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pojedyńczy 3 kop.

Redaktor lub jego zastępca przyjmuie interesantów w sprawach redakcyjnych
od 9 do 1 w redakcji - Widzewska 106a. i od 7 do 8 w administracji ulica
Przejazd 1.
Redakcja ulica Widzewska nr. 106a (Telefonu Nr. 20-22). Administracja
Przejazd nr. I (Telefon 20-30). Nr. skrzynki pocztowej 570.
Rękopisów drobnych redakcja nie zwraca.

Roanle 6 rb„ półrocznie 8 rb„ kwartalnle I rb
kop., mleslęcznłe 50 kop.
Za odnoszenie do domu 10 kop. miesięcznie.
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Marszałkowska Bla
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Administracja otwarta od godz. 11 rano do 1 po

1'el. 198-65..
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Ogłoszenia:

Nadesłane na I stronicy 50 kop. a
wiersz lub }ego miejsce, wśród tekstu
60 koµ., reklamy po tekście 15 kcp., nekrologja
15 kop., Ogłoszenia zwyczajne 10 kop. Z8tlliejscowe
po 12 kop. za wiersz nonparelowy. Ogłoszenia małe
l ! pół kop. za wyraz. KaMe ogłoszenie najmniej
10 wyrazów.

południ, 1 .

f'ilje: Zgierz, Aleksander Lach, kiosk kolportacyjny.
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Na stacjach kolejowych 5 kop.
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Jutro o godz, 1-ej w
poludnie przedstawienie dla dzieci

Bilety u Friedberga i Koc , Piotrkowska 9

~.

-

1 Marca 1914 r.

Otwarcie SCENKI SATYRYCZNEJ

powrócił.

w salonach hotelu :

l~ilr MIK~ IURf
Cąidniana

~awniej

34. Tel.

a5-23~

„URANJA'"•

Gościnne występy p.

Adolfiny ZIMAJER

r

Dziś
dni następnych znpełnie nowy program: RAJSKIE JABŁUSZJCO-operetka Offenbacha. MARCOWY KAWALER krot~h~ila. i czę4~ koncertowo-kabaretowa :i udziałem p.
A. Zimajer. Dziś 3 przedstawienia o g. 6, 8 i 10 wieczorem. Ju

Wniedzielę, 22 lutego Hl't.ł r.
wSali Koncertowej, DZ'i.::lna 18

tro 4 przedstawienia o g. 4. 6, 8 i 10 wiecz.

B~llY~ll[ll

1~1mt makonliteuo Dia •
Bilety w kasie teatru n THALIA",

Dr. med. P. BR U
były asystent

z

udziRłem

P. L. Keller -~menlYńi~iei
(fortepian).

Dzielna .N! 18.

1285-1

Dr. W. FISCHER
Ordynator szpitala Gzerw.

Krzyża

kliniki bedińskiej. osiadł w Łodzi
jako specj•liała chorób:
Choroby weneryczne, moczopłciowe, skórne
skórnJcb, weneryansch. dróg moczo•
I chirurgiczne.
WJch, kosmeqki lekarskiej.
Przyjm. od 10-12 r. i 6-8 w., w ~iedziele święta 11-1
Przyjmuje od 8 i pół do I i pół i od 5 do 9 wieczór.
Panie od 4 - 6. Dl.a pań. osobna poczekalnia..
ul. ZIELONA Nr. 3.
Krótka 4, Tel„ &545„
1289-0

Czytelnikom ~t mamy nader po:ieszający fakt do zakomunikowania. Epi·
lepsja, czyli padaczka (choroba św. Walen·
lego) ciężka choroba nerwowa, polegająca
na peijodycznem zjawianiu się ataków konwul~ji, cierpienie dotychczas uwaźane za
nader uporczywe - tm.dno poddające sfE:
leczeniu stało się o!>ecnie radykalnie uleczalne:n. Zawdzięczać to należy nowemu
!rodkowi, który zresrlą zagranicą znany
jest od lat kilknnastu i stosowany poVszechnie przez ogół lekarzy, mianowicie

środkowi pod nazwą „EPILEPTIKON D·RA
WEILA•. Środek ten, (wyrabiany przez
laboratorjum chemiczne apteki • pod Łabę
dziem" w Frankfurcie nad .Menem, jest
kompozycją farmaceutyczną, zestawioną na
zasadzie najnowszych wyników badań lekarskich. Działanie Epileptikonu polega
z jednej strony na zmniejszaniu chorobliwe} pobudliwo~i kory mózgowej, przez co
usuwa się- czynnik, wywołujący napady
drgawek, a z drugiej strony na wytwarzaniu substancji krwiotwórczych, nadzwyczaj
ważnych dla regeneracji krwi i działających
ofywczo na nerwy i komórki mózgowe.
Wskutek tego .Epileptikon D-ra Weila• jest
środkiem specyficznym w leczeniu Epilepsji,
gdyż po przeprowadzeniu całkowitej kura·
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Choroby wewnętrzne i nerwowe specjal.
(serca, płuc i przemiany materji) ---------
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cji, polegającej na kilkumiesi~cznem jego
przyjmowaniu bez przerwy, ataki konwulsji
zdarza ją się coraz rzadziej, wreszcie nikną
zupełnie. Dlatego też preparat trn został
uznany przez najwybitniejsze powagi świa·
ta lekarskiego jak prof. Erb, Forel, Oppenheim i inni, którzy w pracach swych zalecają jego stosowanie bez żadnych zastrze~eń.

„Epileptikon D-ra Weila", wskutek
uspakajającego i jednocześnie wzmacniają·
cego działania na organizm, może być
nadto stosowany z doskonalymi wynikami
w wielu chorobach nerwowych, a więc
w nerwowem osłabieniu (neurastenji), w
histerji, w stanach podniecenia i rozdraź
nienia, w niepokojach serc.owych, bezsenności, migrenie i wielu innych. Tak więc
środek ten staje się wielkim dobrodziejstwem dla wielu ludzi cierpiących, gdyż po
dłuższem i systematycznem jego przyj mowaniu nikną dolegliwości nerwowe i wraca
utracona wskutek choroby zdolność do pracy. .Epileptikon D-ra Weila" można nabyć we wszystkich aptekach i większyĆh
składach materjałów aptecznych. Jeneralni
przedstawiciele na Królestwo i Cesarstwo:
Treutler i Bernhardt, Warszawa, Warec1'a 9,
wysyłają literaturę na żądanie gratis i franco. Oryginalne pudełka • Epilepticonu"
są opatrzone plombą rosyjskiej komory
celnei
1295-1.
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wojnio bałkańs iej 1,urcj:1
w okres „opie1d„ wielkich
mocarstw europrjskich.
Interesy jej ważą się dzic;inj nio
w Stambule, lecz w gabinetach dyplomatów europejskich.
Znaną jest bo~dem wsL.ystkim
bajka o niedobitym niedźwiedziu.
Otóż sytuacja obecna w Turcji
wyjątkowo bajkę tę przypom ;na.
Dzielę dziś skórę na niedobitym jeszr:ze niedźwiedziu tureckim
anglicy, francuzi i niemcy.
Wprawdzie Turcja istnieć uadal
musi, ale nie turecka. Może rosyjska, niemiecka, francuska, angielska, włoska, austrjacka lub nfrykańska„. istnieć jednak musi.
Badawcze oko przenikliwego ob·
serwatora widzi tylko jedno.
Przesuwa się oto przed nami
'i:ały szereg układów, mających na
celu skrępowanie potężnego niegdyś cesarstwa otomańskiego całym
szeregiem więzów różnej natury,
mocy i długości.
Czy się w tych więzach 1.,urcja
nie udusi, to już jej sprawa.
Konsolidatorzy na razie o tern
nie myślą. Myślą o tern atoli dziennikarscy politycy i nazywają konsolidację interesów tureckich 1ikwi·
dacją politycznego i drnnomkmega
gospodarstwa Turcji.
Po

wstąpiła

2.
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Operacja nad bankrutem, dokonywana przez wierzycieli. Ot,
wsz:1stko, co niepokoi płytkie mózgi dziennikarskie•
A tymczasem trzeba wziąć pod
uwagę jedno,
i~ strony
rokujące,
likwidując interesy tureckie, zała
twiają własne swe spory i poracb u nki.
Więc, np. Anglja w roku -ubiegł_\ m
z1ik\,..·idowała
część
swoich
pretensji do tureckiej własności, zarazem Jednak zlikwidowała d1ażJiwą
część swego sporu z Niemcami.
Mowa tu o rokowaniach, których objektem była droga żelazna
bagdadzka. Niemcy nieco ustąpili,
anglicy ustąpili więcej i tak
się jakoś pogodzono kosztem trzeciego.
Oc7.ywiście ugoda anglo-niemiecka musiała pociągnąć za sobą ugodę franko-niemiecką. Pierw~za bowiem usunęła ciążące na niemieckiej
Hnji bagdadzkiej pretensje angielskie, trzeba było zatem usunąć również pretensje francuskie, by ją wyzwolić kompletnie. Trzeba było nie:ncom rozgrantcz_yć się z francuzami
na tureckiej ziemi i powiedzieć sobie w Paryżu lub w Berlinie: to
rnoj(', a to twoje. Jakoż powiedziano sobie fc,iJ.: \\ Berlinie, gdzie dyp1om<.ci i finailsiści francuscy społ,·m
z niemieckimi doprowadzili
długie rokowania do pożądanego, nie
w111domo, czy jednakowo przez obie
strony, rezultatu. Rokowania były
długie, mozolne i drażliwe.
Korespondent stambulski Tempi>'a powiada, że tworzą one razem
wzięte cały romans ekonomiozy.

„

„Frankf. Ztg." doskonale zazwy·
czaj w takich polityczno-ekonomicznych sprawach informowany i te
sprawy trzeźwo oceniający, o tej ostatniej ugodzie francusko-niemieckiej powiada: iż niema tym razem
ani zwyciężonego, ani zwycięzcy.
Może i racja.
Niemcy będą sobie już tera2.
spokojnie budować magistralę bag·
dadzką, a francuzi sieć kolejową syryjską i czc1rnomorską. Jedni drugim „_obowią.zal i się
nie pomagać
@=;-··-!U •e#ri
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CZECHOW.

Tlómaczyła

G. W.

~ramat na 101owanin.
(Zdarzenie prawdziwe).
Wyszedłem na podwórze i ekierowałem się do izby czeladnej, w której Kuźma,
po wyrwaniu się z rąk chłopów, rozdawał
kułaki na prawo i lewo.
- Co tu się stało? - spytałem, pod·
chodząc do zgromadzonych •.•
Opowiedziano mi coś dziwnego i nie·

oczekiwanego.
- Panie sędzio, Kuźma zabił!
- Kłamiąl-zawył Kużrna:-jak Bóg
na niebie, kłamią!
- A dlaczegoś ty, djabli synu, krew
ebmywał, jeżeli masz sumienie czyste?
Poczekaj, pan sędzia wszystko wyświt tli!
Okazalo się, że stróż Tryton, przejeż
dżając koło rzeki, zauważył, że Kuźma coś
prał staranu1e.
Na pytanie Trytona, Kuź
ma zmi t sz xr się. Wpatrzywszy się pilniej
w praną, B;ctukę, Tryton zobaczył na niej
kre\C była to kami ze lka ..•
- Z:1raz się domyśliłem, że to krew.„
przyszedłem tutaj i opowiedziałem n~szym;
ci podp:itrzyti go i ~idzieli, jak Kuźma w
nocy suszył kamizelkę. Naturalnie wszy•
SC) śmy się przel~kl'. Dlaczego prał, jeżeli
jest nie winie1,? Namyślaliśmy się, namy·
ślałiśmi i przywiedrśmy go tutaj...
C 1ąg1 iemy, go, a ten
\Yyrywa się i w oczy
n:im pluje. Dlaczego nie chce iść, jeżeli
czuje i;ię niewinnym?
- z dnlszego bndania ckazafo się, ze
przed samym r.a.~ójstw e m Kuź r a udał si~
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jak: „żaden feuyg p Jlsld nie powinien
i nie przeszkadzać. Francuzi przy- ~ ha&łami,
się dostać do obcej kieszeni Kupujcie tylko
tem będą robić swoje łatwiej i prę wyroby włHne.go przemysłu i t. d. «.

dzej, ponieważ mają obfitość wolnej
gotówki; niemcy trudniej i wolni~j!
gdyż tej gotówki im coraz częściej
brak. Stąd mogą być i nieporozll·
mienia, ale nie w tej chwili.
W tej jednak chwili jest nowy
fragment zgody franc'usko-niem~ec
kiej. I to właśnie przedewszystk1em
interesuje poli tyka, a interesuje dla
tego, że pozwala mu snuć nieprawdopodobne narazie marzenie o tern:
j a k f r a g m e n t y z go d y k i ed y ś złożą. się na całą. zgodę.
Czyli, jak z częściowych likwidacji
wrogiego franko-niemieckiego stosunku złoży si~ cała tegoż st.osunku
likwidacja.
Są to jednak rojenia i marzenia,
które jakiś gorętszy powiew od
Wschodu albo z ,1chodu . może spopielić.

Atmosfera jednak

polityczna

śwfota a.2: się roi od nieobliczalnych
w swvch skutkach możliwości. Stąd
też ja.k pisze ,,Słowo" warszawskie,
najwłaściwiej będzie poprzestać tyl-

ko na stwierdzeniu dokonanego temi
dniami w Berlinie fragmentu likwidacji sporu francusko-niemieckiego
na gruncie 11iefrancuskim i nieniemiecki rn, 10cz tureckim.

Zprasy zagranicznej.
Hakatyści żądają zbojkotowania
polaków.~

Pod tytułem "Zaostrzcmie s~ę walki go·
przynosi
w1>zech111emiecka "Taegliche Ruudschau • ar•
tylrnł, kończący się słowami: N.awet fenig nie
spodarczej llU kresach wschorl11ich"

~ ~~%e:n~\~u d:~;~ięż~ f?i::icii°lski~.omT;~ ~~
0

1

Źona

oddawna już nie jest pokor•
maUonka, nie patrzy nań, ja·

ko na istotę, o wiele wy*ej od nieJ stoją.cą,
zawsze
i we wszystkiem dvświadczeńez~ i mą·
Orinu wszeclmiemieoki dowodzi dalej,
że młodzi pol«ey pMlychodz!ł na naukQ do drzejuą. Widzi w nim teraz istotę rówuą
wzorowych przedidębiorstw 11iemieckich i wra· sobie, jest mu przyjaciółk!ł i towarzyszką.
cają stąd po nabyciu wszystkich wiadomości Nie chce mu być ślepo posłuszną, poniewf\ż
do kraju, aby tam zakładać przedsięb'o;iltwa si~ przekonała, że nie jest nieomylny , :i:.J
kenkureucyjne dla niem nów i stwarzaJą w nie zawsze decy~ja jego jest słuszn ti i
tec sposób rzeczywiście odrębny polskt han- mądra.
Ale wiele kobiet, które dobiły się sa·
del i przemysł. Oby tak było rzeczy•
modziel
ności i potem wys.:ły zam!lż, po peł·
wiścid
nia błąd taki, se wpadają, w drugą, ostatecz·
„Gliniane nogi".
nosć. Kiedy kobiety minionych czasów byWolnomYślna
~Frankfurter Zeitung• wały "i w małżeństwie niewolnicami, kobieta
im mieszcza nustęnująaą
kor.espondencję
Z wsp6Tczesna często obce w małżeństwie paGórn ei:;o Sl~•lrn:-Operetka "Polenblut" jest nować i męża
zrobió swym niewolni·
nie h zpiecz ą dla niemczyzny-to jest naj• ki em.
n0wszy wynalazek, który przypadł górnoDl!~ samej kobiety nio nie może byó faślą skiem u hakatyzmowi.
tul1.tiejszego nad błąd ten. Mąż kulturalny,
W ft Oberschlesir.bes Volkstheater• w delikatny i uprzejmy, fotwo ulegnie i da siQ
Królewskiej Hucie, utrzymywanvm zapomo• zawojować. Ale tuki odwrotny stosunek ni•
gnmi z tajnego funduszu regencji opol11kie 11 gdy nie wpływa dodatnio na pożycie małżeń·
niedawno przedsta •dano operetkę ft Poleublu t". akie, Jezeli nawet mął czuje się z takiego
Ponieważ jedpak rzecz dzie}e się w środowi• stosunku zadowolony, a są, mężczyźni, którzy
sku polski em. oba wiano się, źe obywatele chętnie poddają się władzy kobiet--iona w
Królewskiej Huty mogli by się spolonizo• pożyciu z takim mężem nie będzie rzeczywi•
ście szczęśliwa, gdyż nienaturalny 11tosuaek
wać.
Zatem bohater operetki hrabia Bodo do męża nie godzi się z prawdziwą kobi!!CO•
B i rański nie może już śpiewać w przywo• ścią, z uczuciami i charakterem kobiety.
ści: • Bracie, jestem iakochany aż 1JO ;oba
Jakaś tragiczna a chorobliwa żądza zmu•
uszy, dopóki istnieją t·1kie kobif'ty, nie zg~· sza niejedną kobietę, by męża opanowała, by
nnł nasz kraj nie zg'nęła Poiskał" W kro( zabawkę zeń. sobie uozynil11. Ale ten tylko
lewskiej Huci~ musi on bowiem śpiewaC:,Nie męzezyzna jej imponuje, tego tylko napraw·
zginął waiz Bodo, nie zgin!lł was i z Boa ot• dę pokochać może, który ?>panować się nie·
Ale na tem nie dosyć.
.Pozwoli.
W operetce nie powinno nie tijlko byó
Tllkie jest prawo przyrody. Tak było
żadnych polaków, ale nawet .i Pan B6g o od wi&ków i tak było zawsze. I jak dla ko·
polakach nic wied7-ieć nie powinien. Bo oto biety w~tl"ętua jest słabość, chwiejność i uiemodlit'.-:ę d.:iękczynuą Heleny ZaTPmbówny wolniczość mężcZ.}'zny, tak dla mężczyzny jest
Roztocz nad nami Twoją llilną :rlłkę, bło· wstrętna chciwość władzy i tlkouomskie -Z<i•
go sław nasz kraj polski Amen!" -uwa~ - si'I) ozenie kobiety.
za t!ik niebezpiec.znlł, że cell~r opolski na•
Przyczynkiem do tej sprawy mogl\ być
tychmiast temu zapobiegł.
rady, jakie ceHrzowa Marja Teresa d11wała
W Królewskiej Hucie monli si~ teraJ swym oórkom, królowej franouskiej Marji
Zarembówua: • Błogoiiław nailz pię'kny kraj•.
ntonln1e i królowej 11eapolitańskiej KaroliNiemcz.,-zua na Górnym Sląsli:u-doda·, nie. Nawet dziś w czasach gorączki ruchu
·'
je "Fran kf. Ztg." zdaje się więc spoczywac .kobiecego, tam bardziej na c11asie są słowa
DR t"k glinianych nogach, ze kilka niewiu- kobiely, która st1me. była moaar.:hin ia,, ko·
Dych wierszy operetkowycłl groz ić jej mogJł bieU\ mądrą i samodzielni\ a zarazsm i ŻOnl\o
zdruigotaniem!
Z listów jej, które niedawno po śmierci nka-

To •. ow-o·

ianymi twierdzi wzmiankowane pismo na
•
JlOdstawie doniesienia .Ostdeatsche Korresp. •
że pole.cy
w czasie swego bojkctowania
Rucb kobiecy, a sprawa małżeńska
niemców poniAśli wielkie szkody, gdy~ bojkot
a'bo
Małżonkowie i małżonki,
niemiecki był silniejszy n'~ bojkot polski.
Motto.
Poniewaź jetlua.k w ostatnich czasach baslo
bojkotu po obu stronach nieco przycichło,
W małża domu-małża żonka
dlatego wielu niiimców znowu poczyna zala'
Przytulona do małżonka.
twiać (swe sprawunki u - kupców polskich.
Jan Lemański. ·
Tymczl\sem polacy wcale Fnie zaprzestali
Ruch kobiecy, który wciągnął kobiety
bojkotu.
do prary zarobkowej i wywalczył im prawo
Wprawdzie nie podnoszą glośnego: krzy• do rówrwgo z męirnzyznami wykształcenia,
ku, nle po cichu tem więcej agitują takiemi zm1l'nit wiP]e we wzaJemnym sJesunku mał*F'M""l

żonków.

ną służebnicą

S,. _ 504 !ifi_?E4~•5±t*'ri'MWW&&

do lasu. W przenoszeniu Olgi udziału nie jakby Wb mgle, a czy to prawda nie przybral, a więc poplamić się krwią nie rnógl. siągłbym.
- No cóż ci się takiego przypomPrzyprowadzony do mnie do pokoju
Kuźma z p(}czątk11 nie mógł ze wzruszenia niało?
Kuźma podniósł do góry swoje jedno
przemówić ani słowa;
przewracając
bialkiem swego jedyn~go oka, żegnał si~ i za· oko, zamy~lił s'ę i rzekł:
- Dziwne... naprawdę, jakby we
klinał.
- Uspokój się, opowiedz mi, jak to śnie... Leżę pijany na tra\\ ie i drzemię .••
Sl-yszę narc.z, że ktoś przechodzi koło mnie,
było,-rzekłem.
oczy i wiclzę,
Kuźma rzucil mi się do nóg i, jąkając głośno stąpając.„ otwieram
jakby bezprzytomnie: podchodzi do mnie
się zacząl mówić gwałtownie:
- Żebym tak zgin!lł, jeżelim to 1a jakiś pan, łllłchyla się i wy.ciera ręce o
zrobił.„ Żeby ani mojemu ojcu, ani maice.„ moje poly... wytarł, a. potem jedn!JJ rękę o
kamizelkę otarł„.
Niech Bóg zaprzepaści duszę moją.
- JaJ,iż to pan?
· -- Oddalafoś się do lasu?
- Nie wiem; pamiętam tylko, źe to
- Tak, od!!hodziłem„.
podawałem
nie był chłop, lecz pan.„ w pań&kiem
panom koniak i, przyznać się muilzę, wy~ ubraniu, ale jaki to pa.n, jakit miał
twarz
piłem trochę.
Gay podpiłem sobie i zach- nie pamiętam.
ciało mi się poleżeć troehę, poszedłem do
-- Jakiego koloru miał ubranie?
lasu, połvżyłem się i zasnąłem... A kto
- Licho go wiei Może białe, a może
.zabił i jak, nie wiem„.
j czarne„. pamiętam tylko, że to był pan i
- A od czego ta krew, którąś zmy- więcej nie.„ Ach, przypominam sobie! Na·
waU
chyli wszy się, wyta1 ł ręce i powiedział:
- Nie wiem, panie sęozio.
"Pijane bydlę!"
- Jak to nie wiesz? Przecież kami·
- Tobie się widać śniło?zelka twoja?
- Nie wiem ••• może i śniło się„. Ale
- Ano m@ja, ale nie wie1:n: zoeaczy- skąd by się krew wzięb?
łem krew, kiedym się przebudził.
- Czy pan, któregoś widział, podo•
- A więc znaCl!f, żeś we śnie ją so· bny był do Piotra Jegorycza'ł
bie okrwawił1
- Zdaje mi się, że nie ••• a inoże być,
- Tak je;.t•.•
że to i on był...
Tylko Piotr Jegorycz od
- No iciź; mój drogi, przyp.emnij SO• bydląt nie wymyśla.
bie„. Głu pe twa ple ~iesz; namyli się, tu~ro
- Przypomnij sobie •.• idź, posiedź i
mi powiesz.„ Odejdi.
przypomn'ij ..• być może powiesz więcej.
Nazajutrz, gdym s;ę zbudiił, oznaj- Słucham.
miono mi, aa Kuźma pragnie ze mną mó·
Przybiegł do mnie jeszcze raz Połu
wió. Kazałem go przyprowadzić,
gradow.
- No cóż, przypomni1:1łeś sobie?
- Ot, widzi panl~'lawołał: - gdyby
spytałem go.
pan był zaraz miejsce prze~lępstwa zbadał,
-- 'l'ak jest,-przypomuiałem.„
}?yłuby wiadome na . jakiej odlegh#ści od
- Skąd się więc krsw wzięła na 01.gi lenł ten pijanica i wszystko byłoby
twej karnizeke?
jasnerą_, ja~ na dtoni.
- Coś sobie przj pominam: widz~ coś,
Ze dwie godziny badał Kużm~, ale

zały si~ w druku,

widać, że bsła doskonałit

znaw~v~~lg~:c~ś~~:zk~:::;ZOW8

poucza cór-

kę Karolinę, że fundamentem szczęścia małlleńskiago
może byó tylko nieograniczone

wzajemne zaufanie. Ale zaufanie to m nsi by6
Cesarzowa przyznaje, że uiekiedy kobieta ma umysłowi\ przewagę nad męźczyllll\, ale nie powinna nigdy dać mu jej
uczuó. Jeżeli ID!lŻ zalezuy jest od żouy, ni·
gdy za1efoości tej ~ona nie powinna przypominać. Powinna się rozsądnie dostosow ~ ć do
drobnych usterek i przyzwyczajeń męża. Ni·
gdy nie powinna się z nim kłócić, nigdy nie
czynić mu wyrzutów. Można spokojnie okazać
przykrość
czy nawet ból doznany, ttle
$
zasłużuue,

ten, prócz wid21ianego w półśnie pana, ktÓ·
ry wytarł o jego ubranie r~ce i nazwał go
„pij anem bydlęciem a' nic nie powiedział

nowego.

Sledztwo przeciągn~o aię„. Urbienina
i Kuźmę zamknięto do aresztu w mojej
wiosce. Biedny Piotr Jegorycz bardzo
upadł na duchu, posiwiał,
- Jakże będzie z mojemi dziećmi?
-spytal raz mnie podczas śledztwa. Gdy·
bym był aam - bląd pański nie przyczy.
niłby mi tyle Zinartwienia, ale ja przecież
muszę żyć••• dla dzieci! One zginą belemnie, a i jam nie zdolny rozstać si~ z
niemi! Co pan wyrabia ze mną?
Gdy zaś wartownicy zaczęli mu mó·
wić „ty" i gdy musiał się przejść z mojej wioski do miasta i z powrotem pod
konwojem, wpadł w rozpacz i zacząl si~
denerwować.

- To Die są prawnfoy!-krEyczal: podli, nikczemni ludzie, potępiający
prawdę. Ja wiem dlaczego tu siedz~, wiem!
Zwal iwszy na mnie winę, chcą skryć fa.k·
tycznego winowajcę! Hrabia zabil, a jeżeli
nie on, to jego najmita!
Gdy dowit>dział eiQ o zaare11zJowani11
Kuźmy, uradował i:.ię bardzo.
- Otóż i znalazł s'ę najmitat-rzekł
do mnie:~ot i znalazł się!
Ale wkrótce, gdy zobaczył, te go
nie uwal-niają i gdy doniesiono mu o re·
zultacie śledztwa Kuźmy, znów się zasmucił.
- Teraz zginąłem,-mówił-stanow·
czo !lnąt .-- m: aby wydostać siebie, ten
krzy \\ y dj abe ł powie, że to ja ręce wycie·
rałem o je~o poły. Ale przecie widzieli,
że m · ałem ręce nie wytarte!
Wcześniej czy później 1l!l iZe wątpli
wości, co do jednego ..!e zbrodniarzy, ma·
to

siały się ustalić.

(d. c. n.)
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We wtorek 24 lutego 1914 r.
o godzi i!l 11 wieczorem

OSTATNIA WIELKA ARTYSTYCZNA

JVl)\Sl{)\JtADA
Cena wejść dla panów 2 rb., dla dam 1.50 kop.

Dr. B • R e J•t '

Średnia sJ•
telefon 33.79
Specjalista chorób: skórne, włosów, weneryczne,
moczopłciowe i kosmetyka lekarska.

teuenle syphllłsu salvars111em Erllch-Hata ,606' 1914 (wśródtyl
nit~ Leczenie elektrycznością, elektroliz~ (usuwanie szpecących
~105ów) oświetlenie kanału (uretroskopia). Przyjmuje od9 I pól
ło 12 I pół i od 5-8. W niedziele i święta od 10-2 po poi.
Dla pań oddzielna pocnkalnla.
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nie należy uoiekać sł~ nigdy do wymyślań,
do sprzeczki. Najlepszym środkiem jest mil•
czenie".
• Nigdy nie staraj się-radzi matka·ceea•
rzowa-wzbudzić w mężu podejrzenia, jakobyś
chciała mu imponowaó, albo go krytykowaó.
Mąż musi się ozuó wolnym, jeżel ma zostaó
tkliwym mułżookiem".
Pawi , ta nawet o drobiazgaob, które mo•
gą wywrzeó na ezozęśliwe połycie wpływ
1zkodli wy.
„Nie pokazuj etę męłowi w strofu za•
nledbanym, nie ubrana, nie uczesana•. A je-dnoeześnie ostrzega przed zbytni\ próżności11,
zbyiniem oddawaniem się mojum i modzie.
,Mężowi
masz się podobać postępowaniem,
nie strojami•.
Zaleca córce łagodność, którl\ uważa za
największą cnotę J;obiecą i zaraz~m najlepsllfł
broń kobiecf\.
Do nieszczęsnej c6r\1, 'Marii Antoniny
pisze: •Kobieta powinna bamo wad tempera·
ment, jeże li go posiada gwałtowny, panowaó
nad wszystkiemi namiętnościami•. .Pysznić
się urod!} i stanowiskiem-to głupota. Nie na
nic.h polega zasługa osobista•.
I powtarza znów: „N ajwiększ& zaletą ko·
iteły jest-clobre serce•.
Takie są mądre rady mądrej monarchini
t matki z przed stu Jaty z gorl\.
Przydałyby się one i łodziankom!

żane są za niecelowe; wielu zwolenników
ma natomiast wprowadzenie nowych norm
w dziedzinie prawa cywil n ego, ro z wiązy·
wać mającego pewne umowy, mające na
celu zsyndykowanie przemysłu.
Liczyć się jecinak należy z tern mówią członkowie ministerium sprawiedli·
wośct - że wobec slabośd pr z emysłu kra·
jowego zamachy na wolność umów są bar
dzo niebezpieczne.

Oziminy.
Wedłllg informacji
wewnętrznych z powodu

ministerjum spraw
braku śniegu stan
ozimin w Królestwie Polakiem nie jest zadowahjl\Cy.
Telegramy zagraniczne.

Na posiedzeniu kongresu przedstawioieli
poruszono sprawę obniienia opła
ty za telegramy, wysłane Ba granicę, co eta·
ło się za sprawi\ komitetu giełdowego libaw·
ski ego.
Uznano, że drogie telegramy tamują roz.
wój ekonomiczny państwa rosyjskiego i z t.ego
powodu postanowiono poczynió starania, aby
taryfy na telegramy zagraniczne według moż·
ności dostosować do normy innych ;iaństw
europejskich.
giełdowych

Z za kordonu.

Zjazd hygjenistów polskich we Lwowie. Na zjazd hygjenistów µols.kich we Lwowie dotychci:ne zgłoszono oe:ółem około dwu·
stu refer11tÓ".? z Galicji, Królestwa i Po·
imania.
Zjazd otrzyma smaczni\ subwencję od
wydziału krajowego.
Komitflt zjazdu czyni st6rania, aby po·
siedzenia ogólne ęjazdu odbywały się w sali
sejmu krajowego.
Przewidywane ZI\ liczne wycieczki, zaró -.r n o zjllzdu w Obłości, jak sekcjami.
- Pastorzy polacy. Na pastorów zboru
cieszyńskiego wybrauo polaków, po półwie·
kowej przerwie, wypełnionej przez ducho·
wieństwo
niemieckie.
Ostatnim pastort>m
pols im w Cieszynie był znany i zasłJżony
ks. Otto, który był potem czynny w War•
Rząd a syndykat~.
Jak si~ dowiadują „Rus. Wied.• ml· eza wie.
nisterjum sprawiedliwości uważa walkę z
syndykatami za jedną z najważniejszych
spraw bieżlłcych, jakkolwiek rozstrzygni~·
cle tej sprawy uważane jest za rzecz bar•
dt:o sko1nplikow~ ną.
.Nieprawomyślny bal".
Polakom
W miniaterjum sprawiedliwości re• urzędnikom sądowym w Petersburgu zaka·
presje karne przeciwko syndykatom uwa- zano występowąć w roli gospodarzy trady·

Informacje.

Z Cesarstwa.
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Wimon teatralne.
ty.

szponach kobie•

8ztnka w 4-ch aktach,
Henryka Bernsteina.

Takie już .fatuU'" zawisło nad tymi
wszystkimi, którzy piszą sztuki teatralne
„a these•, iż są czasami nudni, limieszni I
nad wyraz trywialni w ujęciu artystycz·
nem zjawisk życiowych.
Na ogół są to publicyści, którzy jeśJl
nie piezą artykułów wstępnych w prasie
codziennej, tv tylko dlatego, że pierś im
rozpiera j ą wyższe pragnienia literackie.
Wszak oprócz artyl..rnłów i fel jetonów ist•
nieją jeszcze inne formy uze\\ uętrzniania
się koncepcji i pojęć tendencyjnych.
Każdy zresztą, kto ma coś do powie·
dzenia współczei.ucmu społeczeństwu bez
względu na t1 eśi;, yJSiada dziś do wyboru
wiel e 1«)7. 11 01·l dnych form, w których to,
co [;O dłnw i , 111ę1.:1 y, denerwuje, lub porusza - w te n luli ów s posób przejawić Sil}
może .

jest

Jedn~ z tych
wła~u i e te tr.

form

najdo skonalsz ych

Ży \1 e s łowo które pada bezpośrednio
w rius zę wi dza ze sceny .1est lepszym agi&
ta.torem od artykułu lub feljetonu.
Wyc zllli to doskonale - publicyści,
to jest z punktu w idzeuia czystej sztukiłgarze, ci wł a śnie • twórcy•, o których pi·

3

sal Maurycy Baries ż& .na snvent ni pe·
neer, ni sourir".
Każdy l'ublicysta postępuje w sposób
bardzo prosty. Przedewszystkiem fałszu : e
specimen, t. potem stara się dowieść wszelkiemi siłami. że, dajmy na to, dwa razy dwa
jest pięć, dla tego tylko, że mu to na ra·
zie 1est potrzebne. I oczywiście dowodzi.
Dla przykładu weźmy chociażby autora sztuki wye:awionej \iczoraj w teatrze
przy ulicy l(onstantynov.. ski ej. Chciał on
dowieść, że kobieta zdolną jest złamać
życie mężczyzny, że pod jej wpływem nawet minister popełniać moźe czyny irra·
cjonalne, bez względu na swe obowi!}zki
społeczne.
Chciał

dowieść,

jednem słowem, że
królestwo waginalne sięga hen - po za
kuluary izb prawodawczych oraz gabinety
ministerjalne i dowiódl.
Środowisko wybrał autor nieprze·
ciętne.

„Gernnt d'un journal influent", pan
Achilles Cortelin, to figura uielada che!
che! risum teneatis amici!. Miał on jednak
nieszczęście zakochać si~ już pod Z'llierzch
swego życia w kobiecie, którą autorowi
podobało się nazwać Antoniną. All right!
Wiadomo jednak z praktyki, iż ostatnia miłość bywa niekiedy naj gorętszą, naj•
serde.czniejszą, najtkliwszą, a zawszP p e ł
m} ofiar i pośw\ęceń. Ofiarą jej padł właś.
nie p<\n Cortelin. I nie mogło być inaczej.
Wyniesiona z gminu do godności żo
ny ministra wątpliwej moralności i podej•
rzanego uczucia Anton na jest rróżną, lek•
k.omyślnlł, interesowni}, nieszczerą (i powin-

Sprawa Bispinga. Według
ryjaego b.il11 na rzecz petersburskiego rzym•
sko-katolickiego towarzystwa dobroczynności. krążących wczoraj w kołaeh B!}dowych po•
Wobec tego żony el\downików polaków rów· głosek, śledztwo w sprawie Biepinga zostalo
nie~ wycofały się z komitetu balowego, zaś j uz ukończone.
unędnicy sądowi w obawie re11resji wogóla
Ogółem w sprawie
tej zbadano 700
pow11trzymali slą od wszelkiego udzialu w świadków, niektórzy badani byli kilkakro•
tui!', Oczywiśde do sądu wezwani będą nie
.nieprawomyślnym balu".
wszyscy ci świadkowie, Jecz tylko niektórzy.
Podobno przebieg rozpraw oblicz()]1y
jest na 2 1ygodniP.
O Regestracja aktorów. Policmajster
(:) Sprawa Ronikiera. Upływa•
wileński w ostatnim swoim rozkazie dziennym
jący w n1. dchodzącą sobotę termin założenia
poleca komisarzom policyjnym w terminie kasaaji na wyrok izby sądowej w sprawie
7-dniowym zebrać jaknaiRzczegóło"'sze dane, Rl)nikiern i Feliksa Zawadzkiego, jak nioslł
dotyczące aktorów, Zlltrudnionych w 1•rzed·
wieś ~i został przedłużany.
siębiorslwach teatralnych,
kabaretach i iu,
Z11 powód tego podawana jest okoliczDane te dotyczą: imienia, nazwiska i imie· ność, że w wyd .1 waniu o:rkarionym kopjl
nia ojca zarówno przedsiębior,y jako też i olbrzymich protokułów p)siedzeu sądowych
aktora oruz terminu, na jaki aktor został za- nastąpiła Z\'\lłoka.
angażowany i rozmiarów iraży.
·O Zaiście w odlewni hr. Tyszkiewicza.
Dla robotuików metalowców w Wilnie rn · ta·
ła utworzoua wepolna kasa chorych. Robot·
sąsiedztwa.
nicy z odlewni hr. Tyszkiewicza od sam Pgo
początku domagali się kRsy oRobnPj, starania
X Wsprawie gimnazjum w
te wszaksze nie zostały uwzględnione, Pod· Zgierzu. (c) F11bryknnci w Zg enrn ( ·iem·
czas ostatniej wypłaty w ubiegłą sobotę ad· cy) znów poruszyli sprawę otwarc ia w tern
ministracja fabryki chciula potriłcić z rłacy mieś „ ie męzkiego gimnnzjum fdolngic,mego.
Projekt zało~t'nia w Zgier?.u 8-klaso {'e·
2 proc. na rzecz ka,y, lecz robotnicy zarro·
te to"' ali. Podobno doszło nawet do ostrego go gimnazjum rZfłdowego ~ yszedł z Lna fazatargu, który na razie załagodzono przy po· bry!.antów-niemców przed kilku laty. W r.
mocy policji.
1912 inicjutorzy projelttn zwołsli w tej !praO K adzież brylantów. Przed paru wie zebr:rnie obywateli, na którem polacy
dniami przybył z Odesy du Kijowa komiwo- duwodzili, ~e w Zg ierzu potrzeba szkół śred·
jażer Z. Drac·1man, zajmujący si~ sprzeda żą nich zawodowyd1, nie zaś gimn 11?jum filolo
brylantów, i zatrzymał się u swego znajo- gic·wego.
Ntt zebraniu radnych rnngi strntu i oby·
mego jubilera Poliszczuka przy ul. PritiskoNi kolskiej .N'<1 3.
Wkrótce po przyjl'ździe wateli, odbyt1>m w miesiącu ubiegłym w kweDrachman wyszedł z Poliszczukiem na mia· stji otwarda 4 klasowej szko 'y z kurs ami
sto, pozostawi11jąc mieszkaniu walizkę z bry- rzemieślniczemi, zwolennicy gimnazjum rnów
lant11mi na sumę 10 tyRięcy rnhli i wekslami wy sqpil ' zP swym rroje„tem, lec7- i fr --- 1·~rozmaitycih osób na sumę 5.000 rb, Pod czas Zf~ 7nsta i on odrzucony.
Niezrażeni tem
nieoł ecności gospodarza i jego go4cia jedPn
niemcy, posbnnowili
s czeladników jubilerskich i;kradł walizkę dzi i.!ać na własną rękę i z.wołali onegdaj
s bryl11ntami oraz ldlkanaściA łnńcuszków wie„zorem zebrani<>, na l.tórem po~tanowili
srebrnych wartości około 400 rb., należących jPdnom ślni e ro z pccząć starania u ~ ładz o
do Poliszczuka, i ulotu\! 'ię. O kradzieiy otwaroie w Zgierzu oma\\ ianego gimna1. ium.
powiadomiono policję, która rozpol'zęła po· Do prr.eprow1Hlzenia tej sprawy, powol::1no
8znkiw11nie złodzieja.
Ujęto go w F11stowie speoj!llny kom1t1-1t,
w hotelu i aresztowano.
Tenże kom:tet ma wystarać się u zarządu mia~tt1 o zaofiarowanie placu pod gmach
gimnazjum priy 1.il. t!trykow"kiej albo przy
zb egu uf:c Sreńniej i Wesołej. Proiejektodawcy oblicrnj!\ koRZt budowy gmachu g'm(:) O ceny na mięso. Wskutek 1rnzj:1m na 80 tys. r i l li.
wniesionej do genend-ii;ubernatora wan1zaw.
X O spis dzieci w w ._
ski ego przez cechy r 1. eźników i wędlinia r z;- szkolnym. (c) l\L12i • trat m. Zrrierza
1,wrci0
prośby o zarządzenie kroków w CP.lu unor• ' cił s ·ę co miejscowy<h w,adz policy~nych
mowauia cen na produkty mięsne oraz ure• z prośbą o dostarczenie mu danych," ile w
gulowania wogóle handlu bydłem, magistrnt Zgierzu z•111jduje s;ę dzieci w wieku szkol·
m. Warszawy, do którego przesłano ową nym. Liczba ogólna dzieci ma być podzielosprawę orzekł, iż sprawa obniżenia cen mię• Jona na wyznaniu,
su oruz prawidlowa organizarja h ndln byd.
X KarCZt!W. Koresp. włas1n.
Jem mo~e być rozstrzygnięlt1 skutt cznie tylko
Co zr a~zy praca usilna dobrych pl.•
wt"' dy, gdy mag.istrat bęrlzie miał m o foo~ć nów, m 1my przy 1; h1d n'.l tutej,:zym grunci · .
dokonywan ia bezpośrednio ull,upów bycła u
Mieszkańcy osady Karc zewa
znu11i b •.
bodowl'ÓW oraz będzie prowadził komisowi\ do nieda , na, jako sprytni ha ndl arze 1 !'7.o dą
sprzeda~ tegoż.
chlewną, obecnie rro~ p'lszezycić s i ę ja ~1!Dopóki zaś magistrat nie będzi e miał koma instytu. jami so~łeczuemi.
takich wł9Śnie warunków, do1 óty wszelka
Przedewszystkiem maj ą ort 11 ow :r.n ą ś „\.
praca komis i, która mogłaby być utworzona tynię, · nt1stę pnie straż ogniową i .loli rze i- ro·
w tej p1d ą cfj spraw 'e, b ę dr.i e b ' ~C f' ]ow 1
Rp e ruiący -_:1c_p_ R 11 ółd r. i e l~{·_gdy d1 11:. my, że

Z Litwy i Rusi.

Z

w

Z Warszawy.

na bj ćt:lką)-:---N i e - um ie się zacl~o 11 11ć w
dobrym tonie i należytym St.) lu - dręczy
swego męża, zdradza go, oszukuje, drwi
sobie z niego, narluiywa swej mocy miłos
nej, dCJprowadzając Cortelin'a do szaleń
stwa.
Rzeczą godną u w; gi jest to, :że owa
straszna kobieca potęga, o którą tak bar·
dzo chodziło autorowi, opiera się na grun
cie sztucznym, podminowanym fałszem.
Taki bowiem Achilles Cortelin, to w istocie rzeczy jakiś dezerter z Twl•rek, demo·
krata i republikanin, któremu by wręczo·
no tekę minit~terjalną możfl w krainie iro·
kezów, nigdy zaś w dojrzałem politycznie
państwie, które przeżywało krwawe okre·
sy rewolucyjne kommunę i t. p.
Człowiek ten jest dobrą ścierk ą do
wycierania naczyń sypialnych, nie posiada jednak najmuiejszei kwalifikacji na tl'y·
buna ludowego.
Jakieśmy więc zaznaczyli na począt·
ku, publicysta Bernstein sfałszował tu
specimen, aby dowieść tego, co mu było
potrzebnem.
Bez śladu więc ulotniły się w ostat·
nim akcie twardość przekonań politycz·
nych pana ministra i wszelki zdrowy sens,
ustępując miejsca tendencjom autorskim.
A tendencje te - jakieśmy to zazn aczyli
na początku, były taki e, że p. H. Bernstein
chciał nam powi e dzieć, iż wpły w y wi eczn ·e przenajświętszej kob i ecości się g ają po
za kuluary izb prawodawczych.
Dawno wi e dzi e liśmy o tern„.
Przypusz c z a li ś my jed nak, że
mini•
strom przysługuje prawo poligarnji czyli, że

rn rn1stra st : ćna-to: nl>y m i ni -·~- n: j1unie
tuz in fadnsch utrzymauek. 'I'aki zaś minij
ster, j ·• k pan Corteli r n~komu nie zaimp:mnj e.
Miłość, jaką pnia ku Antonin ie do b rą
jest dla szewca, frszjera, telegrafisty, :i le
nie dla minii:tra. Antonina ma również
swe zalety, trzeba było jednak wyd ,ić ją
za mąż 21\ murarza.
W takim jednak razie nie byłoby
sztuki Bernsteina, a jednak ma ona wiele
zalet sceniciznych.

jej

*

*

*

Wiśniarowska nadała Antoninie
prawdziwą fizjonomję duchową.
B.1ła w j eJ grze szcz P. ra,
bezpre te n-

Pani

sjo1 rn J.1a prus tota i wielk <.1 sw oboda Z>t·
danie miała dość trudne. Rol a Antoniny
byn ajmniej nie ualeźy do ł.itwycb.
Artystka 7. zadania swego wyszła
zwycięzko, więcej nawet-z tryumfem. 'l\ ,.
lent to w każdym razie niepospolity i ży·
ćzyć należy p. Wiśniarow s kiej
jedynie .sukcesów.
Achillesa Cortelin'a grał z dużem po ·
czuciem umiaru artystycznego p. H. Ha·
lic ki.
Poprawnym w ogólnych rysach by ł
p. Chab ~ r ski, p ow ś ci ąglm ym - p. Wzor•
czykowski. S z t u l•ę wo góle grano hP'7 rtyg resj i, doś ć li 1rmouijnie i z I Tl'-''"d e.n.
Wdzi ę cz n ą m o d el k ą by ła p. Chom1c: L..
C ała obsada ról wogóle byb trafna.

Antoni
...,.._,

Nowacki.

•
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.NOWA OAZETA tODZKA•-21 Lutego 1914 r.

od tygodoll\ oświetla się miasteczko elek•
tryc11oścłą, a to dzitki puszczeniu w rach
młyna spół~owego, to da nam obraz kultu•
Jalndof zak,tka.
Do tych instytucji za parę tygodni pr1y•
b~dzie spółka pienię~na, bowiem po dwu•
letnich staraniach, uzyskano rozwolenie na
otwarcie działalności T-stw. poiyczkowo-ZA•
kładowyeh.

Duez!i tych wszystkich robót obywatel·
•kich jest niestrudzony i ruchliwy kei!\dl
proboszcz Ostrowski.
E 1 e k ł.

Odezwa
Wspra

ie mono2rafll m. łodzi.

Oddział Łódzki

Polskiego To warzy a twa
Krajoznawczf'gO, zd~•:l\c sobie sprawę z tego
ie Łódź, jako środowisko przemydn włók•
ni~tego w Królestwie Polskiem, w rozwoju
swoim uległa udmiennym, ni~ w;ększość nac
llZych miast, cz_ynnikom; ze Łódź, stosunLo~
wo miasto młode, posiada poza sobą cieka·
wą histor;ę; Żfl łh1ź, jak wiełe innych miast
w Europie, przeszła okres gorączki '.kapitałi·
stycznPi, że duch czasu starł z Łodzi dawne
jej I iętno i usunął w cień wszystko to, co
Z\'Viąznne było z powstaniem i
stopniowym
rozwojem miasta, że Łódź, jako miasto, które
odegrnło i odgrywa wybitną rolę w naszem
życiu społecrno-narodowem i
I rzemysło wo•
h_irndlowem, zasługuje na specjalną monografJę, oraz oceniając kulturalne znaczenie czyn··
niJ,ów, które w przeszłości tak czy inaczej
wpłyt~ ęły na uksr,tałtowanie charnkteru Ło·
tlzi i Rprzyiały stopnio\Hmu, oraz stosunko~
\\"O ~r.ybl ien:u WJ.rostowi miasta, zwrócił
Fię w crnr,,·c·u roku ubi „ głego za pośr dn'r·
t" ern nu•zej prasy do społeczeństwa z gorą·
1'\ pi o!\b!\ o popHc'.e swoi c· h usiłowuń i zn.
11 :11ów, .oraz o składn11ie w lokalu Towa·
f'Z) stwa Krajozna" czrgo
(Piotrkowska 91)
\1;. 1elkid1 materjalów, mogących mieó jaki·
I olwiek związek z przes.dościl} i ternźniej
~zością, Ł r) dzi.

KRONIK
Po

świ~tB

od 1-.ej do

•

ięks.zenie składu aęd6w.

Ministerjum sprawiediiwości zatwi~r
dziło projekt povriększenia składu 0Rob1stego instj tucji sądowych \ Królestwie
Polskiem.
Ma być urządzon) dodatkowy depar·
tament cywilny w izbie warszawskiej.
Dodatkowe sądy pokoju otwarte bę•
da w Warszavde, Będzinie, Z'lmośdu, Ło·
aż'i, Siedlcach, dodatkowe Sl\OY gminne w
liczbie 6 w powiatach warszawskim, kieleckim, makowskim i w będzińskim.
Zawiadomienie.

Departament Handlu przy Ministerjum
Handlu i przemysłu zawiadomił komitet
Giełdowy łódiki, te połączeni& ros) jskiej
telegraficznej sieci z telegrafem tureckim
prze-z Karaurg:au i Ketek jest już ukończo
ne i linja ta funkcjonuje od stycznia r. b.
8 li a.niczenia nau.: zycieli,
(a) .M agistrat ł.ódzi>i olrzymał ód na·
czelnika łódzkiej d.peke i nnukov;ej w.ria•
śnienie, oparte na rozporząd.zeniu Senatu
rządzącel!:O w myśl którego naucz,yeiel&
szkół elementarnycl1, pełniąc:,.· swe <ibo•
wiązki zawodowe, nie ~nogą zas &dać w
komiBjach szkolnyuh jako cdonlo:owfo.
\\' kom·siach szkolnych nanczycielowie n ogą mieć jedynie głos doradczy, jal o
eksper1 i, lecz tylko za specjalnem każdo
razowo zezwoleniem władz szkolnych.

40-to godzinne nab żeftatwo.
(g) W parafji Wniebowzięcia N. M.
Panny na Starem Mieście w .ostatki• t. j.
w n!edzielę, poniedziałek i wto1·ek przy.
pada 40-godzinne nabożeństwo.
W niedzielę nabożeństwo rozpocznie
się prymarh o godz. 6 1 / 2 rano i wystawie.
niem N. Sakramentu.
W non'edziałek i \\torek Przenajświętszy Sakrament wystawiony będzie o
godzinie ó rano.
Nieszpory w niedzielę rozpoo?on!\ się
o godzinie 5 po poł.; w poniedziałek o
6 1/ 2 wiecz. a we wtorek o 6-ej.
Kooperatywa budowlana „8asz Dach".
· ~ainteresownły się tą, sprawą.
Zuząd 'l'owarzystwa budowy tanich
Jnko rezultat naszych prac możemy miernkriń pod nazwą „Nasz Dacb• zwródzisiaj ~akomunikow11ć ogóło~i szkic prZ)·y cił się z prośhą do zarządów wszystkich
•złej mouografji naszego miasta, która obej· kas pożyczkowa - oszozędnościowycb w Ło
mo" ~ć będzie następujące działy: 1) Zirys dzi i jej przedmieściach, by :zechciały
bistoryrzno-ekonomic?.ny,2) dział geograficno• wnieść na ogólnem zebraniu projekt t11°bygeo'ogiczny, 3) dział etnograficzny i titnty„ cia możliwie więkazei ilości udziałów .Na~ę l11d11oś!!i, 4)
dział oświaty, 5) teutr, szego Dacl1u•, dla zasilenia funduszu pierw·
Jns tytucje artystyczne, l ultura lne, zawodowP, szej u n~ kt operaty wy budowlanej, wzoSj'or (0\1\"f', 6) <lzieunikaretwo i prasę, 7) dział rem zarz!}du VI Tow. pożycz.ko wo - -0szcz~·
bygjeniczno•sauitaroy, 8_1 d2·ał filantropijny, duościowego.
,) ś ią,tynie różnych wyzu·1ń, cme11tarv.e,
Jednocześnie zarząd ,,Nu.szego Dacbłł•
paruf,t:>, lD) komunikację miejska, i podmiejską, zwraca się i do bezpośrenio .zainteresowa11)
stuu gospodarki miejskiej, 12) diiał nych budowl\ taniel1 i hygienicznycb mie.
przemysłoworh a ndlowy: a) dział specjalnie szkań robotników i rzemieślników, by na
~konomL:zny i b) dział techniczny: tkactwo,
najbliższem ogólnem zebrania, prz.1 poprzędzalwictwo,
drukarstwo,
farbiarstwo, clzia.le czystsch zyfków, nie zapomnieli, że
przemy.;ł żel~zny i t. d. 13j cechy, rzemio.., m'lg-ą przyjść z wielką pomocą .Naszemu
iła i rękodzielnictwo, 14} instytucje wi;póh Dachowi•, popitrając gor'łco wnioski o na·
hielcze: kredytowe, spożywcze i wytwórcze, bycie jego udziałów przez kas), lub też
15) instytucje bankowe ws1ystkich typów.
sami pod·iiąc wnioski o tera.
Monogrnfja będzie obejmowała Lódź
W Łodzi i jej przedrnieśeiach jtst
la wną i obecnlło J
blisko 2D knl!I pożyczkowo · oszczędnościo
(d. (', !1,)
wych, z których niektóre przyszły do po·
Jan Czeraszkiewicz.
siadnnia ogromnych domów i mają t.rle
gotówki, że nie są wst:rnie jej w całości
wypożyczyć. Niech by tył.ko każda z nich
nabyła po
lOu udziałów, odrazu s: ra·
wa budo wy tanich mieszkań ruszyb by naprzód.
Dziś Maksymiljnna, Feliksa.
Jutro Kat. św. Piot. w .A.n.
Pamiętajmy więc, by choć ~ęić pie·
Imiona słowiańskiet dzie Onosława niędzy, naszym potem zgromadzonych. mo•
Jutro Wrocisława.
gła być użyta na polepszenie warunków
Wsch d słońca o g. 7 m.
11
mieszkaniowych, które tak boleśnie na
Zachód
~
• 5 •
18
Długość dnia
„ 10 „ 7
własnej skórze odczu warny.
Sala Koncertowa. Dziś maskara•
~a kursy rzemieślnicze.
Ila Tango" Jutro Koncert Bouyoucli'ego.
(a) W ul.Jiegł!l środę w
li przy ul.
Teatr Polski. Dziś „Prze budzenie ~ię
wiosr.y" Jutro po pot .Parjasy" wiecz r rem Głównej nr. 31, staraniem łódzk'ego ee<1hu
•Prze budzenie się wiosny•
majstrów murarskich, odbyła się zaba.wa
Operetka łódzka. Dziś Benefis J, dochodowa, czysty zysk z której zasilił łun·
Piekarskiego „Zuza• (2 akty) .Targ na dziewdusz, przeznaczony na otwarcie szkoły ryczęta• (2 akty) Wujaszek .Alfonsa. Jutre o g.
1-ej w południe przedstawienie dla dzieci Jaś sunkowej dla majstrów i czeladzi mura.rski-011
I Mnłgobiu. Tańce. Czerwony kapturek. o g·. 3 oraz kursów
wieczorowych NemiPŚ1ni<'z~ch
I 1ióL „Zuza• WiPczo1·"m ,Żuza• (2 nkty1. Wu. dla czelad11ików i uczuiów murarskich.
tasze I< A ff msa Targ 1i:1 rlziewczi;ta (2 iikty).
Po11icważ już zebrano
więkilZ!ł
kwdę,
Teatr warsz. l\'iiniature, Ceg·ielniana
prr., to w krótkim czasie szkoła ta zosta ie
84. Nowy progrnm o,;er. tJ,n, farsn. kabaret.
Bibljoteka Stc' !si-ich. <Mikotajew otwartR, 1,rzv R.111k11 Tar~owym pod nr. 2.
&ka .59) otwuta codzien.nle ou g. 6-ej do 8-Q
Współudział w wykładach przyrzekli

Odezwa po wyż -zej treści, pomimo wy•
drukowania jej w pismach miejscowych i w
pismach warszawsk 'ch, slabem echem odbiła
ti~ w sferach naszej inteligencji i nie wy•
wołała spodziewanego zainteresowania siQ
tak pow11żną sprawą, zfl jaką, roczytaó nale.
ł.v wydanie monogrnfji m, Łodzi. mogącej
mieć w przyszłości doniosłe znaczenie dla
bis toi ji kultury naszych miast.
N;ezrnżony pierwszem niepowodzeniem,
Ocidzinł łóclzki polskiego Tow. krajoznaw•
czego uie przestawał gromadzić potrzebna
materjf\ły i dbywać narady w "połączonych
sekcjach Tow„ statystycrnej i muze.alnej,
orai z zn proszonerni osobami, J; tóre szczerze

Kalendarzyk.

„

•

miejscowi
inżyuierowle i budowniczowie
miejscy.
Czytelnia plan Tow. „WiedzaCI·
Prócz tego s~koła i kursy będ!ł stl}le
Piotrkowska 103), otwar ta od g. 6 po poł. da
10 wiecz„a w n!ed:tiele i świ~ta od godz. 10-ej snbsydjowane przez rech majstrów.
ran o do godz. 1O-ej wie cz.
Kary administraćyjne.
rauzeum nauki i sztuki. (Plotrkow·
(b) Z postanowienia gubernatora piotr•
ska nr 91). Ótwarte jest od 4-ej po poła.dniu
do IO-ej wiecz., a w świ~ta. i niedziele od llł kowskiego skazani zostali za nieprzestrzega.
rano do. IO wlecznie przepisów meldunkowych właściciele do·
mów August Sztejgert na 25 rb. kary lub 7
dni aresztu; Krystyna Zaleszczen ko na 1 O
rb. kary lub 3 dni art szta; rządca domu Teo·
fil Wierzbicki 11a 25 1 b. kary Juli 7 dni a reszta i etróa Andrzej ~1"re\ię~owski na 3 1 b.
kary lub 1 dzień aresztu.
wieczorem, w niedziele I
3-ej pp.

Bowa apteka.
W dniu wczorajszym insrektor urzędu
}ekarskiego z asesorem farmacji otworzyli
aptekę Wł. Włodarskiego w Zubardziu przy
ul. Aleksandrowskiej N 80.
,9Bi·Ba·Bo. 11
Pod tą nazwą, z d. 1 mHca r. b. po•
wstRje w salonach • Savoy" artystyczna scen·
ka w rodzaju b. w:usrnwskiego ~Momusa",
na której, pró~z eolowych produkcji artystów,
dawane będą ak\ualn.e przeglądy (revue) z lok aluych wydarzeń łódzkiej epcłe::zności. O szczegółach tej imi rezy, - podamy po·
jutrze.
Polskie Tow. badań nad dziećmi.
Znrząd P. T. b. nad dzit'Ćmi zawiada·
mia, że od dnia 16 b. m. biblioteka Towarzy_etwa (mies:acz.ąca się przy ul, Krótkiej 1ł
9) otwarta jest we wtorki, czwartki i piątki
od godziny 6 - 8 wiecz„ czytelnia otwarta
jest codziennie od godziny 10 rano do 10
wieczór.
Tajemnicze własności krwi.
Towarzystwo Krzewienia oświaty przy·
pomina, ~e jutro t, j. w niedzielę o godz.
4 po poil d•li u w lokalu przy ulicy Mikob·
jewiikiej M 11, dr, Mieezyshw Kaufman wygłosi
odczyt p. t. „Taiemnicze wlnsnośoi
Io wi". Bilety wejścia od 10 do 50 kop. dla
członków 5 kop.
Czrtanki dla dzieci.
Jutro 22 b. m. o godl'., 2 i pół po poł.
orlbędą siQ stnraniem Tow •• Wiedzy• uastę·
pujące czyta1tki dla dzieci: w sali Geyera
przy pr.zy ul. Piotrkowskiej 289 •W obronie
życia•, w sali Poznańskiego przy ul. Ogro·
d' wPj M 18 .Przygody Oliwera•, w sali
zaś szkoły kolejowej przy al. Przejazd M 39
.Leo mały chińczyk".
Cz) tuuld będą ilustrowane obrazami
niknącym;; wejście na czytanki po 2 kop.
Dzisiejsza maskarada wojażerów.
Dtiś w sali Koncertowej wielka ma!<karada „Tango•, w celu zasilenia fnndm1z6w
instytucji pomocni<'zyeh przy Stowarzysze•1iu
komiąvjttżerów łódzki<·go okręgu przemysło·

.Ciues" w 8 czt,iściach. Dramat ten zostal
odegrany na tle iycia robotnio w f1>brykacll
cygar t, zw•• Cygarniczek".
Nadswyczaj ~ensacyjny jest dramuc ·k
p. t. „Sen Mara, Bóg Wiara'' w wykona•1il1
ameryk a ńskich artystów.
Prócz ~tego wi z1·
my owie arcyzabawne komedje, aktu il•11•
tygodnik PatM oraz aktualny pogrzeb
szewskiego generał • gubernatora ire ·
adjutanta G. A. Skałon!l, whsne zdjęc iP t •
atru Casino. Program powyiszy pozo ~1. 1 · 1
tylko 3 dui t. j. do poniedziałku wl 1\ ·1.•
nie.

•

Wyrodna matka •

(b) Wczoraj po południu na teryiorj um
fabryki Tow. akc. l". S h 1blera przy ul. \Vidzewsldej nr. 175 znalezionym został trup
dz ier. ka, około 4 miesięcy mieó mogącego,
płci mę;ikiflj.

ft Wyjaśnieniem

przyc?.yn

śmierci

dziecka,

jak również odszukaniem wyrodnej rnutld za.
j~ła się

policja.
WykrJ'cie

kradzieży,

(b) W tych dniach 2 mieszkania Stf\ui·
sława
Frontczaka PflY ul. Rokicińskiej nr.
31 uiewiadomi złodzieje skradli różne rzeczy,
wartości około 170 rb.
Agenci i;olicji śledczej ustalili, że kra·
dzieży
tej dokonali Adam Bobrowski wraz
ze swymi kolagami ,pn fachu• Kazimier;em
Szulcem, Ludwikiem Rysem i Rafaelem Ma·
telewiczem, których aresztowano.
Zeznali oni, że resztę skradzionych rze·
ozy eprzeduli jakiemuś handlarzowi ulir.z11emu. Wszystkich ich os11dzono w areszcie.
Zagadkowa

kradzież.

(b) W tygodniu ubiegłym, zamieszliała
pzy nlic!y Wolborskiej nr. 12 Hiudl:i Rodowica zawiadomiła. policję, że około go:Jziny
6-ej po południu do mieszkania jej pl'zys;ili
znajomi jej Icek Emrych i J osek Joskowicz,
prosqn j" o zmianę drobny.:h pieniędzy ua
baulm Jty.
Rodowi z ob'ecała im pieniądze wymie·
nić,
lecz majl\O jeduoezeioie do z 1latwienitl
interes na mieści„, prosiła ich, aż.- by pooz·ekali w jej mieszkaniu, a sama wyszła. Kiedy
Rodov.ics oo 11pływie pół god 1i11y p JWJ'óciła
do swego m'esakani", nie zastała tam jua
Emrycha i Joskowic1rn, jednorleśnie zaś
skon t1towała brak 1 11zuflady stolika 4.00
rubli.
Agenci policji ŚIPdornj pueprowadzili
w tej sprawie docbf,dzenie i aret1ztowali Em·
rycha i ,Joskowiczn, le~z „; do winy się nie
przyznali, twierdz1c, ie "")"SZii od R"dow ies,
ponieważ
ta w tym czasie wszczęła kłótniQ
z mężem, a oni uie chcieli b,·ć świadkami
sceny małżeńskif'j.
Kto tu jest winien, wyjaśni& niewątpli
wie władze B!}dowe, do których odesłano
śledztwo.

wo-bandlo\Hgo.
Mnskar11da ta w Łoc1zi ma
Operują, gdzie się da.
już ustalon<1, trnclycję jednej z najorygiualniei·
(b)
W
sali
Konoertowej
przy ni. Dzieł·
sz_ych zab w karnawałowyr.h.
Po za wielu
ne
nr.
16,
niewiudomy
złod~'ej skradł za·
atrakrinmi wyz1rnczono ceune nagrody za wy·
rózninil\Ce się kostiumy i najpiękniej tuńc10· mi3>lkałemu przy ul. Nawrot nr. 24 Mir:ha·
ło l'"i Rupertowi portftlł, w którym znajdoware • Tclllgo".
(g)
ło się l-10 rb. gotówki\.
,Koncert popularny.u
Tow. szerz. ośw atv im. Henryka Sien·
J:iewicza urządza w uiedzirlę o godz. 3 p. p.
.koncert populirny" poprzedzony odczytem
o MieJ;iewiczu w loblu kinematografu .czary•, (Rzaowska 7-!). Odczyt wygloei r d,
•Przewodnika Katolickiego•. Na cześć kon·
ce1 ta wą złożą się śpiew, deklamacja i orkiestra mandoliuiR'.ów,
Cena biletów 20 i 15 kop.
2 Tow, „Przyszłość.u
Zwyczajne tygodniowe zebranie człon·
ków Tow. abetyn, .Przyszłość• odbęd:'.ie si~
w niedzielę du. 22 lutego o godz. 2 i pół
w lokalu nzy ulicy Konstantynowskiej 1ł
5 trr n t III p.
Na porządku dziennym między innemisprawozdanie delagatów Oddziału tutejszego
ze zja::du w Warszawie, odbytego w do. 15
b. m; sprawozdanie komitetu prasowego z na•
pływu prnc do projektowanego
kalendarza
.Puyszł ść •; Zapis nowo z.głaszających się
się k1rndyclatów; 1mtw!erdzenie kandydatów
na członków T-wa pobór składek członkow·
ekieh.
,,Casino".

Dzisiej11zy prognm C:-isina składa ~ię
opróe11 wielkiego kino.programu z zupełnie
no111·~0 repertuuu mówiących obrazów.
Między irrnymi widzimy wspaniałą tre•
surę I wów, jest to jeden
z najsensacy meJ•
szych numerów; arcyzabawna jest komedja
p. t .Prze<l Wędrownym cyrkiem• ałyszymy
tu śmiech zabal.'l'Y i t. p.
J,1ko dopełn!euie mówiących obrazów
słys,ymy nr.·yciekawy ob razek objaśnitLją,cy
mówiące obrRzy; powyis1y obraz jesz~zu do·
tyehezaa nigdzie nie był demonstrowanym i
u każe się do pi "r-O w przyszłym tygodniu 'f
kiuo-tea trach Pan.ta i Berlina.
01Jrót'z mów ią,cych obrazów widz~my
wielki kino prr•graui: .za błąd przeszłości•
drama~ w_wykonao.iu włoskich ;artystów firmy
0

Rabunek.
(b) Onegdaj około godziny 2-ej i pół po
południu

do budki z węglem Abrama Lubiń·
skiego, przy ul. Oir>rkowskiej nr. 3, wszedł
jakiś człowiek, w \\'ieku około ht 35 i gro·
t:,c Lub'óskiemu jakiemś tępem narzędziem,
zi. ż&dał wyd linia iPu .ędiy.
Lubiński boj4c eiQ w razie odmowy byó
zi bitym przez baud> tę, oddał mu portmonet•
k~, w ~tórej zuajnowało si~ około 7 rb.
- Przy pracr.
Przy ul. Grabowej nr. 24 w fabryce ma•
szyua poszarpała prawll rekę 36·1etuiej Ma·
rjimnie Wróbel,
-

Bójki.

Przy ulicy
murar1, Józef
siekierą, odn'ósł

Młynarskiej nr. 22, 23-letni
Kowalski, uderzony u.r bójce
ciężklł ranę lewej ręki,
W
odwieziono go do szpital!l

stanie ciężkim
Ewangelickiego.
- Przy ul, Rejtera nr. 3, Roman Kania,
tkacz, lat 33, uderzony w bójce tęp· m na•
rzędziem
przez towarzysza odniósł rany
głowy.

- Ofiarr alllohol11.
Na ulicy Nowomiejskiej koło domu nr.
19, zna.leziono kobietę, łat około 20, z na•

zwiska u·aznaną, w sianie nieprzytomnym,
wskutek zatrucia się alkoholem. Odpl'owa•
dzouo ją do I cyrkułu.
- Na rogu ulio Leszno i Benedykta
znaleziono w tak i mże stan ie człowieka, lat
około
25, nieznanego z nazwiska. Pozosta•
wionJ go pod opieką IV·go cyrkułu policyj•
nego.
-

Osłabienie,

Koło

domu
znaleziono

nr. 88 przy ul. Piotrkow•
w etanie zupełnego
wycz~rpania sił fizycznych, Kobietą -tl} 1ao•
piekowała eie publicznośó.
liej

kobietę

5.
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„Odeonu.
z dokładnym pbnem miejsca zbrodni, co
Energiczna dyrekcja tego eympatycz- daje plastyczny obr ,z sytuacji, w jakiej
nego Kino-teatrzyku, chcąc dać możność znajdownły się zal)te osoby, w chwili
1wym stałym bywalcom w dalazym oiągu spełnieni 1 zabójstwa.
podziwiania znanego im detektywa TrautNa jednym z planów widnć ogromną
mana daje dziś znowu wielki d1·anrnl z u- kałużę krwi.
działem tego znakomitego detektywa-ar\\''-'ding: <lanych śl >dz twa, hrabina była
t,ysty.
w chwili zbrodni w zupelnym negl'ż "i
Swietną partnerką w tym dramr1cie miah na sobie tylko kost.ulę i lekki FZla•
jest znana łódzkiej publiczności z "ystępu frok
awegu w dramacie .L'ldzie i Maski• HedOO'łOS7.or•o rewlucję sądu, której mocą
o
• •
•
da Wen;ou.
puhl'cinoFĆ, prócz krewnych prawnikow ~
Pozostały zespół sktada się z nnjwy· ot::ó!J urzędo\\'ych, zostaje usunięta z salt
bitniejszych artystów firmy • Vitascop•. na caly cins rozpraw siid„wych.
Dramat ten p. t.• Brylanty księżnej" ~kłn·
Panuje ogólne przekonanie, iz akt
du s'ę z 4 aktów. Oprócz dramntu tego osknrże ia zredago<Sany je t bardzo łago
widzimy ~rcycieknwy obraz p. t. „Detektyw dnie i że hr. Mielży1lski !Jędzie z pewnością
Nick \Vinter odnajduje obraa .Monna Liza", uwolniony. W najgorszym razie skazany
skradziony swojego czasu w Louwrze w zostanie n·1 6 miesięcy fortecy.
Par.) żu.
Towarzystwo 'furecko • Rosyjskie.
KO>:STANTY,-OPOL.
Arcyzabawną jest komedja "Dwie Ję
Założono tu
dze• w wykonaniu nmerykańskich artystów. '1.1owarzys wo Turecko-Rosyjskie, którego
Jako dopełnienie programu widzimy aktual- zadaniem będzie prncować nad polepszeny tygodnik Gaumont z wydarzeniami os· niem i utnrnleniem sloRuuków gospodarczo·
tatnich dni oraz aktualne własne zdjęcie handlowo- politycznych pomiędzy 'l'urcją i
teatru ,,Casino• pogrzebu warr;zawskiego Rn«ją.
jenerał-gubernutora jenerał-adjutanta ,G. A. Skazanie Róży Luksemburg.
Skało ua.
FRANKFURT n. M. Znana so-

-:-

Teatr, muzyka

sztuka.

TeatP Polski.

Sprzysiężenie

robotnilc6w.

Ze

świata.

KAPSTADT. Generał Smouts zawia·
domił rqd re uhlikni.ski, że wpadł na
trop now, g1 sprzy.;iężr.nia w ło11ie robot.
(-) Dymiące kuchnie. O pew
11ików. I o~iil'la on 1zekomo plany spisku, nym minietrze angielskim, znanym z tego,
·wa iług których n.!Jotnicy zamierzali uwię· !o się na wszystko różowo za pa truje, pi!:'ma
z i ć '1icSpodziHnie wszy~tkich mini11trów re·
angielskie opowiadaill tabawnll anegdotę.
publiki południowo afrykn1iskiej 1 a następ•
Pewnego razu min:ster, puechadzająo
nie dokonać przewrotu polityrzne;;o.
si~ po swym majątku, zobaczył jednego ze
Ila złagodzenie nędzJ w Albanji.
swy~h ~łużąeych, spożywają.cogo obiad na
LONDY~.
Na wt:zornjszem posied11e1 dworze, niedaleko od domku, w którym mie•
uiu izliy gmin oświ:·d-z.}łlord Gray, że rz!\d szkał.
- Dlaczegóż to, Smith, jesz obiad sam
angiel~lri wyasygnow ł 5000 funtów na zła•
godzenie nędzy w Albanji.
• i na dworze, uie w domu?
- Acb, sire - ją~ał się Smith, - w
Skutki namiętnej dyskusji.
domu nie mogę, bo„. bo.„ kuchnia bardzo
BUDAPESZT. Wczor11jsze burzliwe"po_ dymi .•
siedzenie r·arlarnen u i namifitna dyskusja w
- Tak, to rzeczywiście nieprzyjemnesprawie v..itum n!eufll'iści dla br. Tiszy spo· nekł minister- trze baby temu zaradzić, Pój·
worlowaly trzy wyzwania na pojedynek. 2 dę zobaczyć„.
z 111eh u.falo się załagodzić na drodze poko•
I 1anim Smith zdołał go powstrzymaó,
jowl-'j. Trzf'ci r-oJedynek odbył się JIOmiędzy minister szybkim krokiem udał się do dompoRł:łmi Markyi i Kubinyi. Obatlw11j
zostali ku służącego. Zaledwie jednak drzwi otwo·
ciężko r ... nui.
rz.} ł, spadła mu na głowę miotła, a gniew•
ny ~1os kobiecy zawołał:
Aresztowanie złodzieja obrazów,
- Już cię licho przyniosło, łotrze! Cze•
P ARYZ. W loHdyńskim n British Mu,
kaj, sprawię ja ci„.
zrnm", jak wiadomo, Ćlokouano w ostatnim
.Ale minister nie czekał, Zamknął drzwi
cznsie kilku kradzieży cennyrh obrazów,
czemprędzej i powrócił
do Sm;tha, który
cjalistka Luksemburg, na dwóch ze- Obecnie aresztowano w Paryżu jednego s z przerateniem patrzał na scenę we drzwiach,
głównych uczestników syśtematyczuych li.rabraniach powiedziała: "Jeżeli przy- dzieży,
Minister poklepał go po ramieniu i rzekł

pusz~'zają. że
śmiercionośną.

my podniesiemy

broń

Skazanie handlarza

żywym

towarem;,

z

współczuciem:

- Nie rób sobie z tego tak wiele, mój
na naszych braci franBYTOM. Po 9·cio dniowych rozprawach bracie, i moja kuchnia często dymi.„
Dziś wiecz. po raz piemszy głośna cuskich lub innych zakordonowych, skazał sąd tutejszy oiejakiego Lubelskiego,
~ztuka w 6 akt. (13 odsłonach) Frnnka to niech
wiedzą,
że my tego nie izraelitę, wydalonego z granic Królestwa Pul•
Wedekinda p. t .• Przebudzenie się wiosny• zrobimy".
skiego n u;irawianie handlu żywym towarem

z pp. So'.ską, Morską, Kochówną, Jarcską,
B11:ga1iskim i Wolskim w rolach głównych.
UdzL1ł zaś przyjmuje caly zespół artystyczny be:t: wyjątku. Dyrekcja teatru do tej
pięknej i \delce oryginalnej sztuki sprawia
nowe piękne dekoracje, śeiśle według \";zol ów
teatru Reinharda w Berlinie, gdzie
fztuka powyższa grana była przeszło i:!O'l
razy.
W niedzielQ o pol. cieszące się ogrornnem puwodzeuiem "Parjasy" w ó akt.
Gubryeli Zapolskiej, wieczorem po raz drugi • Przebudzen·e i;;ię wiosny" w 15 odsło
nal'11 Fra1:ka \.Vedekinda.
B Idy od 10 rano przez cafy dzień w
kat>ie teatru.
·we wtorek nainowsz \ farsa .Asekuracja wierności" Sachy Gu 'try.

skazał
nieposłuszeństwo

S1d

na 9 lat clomn k11ruego 1 12,000 marek ka·
za to, jako l!:a ry,
oraz dodatkowo na rok i 4 miesiące doprawu na rok wię mu kRrneg" a po odbyciu kary na utrat~
ją

Z ostatniej chwili.

Sala koncertowa (Dzielna 18).
przez lat 10 praw honorowych i na oddanie
W dniu 1 marca r. b. odbędzie się \ł
Niezwykły pożar w Marsylji. pod łozór policji. Jak wiadomo, poseł Kor- Sali koncertowej jedyny '\~ieczór śmiechtt
fanty poruszył na jednem z posiedzeń sejmu z udziałem Antcuiego Fertnera, znakomiteMARSYLJA. Marsylja stała się pruskiego tę sprawę.
go artysty farsy teatrów rządowych warwczoraj widownią. n iezwyk 1ego poszawskich; Władysława Jastrzębca-Zalew
Ustawa o podwyższeniu podatków.
7.2ru. Na jedn."'m z naj ,ijększych
autora dramatycznego;
KONSTA.NTY~O?OL.
Rząd turecki ei· skiego, znanego
placów tutejszych zapalit się z nie- głosił ustawę nadzwyczujn~ o podwyżezeniu ulubieńca naszej publiczności Alfreda Luwir.domych powodów wóz, nałado podatków od bawołów, trzody i szkopów o belskiego oraz Bolesława Przybyszewskiego,
znanego akompanjatora i kompozytora.
wanv benzolem w ilości 400 litrów. 25 proo. Tak~a B!\dowa zostaje podwyższo
Na wieczór ten jeden ze znakomitych
na o 100 proc.
W {ednej chwili cały plac zamienił
autorów napisał specjalnie dla Fe1·tnera i
Odczyt d•ra Trzec:iaka.
Lubelskiego .skitch•.
słę w morz0 ognia.
Straż ogniowa
PETERSBURG. Odczyt d·ra Trzeciaka,
Bliższe szczególy podamy w najbliż·
pracowała
kilkanaście
godzin bez wygłoszony tutaj o „medycynie żydowskiej
uym
czasie.
przerwy, ahy n :edopuścić do za pa· w czasach Chrystusa• miał olbrzymie powo·
okalających plac. dzeuie.
Komedja i operetka łódzka Konstanty• lenia się domów,
Prelege1it w tych dniach na ten sam tenowska !6.
Wypadków z ludźmi na szczęście
mat mówić będzie w Tow, ochrony zdrowia
Latarnie uliczne stopiły ludu.
Dziś wiecz. benefisowe przedstawlet.ie nie było.
utaleutov. anego i sumiennego artysty p. się zupełnie w niezmiernie wysokiej
Zapadni'łcie się ulicr~
Piekarskiego. Program wypełnią dwa akty temperaturze. Taki stan losu spotLONDYN. W kopaluiach węgla pod
operetek „Zuza" i • Targ na dziewczęta",
• ",, Pani jeszcze nie utywała kremu r.es, ól rnś komedjowy pod kierunkiem H. kał kilka samochodów, które nie Cradley za1 adać się zacr.ęła główna ulica w
\ tak bardzo rozpiowszechnionego na
miasteozku,
podrnino\\"ana
prz.ez
szyby
w
ko·
zdołały
umknąć
na
czas.
Halickit ao odegra doskouałą krotochwilę
~ I całej kuli ziemskiej z niezawodnym "
palni, skutkiem wadliwego i niedość silnego
rezultatem, Wydatek nieznaczny,
l'.lie tego pebiła.
Stan. Dobrzańskiego "Wuiaszek Alfonsa".
podstemplowania szybu.
•
) a korzyść wielka. Wsz.e!kie piegi,
W niedzielę dane będą trzJ przedLONDYN. Adwokat sufrażystki, która
~ opalenizna, plam)', prys2cze, wągKilL:snaś :ie domów i kilko budynków pu·
staw:enia -o godz. 1 po pvł. przedstawienie pobiła wczoraj 67-letniego Io da Waerd11la,
1,
' ry i liszaje natychmiast bezpowro
blicr.ny
h
znpar!ło
się
w
dół.
dla dzieci z odpowiednim programem-na zażądał wyr uszczenia ;;1\ ej klijentki za
\ tnk
Dla uniknii;cia
M
·
e~zl
sil.cy
zdołali
wynieść
się
zawczadownictwa sprzedaż tylko w skkktóry złożą się dwie baśnie Or-Ota .Jaś i kaucją na wolność. Obwło !'l;ę. ie 24~.
dach aptecznych na
Uałgo„ia" i .Czerwony kapturek"
oraz letnia, slynna I!: pięlrnoś··i s1;frafy 1.,a l obiła su, tak, że wy1 adków z ludźmi nie było. 8traty jeduak SI\ znaczne.
NJwrot
NQ 54, i Konstanhó~r.
lorda W. p z z pomyl kę, gd ż w łaściwem
tynowska 75.
Zjazd chirurgów w Warszawie.
Bilety nabywać można w cukierni zadaniem JeJ b)ło poturbować prezesa mi·
Cena aa &łoi.i: 50 kop., lllOl:lllie
W-go Gostomskiego. Ceny od 10 do 40 k. nistrów Asqui ths.
PETERSBURG. Pozulono oa zwołanie
75 kop.
Loże llhhze po 2 rb. dalsze - 1 rb. 60 k.
w jesieni r. fl. w Warszawie zjazdu chirur•
Choroba ministra.
O g-odz 3 i pól piękna operetka, cieLONDYN. Lord Georges udał s;~ wczo· gów p:il kich z Królestwa Po'.s, irg!>.
tząc:i si~ trn łe111 powodz,•niem .Zuza•; wie·
Spór o zaległości celne.
rzorem puwtó1 zenie sob··tnh·io wieczoro- raj peim"mo zakazu lekarzy ua posiedzenie
Zagraniczny, od lat
izby
gmin.
Po
skończonym
posiedzeniu
mi34 istniejący, bank
1, ego
~ rzeclstawieuia.
NOWY JORK. Jak wiadomo pomiędzy
poszukuje o~oby, ma• Panny" Piotra Wolffa i Gastona nister osłabł nngle i omdlał. Chory on jest Rockefellerem i władzami oelnami toczył się jące
stosunki w sferach zamożnej inteligencji,
na
ostrą influenzę.
Lerux-glośna premjera z teatru Pu Isk ego
od dłuższego czasu zaci~ty apór o saległości w celu sprzAdaży g.wara.ntowanych przez Pań
Pokój pod presją.
w Wt:rsza~ie - niegrana w Łodzi uli:a!e
celne, nieopłacone przez Rockef'.°elera. Wła stwo i zezwolonych przez władze papieróu
się na scenie tealru prz;
ul. KonstantyKONSTANTYNOPOI,. Jak donosz11 pi· dze celne, pomimo posiadania wyroków są wartościowych, na bardzo dogodnych warunkach
now~kiej we wtorek dnia 24 b. m. Utwór snu zbliżone do rządu, H.osja i Francja 11ta• dowych, były bezsilne wobec po tę_ i miljone- zapłaty.-Z11jęcie to można. trnktować jako ~ta
le, lub poboczne i dzienny zarobek wynosi 5ten ~rany z ~ieu!:'tannem p wodzen·em na rają się spowodować Tnl'cję rto zawarc!a o- ra, gdy! ten zorganizował cały sztab dedel.:- 10 rubli.- W razie irnda walniającej działnlności
wszystk1t:h europe;skich scenach wyv. ołał statecznego pokoju z SerlJją i wywierHjll na tywów i strażników. którzy nietiopugzczali do stała pensja miesięczna.-Zapytnni<J. pod adre·
1 w \\"urszawle zywą polemikę i11równo w Wysoką
Portę silnll prasję w tym kie· pałacu nikogo, pod.ejrzanr>go o kontakt z wła sem: TÓ l H LAJOS, Buda pe st. VI, Felso Erdogor 213. I/6.
313-3-1
prasie, jak i 11 pub! 1czności.
runku.
dzami, co uniemożliwiało zaf!lntowanie i opirnzętowanie
mebli
i
nieruchomości
R.
WalPrzyjęcie pośrednictw•.
ka ta znalazła obecnie nieoczekiwsne rQZ•
KONSTANTYNOfOL. W kolach dobrza WillZanie, a to na drodze podstępu. Siostrzepoinformowanych twier<l1ą, że Ramunja przynica Rockeftelcra potnała na jeduym z ba·
na· język polski przełożył Tadeusz Zborowjęła pofrednittlYo w s11orte turecko-greckim
Iów niezwykle urodziwego c'11nsera, który wiski, radca sądu w Inowrocławiu Do nabyo wyspy Egiejskie. Wtoehy również były dzą'!, że zrobił
na miljonowej panuie silne
Tel. T. W. A. T. i \' łasue.
cia w księgarniarb M. Niemierkiewicza w
zaof1arowuły
swe pośr.dnictwo, lecz Ti:rcjs wrażenie, poprosil ją o
pozwolenie złożenia
odrzuciła je ze względu na to, że !:!pór o 12
Poznaniu
i Władysława !'littou w Łodzi,
wizyty naiaj utn. Pozwolenie otrzymał bez
PPoces Miełżyliskiego. •
ulica Piotrkowska 162.
wysp turec•kich, znajdujących się jeszcze w trudności i
na drugi dzień ZJRv·ił się w pa·
Cena 1 rb. 50.
317-10·1
posiadv.niu
Wlo:hów,
nie
został
dotychczas
mĘDZYRZECZ. Pl'oces hr. 1acieja .Miel•
łacu z olbrzymią teką p?d pachą. W pahcu
należycie wyświetlony.
ży1iskie~o obudził żywe zniek:l\1 ienie.
zrzucił ma~kę el~ganckiego bonviveura i przed·
Sprawa o zdradę!stanu.
Przed gm~··lrnm sąd n ·yrn igro ma iziło
stawił legitymacje urzędnika celnego, poczem
się S\ oro publ1u::u śt·i, jest (Pj t.akie dużo w
SOFJA. Najwyższy sąd państwowy n1ezwłoczn e przy~tąpił do swych czynności
przedsio1 u. Al 1• obPe O!;ra iczooej liczby ukonst.rtuo wał się już, aby roztrzygnąć urzędowych-opieczęto wan' a mebli, n Biedny"
biletów we:sc11, znledw'e niewielka część sprawę o zdradę stanu, wytoczoną prze- miljoner musiał uszczuplić swej sakiewki i
11gromarłzonych dostała się do sali sądowej.
ciwko byłym ministuom. Wszyscy oslrnr- zapłacić z bólem 1erca podatek oe.Iay w BU•
od dnia 15128 października.
Po godzinie 8 r no sala sądowa została żeni ministrowie, z wyjątkiem Suwowa· mie 62 m lionów dolarów, Spór z władzami
otwarta, f\ ehłu też ją :rn · ełniono.
który bawi w Paryżu i jest rze'.,orno bar· podatkowemi, którym Rockefeler przedstawiał
wcześnieJ~
N·1rr?.ei:iwko i:tołir Eęrlz1ów ustawiono dzo chory. stawi.i się dobrowolnie na roz, fałszywe wykazy majątkowe i ~zao11zcz~dził"
mały ei·1rny
st0ł•k, na któr) m s.lożono ko· prawy.
Genadjewo wygłosił w sali sądo w ten 11posób 157 miljonów dolarów, pozo·
Kolej Fabryczno-l.ódzka
s;rnJę i ~zlafrok z:łhitej hrali ny.
wej przemówienie, w którym prosił sąd o staje Dierozstrzygniętym.
Odchodzą z Łodzil a.) 12.15, b) 7.20
Ob'.'lk na kr1eśle znajd1:je się ubranie hr, nieodkładanie sprawy pomimo niestawie•
10.00, d, 12.50, e) 1.50, f) 3.45, g) 5.45 h) 6.43 1
8.45.
Mią ·z.\ 1'1sl.iPgo.
nia się Genadjewa. Oświadczył en przyPrzychodzą do Łodzi1
4.37 1 7.22.
L'hr.11: ;e oboj;a zr.bitych zlane jest tem. że w procesie tym wystąpi nie tył·
9.86. i) io.40, I.oo, j) ł.36, a.os, 9.55, k) u.oo.
ol>f •.'Ie krwia.
ko jako oskarżony, lecz równie.ż jako os•
Opodal ·ustawiono dwie CUl'łle tablice karżycieL
zienia.

\ ::- Czy doprawdy ? -

0

n
I
fi, ·

łatwy

Telegramy.

znikają.

naśla

zaro be„.

„Niemiecki Kodeks Handlowy''

limowy Ro1~ład ~Dli~~ów.

(Czas petersburski rótnica 31 mln.

6.
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.Od

dziś

do

'
ponied~iałku włącznie ································~··-········
···················

niebywały

waleczności

obraz ludzkiej odwagi i

Sf\MOTNf\ WŚ ÓD D RPIEŻ V HZWIERZJ\T
Wtrząsający

dramat w 3

częściach

z

życia myśliwych

Lwy, lamparty, hyeny, szakale, aligatory,

wielblądy

Kapelusz jako skrzynka do listów
wesoła

I

Ceny zwyczaJne.

naileniei zorany „ijuartett" mozJ[ZDY.

ludźmi i między sobą.

wspaniała

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

poniedziałku włącznie

•

w walce z

Zakochany Fryko •••••

komedja w wykonaniu amerykańskich artystów.

CENY ZWYCZAJNE

w dziewiczych lasach Afryki.

komedja w wykonaniu francuzkich artystów.
NAJLEPSZA MUZYKA
MIEŚCIE.

w

sensacyjny program;

BRYLANTY
KSIĘŻN.EJ
w

Wielki dramat detektywów
4 częściach w wykonaniu ·najlepszych artystów firmy „Vitasckop"
z znakomitym detektywem Trau.tmanem w głównej roli.
NAD PROGRAM: Na żądanie publiczności jeszcze tylko 3 dni.
odnajduje historyczny obraz „Monna Liza"
swojego czasu skradziony w Louwrze w Paryżu.

DETEKTYW 'NICK WINTER
r

~eee~eeees~~eeseee®®®eeeeeseeeseeseeeeeee®®e®®eeee~

~

·

~

@

@

Dziś do poniedziałku zupełnie nowy repertuar mówiących obrazów:
TRUURA LWÓW !2D!aria. PRlED W{DROWHYM [YftttrnM ~omiun~. OBJA~DIEHI~ M~WIĄ[Y[H ~BRAl~W.
. I
prócz tego wielki nowy KINO-program między innymi: I
_

@

~

@
~

I ~•~iący~.!.~~1.zf~!.~~k~!.?w~~~- Se~en~y~!d~m~d?.e~i-~iara
~

Nad

progr~m:

toarszaf1Jskie2oJenerał Gubernatora, Jenerał Ad:utanda G. A. Skałona aktualne. ~

2 koT.edje oraz Po2rzeb

~ Początek przedstawień

I

o 3 godz.

Najlepiej zgrany

~,Sex!e·! . "

muz1czny,

niż

w

całem mieście. ~

@~eeeeees®®eeeeseeseeeeeeeeeee©e&seeee@esse~~®~ee~~e~~~~~~
We ""szystkich Księgarniach sprzeda.
pedagogiczne Reussne•
rado ba·clzo prędkiej i najłatwiejszej
nnuki JfpykówObcych w ~zkole
i Domu bezpłatnie, bo
bez nauczyciela z objaś
nieniem wymowy i kluczem
pod t,

.ją się dz ieła

„

.M 2715.

yr~~[ja Iow~nntwa Kredytow~~o m. todli .
Obwieszczenie.
W zastosowaniu się fło § 22 Ustawy Towarzystwa, Dyrekcja podaje do powsze.:bnej wiadomości, ie zażądane zostały pożyczki na
nieruchomości:

1. pod Nr. 5346 przy ulicy Żelaznej przez Rodzeństwo Fischer,
pierwotna Rb. 70,000;

amouczek

CENNIKOW PRO.SPEKTÓW

wstępny(Elementarz)--po

kop. 5, 12, 24 i 40;-kurs r. szy
k.80;-kurs 11-gi k. 1.60- Rusko-Nie•
micckik. 5, 12, 24, 40 i 2 20.-Polsko•
"francuski kurs I-y k.1.20;kursH-gi k .
B.20-Polsko·Angielski kurs 1-y k.
75; kurs II-gi k. 1.20 Polsko-Ruski
Elementarz po k. 5. 12, 24, 40,-k\lrs
I-y k.1.40;-kurs II-gi kop.180. N akłRd
autora (Reussnera), ul. Złota Ni 6,
Warszawa, który wysyła. I y zeszyt
Samouczka gratis, po otrzymaniu
marki poczt. za. 7 kop.

Młody

inteligentny-

Zdjęcia fotograficzne dla celów reprodukcyl
RYSUNKI, projel<ty reklamowe

I wydavvnicze

wykonywa

A.BOAKENHAGEN

&ÓDŻ!D Piotrkowska100, Tel.24·72

przedstawiciela

Buchalter, który już pracował w T-wie
Pożycz. Oszczędn, znajdzie doda.t.
kowe zajęcie w kasie pożyczkowej
Zgłaszać się we wtorki, czwartki i so,
boty do Biura Kasy Popularnej ul
Widzewska 101, od godz. 7 do 9 ~ie·
czo rem.
2560-3

piwa N1echmckiego.
Wieuomości udziela. M. Błaszczyński
Widzewska. 82, od I do 4.
'
2403-3

oo ~przeda:ni~ ~ebl.e ' różne:

.

Pos~ukuję

C ZŁ O W I E K mającego ~odownię,
.

I GAZETOWYCH

DO REKL"M

Polsko •Niemiecki kurs

2. pod Nr. 501 przy ul. Piotrkowskiej, przez Rodzeństwo Fi·
scher, odnowiona z konwersją Rb. 40,000 i dodatkowa z przeszacowania Rb. 50,000;
3. pod Nr. 534 przy ulicy Piotrkowskiej, przez Rodzeństwo
Fischer, odnowiona z konwersją Rb. 20,000; i dodatkowa z przeszacowania Rb. 40,oOO;

K

~la.reprezentacji

ktory dotychczas pracuje w i11sty4. pod Nr. 320la przy ulicy Pańskiej, przez Paulinę Lande, tucji rządowej, poszukuje za skromodnowiona z konwersją Rb. 15,000 i dodatkowa z przeszacowania nem wynagrodzeniem jakiegokol·
Rb. 8,000;
""'.iek zajęcia. Łaska.we oferty pod
KALIGRAF
5, pod Nr. 14370 przy ulicy Skwerowej, przez Bajnesa Hut- literami K. K. w Adm. N. G. Ł. -r
2364-3·1
u . ~
c:«J..L..L
wicza, Eljasza Hurwicza i Hersza Hurwicza, odnowiona z konwersją
PołudnioV11a 25 m. 26
Rb. 30,oOO;
poprawi~ wszelkie charaktery pisma
w przeciągu 20-tu lekc ji osoliiście i
6. pod Nr. 1098d przy ulicy Zagajnikowej przez Fryderyka
listownie każdego rodzaju pisma Ceny
Drachenberga, pierwotna Rb. 18,000.
przystępne.
2!00-3-1
7. pod Nr. 821d przy ulicy Milsza, prz&z Rudolfa Wagnera,
odnowiona z konwersją Rb. 9,500 i dodatkowa z przeszacowania
Ogłoszenia
morskie w różnych gatunkach do
Rb. 2.500.
s am o u cz ok wy
sprzedania. Wólcft::ańska 91 m. 8
.
mowa polskn. 75 i 120k,
• Wszelkie zarzuty przeciwko udzieleniu .lnżądanych pożyczek i Staro-Zarzcwska 144.
228i
przewodnik
stowarzyszeni ze.chcą, przedstawić Dyrekcji w przeci:.igu dni 14 od
.
omig-ncyjnyroz·
daty wydrukowania niniejszego obwieszczenia,
mowki. słowniczek polsko - angielski,
Ze wszystkir:h prncujących, za· 50 k., mały 12 kop. NakLad n.i>tora.
· bódź, d. 21 Lutego 19i4 r.
2426·-i
t1 udnianych pt zez przemysłowca, Reussnera, Warszawa. Złotn. G.
2516-12-1
sprzed ·mca ji>st jedynym, · kten·y
nie ujmuje kasie pieni~dzy, ą'e Ba.lbina. Wierzbowska zgub.ił a paszprzysparza.
port, wydany z gminy Szczeko-

-.:::>erm-,.....

drobne.

Ang ·1elsl<"1
Amerykan, ski"

ciny, gub. piotrkowskiej.

';5Gti-3

szafy
biurka
Bozwa..
2561-4-1

łozka, b1ehźmark1, stoły,
cenach możliwie nizkicn.

Po
dowska. 14 u stolarza.

Garbarnia -0zynna, w mieście
gubernic11nem - przestrzeni
32 tysiące łohci kwadratowych,
do s~zedania na dogodnych
warunkach, iłiadomość ul. Kon•
stan~ owska 54, skład ptecz•
ny.
gc_,z !-8-l

p trzebne morskie

świnki.

Wiado~

ctrzebny jest
do
Pślusarskiego.
Brednia 2~.

zakładu

mość:

'l'argowa l

<purtjer wskaże),
2 . 64

chłopiec

Nałóg

25G3·1

jest oszczędzająC.}'ID prac!)

wynalazkiem, pozwalającym czło·

wiekowi posu WHĆ
1 mniejszą :mtratą

się n ap r z 6 d
energji.

-~~a
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Nr;. 42

D zi ś

Teat r

15 Piotrkowska 15.

Teatr

w

Optique Parisi ne A
Zmiana programu we wtorki i

Elektr. wentylacja

są

soboty.

•
o•

''

>"a

·-or:
~

nauczyciel iezyka rosyJskie20 kursów Berlttza

detektyw•
w 4·ch

częściach111

G,ł

o

=
-·DJ
D.

na wodzie destylowanej.

z naturalnych sokó

'C

To też prOBZfł ~ądać ~szędzie tylko lemoniady wyrobu fabryki
CHĄDZYNSKIEGO w patentowanych ilas~' kach oplombowanych.:
•
Wyrób dobry i czysty - pod gwaraucj~.

o

•
•

K

Główna 51, róg
C&na flaszki 8 kop.

p ••

o

Widzewskiej, telefon 15-69

t:'>

o

Dostawa do domów.

...~·~·~ Lemoniady Owocowe.
•7

r"

m

!

Lemoniada Owocowa

Kantor:

...

EEE~

Najzdrowszym napojem jest dobr.i

E

• · SKŁAD: PIOTRKOWSKA 99.....

dramat

„.7 Lemoniady Owocowe.

og
o

wyborowego gatunku, nadzwyczaj lekkie i ·przyj mne w piciu.

Niebywały

ny

~~

•

G,ł

T ''

sensacja.

razów.

I

Czerwone wina po 40; 55, 70, 80, 90, i I .25 za butelkę.
Białe wina po 40, 55, 65, 70, 75, 80, 90, 1.- i 1.50 za butelkę.
Deserowe wina po 50, 80, 1.00, 1.25, 1.50 i 2.00 za butelkę.

Bvłv

Łodzi.

TO

i jeszcze

N

Dziś

Jedyny egzemplarz

s nsacja.

fi)

•

L•EE:4
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ę

~

co
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Cl
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„ e.i

<J>

ł. Kraśniclti, udziela lekcji ll siebie i u uczniów w domu. Pomoc dla ro·
biących małe postępy w nauce. Przygotowanie do egzaminów na świadec·
1 w11 ! Długoletnia prak tyka według metody J3erlitza i kursu gimnazjalnego .
Znstać można· 10-12 godz. 8-10 wiecz, KONS'l'ANTYNOWSKA. ~ 46 m. 8.

2402-2-1
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2290 - Z4-l

ul. Andrzeja .Ne I.
Tel. 31-76.

Poleca na. sezon jesienny i zimowy w wielkim

Ostatnie dni

tJ\vnie M.. Steinhauer, dyplomowany 1111nezvciel buchalte
ri i, Łódź, ul. \V idze wska 82,
piętro
oficyna 2 wejście,
na lewo, Godziny przyjęcia.
oi 2'-3 po vołlidniu i ' - i c
w le•~.zorem.. Oil.dzielne gm~:::· .
z w_rkfacłem w polskim i w
L.iemi.eckim ,języku . 24J 4-I5 1

m

jeszcze, niebywa{a tania. wyprzeda:!

Dams~ie

palta
21.-

lf:.-

uawniej

teraz 9 50 12_so
Schmechel &

2 pokoje

26.-

k. -u..cb.:nią

z

Rosner~

na I piętrze do
WJOa'ęda od 1 k\\"ietuia przy ul.
Lipowej N1·. 71 (róg Andrzeja).

dnie

i;łonecine

Wskauć może rz~dca
stróż.

Komisja lihwldacyjna
"Oszczedność '

TO(l)DfZV5łCrJa SPDŹYWCZ!·
Z Ul. SkładoIDej flJ lodzi

rnwiadamia członków i zainteresowanych, że sprawy likwidacji tegoż ukończyła i wskutek
tego niniejszym wzywa panów członków tegoż Towarzystwa „Oszczędność" właścicieli
pełnych cz łonkowskich wkładóVT, na c.gólne zebranie członków odbyć się mające w rlniu
:1219 lutego b. r. u godzinie 5-ej po południu w mieszkaniu mojem na ulicy Skwerowej 2'2.
sprawozdanie z działalności komisji likwidacy;nej,
postanowienie co do dalszego zakresu towarzystwa.
ewentuii.lny podział pozostałych funduszów.
Obecni mogą być tylko okaziciele imiennych kwitów udziałowych a nieposiadająCJ
takow'ych na zebranie wpuszc7eni nie będą.
osobne zawiadomienia rozsyłane nie bę:lą wskutek braku adresów.
Członek K. L.
Porządek

dnia:

1)

2)
3)

l)

2)

„ trJ OSTROWSKI.
a

domu lub

Bliższe wiadomości

u.

H. NEUMANA,
WidZewska .M 86.
240i-6-1

Lombard
Południowa

''

,.~

~·~

1.6\

40
40 MikołaJ·ewska
.

~•\
&

członków

pożyczek

wysokości

~

600 rb.
do
i udziela
l'rzyjmuje
Przyjm u.ie również wkła dy oszcz ędno.foicwe od któ1·ych pła.ci na. /ł~
każde ża,danie 4 ~r., z 3 L,iesięcznem wymówieniem-4 i póL, z pół- ~
A
rocznem-5 i z rocirnem-6 pr.. licz ąc pr <> ceuty od dnia wł oże nia.
Biuro otwarte j€~ codziennie od g odz. 10 rano do 3 popołndn. f'~
A
oprócz tego we wtorki, czwartki i soboty od g odz. 6 d o 8 wiec z;.

~)

~.Lo-L•~~L:.~f;
~~-L·L•L•"""'•-'--•Je•.L•L·A'·L·,,,,,,,·~·~·.P"'·,,l!#'·~~
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2410-3-1

Ul.

Inżynierska

LICYTACJA
sprzedaż

A.

Zysłandra

Widzewska 12.
Po1eca. rone szkła kryształowe oraz
}ustra; belgijski&. Przyjmuje urz51dzenia lrryszt -i towc d ~· wys.taw sklepo ·
wycli. i budowli, odnawia stare zniszczo.ue lustra. Przyjmuje óbstala.nki
różnych

fasonów,

23L8-1

Miejskich
Ni I.

skórv \llOłO\VR, kfOY/ie, rielem, końskie :~f::e~ tói i
!lmaler topi Y. do~~~~;c~~łl- Kr!w suslooa ~:t~:::i~~y Mauke
mie10-koitną_ ;f dkr o ~u ~l&tr~~~·/UCZ• Włosień tauirnnki ~ezyn
fekowany ;k~~~~~hw~b :~i':;:;~ ~ueaoe ~~~~~. lM ~lturzny
592Poleca

I

po 16

81

0

k~.

za pud na m1ejecu bez odstawy.

do

zawiadamia że 1 lj24 Lutego
ł dni następnych odbywać

Iowauntwo I&
i,„w to~~ie H12młeiln·ue
Uektmma ułifi&mia
1

Łódzkich Rzeźni

poniedziałku

zu-

-~ pełnie nowy program:

podczas burzy"

się będzie

pożyczkowa oszczędnościowe

Eksploatacji

20,

zastawów we
właściwym czasie nie prolongowanych. 2368 B-1

\ł~
~f
\t~
O/

Zarząd

o. Wak~owina i ~Jna

~eeEEEEEEEEEeeeEEEEEEE~~~
;.~ na
{fl

~•!
~

8a.rynarkowe garnitury,
jak ró1W;r~ież uczniowskie
i dziecinne.

.

195-100

Piotrk. 100

go

wyborze go·

towe futra, ma.rynarki na futrze,
bekies'.l.e, ulstry podług najostatDamskie kołniejszej mody.
nierze i mufki futrzane.

raehnnkowośd handlowej, kooespondencji w 5 językach,
st.e>n.i;grałji etc. wykłada grun-

Sensacyjn)!' dramat w 3 wielkich aktach w wykonaniu najlepszych a):tystow "Ee I air" z str1w ;" 't .- "zeJŚĆ vrr domu 0bła.kanych.

Dotychczas nieby'!::,

,, M A K S

łe .:.11~·l"'ząs:31j91ce momenty!

ja~o

sztukmistrz"
M 3 k 58 L•In d era

Arcyzabawna komedja w wykona
niu ulubieńca Sz. Publicznosci
======== ~ Nalll program:

Wystrzał katorżnH<a d~~.rzai!~~~l.
Pogrzeb Warszawskiego Jenerał Gubernatora ·Jenerał Adjutanta G. A. SKAŁOllA

2

Ceny !5, 20 i 30 kop.
Ss+PttM
*
Wflt>W&4

•w

·Z@

·&8

8.

dla przychodzących chorych

45.

Piotrkowska 45 (róg Zielonej)„

Wewnętrzne i

Badanie mamek.
.

LECZNICA ZĘBÓW

mar--

M. Lernera.

1549

I

EP ER

Godziny

Klinika prywatna.

~M#ł*fi·

l

przyjęć 1/ 2 10-11,

Laboratorjum Rontgenowskie.

róg Ewangielicki- ;, Telefon 19·41.
Frześwietlenle i fotografowanie wnętrzności ciała promieniami Roentgena; Ot!.~
r.et światłoleczniczy (choroby &kóry i włosów) i elektroterapentyczny (niemoc
~lciow a). Godzin7 prz7jęcla: 8-2 rano i 5-9 po południu. Dla pań osobna
poczekalnia.
1975

8pecjalista: chorób zębów, jamy ustnej i sztucznych zębów.
Piotrkowska .M 79. Przyjmuje
od 9 i pół do 2 i o:l 4 - 8.
2359-30

· Dr. med. Leyberg

Krótka, 5 tel. 26·50
Choroby skóry weneryczne i płciowe;
Przyjmuje od 10-1 i od 6-8. Panie od
t-6. W niedziele I święta od 8-1.
Dla pań oddzielna poczekalnia. 2266

•r
r.
.
roms
D M G
k
Choroby dzieci.

Dzielna 9
od 3- (po

poł.

16«.

Dr. LEON GROSSMAN
mieszka
Piotrkowska
obecnie

fal. 34-31.

~c:;~Ób

NQ 88

wewnetrzrnh i nerwowvcb.

Przyjmuje od 9-11 i 4-6-ej.

236-20

Dr. Rosenblatt

Choroby uszu, nosa i gardła·

Przyjmuje od 10-11 r. i 5-7 po
w niedziele od 10-11 r.

poł,

Ulica Piotrkowska Ni 35.
Telefon 19-84,

I

Dr. Trachtenherz

ul, Zawadzka N! &, tel. 34-76
b. asysteu-t petersbuskiego szpitala
miejskieg~, specja.lista chorób wenerycznych, skórnych i niemocy płciowej,
1688-150
Przy leczeniu syfilisu zastosowanie preparatu
ERLlCH-HATA 006~J.4. Leczenie za pomoą
elektryczności. Oodziuy pr11ykć od 8-2 i od 6-9.
Dla pań od 4-6 dzielna poczekalnia

Specjalista chorób wenerycznych,
Ekómych z kesmetyką lekarski\ (twars
wł-0s;y etc.).
l'r.zyjmuje od 9-11 i pół i od 4 -i pół
do 9 wiecz.

Dr. metl.
J. llWAl[WftUER
Piotl"lfowska 18.
Choroby wewnętune i nerwowe.
Specjalista chorób1 żołądka, ki•
szek i przemiany materji (cu·
krowa, podagra, otyłości i t. d. Niezbędne dla djagnozy analizy chemiczne
i bakterjologiczne wydzielin i krwi
w laboratorjum własnem.
Przyjmuje od 11-1 i od 5 - 7 i pół
po południu.
1931

Lekarz-Dentysta

J. HABERFELD

mieszka obcc::iie ul, Andrzeja M 2 1
róg Piotrkowskiej, 1-sze piętro
Przyjmuje jak dawniej.
Telefon 17-31.
9161-2

Dr. L.

Kłaczki n

Lek. dent.

SJphilis, skórne, weneryo:.:ne
chor•bJ dróg moc:.:owyoh.
LECZENIE SYPHILISU
EHRLlCH-HATA 606.
Przyjmuje od 8-1 rano i ·od 6-8
wiecz.,dla dam osobna poezek~ia
od 4-5. W niedziele i święta tylko
do 1 rano.

2 .,8.'ł

WJdaW~81

an Gradek.

Budowa wszelkich aparatów, kotłów, węty, rur
miedzianych i żelaznych, jak również wszystkie ,
w zakres wchodzące wyroby
·

Wvrobv owwione, iako osabliwn soedllln.

Lutowanie ołowiu ołowiem za pomocą specjalnych aparatów, podług ostatniego wynalazku
techniki. Armatury z mlęltklego i twardego ołowiu. Szybkie I 2kuratne wykonywanie robót
z daleko idącą gwarancją.
Referencje pierwszorzędne. Kosztorysy
prospekty bezpłatnie.

H~ ([~nein

Przyimnje: 9 -- 1 i 5- 8. w niedziele
ś-więta 10-1.
1947-200

i

Dr. Med„

Gorset „JUVENIL"
Przv20towuJe

11 r. i od 4 - 7
1952 12

Dr. W. DUTKIEWICZ
się

Plekność

ZALETY:

fJturv I zdrmola

•

rozszerzenie klatki piersiowej,

talja elastyczna,
linja pleców zupełnie
prosta.
Używając gorset „JUVENIL" niebę·
więcej pochyłych dzieci, skłon
nych do chorób płucnych.

Gorsety ,,JUVENIL"

Zielona 6. Tel. 6-13.
Choroby żoh1dka i kiszek

przeprowadził

telefon 13-13.

dzie

Aleksander Margofis

Przyjmuje od 9 po południu.

tódź, wmuamla Zlł

=··

renomowana pracownia gorsetów

Anny Laferskiej-

. („ ' (~

.'

-

na

ul. Mowrot J, róg iotrkowskiei.
Choroby1 skórne,

wenerycz~e

i moczopłciowe.

Dr. ~. ~mitt~in~ Dr. Sonenherg

prze~owadził się
na ul. Srednią .M 3.

KONSTĄNTYNOWSKA 11.

Piotrkowska 37
Leczenie plombowa.nie i usuwanie
z~bów bez bólu. Przy gabinecie specjalne laboratorjum techniczne technika dentystycznego M. Obodowskiego.

Fabryka wyrobów miedzianych, żelaz. i metalowych.

l'rzyjmnje od 9-12 r. i od 5-8 w
Panie od 4-5 po pot 20

GABINET DENTYSTYCZNY

RaJ2orodzka-Obodo111ska

Mox

Gabinet dentystyczn1

Dr. W. Bernard

chorób wenervcznvch, skórnvcb I dróg moczowvch
D·r s.· KANTOR, (Piotrkowska 144),

Dr.m~~.Zachar~w

:

Choroby weneryczne, dróg moczo·
wych i skóry.
Spacerowa 40 (przy Andrzeja)

2975-3 I

! HCiatisto

GABINET DENTYSTYCZNY

..

Piotrkowska 35 (w lok. zajm. dawniej
przez W. Sznycera).
Leczenłe zębów bez bólu elektry cz
nościl\. Plomby i sztuczne zęby wszel
kiego systemu. Prostowanie krzywych
zębów.
Masa:t wibracyjny. l'i'19-15

3-4.

Instytut mechaniczno-wedyczny f ortopedyczny.
Knrsy gimna,;tyki leczniczej.
Pracownia wszelkich aparatów ortopedyczny.eh.

.

płytkich

Kompletne urządzenia studzien z popędem silni·
ko W) m, lub ręcznych, dla użytku.
fabryk i domów.
Najnowsze urządzenia wodociągów
elektro-autornatycznych .Hydr op bor• słynnej firmy Tow. Akcyj.ltM-52-14
Brnn~erburg w Bcrłinie
Skład fabrycz. i domowych pomp

E. Koprowski

Specjalista chirurg i ortopedysta.
1766.

artezyjskich i

Południowa M 2.
Telefon 1ś 13-59.
Syphtlls, choroby skórne, włosow,
\kosmetyka lekarska) weneryczne,
moczopłciowe 1 niemocy płciowej.
Leczenie syphilisu salvarsanem Erlich-Hata "606"-914 (wśródźylnie).
Lecz enie elektrycznością, elektroliz:}
(u1;;nwauie szpecących włosów) oświetlenie kanału (uretroskopia).
".'rzyjmuje od b-1 r. i od 4-9 pp.,
panie od &-6 pp.
Dla pań oddzielna poczekalnia..

Przeniosłem moją działalność łekarską do własnej nowowybudowanej kliniki w Gdańsku, Sandgrube .Ni 23.

Telefon

.- . ·-: :: •' .~~

wier-

cenia i budowy studzien

Ulica

przystępne.

r. med.

.

przystęp~ych,

Najnowsze fa.sony. obuwia. .

Przedsiębiorstwo

Porada 50 kop.
.

32.

Firma nagrodzon<i wielkimi medalami złotami . na wystawie Rze·
mieślniczo-Przemysłow ej w Lodzi oraz Wystawie 1913 r. w Neapolu.

Dr. L. PRY8ULSKI

PlombJwanie i specjalne laboratorjum zębów eztucz·
nych i złotych koron.
Reparacje i przeróbki sztucznych zębów na poczekaniu.
Wyjmowanie zębów bez bólu przea lekar.za-dentystę

Ceny bardzo

. ~

13052-87

Po leca Sz. klijent eli obuwie wy·
kwintne w "ie lkim wyborze po cenach

nerwowe Dr. I. SZW ARCW ASSER od 1O - 11 i 41/ 2 - 51/ 2 codziennie.
w niedziele od 10 - 11.
Choroby skórne i weneryczne Dr. L. PRYBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki, piątki od
11;2 - 21;2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 1f2 -_9 1/ 2 wieczór.
Choroby dzieci miejsce porad dla matek szczepienie o~py Dr. I. _LIPS_ZYC c~dz1e_nme od 1-2 pp.
Choroby chirurgiczne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 1 1-8 w1eciwr codziennie.
Choroby kobiece Dr. M. PAPIERNY od 3 - 4 codziennie.
CL01 oby oczu Dr, B. DONCHIN Codziennie od 9 - 10 rano
•
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 1-2. pp.
Choroby nosa, uszu 1 gardła Dr, C. BLUM Piątek, sobota, niedziela od 9 - 10 rano.

Analizy krwi, wydzielin, moczu.

SKI

SZEWC
Mikołajewska

--

Telef. 30·13.

GÓ

•

Pierwsza lecznica lekarzy specjaliStów

I

Nr. 42 .

• NOWA GAZETA tODZKA•-21 Lutego 1914 r.

DA~lE IA6AlVłłY

Choroby skóry, dróg moczowych
i weneryczne,
PRZEPROWADZIŁ SIĘ

wŁodzi:

Zieloną 8.
od Il -1 i 5-7 1/i·

na

Bzlełna

38.
Piotrkowska 86.
273.
"
Zliersłla
9.

Dr. J. Silberstrom
Ordynator Amb, Czer. Krzyża
Zawadzka 12.
Choroby skóry, włosów i weneryczne
Kosmetyka lekarska. Stoeowanie prep

606 i 914

lonmmtvnowska35

(wśrodżyłnie)

Główna

Przyjmuje od 12-2 i 5-8 Panie od
oi-5 (osobna poczekalnia), w niedziel~
do 4 po połubiu

Rzgowska

podług metody

Prot: Gutzmana z Berlin&.
Godziny przyjęć: od 10 i pół do 12
i J>Ół i od 5 do 7-ej wiecz.
Piotrkowska 165 (róg św. Anny)
Telefo1111 13. 52.

Pierwsza

•I- mtleJtiińskB lmllita -I•
chorób

zębów

Łótlź, llłiea
Najlepsze ZĘBY

i jamy ustnej,

59.
3.

i ~nia

Dr. Karol Bium
Specjalista chorób
Gardła, nosa, uszu i zbocze6
mowy
CJ1tkanfe, seplenienie i t. d.)

&Z.

2233-12

Dro JEhNl61(1 Lokale po warsztaci~

~horoby

weneryczne, akÓPf
dróg mocaowych

zdatne na ślusarnię, stołamię
lub t. p. są do wynajęcia.
9-12 f 5-8, w niedziele i święta 9-4
Telefon Nr. 170
410 1 przy ulicy Lipowej .N'2 71
(róg Andrzeja) jeden zaraz,
drugi od 1 lipca. Wskazaó
BoleSłaCIJ
może rządca domu lub stróż.
choro~yc:~.:.u_:o~:;:~.o•rdła Bliższe wiadomości u H. Neu·
mana, Widzewska 86.
Piotrkowska 56. Telefon 32-62.

ul. ANDRZEJ A Ng 7

Dr. med.

Kon

Przejazd 8.
Godziny przyj~ć: od 9-11 rano i od
sztuczna i plomby 4-7 :po południu. W niedzieł-t do 11
Pora.da o·d2ó k od 10-7 wieez. rano i od 2 -4 po poł.
2419

2405-6-1

