaść do
otwartej drwalni, w kwrej się ukrył.
Oszulały Lonk z rewolwerem w sęku
wpadł do mies:i;kania.
W pokoju sypialnym
spali sne m twardym żona Lonka, z 3-letni\
córeozką, siostra Lonkowej 25-letnia JaGwiga
i teść /5·letni Michał Sizilł3ki. Lonk dał do
wszystkich po kolei s browninga wystrzały.
Kule, wymierzone w 'łowy nieszcz~Ilwycb,
pozabijały ich odrazo.
Z tego pokoju ubójca wbiegł do BflSie•
tłni'lgo. gdzie były prsyg:otowane posłania dla
niego i szwagra, a ~dzie !l~l. oteimanie spał
drugi szwagier 54-letui Michał Siziński z 'lynkiem Lonków, 9-letnim Joziem.
Lonk dał do nieb dwa st:·i·1ły, z których
jeden ranił Michała w brzuch, drugi- chłop·
ca w nogę. Przera.tony chłopiec wyskoczył
1 posłania i skierował ku drzwiom.
Furjai dał do uciekah1:cego dwa strzały,
oba

śmiertelnie.

Wyczerpany tern wszystkiem,

czego d°'

konał, pochylił się nad zwłokami
dziec ka,
coś wyszeptał, skierował broń morderc~ so·
bie do ust i wypalił, poczem padł trupem obok

zabitego synka.
Strzały w mieszkaniu sprowadziły wre•
szcie z ukryoia Piotra Sizińskiego, który za·
stał jeszcze charcz\cego śmiertelnie Lonka i
jęczącego z bólu brata.
Straszna owa tnigedja wywarła wielkie
wrnżenietembardziej że Bulesława lionka zwinv
ogólnie jako człowieka bardzo łagodnego U•
sposobienia.

Inatr „Dl
t;

Uodfłrne" KrOtka 1 (Grand Hotel)
~

Dziś

D,>rekcja T. Sołtyk.

nad program:

Kuniony m~.ż
•t
.ł'
Wyścigi łodzi

Trag~dja w 3 .akt. In-

scemz. S. Garma.
motorowych w Monaco.
Rudolfi flirtuje farsa. Oraz wiele innych.
Koncert R. Kantora..

Telegramy;
'relegramy agencji Wat z dnia 29 kwietnia.Prz,-gotowania wojenne.
KATARO-Z Cetynji donoszą, że Czar·
nogóra prz_ygotowu' e się do walki z Austrjs
i obsadza. wszystkie wąwozy z Cetynji de
Katara wojskami.
Rada koronna.
WJEDEN -Pfl.y końcu giełdy dzisiejszej nadeszła wiadomość, że cesarz powołał radę koronną. Wiadomośc ta wywołała
olbrzymie wrriżenie.
Klucz• Skodaru.
WIEDEŃ--~Neues Wiener Tagebl." do·
nosi, że wjeżdżającemu do ~kutari nast~p·
cy tronu czarnogórskiego Essad pasza wrQ·
czył klucze miasta. Jeżeli Essad pasza znaj·
duje się jeszcze w Skutari, natenczas
sprawa bałkańska staje się coraz; więcej tajemnicza i za w i kl ana.
Rada wojenna.
WIEDEN-···Cesarz Franciszek Józef od·
był dsiś naradę z ministrem spraw zagt·unicznych Berchtoldem, wojny Krobakinem:i
szefem sztabu generalnego Hetzendorfom.
„casus belli".
BIAŁOGRÓD-Dzienniki tutej22e wyrażają przekonanie, ~e dla Serbji wkrocze11ie woj_ak austrjackich na terytorjum cz•!: _

,OAl!!TA tODZl(A•-30- kwietnia

Nr. 9:t.

PrzJfaotew„nia ••ienne.
negórskia stanowić b~zie „cuus belli„ i
WIEDEN. Przygotowania do akcji
wojnę Austrji z Serbj:} należy uważać za
zbrojnej pr-uciwko Czarnogórzn trwajlł w
nieunikniou11.
calej pełni. Kata.ro zostało na skutek pła·
fłtraik śląski.
KATOWICE-Obecnie etrajkujei na Górnym Szlązku przeszło 90 tysięcy górników. nu sztabu generalnego opuezczone przez
Doniesienia gazet niemieckich 0 r,!\burze- ludność cywilną i żony oficerów.
Uchodzi za rzecz pewłłą, że przed
ni.ich w powiecie rndnickim są kłnrnstwem
eh id z i tutaj o prowoka~je o.sobników wyay- piątkiem Austrja nie rozpocznie akcji wołnnyc h -pt·zez rrncodnweów . w ubrania<>h jennej, ponieważ chce zaczekać na wyniki
górniJ.-ów, którzy maj:\ ~a zadanie wywoly- konferencji czwartkov.ej w Londynie i na
wać zaburzeuil'l, aby tym sposobem dać
rezultaty wpływów króla wloakiego w Ce·
s;i 0sobność policji do inte!'wencji.
Komitet strnjkowv przestrzega robot- tynji.
W1niki ko.nferencji.
ników przed wszelkiemi gwałtami i wzywa
LONDYN. Jak obecnie donoszą pisma
do nb>-0lutnego spolrnj11. ł\iek~óre fabryki
spt'owadzają węgiel z Waldenburga i Mo- tutejsze, na poniedzia.lkowej konferencji
F.f1Wskiej o~trawy. BerlińHki związek robo- amb.lsadorów w Lemdynie wykazało się,
tniczy wzywa do zaniechania strajku. Zazn11czyć należy, że na czele tej organizacji że większość mooar~tw jest pn~cirma akstoja, księża lrntoliccy-niemcy. Dalej dona- cji zbrojnej przl'Jciwko CzarnogÓTzu. Być
szą z obwodu strajkowego, że zarządy ko· może, że w razie koniecznej p-0trzeby, mo•
palń sprowadzają maszynistów z okolic carstwa zgodzą się na obsadzenie jakiego
Hllmburga i innyeh stron Niemiec, leoz na•
tychmiast po przybyciu opuszczają obwód portu na wybrzeżu Czarnogórza, lecz innej
strajkowy. Naogół syttJacja jest niezmie· akeji zbrojnej mocarstwa µra.wdopodobnie
nie z..akceptują. R6:>.ju i Fran~ja w żad·
niona.
nym razie nie wezm~ ud?,~><.łu w projektoWoltec zbrojel\.
BERLIN. W komisji budżetowej hr.
Mieli) ński określił stanowisko polaków w wanej akcji. Jeśli Francja brała udział w
srrnwie nowych zbrojeń niemieckich, 0 • · blokadzie, to tylłi.o dlatego, że byl to śro·
f:iwiadczająl', że polacy nie mogił być przy- dek pokojowy.
Przepowiednie dzienników.
chylni nowym zbrojeniom, jedn.lkże będą
p ARYZ.- Dzieriniki d~isiejaze etwierł:adali, czv 11rzi>clłożeniĄ sa konieczne, s
przed piątkiem nie nitleży •i~
w razie nielwzpiecz pf1stwa polacy i swoje dzają, że
stanowisko iibadają dokład11ie.
BERLIN. Na d~isiejszem posiedzeniu spodziewać rozpoczęcia akcji wojennej
Koła polskiego zajmowano się stanowiskiem przez Austrję, je&Rakowoż w sferach rz::i·
polaków wobec nowych zbrojeń. Stanowi- dowych anstrjackich oświadezono, ~ Au·
strjs przeprowadzi swoją wolę, ch(}eby na
sko to nie zmieniło się.
drodze gwałtu, dopiero jemM- v- pi%tek
Na własną ręk""
zapadnie ostateczna de~yz,ia.. W razie, jeżeli
że
WIE DEN. Półurzędowo donoszą,
konferencja awbasadorow 'w
czwartkowa
am·
ponieważ na wczorajszej konferencji
udlrieli mandatu A.ustrji, to
nie
Londynie
osiąnie
Austrja
Londynie,
basadorów w
gnęła pnyspieszania akcji co do sprawy wystosuje onr. do króla Mikoi:aja krótko·
cznrnogórskiej, przeto uzyskała swobodę
dzinłania i rozpocznie akcię - na własn~ terminowe ultimatum, żądając wydania
oznaczonym terminie
rękę. Pomiędzy - Wiedniem i Riymem to· Skutari. Jeśli w
Czarnogórze nie spełni żądania, to w so.czą s·ę jeszcze układy,_
BERLIN. Obecne stanowjpko Rosji botę rano pierwsze wojska austrjackie
budzi wielkie wątpliwości. Rosja podobno przekroczą granic~ Czarnogórza.
.Journal~ donosi, że ieżeli Austri·a nie
wystosowałt1 groźbę pod adresem Austrji
'
wrazie akcji na własną rękę.
przeprowadzi swej woli, to nietylko Monarchja ponios}aby pi·z1!z to klęskę zewnę·
byłoby to klęską we·
trzną, lecz również
wnętrzną dla domu Habsburgów.

Ostatnie tefegramy.Tełegr•my

.

specjalne „Gazety)

MEDJOLAN.

tu pogloeki, że dzięki
energicznej akcji Anglji, zostały już usunię
te ró?.nice zdań, jakie - panowały dawniej
wśród mocarstw i ujawniły się na cstatniej
konferencji w Londynie. Poiłoski te mówią,
ie mocarstwa powierzą mandat zmuszenia
Czarnogórza do uległości Austrji i ~ło
uhom. Anglia też weźmie udział w tej akcji.
Co się tyc:zy kwestji albańskiej w związku
s poja u ieniem się Easada paszy, to Austrja
otrzyma zadanie obrony północnych granic
RLiYM-Obiegają

ckie studentów

Dem&astracje antiustrja-

pov. tarza ilł

codziełlnie.

się

Wczornj studenci przeciągali z

Włamanie

do kaay miejskiej
w Piotrkowie. (Tel. wł.)
Dzisiaj w nocy nieznani złe{',zyń

cy, przebiwszy ścianę i sufit w miejskiej kasie, w Piotrkowie. rozbili
kas~. z której skradli 3,500 rubli.
Gubernator piotrkowski zawezwał
telegraficznie łódzkiego naczelnika
wydziału śledczego p. Rachmaninowa
w celu podj~cia śledztwa.

Przed ambaudą austrjack:\ przyszło do
1tarcia. 10 studentów aresztewano. Studenci
politechniki wymusili zawieszenie wykładów
i przył"l'ZJ li się d0 democ.11traeji, które O•
becnie zamieniaj!\ si~ całkMticie w demon·

wyszedł

Wczorajszy numer

nem

opóźnieniem

z godzin·

z powodu przerwania

prądu.

Z powodu jutrzejszego uroczystego
święta

Wniebowstąpienia

atępny

numer

o

1wykłej

ukaże ei~

Pańskiego,

Porażenie słoneczne.

Upały,

pauufłlce

w

Niem-

już

RZYM- Pogłoski, jakoby akcja zbrojna
Austrji przeciw Czarnogórzu już się rozpo· nie

dopiero w pij\tek

porze.

Od-powiedzi Redakcji.

demonstracji

anti-

Czarnogórze i Serbja.
WIEDEŃ-Pomiędzy królem Mikolajem
i królem Piotrem toczyła się żywa wymiana depesz w sprawie Alóanji. Z kół rzą

dowych ~zarnogórsklcb informują, że Czarnogórze moie liczyć na ... ałkowitą pomoo
&lrbji we wszystkich eprnwacb, związanych
z k westją Skutari i Albrrnji.
Juanszykaj abdykuje.
PARYŻ-Wydanie paryskie .N. York
Heralda" przynosi wiadomość, że Juanszy·
, kuj. prezydent rzeczypospolitej chińskiej
podał się

do dymisji.

„~UłTAłł

TURECKI"

-- czyli -

dworu

nT ai ern nie e

konstantvnooołskiego"
powieściopisarza

JERZEGO BORNA. =

=

Z górą 1000 stron ścisłego druku wiel'-k~o formatu na pięknym j>dpierze.
Z powodu, iż nakład tej ciekawej po·
wieści jest już na wyczerpaniu, radzimy pospieszyć się z zamówieniami na tą książkę,
którą wysyłamy natychmiast po otrzymaniu 3 rub. (z zapakowaniem i przesyłką)
lub za zaliczeniem pocztowem w sumie I r.
(można poczt. i stempl. markami). Bez zadatku zamówień nie przyjmujemy.
Całą korespondencję: rekomendowaną,
pieniężną i zwykłe należy adresować:

S-t. Petersburg
Pctersburskaja Storona, Bolszoj prospekt

•

56

N!

J. K. PETERS.

A.

ł.'fd

fi non s c *' n rs·CCfB:>TTI m c 1ll: n ua:COB
łO oni- BEIPtATftlE!
1

ciągu 40 dni nie nauczycie się płyn
nie mówić, czytać i pisać po niemiecku, po
francusku, po angirlsktt ! '.k1d'lie ·~ naszych samouczków, ułożonych wedle l!ajrn;wszych systemów

Jetell w

pieniądze

SPRZEDAŻ ŚWIĄTECZNA
po nadzwyczaj nizkich cenach

z najnowszego

materjała.

w najlepszym gatunku

f050

od

1850 1550

Kostjumy damskie

szoj prospekt 56-567.

~ )XNLBC

1850 2250
3250

na jedwabiu

!f,tj

WC

J. K. PETERS.

m•

}.in

J,<{t!

o;a:;asrł}

KORlYSTi\JtiE Z UJiH

z druku i są do nabycia 3 wicl!c~ tomy, z górą 800 stron 3cisłego druku

Wyszły

najnowsze faaony

zvJiatamy.

Cena samouczka w jednym języku z przesyłką
za zaliczeniem pocztowem I r. 10 kop.: dwuch
t r. 90 k.: trzech 2 r. 80 k.; czterech 3 r. 65 k.
Zamówienia fJi'~yja:uje j..ndy·11y .~ll~lt.d na r-.ałą
Rosję: PETERSBURG, P~tersi>. StaT()na, Bo1-

Palta damskie

POŚMIERTNE

UTWORV f\RTVS TYCZNE
GENJALNE'GO PISARZA

L. M.

Palta jedwabne

w wielkim

TOŁSTOJA.

W•rsyłamy

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

wyborze~

ScHMECHEL i

RosNEB

i jest do nabycia
broszurka

HermanQ Chajkina

1-sze znaczne

kułf11orne

kursv

Pełny komplet lekcji dla samouczków „Kuchnia
mi~sna i postna", Z '$Órą 1000 przepisów na

p<ikarmy. napoje, .:iasta, xoropoty, konfitury, pierogi, leguminy. Prawi.;- 300 stron ścisłego druku. Ce!!a z przesyłką za zaliczeniąm pocztowem 2 rb. 60 kop.
Rady i wskazówki, jak prawidłowo prowadzić
gospodarstwo domowe i przygotowywać smaczne, tanie i pożywne obiady z dodatkiem o krajaniq mięsa i o estetycznem upiększaniu stołu
i dań, 100 stron, z rysunkami. Cena 1 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.

Cena biletew wyłącznie .na powyższe oiągnien-ie
(4/4) • • 4 rb.
losu
Całego
(2/4) • • 2 •
•
~ół
(1/4) • : I •
•
uwiartki
Udzia.ty1 1/40 część 10 całych losów I rb.
2 •
•
20
1/40
3
•
•
30
1/40
4 •
•
40
l/W
5 •
•
•
50
•
1/40
Z prawem udziału 12 dni ciągnienia 4 i 5 kfaay
(4 kl. 9 i 10 Maja, 5 kl. IO Czerwca i trwa IO dni)
Cena 1/40 części całego losu 2 rb.
4 •
•
•
•
1/20
8 •
•
1/10
IO •
•
•
•
1/8
_Zamiejscowym wysyła się niezwłocznie po otrzymaniu należności lub
za zaliczeniem poeztowem.
Kantor Bankierski
L MACHONB AUM, Warszawa
ul. Marszałkowska N! 117.
Adr. telegr. „MACHONBAUM, WAR.SZAWA.

f

Każdy

Petersburg. Petersb. Storona, Bolszoj proJ. K. PETERS.
spekt 56-1,
Swieżo wyszła z druku

Piotrkowska 100.

Przewieziono ich do lnzasłonecz11e,
wielkie
c7.ęła, wywolały wśród
retu.
\Hażenie. Wzburzenie było tak wielkie, że
wczoraj ulrnzał się komunikat urzędowy,
o.świudczająey, że do wczorP.j w godzinach
W. P. A. Widzińskiemu. Najtańsl'le
polurlniowych ani jeden żołnierz austrjacki
są ubezpieczenia rzącowe. Czy kasy te wpro·
nie przeL:roczył granicy Czarnogórza
wadz.iły dział ubezpieczen t. zw. w posagowych"
W kołach urzędowych sądzą, że do dowie się W. P. w ka11torze :Banku państwa.
Ceny zniżone
akcji zbrojnej Austrji prze ci w Czarnogórzu
aio przyrdzie, gdyż czwartkowa konferencja
9 i 10 Maja r. b. odbędzie się ciągnienie 4 klasy
Loteryji Klasyćznej Królestwa Polskiego
ambasadorów udziel(Auslrj1 tak daleko idą
Główniejsze wygrane: 75,000 rb., 40,000 rb„ 20,000 rb„ 15,000 rb.
ce zadośćuczynienie, że ta odstąp\ od po2 po 10,000 rb. i t. d.
•
ludności

Jy policji w obawi
austrjackich.

na·

atracje nntiaustrjaekie ua rzecz Czarnogórza.
BERiiIN.

obećnej rozgrywają się

Rosję.

pociagajl\ za Hoą ofiltry w ludziach.
~boty w
Sztrassburgu 40 żołnierzy Gdnioało poraże

Ambasada austrjacka w
Rzymie jest oihraniana przez silne oddzia-

W chwili

krwawe, pierwszorzędnej ·yagi wypadki w
'T·.arcji I na Bałkanach. Dlatego też najpopu larniejszą i najciekawszą książką, pełną
nieprnwd1podobnych intryg miłosnych i polityczny<ih i rewelacji na tle bytow<rnia mnzuł·
mańskie~o w~chodu, który na drodze swej
spotkał cywilizację Zachodu, jest niezaprzeczenie niezmiernie scns1cyjny romans p. t.

pióra popularnego w Europie historycznego

chorągwiami

Podczas. nu1oewrów 132 pułku

wziętych zam~arów.

1~r.-~:.

;•

przez miasto.

czech,

Albanji, Włochy zaś południowych.
W oczekiwaniu wojny.

zostamrej chwili.

Demonstracje studentów.

Łódzkiej")

Konferencje polityczu•.

fi.

l'śl3 retu.

druvi bilet wygr)'wa.

ł

WIKIUOllUWA"
JflAKY
czyli W pogoni za
sławą

Skład

w księgarni A. Straucha
Dzielna 16. Cena 15 kop. 16~8-l

główny

Potrzebni

chłopcy

do roznoszenia gazet. pierwszeństwo
mieszkającym na Bałutach. Admi··
nistracja Przejazd 1.
~oła

rzemieślnicza

sztucznych kwiatów
nagrodzona na wystawie miiidzynarodowej w Paryźu krzyżero honorowym,
złotymi medalami i dyplomem przyjmuje obstalunki na „dzień kwiatka"
ba.rdzo tanio. Robi różnego rodzaju
drzewa do dekorowania kośefołów i
salonów. Przyjmuje do nauki dziewcziita bezpłatnie; tamie jet;t do sprzedania maszyna do krajania papieru,
średniej wielkości.
Dłaga 25.

Poszepczyński
1309-20-1

Sklep
do sprzedania
z obuwiem.
Piotrkowska 138.
1316·2·1

N. 99.
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"
jest od dziesiąttOW lat
Woda z Wililungeńskiego Żródla Heleny (.Helenenquetl e")
~aan.w:JfD,, jlMklarn, ~
z dookonalym skutkiem dla celł>w domowej kuracji przy
mieniach, !?tatku i wszelkich innych clerplenlacll irerbw.y~h i "clulnewyó P"'41.D. ńilł'
nowszych badall zaleoan11 ona jest rilwńłe2 przed wue1łt~elllł laaalt llll'Ol!Yableml ..a~
to
cłluym na cukrzycę (Diabetłle), a 'to dla skompensowan ia codziennet utr.atJ ~ któTJ
objaw stanowi jedną z cech zasadniczych tego cierpienia. Woda ta ma dla matek w okresie
wplyciąży eraz dla dzieci w porze rozwoju rćwnie2 wielkie ZNiczewiie wshtełt swego

Dziil1 jutro i

TEATR

TEATR
Głównej

lłełeaenqut-lłe ~I glównet1t tTOdfem Wildlillgen'u,QJ ia ~a jesl ~t~J i!o&od
..... t.111 lł!ft1llO uciQPycz;aj s.z.c~łilRDN skła.do.W chemi:czoemu -jedynem w-łwtec»-'cały•
:
SCMO t°91~'1'.......-ł4.327 floracfuszów, 2.245.831 bttlelek WOdł" 'łl1')'St'ilnef ~
• ~
llró1e:tłWD • Ces.ars!WD U)ZU SALZMAll ft•
aeaera1„ ...,..HllłłHt
Warszawa, S111at1rska 38.

'I

„

i Piotrkowskiej

li OIOU!at

Pozatem mnóstwo naołych kom. oraz wyb. idjęda z natury

najlepszą atrakcją zebrań

r:tt}~r..

Sprzedaź

po cena61a
tabrycz·

jest najdoskonalszym Instru-maikm doby współczesaej. Zadawala. BaJW1"
brednitjsze wymagania a,..
tystycme. Jest najłep
szym przyjacielem rodziny
towarzyskich.

nJezmonloflJłlłłie

• • *

KOBłtIY!

w wyk. wybitn.

amerykańskich

MASZY N do
SZYCIA

nJ'Ch 1

art.

}lallf.

wyżymaczek amerykańskich, Gramofonów i płyt. za gotówk41 i na
oraz haftów ręcznych, ma.szynowyc h i przyborów do haftu.

raty

B. Pomorski i S-ka

I bez Przerf09

Tel. 26-87,

•••

do talka.

flCH,

Dramat wzrusz. w

'
PathefOn
Gra

innemi damonstrow . będzie wspan dramat w 2 wiei. ezęśe.

pojułPze niebywał»' progr~m.-Międą

Szalone zamachy

"OA ZA' '

róg

- . g ""dowę -to~a. Opróca tego natety A polecit fałlo na)lepsz'ł wodę stoło"'
Ila I~ .todalClłego odiWałrnnia ne waJsdrie bloay ~łuzowe. szcugćlniej tam~ g~ie wo-

I

Łódź,

Konstantynowska .N'! 12.

112ł-87-8

W nalzapadlejsze z~ątkł kraju wnosi świcty powiew wysokiej
a każdemu dostępnej kultnry I w obrębie ogniska domowego
pozwala cieszyć się rozrywkami, dostępnemi dotąd tylko dla
mieszkańców st-0lic.

z tubą lub bez tub13 gra bez
zmiany igły, szafirem.
Płyty

grają

zawsze

~ysto.

Skład PathBfonów

Specjalny

nr.

ut.

niszczą slę

KataJog i darmo! !

miesiąc nowości!!

Co

nic

1-ue Pietra.

Telefon lH9.
111,
Piatrłttl~ka
Sprzedaż a1a raty na warunkach najdogodniejszych.

tódź,

W~rnlki2 IW naffaniei i naiaknratlliłi.

w.

=

GÓ RSK I
· SZEWC

Mikołfijewska
Poleca Sz.

32.

obuwie wyJ(wintne w włelkim wy•
borze po cenach przystępnych.

klijenłeli

~elkim medalem złotym na wystawie
mieślniczo-Przemysłowej w Lodzi.

Firma nagrodzona

Oglosz.enia drobne .

.fin alitrmtwu iłti Bi

B•zphłtrri9,

sprzedaż za gotówkę

inteligentny
M łody
biltałceniem 3 kl.

portjer z wyposzukuje posady, poslad" świadectwo służbowe 6 letnie. Wiadomość: Gubernatorsk a. 30-19.
1154-3-1

nigtra.cji Ga.sety Łódzkiej.

minut przed rozpoczęciem
matchu bieg rozstaw ny na 500 m.

-- !

~ płócienek na fartuchy, koszule, powłoti pośei~we oru pttr· :

i

h. ~ajcberta

.ą.

ł

1.
Zielona 14, Telefon 30-08.
~
święh
i
niedziele
W
a> Sprzedaż hurtowa i detaliczna.

:

•

Łódź.

zamknięte.

1B15-10-l

wyi>ajęcia

1151

Targowa 52.
1155-3- I

poaiedziałek . zginął chłopiec 4 letni
trykotową koszulkę niebieską. bez czapki, imię Icek. Odprowadzić
proszę Zachodnia 52 Kon.

•

wsypy. Póleca sHad fabryczny:

oo

S
Wubrany w
klep

Najlepsze źródło zakueu

er puru tureckg-czerwonego na

„

'-łr

;111111

na imię 'J'eofila
~inął pasęort
'- Lachacińskiego, wydany s gminy
Wiskitki pow. l>łońskisgo gub. wa.rllb2-3--l
s~wsłiej.

Dzielna .M 4.

,,,„
I.I)
Jl\.

'-'~

Zawiadamia, ie cenntl!: nasion na sezon bieżP:CY opuścił pras• l
wysyła się kaśdemu franco. Nasiona. warzyw i kwiatów na.jświ~żazyeh. zbiorew. Cebulki i flMce do wios6llnego sadzenia w d.o
borowych od.miana.eh,

/.6\

Z szacunkiem

.:~

~

\ł1

Pi~trkowska NQ 76.
p· t r k OW ska NQ 306 (Gó rny Ryne k) •
JO

Y„1!1

~

W

Zgjerska NQ 7.
GłOwna Ng 51.

Jl\..

I.i\

, Telefon N! 14-99.

FILJE: S,acerowa Ng 13.

~.''.

-------- $
----otł'Zebny chłopiec 18-letni do skła- .:I~
P du
aptecznego. Wia.domo4ć w admi- W

połudn.

FART UCH OW

i na ro.ty,

na, wyna.jemk:i, strojenie i repera.cja.
G rzegorzews ·, Piotrkowska 117, tele1022-!'i2·1
fon 14-02.

Piętnaście

-c -

.

na.uczycie.la .

i pianina kraj~
Fortepian„
zagraniezne w d.użym wyborze, Q1
zamia- "'.'.ł\.

Hrebrzyńska.

Ił

Rze·

- •.•~~S~~9a~~~l~W~.,.~~~a~w,~.:w
~9$~
'/P.:.
ko.n;;-:icufu;::iek::d~~~„~:~ t~~~- "r.l f._:rł\1~~w

oni-~ n- Iourin~-un~
Początek

bez

. snera po angielsku, francusku, niemiecku, rooyjsku. Nakład autora. Zł<r
ta. G, Warszaw!\. Zeszyt 1-szy wysyl06l-2B-2
ła się bezpłatnie,

Czwart ek dnia l·go maja

Nr. 37f39.
o godzinie 4 i pół po

bo

12lJS>.15-I

W S J
a Wa.
•

.:.-~

'"
QI

.:I~
~

Q1
,.~

'V
~

Ceny nizkie"l
Ceny nizkie.
'~
r.•~
~~~.C:~~.C:'°~~~~'-~~,C& ·
~~C4~~
ę~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
-~~9~9S~~9~S~~~e~9~99~~9~~9~~S9~€$€EEeE!EE~~

~

1.v.:§:oąi PRALNIA BIGUZNY Znana w .t.odzi ~
M. Cieśł·ak, Piotrkowsl<a .N! 88. •oddzi& "

IP

także

I

i

Znana

Za.~amirua

ntniejuem. Sz.

Klij.eD.telę.

ze

otworzyłam

I

da.msk\, ~
firazki, porijery, dywany, wogól'e wszystko w zakres chemiczny li)
imię
!
aginl\ł paaz.pt1rt wydany na.
Z Stan.isłĄwa Iłyf.htera z gminy Pili- !"' -.Nh.cxlza,ce pQ een.ach banko przyst(}pnyeh . Z szs.c unkiem
..,
ca gub. ltialeckiej :powiaiu Olkat1M.
8-1
kiego.
Piotrkows ka 88, w podwe•zu.
\. 21-104-18

Zaopatrując
ioi>warlfthj

nowoot._~·HJti!;

łokdowo-plantieryj'1ym,
U.J.11r8fia się -poważne fłrmy o nadesła
ai• ofert i cenników 1 próblmlDi..

.Aiod.res: Wianie-web. . Inotxio, poczta
UG--8-1

:R~. p!Ą-~

I

I

ckemicimej pl'a.lni i przyj.muję wszelkll garderobę męek~ i

Cieślak

!

li

~ESEESE!~~~e~&9~~9&~~~&999E~E~~~&~9"f"

7.

.OAŻETA t(5DZKA•-so kwietnia lłl~ r.

li

Do piątku 2-go
aja włącznie
między

innemi

Do piątku 2-go
maja włącznie
między

''

Kine-dramat w 3-ch

a) Uśmiech fortuny;

b) Ruina

inne_m!

cz~ściach

majątkowa;

c) Syn -

ofiarą zazdrości~

Wyjątk0wę

zdjęcie z natury z Serji Naukowej

.

Orkiestra koncertowa „Sextet"

li

Jedyny egzemplarz w Łodzi

Ostatnie 2 dni.

Sroda 30 kwietnja i czwartek 1maja

I

\

I·

:P· :pow.

'

H. Sienkietultza w 6 cz. 2800 m.

dł. DemnnstrofOłlnie

Początek przedstawień

o godz. 2-ej, 4 i

pół,

7-ej i 9 i

pół

-.

Pończoch

6a1ownie miei~kie wto~lt
i

Trykotaży

E. S0§S]Vl1\HH

&

Andrzeja Nr. a - Ł6dź
-Łódź Poleca wielki wybór pończoch i skarpetek, damskie z przędzy, FU-de-CoS
Ubranka trykotowe: dziecinne i wszelki1<> · inne
i jedwabne.
1210-10--1
wyroby trykotowe.
Przyjmuje eię pończochy do nadrabiania.
-ma
... '"*

Bezpłatne

•

•

szczep1en1e ospy
w a1T~bulator. szpitala małż:
_Poznańskich Targowa 1/3 we
wtorki i piątki od 12 do 2.

,.'-·
~""i;i;.·-....: ~ ,.,."'.~""'"'""'. ę;~.......·~""~~ ............ „..... ,,...... ~""''y.... ~· ._.. ._.......... ~""·'"'"·~ ~~·~~
,;f

"'
I

~:::C;~~,~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~;C~~4:;~;C':~

. .
. s A VOY''

~AR~ĄD

,,1

~''

kaw1arn1 hotelu 9,

\fi

w
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Q1

\tł

\t1

-

zawładamia, że w dniu IO lutego r. b. otworiył własny dział

"~

~.
~ i.t\Ił\

tak~ że

Dział

zado·
ten prowadtony jest pod kierunkiem wybitnych l!pecja.listów,
wala najwybredniejsze gusta.
Cukiernia dostarcza wszelkiego rodzaju ciast, tortów, cukrów, lodów, baumku·
tł
· Jill ehenów i t. d. na wesela, zab~wy i zebrania po cenach umiarkowanych,
.
Zamówienia przyjmuje ei~ telefonicznie.
.:;
•

,,1·~- .;
·s.\~

Telefony X2 12-72, 12-74 i 3(}.73.
~

1241-10-2

W :piątek, dnia 2-go maja r. b., o godzinie 1O-ej rano, w III oddziale Lódzkiej Strazy
Ogniowej Ochotniczej odbędzie się

sprzedaż
drogą

licytacji.

Zarz~d

1.6~

kilku koni
z arząd

rn14-2-1

~ t~
1.6~

m
en

-~:~~t:w~au~uchenów, cukr:~;~~Ch.
CO

w.

Gazowe kuchnie C1J Cłlielkim CIJYborze
na skład;ie.

Targowa 34.
Pracownia

~

Hmr Ceny miejsc zwyczajne.

[elem suouuraryawan~ u~ra1n „~Ul

0 ru

trwn Zi pół 2odZ

Orkiestra 12 osób.

Wszystkie miejsca numerowane.
Dyrekcja S. Śliwiń11ki.

?•

~

~tiaiY Ogniowei.
tó~lł\iei OlhOłRi[lei
**
+vw
Eksploatacj"i

~

Łódzkicu~ In~~~~! M~~ejskich

t

kOń!kie :~f;:e~ tó•J i
!kór.Y wołowe,, Juowie, [ielore,
l'ji
IUiZOn~ na nawozy M\:ł[lkD
nmalC[ łOPIODY do celow tech- Krew
~
• ~ sztu:zne. • łł
' k nicznJ1ch. b t
.
m1eso-ko~tna ~f d-1~orf:u i at/~~dy.UCZ• Włouen tap1rnuk1 ~ezynyv k~ll~u W):borowych. 'Z[l"[l'ne suchą LM Sltn[zny
fnkomany
U •
mokrą. U!I
kolorach ~„ ii
Jakosc1ach
IV

i
'-''

iJ\

lł\

i.•~
I.i~

A

-~·'

~~~9~~~~~~~~~~~S~~~~ ~~~~~~~~~~9~~~~'

Poleca

I

"

1

po 15 kop. za pud na miejscu bez odstawy

.

952-

lA MłA~l

~

8

.GAZJ!TA lODZKA·-30 kwietnia 1!11 r.

N.99.

zniźOnej

Przez krótki czas po

.

1r.

ceAie

!!WYPRZEDAŻ!!
15 tomów

płnego

GUY
zamiast

~O

zbioru utworów, prawIe 5OOO stronic dUieJo formatu
DE ft\l'UPiłSitłtłT'll
t

10 rb. tylko ł rb. 50 k. w wytwornej

złoconej oprawie

kop.

7 rb. 50 koD.

Dr. M. Papierny

Dr. W·zllL~r~!~WICZ

Dr. B. CzapIi cki

ś.ednia

Akuszer i apecjaliata
•
cho,"ób kobie.Jch.
Specjalista chorób sJrornych i wen.- Przyjmuje do 11 ej rAIlO i od 4 l pół
ryeznych (kosmetyka lekarska twarz,. do 6 i pół po poludn. Południowa 2S
i włosów).
Tel: 16-85
907-12
Przyjmuj • .t 9-2, od 4. i pół do 9 w.
;ł:9~~~$3S$S3Eeeeeeeeeeeee Choroby uszu, nosa i gardła

Choroby skórne, weneryczne i Ordynator szpitala Anny-Marji.
mocz.opłciowe.
Piotrkowska N! 120.
Przyjmuj. od 8 i pół do 10 i pół i Przyjmuje od g. 11 - 12 rano i oa ,
od 4 do 7 i pół wiecz. W niedziel.
do 6 i pół po poł.
od 9 do 2 r.
202-11- w lIiedziele i święta od 10-11 ran.

Guy de Maupassant jest autorem uwielbianym nietylko przez francuzów, lecz f przez świat cały.
Wystarczy zwrócić uwagę na opinję wypowiedzianą o nim przez J. S. Turgienjewa ł L. Tołstoja,
aby zdobyć pojęcie e tern wysokiem stanowisku, jakie Guy de Maupassant zajął w historjl 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 rozeszły się w zgÓfą 300 wydaniach, każde w
kilkuset tysięcach egzemplarzy i tłómaczone są na wszystkie języki kultura.lnego świata.
Dzieła te przedstawiają olbrzymią wartość w czasach obecnych, w których tak wiele umysłów, zajętycb
roztrząsaniem kwestji stosunku filycznego mężczyzny do kobidy. W powieściach Maupassant'a czytelnik
znajdzie rozstrzygnięcie tych zagadnień, przeprowadzone w slX>sób, zgodny z rzeczywIstością, Książki
wysyłane są za zaliczeniem pocztowem: przesyłka na rachunek kupującego podług taryfy pocztowej, opakowanie bezpłatne. Zadatek w 2 rb. 50 kop. wysyłać należy (można markami pocztowemi lub stemplowemi) do

,Jedynego składu na całą RosjE:: Petersburg
Peterb. Storona, Bolszoj prospekt 56-l.

Dr. 1.llDin~ind
M 2

'"
u..a..u.
L'"łlborłl'torJ-"'"'"
. tr
a.
N SCHATZA
Magls
'd' l p' t k
k N2 50

Piotrkowska 18.
Choroby wewnętnne i nerwowe_
Specjalne: choroby, żołądka, kiszek.
przelD.ia.ny materji (cukrowa.: podagra.
otyłość i t. d.)
t O Z, U. 10 r OWS a
. Niezbędne dla
djagnozy lUIlI.liz,. ehe_ Telefon. 26-81.
• _
ml<:zne i bakterjolog. wydzieliu i krwi
Badanie krWI na s,fths. W' labol'atoJ'jum własnem. Od 11-1
Wszelkie analizy lekarskie i cher.' no i od 5--7 i pM po ło,udniu

J. K. Peters.

_iczne~ mo~z!l' plwo~in {gruźlicy)

krwi, wJdz.ehn drog moczopłciowych, wod,., mleka i t. d

~ARZĄD

LOWEGD

BANKU HA

w ŁODZI

podaje OlmeJszem do wiadomości, że na mocy uchwały zapadłej na
Zebraniu Akcjonarjuszów w dniu 10/23 kwietnia r. b.

Ogólne~

Zawadzka' 12.

EeeeEeeeSSSe~€eeSeeESeee

N :\.jlepszym

skórnych moczol'łclowych.
Gabinet RoentgeftOWSild świa

w stosunku 11% czyli po rb. 27.50 od akcji na 250 rubli I-V emisji.
Wypłata tejże uskutecznianą będzie, poczynając od dnia 11/24 kwietnia r, b. za.
zwrotem kuponu: N2 39 - I-ej emisji, N! 30 - II-ej emisji, M 18 - III-ej emisji,
M 16 - IV-ej emisji i N2 1 - V-ej emisji w kasach:
a) Banku Handlowego w Łodzi i oddziałów tegoż w Warszawie, Lublinie,
Radomiu i Kielcach.
b) Wołżańsko-Kamskiego Banku Handlowego w Petersburgu.
c) Mitteldeutsche Creditbank w Berlinie.
299-3-3
Łódź, 11/24 kwietnia 1913 roku.

.6eeec6E$~~~eeE<e$$Eeaeee

Dr. Ark. ol nerl
Nawrot 38, tel, 20-10

Główna

przychodzących

.3.

JV2 51, róg Wadzewsklej, tel. 30-83_

W

Choroby dziecinne i wewnętrzne Dr. Kerschner od 10 1/ 2 -121/:: W południe.
Chirurgja Dr. Kaufsnan od 3--4 1/2 w po połudn.
Choroby wewnętrzne i dziecinne r. Fried od 6-8 po południu.
Choroby kobiece i akuszerja Dr. Szyldkrei: od 1-2 po południu.
Choroby weneryczne i skórne Dr. Langbard od 11/,-3 po południu.
Choroby oczu Dr. Goldsłein-Polak od 6-8 do południu cod'lltmnie.

Analizy krwi, wydzielin i moczu.

Badanie mamek.

Porada 50 kop.

\Ii

'Ji

iii

\fi

\Ii
W

Dr. Sonenberg

~
iIi

<.;horoby skóry, dróg moczowych
i wenerymn1e,

\Ii

ul. Cegielniana 14

w
W

od 11 -1 i 5-7 1/ 2•

Dr. Rosenblatt
Łódź,

Piotrko

ska M 35,

Telefon 19-84,

ChDroby USZU, nosa i

Okulista Dr. Hugo

KLINIKA CHORÓB OCZU
OPIEKUŃSTWA OCIEMNIAŁYCH

ANDRZEJA .Ni 4.

Od 10 - 11 r. i 5 - 7 po
dziele od 10-11 r.

Goldblatł

Telef. 9-70.

od 12-1 i od 5-7 wiec/:.

Południowa M 2.
Telefon 16 13-59.
Chcroby skórne, włosów, wenerJczne, moczopłciowe i nie.
mocy płciowej.

KONS'f ANTYNOWSKA 11.

&~~~~&~9~~99W~~~~~~9~3~~&

~~~seee*-~~&S~S€ee~S~~&999

Ulica

5yphilis, skórne, weneryczne
chorob, dróg moczowych.
LECZENrE SYPHILISU
EHRLICH-H AT A 606.
LECZENIE SYPHILISU EHRLICH· Puyjmuje od 8-1 rano i od 5-8
HATA 606 (waródżyluie) i 914.
Wteml., dla dam osobna poc~ekalnia
przyjmuje od 8 -1 r. i od 4, - 8 PP.. od 4-5. W niedziele i święta tylko
panie od 6-6 Pl>
do 1 rallo.
Dla pa.ń odclsielna poczekalnia. 1526

•• ~aktor i wldawoal Jan Qr.deka

tnia

Cena za

cerę

KRE
50 kop.

słoik

i

75 kop.

Żądać tylko w lik ładach apte!}zn.

Materjały

~IDl~i

na

i suknie

hurtowo i na arszyny po cenaoh

fabrycznych a

także

resztki, fartuchy alpa20llJe
j inne poleca LlRDEftU\N Ą'ól
czańska 131, wejście !'J NI'. 129 II p.
m, 19. Handluj~{',m rabat.

F T
przyjmuje

się

na letnie przechowanie
Ą.

Bromberg

Skład

fuier

Piotrkowska Nr. 3l.

gardła.

Telefen 12.84.
1026-5-1

poło

w nła
711-2--4

dla przychodzących chorych

765-156-65

Dr. L. 1{laczkin

opalenizn'), plawy, prySZCH,
..,gry UBuwa radykalnie i udelika-

Pierwsza lecznica le arzy specjalistów
45.

Dr. L. PRY8ULSKI

,

•
I

Nr. 54 i Konsłanakuszerja, choroby wewnętrzne Hawrot
tynowska 75.
od 9 i pół rano i 5-7 po pol

Specjalista chorób gardła, "osa,
uszu i zboczeń mO\l y (jąksnie,
sepłenienie i t. M.) pvdług metod,.
rof. Gutzmanna z 3erlina,
Godziny Jlrzyjęć: od 10 i pół do 1~
i pół i od 5 do 7-ej wie cz.
Piotrkowska 165 (róg ŚW. Anny
Telefon
52.

chorych

środkiem, ochrnniają,cYll1

od zaburzeń żotąd1cowych, desynterji
i t. p., jest kielisze1c wina. St.-Raphael
na I5zk:l.ankę gor~ej herbaty.
Zl\dać wszędzie.
779

tło-lezniczy

Godziny przyjęć od 12-2 f od 6-8
wiecz.; dla Pań od ó-G p. p. W niedziele od 10-1.

Dr. Karol Blum
lekarzy specjalistów dla

.

Choroby skóry, włosów i weneryczne.
Kosmetyk", lekarska.
Przyjmuje od ł2-2 i 5-8 Panie od
4-5 (osobna. poczekalnia.), w niedZiel,
do 4 po południu

23-78.
Specjalsta chorób wenerycznych,

została

esee S e

Dr. 1. ~i~entrom
Dr.
A"~
Krótka 9, telef.

Dywidenda za rok 1912
zatwierdzona

EEEeeeeeEEE6WSeeeEE€eeeee
Dr. me~. J. Szwarcwasser,

Piotrkowska 45 (róg Zielonej). Telef. 30-13.

Wewnętrzne

i nerwowe Dr. I. SZWARCWASSER od 10 - 11 i 41/ 2 - 51/, codziennie.
Choroby skórne i wener,czne Dr. L. PRYBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki, piątki od
l1/z-21/z a Poniedziałki, środy, soboty od 8 - 9 wiecz<lr.
Choroby dzieci miejsce porad dla matek Dr. I. LlPSZYC. codziennie od 1-2 po poło
Choroby chirurgiczne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 i 7-8 wieczór codziennie.
Choroby kobiece Dr. M. PAPlERNY od 3 -=. 4 codziennie.
.
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 9 10 rano.
•
Choroby oczu Dr. B. DONCHIN Niedziela, piątek, sol:ota od 1 - 2 po południu.
.
Poniedziałek, włorek, środa, czwartek od 1-2. pp.
Choroby nosa, uszu l gardła Dr. C. BLUM Piątek, sobota, niedziela od 9 - 10 rano..
Analiz~

krwi,

w~dzielłtl.

moczu.

Badanie mamek.

Porada 50' kop.
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