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Rok li.

Wychodzi codziennie po południu, o~rócz niedziel i świąt uroczystych.
fi soboty z
renumerała

dodałlcami

llustrowanemi dla prenumeratorów.

w lodzi wynosi:

miesięcznie rb.

Egz .mplarz • pojedyńczy 3 kop.

właanr-

Warazawa1

Mar&załkowsk:a 81a

m Is.

T&l. 198-66.

I

Ogłoszenia:

Nadesłane na I stronicy 50 kop. a
wiersz lub jego miejsce, wśród tekstu
60 kop., reklamy po tekście 15 kcp., nekrologja
15 koo., Ogłoszenia zwyczajne 10 kop. Zamiejscowe
po 12. kop. za wiersz nonparelowy. Ogłoszenia małe
1 ! póJ kop. za wyraz. Każde ogłoszenie najmniej
10 wyrazów.

=====

południu.

filje: Zgierz, Aleksander Lach, kiosk kolportacyjny. ..

!TEATR „MIRAGE

11

I

fEATR:·POLSKI

rta stacjach kolejowych 5 kop.

__ __ _______________________________

L

od godz. 11 rano do 1 po

lantor

::

Redaktor lub jegą zastępca przyjmuie inte~esantów w sprawach redakcyjnych
od 9 do 1 w redakcji - Widzewska 106a. j 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.
;;._
;.....
W niedziele ł święta Administracja otwarta

Rocznie & rb., półrocznie S rb., kwartalnie 1 rł>
lop., miesięcznie 50 kop.
Za odnoszenie do domu IO kop. mleslęcznla.

zwaniC4

::

Zdunska Wola,

Księgarnia Welenowskiego•

•
dnia 4-go Marca •

W SALONACH „ GRAND-HOTELU
,

otwarc ie we Srodę,

li
li

Dziś

Cegielniana Nr• 63.

lm~~i~ i o~eret~a łó~1~a

~~nefis

N.

~zez 'Wi ńskiego

O goh.

„Weioły MtUiji.ef":"·;:,_ („

Dziś

Konstanty nowska l&.

rr::edsbwie nie dla d e :i

Dziad.zh ~i'lf tai ap~/łac '·
Taniec, iabi król i Jaś
i • ałgosia rr.

3 pop.

"Targ no dziewczetn"

~rl·a~,-.~B~~A~~-~B~~o~~~~~~.~-S~~~~~v~~~~Y~~~~~~~~ ~=~yo~=~.~7 j~~~~
otwarcie w Ni~dziele
I-go Marca 1914 r:
Początek o g. 10 w.

tnarynarkę, dzielność której·
przed
laty budziła taką. zazdrość Europy,
1 nadgryźć już zdołał robak zepsucia.
••--------------------··-----------··------------~•O nadużyciach w marynarce
UEDZIELA, dnia I Marca, o U• 8 i pół wiecz„
::
SALA KONCERT OWA (Dzielna 18)a japońskiej przebąkiwano jug dawno.
One to podobno były nawet przy-

Ceny miejsc przy stolikach po kop. 50, 80
i I rub. 10 kop.

W·, ELK I KOll CER T·KA BAR ET

~
!!l!na Jaroszów na, Antoni Fertner, Alfred Lubelski, BolesłaflJ PrzybyszeflJski, tołndvsłaflJ Jastr;:ebiec-ZaleflJski.
Bilety w cukierni Roszkowsk iego.
„_„______

_._„...... _ ....______ ______ ______ __._....

,.__ _ _ _ _mlllaa.-...

Gościnne występy p.
Dziś
~ lniana 34

gram

Adolfiny ZIMAJER

t. j. w

sobotę d. 28 lutego r. b. nowy probardzo wesoła operet. „Węglarze", komedja

Tel. 85-23. „Filiżanka łterbaty''
i część konc.-kabar et. z zupeł

tnrej „URANJA" . nie nowym progr.

wkotdq sobole zmiano programu.

Piękność-to potęga!
Na piegi, pryszcz,, \!lijgry, mokre i such'
liszaje, krosty i wszelkiego rodzaju nieczystości skóry jest wiele różnych środ
ków, lecz skutecznie działających bardzo
mało. Kto chce otrzymać prawdziwie radykalny środek kosm,-leczniczy, niech
żada rozpowszechnionego i uznanego przez
powagi lekarskie mydła Księdza Kneippa.

Dr. med. ~. linie[~i

Choroby wewnętrzne i nerwowe specjal.
(serca, płuc i przemiany materji) --:-····- .
l:l 'I
. k Z , Z
Oodzmy pryięć
1.- •
w O CZHOS il , rog HWCJ dZ~lej.
: : od 3 - 7 wiecz.

Nadużycia
w marynarc e

'r. med.

S. Aronson

Dr. W. FISCHER

japońskiej.

-.-

Militaryzm, oprócz wielu stron
ujemnych, ma i tę jeszcze ciemną,
że stanowi
bardzo podatny grunt
dla wszelkiego rodzaju nadużyć, wypowrócił.
wołanych żądzą wzbogacenia się koul. ZIELONA Nr. 3,
sztem worka państwowego.
Gdzie płyną rniljardy, tam bra•t
Średnia 5,' ku jednej lub kil~ u na
ły asystent kliniki berlińskiej... osiadł w Łodzi
\'\'et setek tyJ ' telefon 33-79
.
jako specjalista chorób:
Specjalista chorób: skórne, włosów, weneryczna sięcy nikt nie zauważy.
ornrcb, wenerycznych . dróg moczo•
moczopłciowe i kosmetyka lekarska.
. •rch, kosmetJki lekarskiej.
W ostatnich latach w każdem
[.euenie ayphłllau satvarsanem Erllch·Hata .606• 1914 (w~cód~yl
·~Ir.uje od Bi pół do 1 I pół i od 5 do 9 wieczór.
•le). leczenie elek!rycznośd4, elektrolb4 (usuwanie npecących
prawie
z państw ·europejskich ujaw6
9ółosó-..)
oświetlenie
kanału
(uretroslcopia).
Przyjmuje od9 i p:)ł
„od 4 - 6. Dla pań oaeb11.11o poczekalnia. do 12 i pól I od ~
W niedziele I lwięta od 1~2 po poi.
61aa 4, Tel. 35.35.
niono
1289-0
nadużycia
w łonie wyższego
Dla pa.6 odaztelu. pouekaluła.
0321

r.med. P. BRAUN

Ordynator szpitala Czerw.

Krzyża
b. ordyn, klin. uniw. warsz
Choroby weneryczne, moczopłciowe, skórne
i chirurgiczne.
Przyjm. od 10-12 r. i 6-8 w., w Niedziele I święta 11-1

Dr. B • R e

czyną

usunięcia

Togo

ze

się

stanowiska

też admirała
głównodowo

dzącego flotą.
Po ustąpieniu jego nadużycia
wzmogły się
jeszcze, pozostawały
jednak w ukryciu i dopiero mało
znaczący i nieprzewidzi any zupełnie
wypadek odsłonił straszny obraz

zepsucia,

panującego

w

marynarce

japońskiej.

Rzecz sie tak miała. Urzędnik
firmy nSiemens i Schuckert" w · rrokio, Richter, sprzedał koresponden dentowi ,.,Agencji Reutera" P11leynowi dokumenty, kompromitujące niektórych wyższych dygnitarzy morskii:h. Pouley odprzedał dokumenty
te za 50 tysięcy rubli firmie Siemens, która je spaliła. Richter jednak, nie otrzymawszy od Pouleya
całej
sumy, umówionej za dokumenty, wyjechał do Niemiec i zaproponował firmie Siemens ponowne
nabycie podobizn fotograficzny ch
dokumentów owych. Firma zaskarżyła Richtera
do sądu, gdzie wyjaśniło
się,
że urzędnicy marynarki
japońskiej otrzymywali od fabrvk
prowizje za zamówienia. Wiadomość
o tern przedostała się do Japonji i
wywołała olbrzymie oburzenie zarówno w parlamencie, jak i w szerokich warstwach ludności.
Rząd, pragnąc uspokoić opinję
publiczną,
kazał specjalnej komisji
przeprowadzić śledztwo. Pouley i

przedstawici el firmy Siemens zostali
aresztowani.
Z zeznań ich okazało się jasno,

Nr. 48 .

• NOWA GAZETA ł..ODZKA•-28 Lutego 1914 r.

w mieście i 'Jytad~la będ:\
komondanta, fgdy dotych,
dla
świadków podnosi 1ię ~andarm I czas byli dwaj komendanci, oddzielny
!'lrtecy.
dla
oddzit>lny
a
miasta,
chce coś powiedzieć.
Pawilon aresztantów polityl!snych w
- Nie przes:-:kadzaó panu ekspertowi!pozostanie nadal pod bezpośrednim
cytadeli
upomin& przewodniczący.
pomocnika jenerahgubern tor'l rlfl
aarządem
miejsce.
swoje
~andarm 1ajmuje
spraw policyjnych jenerał-lejten:rnta Ur t 1,
Dr. Vorderbochser cij\gnie dal„j:
c ·~ ! 11
źandarmerją zaś cytadeli w dalszym
- ••• Kiedy badałem 011kaUonego mia•
zaraflidzać będzie podpułkownik: baron D ·li
łem jut pewne dane, na których dzisi11j pan
ling.
obrońca opierał swe dowo-Oy anormalności
Wiecfahłem że oj cieci
umysłowej H(' I wiga.
przestępcy amarł wskutek piiaństws, a matka
D?.iadek ve stro•
sk<Jńezyła samobójstwem,
Masowe wychodżtwo do Prus. lJ
ny ojca był paulltykiem, babka syfilityczka,
ciotka głuchoniema, rodzice matki cierpieli poworiu paru cieplej~zych dni i wiosennej
1fa klPptomanję. a ze 11trouy t~cia obwinio· pogody, wychodżtwo z Galicji do Prus nn.ybiera z knidym dniem więksr.e ro?.minry. Z
ny był tc:ż dziedzi<:'znie obciążony„.
jui' re gu lar.
lłię
ro?Jpoc~l\ł
f'OWndu
tegQ
prokuwtrądł
Ładna rodzina) l'ocią•
uarlzwyczainycb
dwóch
ruch
ny
rator.
- .„ Wobec tego powyższe fakta zmu- gów robotniczych z Galicji do Oświęcima.
siły mi~ do wielkiej o~trożnośei i baczności. Pocią{!i chod?.ą we wtorki, środy. czwartki,
Uparty żandarm znowu wstaje, widoaznie piątki i soboty.
przesv.ło ty•
Każdy taki poci!\g wiezie
chce coś powiedzieć.
zwyezat·
oni
iadą
nadto
·ów;
wyt:hodź
siąc
- Żandarm - krzyczy przewodniCZ1'CY
- jeżeli ieszeze raz ośmieli się przerwać pa· nymi pociągami osobowymi. Cod iennie więa
nu doktorowi, borliie w drodze dyscyplinarnej · przejeżdża przez Kraków pneszło 3,000 wy•
chodżców.
·
ukarany.
Wśród wychodźców jest przeszło dwie
sw~em
us
siada
łandarm
Zagniewuny
trzt>cie Rusinów. Dotąd przejeobałQ już co•
miejscu.
najmniej 30,000 Rasinów.
Doktór Vorderbochser mówi dalej:
- W ten sposób przystąpiłem do ba·
dania, będąc z gńry przekonany, ~e mam do
czynienia z obłąkanym. Ąle już z pierwsze•
O Katastrofa kt>lejowa. Onegdaj <t
go wejrzenia, wysoki sądriel - powtarzam
pocztowy,
pocią~
9 wiecsorem
z pierwszego wejrzenia„, Panie prze"!odni- . godz.
czący, proszę bardzo 2wrócie uwagę [iaud!U"- pnybywajf\CY z Chełm\, naje chat na maae·
mowi, on przez ~ały czas mruga na mnie i wrnj„ey na stacji Brześć Litewski parowM.
C-OŚ szepcze„.
Skutki tego z<lerzenia były fatalne.
- Żandarm Ptiffel! doniosę o jego Zn•
cbo~aniu się komendzie... Czy rommianol'? Cztery wilgony poci~gu ~pocztowego zostały
- Panie doktorze, prosię mówić d 1lei. zupełnie rozbite. l::lzesnsŚ(!ie osób odniosło, ra.
- Jui z piew5>zego ejrzenia poznałem, ny, 1 tych cztery osoby bardzo cię~tde.
Przybyli leliarv;e z miasta i kolejowi
te sprawa anormalności Helwiga nie jesUak
aajęli się opatrankiem rannych, których na•
prosta.. Panie pnewodnicsąc)I„.
- Żandarm znowu sobie pczwala? Jecz- iwislta nie są jeszcze wiadom '. D:r.lesięć o·
cze jeduo słowo, a ka~ę go wyprowadzić!
11 ób przeniesiono do R7.r1it 1:1 blejowego.
O Kontrakty w Kijowie Od kilku
- .„ Apatja. która nas tak nden\ w
oskarżonym, wczoraj podczas badania wyda· dai w m'eśoie daje 1d~ 111;, i u 1\·a;;yć pewue
TJebł na o:ywienie kontraktowe, choć whściwy zja7d
ła się jeszcze bardziej wyrazistą.
ławie nieruchomy, z szeroko otwartemi oczy- cukrowników i 1iemian na kontrakiy jeszczJ
ma i usiłował nie odpowiadając ng moje za- się nie zaczął.
Przybywają natowiast liczni~ pr11 ·owni·pytaaia udawać odrętwienie; symulował je"sit
veni11 verbo - naiwnymi wykrętami, które cy cukrowni w poszukiwaniQ nowych posad
przecież zn pełnie nie s~ zdolne oszukać spe· of cj111iści rolni, dzierżawcy i meiderzy pro•
zawincjonalni, posznkujący „interesów"
cjalistę·psychjatrę,
Z tych jego wykrętów poznałem natych· robku.
Właściwy zinzd kontraktowy zac·niP siQ
miast w tym nikczemniku winowajcę, załwardzfałego, upartego, niegodziwego symulanta. dopiero po 15 lutego st.st, gdy rozp1czną s·ę
którego nierozumny zły czyn nie przed ta- posiedzenia Tow. rolnirr.t'go, zja1.d w Si1r1·
wi!1 nic innego jak początek bezgranicznej wie rewizji traktatu z Nie mnami oraz szereg
głupoty i bezgranicznie zucbwalą eymalacj~ zebrań cukrowników i rolników.
Co się tyczy ogólnego nastro;u i ruchu !
i obstaję przy tern, co powiedziałem.
należy niestety stwierdzić. i~
handlowego,
- Czy pan doktór skończył?
horoskopy koutrnk .owe u e z 1powiadają Bi4J
- Skończyłem, panie priewodniczącyl
-· Panie przewodn;czący - prosi ~an· zbyt obiecuiąco~ Wiadomo iż kontraktom ki• ·
darm - pozwol; nan, tutaj zaszła pomyłka: jowskim tak dawniej, jak i obecnie, nadaje
gu pan doktór wtedy ba· ton cukier i cukrownicy. Tymczasem jale
ten człowiek, I.:
dał, który leżał 01eruchomy i nio nie odpo-. wiadomo, nie bacząc na. kontraktyt w spra•
to był nieboszczyk, a nie za· wach cukrowych ;i;aszło zuaczn" pogorszenie ·•
wiadał spowodowane lfiaskiem ostatnich rokowań
bójca.
raf111 e rów.
Roda-Roda.
Miejscowe biura teeblliczne równiel\
żadne(
iywifł
uskarżaj!\ się n11 111.stój i nie
narlziei na \Viękaze zarnówien;a i roboty, gdyż
o z.ua„zuiejszych remouta<'h i pnebudowacb
w fahrykach zupełnie prawie nie słychać.
PrzemJsł włóknist~ w lrólestwie
W dziedzinie handlu .zbożowego doi
Polskiem.
~ychc2rns ci2za niemal zupełna. O tranzakcjach
statysty. z proiiuktami ostatniego urodzaju na giełdzie
Podłu~ ogł szonych dlAnycb
czoych urzędowych o rozwoju przemrslu, niema ładnych wiadomośd. Natomiast w
zestawio11yd1 na zasadzie raporló<V inspek• tyc:h dniach zawarte zostały dwie znaczne
torów fabrycznych, Dl"zemysł włólrnisty w tranzukcje na pszenicę przys:ilłeio rodzt1jt1
Króles;twie stanowi · 31 7'/, ogólnej W,)'twón po 90 kop. w okolicach od1rngi bumai\skiej i
czości rosyjskiPj.
nn groch przyszły w rejonie połuduiowycb
zatrudnia 1,412 kolei podjazdowych po 85 ltop.
Przemysł włóknisty
fabryk a 168,629 robotnikam·; z tego przęT
O Zabójstwo na Sołomence. W domu
dzalni bawełny i fabryk wyrobów bawełnir· przy u 1 .M.o~.rej 1, w li1jowie zamordowana zo·
ny1·h jest 269 z 68,339 robotnik<lmi; pm~l s r uła 18 let.szwaczka Nina Djaczenko. Zbrodni
dzalni welny i fabryk wyrobów wełnianych dopuścił Rię były kochanek dziewczyny A.
jest 856 z C6,402 robotnikami. Fabryk Łuzareuko, złodziej zawodowy. Ł. niedawno
wstążek i jedwabi istnie;e 31-z 2,845 ro•
stosunki z
porzucił Ninę i zawi!lizał błiżi>Zl3
botuikarni.
niejaki\ Marją Osmałowskf\ w mieszkaniu
Wyroby lniane, konopne i jutowe 'JVY• której urządził skład kradzionych rzeczy,
rabia 108 tabryk--z 15,918 robotuikami.
Nrna D. chcąc zemścić się na niewiernym
kochanku .taez~ła do11osić policji Io różnych
Zniesienie twierdzy.
jego sprawach. Ł. wiedzid o tem i uiejed·
aa•
Ogłoszone urzędownie rniesienie sztabu nokrotnie od~ratał s;ę, że
donosicielkę
twierdzy worszawt1kiej, zarządu żand irmerji morduje, eo te~ i ueaynił.
zarząd1.ają
te'że twierdzy, orai stanowiska
o go pawilone·n dla politycznych aresztantów w C) t11tle'i, dotyczy faktycznie tylko
zmian nRzwy, ż1.nd1rmerja forteczna bowiem
pozostflje i nuda!, lecz odtąd nos ó będzie
n11zwv: oddziułu żanca ·· merji cytad&li war·
§ Zgon Augusty Kempnero1ra
szaw;kiej, jak również zar ądzający pawilo· wej. W Kaliszu zmarła wczoraj po długich
nem dla ures?.titntów polity.-znych, b!JdZie i cięikich cierpienia'cb matka redakt11ra"Nol
pawilonem wej Gazetyv i adw. pr;iys. Gabryela Kempnenosił tytuł zarrądz·1jące1t,o tymże
ra, Augusta z'Kempneró ·.r Kempnerowa,\wdow ~ytadeli wan}"~ ki(.
Jedynie po 1uie11ieniu Spi!Cjalnego azta· wa po Zygmuncie, obywatelu m. Kalisza.
bu twierdzy waruawskiej 1 salop warszaw· Zmarła, obdarzona wielkiemi salatami ser·

jak na dłoni, że do nadużyć wmie- rają! Akuszerki winny wytłumaczyć każdej oskarżonego
że dziecko, któremu ospa przyj~ła idę zbrodni„.
szani są najwyżsi dygnitarze mor- matce,
Z ławy
należyaiP 1 rzadko bardzo zapada na tę choscy, nie wyjmując na et ministra
pierwszyth lat 6-7, oraz że
je1zc1e wypadku, by dziecko takie
w tym okrePlie czasu umarło na ospę. Ponowne Flzczepienia. dokonywane dwukrotuie co
lat siedm, zabezpieczają na życie całe, tem
eię tłumaczy fakt. że ospa stanowi tak!\ rzad·
kość w Niemczech, gdzie istnieje przymusowe
szctepienie ospy ochronnej.
Ospę szczepią bezpłatnie w kancelarjach
cyrkułów policyjnych, w ambuiatorjum cbrześc-ijeńskiego Tow1Jrzystwa dobroczynności przy
ulky Dzielnej nr. 52, w 11mbulatorjnrn sapi·
tala Poznańskich przy ulicy Targowej nr. 1,
w am!Julatorjum szpitala Anny Marji dla
dzieci, w nmbulatorjum na Bałutach; za wy·
nagrodzeniem szezepią w lecznicach, ·szcza·
pia, lekarze. felcz„rzy, 11kuszerki. Szczepienie
uie je>~t i nie może byó niebezpieczne dla
nikogo, zau;edbanie 11zczepienia naraża na
w .e-!ldt> n'ebezpiC'ezeństwo za wno snmegn
nieszc7.epiOnC'go jak i jego ritoczenie.
O wszysikiem te'.11 niech WPa11ie obja·
rodziców Mworodków dla zdrowia. i
śniają
dobra mieszkańoow Łodzi i całego kraju, ospa
bowiem przez otoczenie kddego chorego mo•
że być rozniesiona po okolicy•,
rob~

marynark' i prezesa ministrów. Fak- nie

ty te wzmogły jeszcze wzburzenie,
które z Tokio przeniosło się na kraj
cnły. Zarówno w stolicy, jak i w
innych miastach, od bywać się zaczęły wiece protestu przeciwko spn.edajnośd kół rządzących.
Wiece te, które domagały się
ustąpienia

gabinetu, miały charakter

tak gv. ałtowny, że rząd widział się
zmuszonym wezwać do pomocy woj·
ska, przyczem z obu stron krew
polała się

obficie.

Równocześnie w parlamencie powniosek wyrażenia
~tawiony został

„va.tum nieufności~ rządowi. Dyskusja była niezwykle namiętna. Do~zło nawet do krwawej bójki, tak,
te i tu interwenjować musiała policja rarlamentarna.

Wniosek w

końcu upadł,

co wy-

w„

ciąga

było

wołało taki wybuch oburzenia wśród
Towa1 zys two Lekarskie Łódzkie.
tłumów, zalegających przed parlamentem, że policji z trudem udało
Koła dobrze poinformowane za·
wtargnięcia pewniają, że trudności
i;ię powstrzymać je od
w sprawie
rlo wnętrza i wykonania samosądu mianowania generał-gubernatora war-

nad

obrońcami rządu.

W tych warunkach rządowi nie
pozostaje nic innego, jak albo ustą
pić, albo rozwiązać pnrlament i rozpisać nowe wybory.
O u2iąpieniu rząd na razie nie
myśli, ronieważ 1 osiada zupełne zaufanie mikada. Pozos+aje więc tylCzy
ko ro7wiązanie parlamentu.
jt dnak uda się rządowi przy nowych
1.N·yborach usunąć opozycję, to rzecz,
wobec oburzenia powszechnego, barho wątpliwa.

szawskiego

wynikły

z powodów naJedynym kandydatem

stępującycłi':

ministra wojny po

stanowisko

na

Suchomlinowie, który

zostać
miał
war~za w&kim,

generał-gubernatorem
był dobrze widziany w i-ferach decydujących, kijowski dowódca wojsk,

Iwanow. \Vezwany do Petersburga
w celu przeprowAdzenia rokowań,
Iwanow zrzekł się zaszczytnej propozycji, motywując to brakiem zdrowia i szkod1iwością klimatu petersburskiego. Kandydatura g('nerała Ży
napotlińskiego na ministra wojny
poważną opozycję.
przestano myśleć o

Wobec teobsadzeniu
go
Suchlmlinowa w Warszawie i pod
ospą.
pozorem konieczności J.;rzeprowadzenia vrażnych reform wojskowych, za·
. Bflzcz!nność Z1Jrządu miejskiego w Bpl'a•
vie wulk1 z 011pą, zmusza Towarzystwo Ie- proponowano mu pozostanie w dal-

Odezwa w sprawie walki
z

larskie łódzkie do uciekania się do wsze!·
lich sposobów, mających na celu p'bbudzeuie
udnośoi naszego miasta do zabezpieczenia
iebie i swo'ch przed straszną chorobą.
Jednym z takich środ.ków jest poniższa
!dezwa, która zosłala rozesłana do WW. puń
lkuszerek w Łodti.
,Jedn<ł z najstraszniejszych niegdyś plag
~dzaj~ lurlzkie_go, ospa, która przed laty tye zablfl!'ała ofiar, dzięki odkryciu dobroczyń
ty I u dz kości, lekarza augieltlkiego, Jennera.
1rzest11ła być groźną na świecie calym, wy·
i1t· k stanowi Łódź, gdzie choroba ta po da·
tnem11 ~rapi dzi~h~ę, a n.awet dorosłych,
v.czegoólni-e z posrod mole) dbałej o swe
id ro\\ ie luduoŚ"l ubo~szej naszego mitista.
W Łodzi umiera corocznie od paru do
1dku a nawet kilkunastu setek osób na ospę
apadll zaś ns tę straszni\ chorobę od półto:
a do 10-12 tysięcy, Jak to byfo w 1911
oku, kiedy .na ospę umarło w Łodzi 1308
1sób.
, Tymczasem od każdego z nas zalety,
1ysmy zarówno siebie sam eh jak najbliż·
zych naszych zabezp;eczyli od tego strasz·
l!!go niebezpieczeństwa, jakiem jest zapndnię
lie na ospę. W tym celu wystarczy poddać
fobie i swoich szc2epieniu ochronnemu. Za·
1obiega ono w większo~d wypadkow zacho·
'owaniu na ospę, a po1111wiarie trzykrol11ie co
nt siedm, Jest w stanie zabezpieczyć bez·
L'zględuie całow:eka od śmierci, wskutek
iSpy.
wyjaśnienia zechcą WPnnie
w celu przt>ko11auia rodzin nowo•
odków o ważności SZl'Zepienia osry ochron·
1e:. Przytoc1:yliśmy je, chcąc'< przypomnieó
\VPnniom akuszerkom i zwrócić ich nwagę
1a t•bowiązek z:iwodowy, ciążący na nich
pol1 gający ua uświadamianiu rodziców nie·
znaczeniu i wpływie dodatnim
fJ
110\1 l11t
zciepień ochronnych, które moż 1a i nRleży
vykonywać u dzieci już w 6-8 tygodniach
th żyda.
Na Was, panie akuszerki, ciąży obowią
iek, od którego nie powinnyście się uchylać,
trzekonpvanja rodziców a przedewszystkiem
n :tek, żt:i m~j nie jest jed_, nym miesiąrem
Y rok11, przeznaczonym do slcze1deniu ospy,
ie s~czepić można i nal t> ży rok cały, bo ospa,
,zczególniej w Łodzi, rok cały panuje, rok
.ały ludzie na ospę zapadają, rok cały umie.
Powyźs..1e

:użytkować

kała

szym

ciągu

na stanowisku ministra

wojlly. Obecnie nie ulega najmniejszej wątplhvości, że władza rniczelna w KróleRtwie podzielona zostanie na .działy: wojskowy i cywilny.
Najpoważniejszym

l,andydatem

ll..l

zwierzchnika kraju w dzinle cywilnym jest senator Neudhardt, zaś w
dziale wojsko\' ym: naczelnik wiłeń·
skiego okr~gu . wo3ennego Rennenkampf, turkiestański .- Samsonow i
wymieniany już kilkakrotnie Bezobrazow. :Najwięcej danych ma generał Rennenkampf.

•

To

I OWO.

lilieboszczyk, a nie zabójca.

- Wy8oki Sądzie! - ZilCząl swe wywody ekspert sądowy doldór Vorderbocb11~r.
- Rzadko udnje się tak łat wo rozwiązać
medyczne zagadnienie jak w obecnym wy·
padku, kiedy chodr.i o ekspertyzę i.;f\dową co
do obwinionego Tomasza Helwiga. Gdy· zaraz po aresztowaniu winowajcy pojawiły się
wątpliwości co do jego zeznań, otrzymałem
od sędziego śledczego polecenie zbadania stanu nmys!owego obwiaionego.
al Jak wiadomo Helwig schwytany był na
miE>jscu zbrndni, a nadto liczni świadkowie
byli obecni przy spełnieniu zabój11twa, dlatego
zb!ldanie włudzy śledczej było bardzo łatwe
i proste - tak proste, że śledztwo można
było u 'Ą ażać za ukończone zaraa po zabój·
stwi~.

Nie będę slą spietalr, jak się obecnie przedstawia: apatyczny, obojętny i tępy, może re·
bić n:1 lud?.iath o naturai.:h prostych i mało
skomplikow:H1ych wrażenie typow~go idjoty.
Już sam jego zewnętrzny wygląd: anormalnie mała czaszka, wyłupiaste oczy corsilnie rozwiu ęte>j
nięte w tył, czoło przy
dolnej sr.częce wystarcza, aby jeszcze bardz;ei
wprowadiić nie-specjalistę w błąd co do zdoi·
Kiedy badałem
ności umysłowyd1 Helwiga.
-

Wysoki

Sądzie!

rał, że oskarżony

następnego

dnia po dokonaniu

eka, konsystująca
miały wspóladgo

Z za kordonu.

Z Litwy i Rusi.

1

Informacje.

Z :Królestwa.

Skład

katy bądź też post.a.wić w tych sprawach
wnioski, proszoue są o rwd"yłanie zgło·
pod adresem: • i-\omi~j .<i Główna Zia·
~zeń
Telef, 24-55. 56-1
du TQchników Polskich w Warszawie
Gmach Stowarzyszenia Techników ulica
3/5".
Włodzimierska
popowszechnem
siQ

pianin Chodkowskiego

Mikołajewska 25.
umysłu, cieszyła
ważaniem,

ea i

.

(:)

Echa

nadużyć

na stacji

Wyprowadzenie zwłok nastąpi w Ka· Warsza·Brzeska. W zl.\'ią-7.lrn z wy·
Jisz11 w niedzielę, o godz, 3 po poł.
krytemi nadużyciami na stacji Warszawa.
Wczoraj Brrnska na sumę 47,000 rb. aresztowano
§ Napad bandytów.
nad rnnem ua stację Rogów kolei Warszaw· trzech urzędników. Jak sh chać, wykryto
sko-Wied-eńskiej zgłosiło się 20 handlujących również nadużyci::i, na stacji miPjskieJ na
r1: Rawy, którzy oświadczyli dyzurnemu żan·
sumę 20,000 rb. W sprawie tej zamiesza·
darmowi kolejowemu, że w nocy, gdy prze• nych jest kilim kupców.
jeżdżali przez las, napadli na nich uibroje•
(:) Bilety loteryjne. W tych
ni bandyci, którzy pod groźlą rewolwerów dniach do mieszkania p. F. Ksawerego
-abrali im 1,000 rb.
Niedbalskieg ), zamieszkałego przy ul. KaWszyscy bandyci byli zamaskowani. liksta nr. 9, a zajmującego się sprzedażąi
Zawiadomiona straż ziemska zarządziła po• biletów loteryjnych na włas ·1e działki z
6cig.
lasem pod nazwą "Wille CiechomskiP." w
Starej Miłośnie, wkroczyła o g. lu wiecz,
policja i zabrała tam bilety loteryjne, kwi
tarjusze, listy i wogóle dowody, mając·e
z loterją. Nikogo nie aresztowa·
związek
- (:) Koszty leczenia. Starszy
Jnspektor fabryczny gubernji warszawskiej no. Sprawę skierowano na drogę sądową;
zwr'5cił się rlo wydziału dobroczynnego ma•
gistratu m. Warszawy z proŚblłJ o określe
sąsiedztwa.
µie wysol•ośd opłaty za Iecz-enie w szpitalach miejskich robotników fabrycznych
X Zabójstwo pod l.ęczycą.
będących członkami fabrycznych kas cho·
(e) Przed kilku <lniami we wsi Mrntlew pod
rych.
Łęczyrą, znaleziono za własną stodołą zwło·
(:) Z j a z d techników. Vll ki młodego gospodarza tamtejszego, Andrze·
Zia zd techników polskich odbędzie się w ja Kopy z ranami zadanemi tępem narzę
r. 1915 w Warszawie, na zasadzie zezwo- ddem. Opodal trupa leżał graby kii potrzal,nia .Ministra Spraw Wewnętrznych, ndzie1 skany od silnego uderzania, który według
!onego wskutek starań inżynierów; Piotra wszelkie-go prawd· opodobieństwa posłużył za·
Drzewieckiego, Pre2esa Stowarzys21enia tójcy ezy zabój,eom za narzędzie zbrodni.
Techników w Warszawie, Władysława l(iZabity ot&uił się z.aledwie przed dwoma
ślańskiego, Prezesa Mnzeum Przemysłu i tygodniami. W
sprawie zbrodni tej aresz·
Rol&ictwa w Warszawie I Hieronima Kon- towaąo kilka osóh z rodziny żony niebosz•
dratowicza, Prezesa Warszawskiego Od· csyka i wdrożono energiczne śledztwo,
d21iału TowarzJstwa Popierania Przemy11łu
Motywy zbrodni pozostają dotl\d w taje·
i Handlu.
mnrcy.
. . , Termin Zjazdu wyznaczony b~dzie na
X Szczepienie ospy w szko•
1esrnn przyszłego roku, o czem nastąpi od
poc:i!91łlrowych. (c) Z polecen a
lach
dzielne zawia<lomienie.
urzędu fe,knrskiego, p. St. Le·
f1iotrk.Dw1d•i«>go
Zjazd podzielony b~dzie na grupy.
feiczer powiatówy, rozpocznie w
nartawiez,
p~
dotyczące
zjazdy
stanowiące oddzielne
ochronne.) w
szczególnych zawodów, a mianowicie-: ar- tyeb dniach s;wzepienie ospy
wieJilldcb szkofaeh początk'owych. Szczepie·
chitektury, budowy i hygieny miast. meni.El' do.lmnane ma b.yć we wszystkich szkołach
~haniki. chemji, elektrote~hniki, górnictwa.
po.fożonycb w oh1ębi~ powiatu łód?.kiego.
bu~nictwa i techniki wiertnfezej, budowy
X Budowa szkoły. (c) W Ncwoarog wodnych, komunikacji lądow~j. żel·
gosp-odarze zwożą pospiesznie cegłę
solnej
cukrownic·
bet n i et wa, meli oracji rol~ycb,
twa, gazownictwa przemysłu wlókienni- oraz inne muterrały budowlane na bmtcrwę
w której ·ma ;inaleźć pomieszczenie
szkoły,
crego i ognewnictwa.
dziatwa m'. ejscowa.
wszystka
utwo·
Zjazdu
Dla urzeczywistnienia
rzona została Komisja Główna: w skład jej
weazli, opróc?. wyżej wymienionych o5Ób,
~<>:n.cert
na których imię zostało wydane pozwole·
nie na Zjazd, także inżynierowie: Jdjan
Appel, Franciszek Bąkowski, Marjan Luto-

Z Warszawy.

Z

ałavrski i

Emil Swida,
Osoby zainteresowane, pragną~e bądź
podniesć na Zjeździe sprawy naukowo-techniczne, techniczne, przemysłowo - tech·

niczne lub z techniką związane, bądź wy·
Ldpowiednie referaty alba komuni·
F'
f
głosić

A..

3

NOWA GAZETA ŁÓDZKA"-28 Lutego 1914 roku.

Nr. 48.

•

W. M.

1)

Rytm muzyczny
jako

tzynnlk CIJYtbO(f)UCdCI9 CIJOll,
Zonie mojej - Lilli
-

poświęcam.

Niemasz tak dzikiego narodu, kt<>ryby
nie korzył przed potęgą rytmicznego
ruchu w ogromie Wszechświata.
W .ciche. n~ce podbiegunowe apaty·
ezny esk1mo'il I zimny laplandczyk patrząc
w zadumie na gwiezdną nieba kopulę, z
lękiem wyczuwają jakąś tajemnicę niezbadaną w migotliwem gwiazd lub zorzy pól·
.
ni.len ej pełga ni u.
W pomrnku wichur berealnych •ię

północy czyta
słyszy
jakichś potęg,

ru ieszkaniec

rytmiczny sko·

wyt

ich

umiarowy

Wj'brzeiy śródziernnomor
pląs. -- Ludy
~kich już dawno wyezuwaiy syrn.ertję w

Jednotonnym fcd rluS'kanin o kamieuie >Ind·
~rz · żtw lub w ŚJ>iewie pta.i.'ó,v, '>l"ymierza\\'Jracbowa-nemi pau1ący c:h czas dobrze
zami i akcentami stałych zwrotek pi111śni.
Lr·ge ndy hi!Jlijne i a.pckryficzne mówią o tę!lknocie Kaina i jego syna-Tttbel·
kaina, kojonej cichą. śpiewnością posoki
morskiej, eurstmicznie przez zefir morski
glaskanej. - Słowem - uniwersum całe
zawsze przemawialo do wyobraźni ludzkiej
jakąś tajemniczą równomiernością akcentów.
- Te akcenty zdaniem Spencera i Grand·
All~na pochwyciła przedewszystkiem pierwotna sztuka śpiewno-deklamacyjna.-·Rytm
w naturze stał się prototypen, umiaru, sy
metrji, prawomierności w Sztuce Pi~knej,
- DlateiO słusznie rzekł kiedyś Hans ~il·

Kalendarzyk.

zlewny ton, silnie Z1'lznaczona indywidual·
interrretacji 01·nz prz · pyszna, nieZ .l•

ność

wodna tel'hnikr>, opracownna ·Wb wszvst~
kich szczegółach - 1.ieoeeniona z:i'eta "gry
wszystkich bez. wyj~rk11 wybitnych Ul'zniów
genjalnego prde;;o ra Anera, że wymienię
tylko Cbejfeca, Elmana, Polakina, Hansenównę, no i r:zwartl\uwego koncertanta
Zim balista.
Program onPgdRjszego koncertu był
bardzo różnolity, dający pole p, Zimbalis·
towi do W} kazania różnor11dnvc '.1 swych
zalet i sposobu ;pojmowania z;rówuo kla·
syków, jak i kompozytol'Ów doby wRpół·
czesnej.
Słyszeliśmy misternie r7.eźbione utwo·
ry Hiindla (La:·gh e tto), Dittersd orfa (T11·
niPc niemiecki), Moz·irta (Gawot), Krei;;le·
ra (Liebesleid, Lieuesfreud, Cdprice, chunoi~). Tor - Aulina (kołysankę), ~agnera
(Pieśń konkursowa z op. „Mistrze S piewacy z Norymber·gji) i inn.
. P. Zimb :dist wyl;orrnr 1 <;iwnież Suitę
York B .wena, utwór kt6ry słyszeliśmy z
estrady w Lod·l.i po raz pierw~zy.
Jest to kompozycja ze wszech miar
cenua, szeroka w rozmachu, szczera w na·
stroju (część pierwsza .Moment de sonate.), a ezęściowo bardzo dowcipnie i
typowo urobiona, (część trzecia .Humo- .
!'eska"').
Całą suitę odtwar?.ał p. Zi mbalist znakomicie, ze szczerym, młodzieńczym temperamentem i niepo~policie muzykalnem
frazowaniem.
· Jednym słowem, całość programu wynależy
padła bez zarzutu, żałować tylko
ie artysta tej miary, co p. Zimbalist, nie
pomieścił w programie koncertu skrzypco·
wego, gdyż wtedy dopiero znalazłby sze·
rok1e pole do zaakceptowania potęgi swe·
gG talentu.
Akompanjatorem był p. Łucki, który
towarzyszył na forte;:iianie bardzo dyskret
nie i rytmicznie, cały szereg utworów nawet z pamięci; p. Łucki po,Yinien jednakże zwrócić uwagę na wyrobirnie brzmienia swego tonu, gdvż aozkol1r;Ak „dyskrecja" i krańcowe ppp. W ako1 panjam'-'llCie
jest zaletą bardzo cennq, je!J Pak naduży·
wanie tego efektu często zawodzi; trzeba
dać zawsze soliście po;Uoże harmoniczne,
a częstokroć p-01ifoniczne, na czym <'ało·
kształt kompozycji i wykonania t.}lko zyskać może.
P. Łucb wykonał
tepianową Liszta z op.
zu ; ąc

dobrze

solo p: rafrazę for•
"Higol, tto", v· yka·

rozwini'ętą techn·kę palco~ą,

Dziś Romana, Makarego
Jutro .A.lbina
Imiona słowiańskie, dziś Chwali•
boga Jutro Radosł'awa
Wsch:'. d słońca o g. 6 m. 55
31
" 5 •
~
Zachód
39
" 10 "
Długość dnia
Teatr Polski. Dziś "Przebudzenie siq
wiosny" Jutro po poł. .Parjasy" wieczorem
»Prze bud zen ie się wiosny"
Operetka łódzka. Dzif\ benefis N.
Szczawiń .>ki p:o „ Wesoły 'małżonek" Jutro o g.
1-cj przedstawienie óla dl'ieci Dz ad:do w tarapatach. Taniec, Ż P.:bi król. J as i małgosia o g.
8 i Jiół po poł „'l'arg na d:d · wczęta• wieczorem
"Lalka• i Małe Margrabi!}tko
Teatr warsz. Minj"łture. Ce~ielniana
4. N owy program operctlrn, farsa. kabaret.
Bibljo teka Stebels!tich. (Mikołaje w
ska 59) o.twarta -codziennle od g. 6-ej do 8-e
wieczorem, w niedziele 1 święta od 1-ej do
3-ej pp.
Czytelni-a pia7'!! To w, 11 \"liedzau
Piotrkowska lOil), otwu.r w. od g. 6 po poł. do
10 wiecz., a w niedziele i święta od. ,godz. 10-ej
rano do godz. JO-ei wieez.
(PiotrkpwMuzeum nauki i sztu~i.
ska ur 90. Otwarte jest. od 4.· dj po poł11dniu
do 10-ej wiecz„ a w święta i niedziele od lZ
rano do IO wiecz·

KRONIKA.
Bas.z dodatok literacki.

Dzisiejszy numer „ Nowej G<izeoprócz zwykłej treści
dziennikarskiej zawiera doda.tek literacki. Treść dodatku wielce urozmaicona. Złożyły się ua nią nastę
pujące utwory: Jadowita. mucha (nowela-dokończenie), Poez je Henryk1
Heinego w przekładzie Konsack..iego,
!ltudjum porównawcze o Żeromskim
i Szopenie pióra Tadeusza Boka,

ty

Łódz.kiej"

oraz hymn na cześć

poez; ji

(~ Cz~ść

ci poezjo!) Ignacji Piątkowski-ej. Urnhumorypełniają dcdat0k aktualne
i karyurywki
styczno-satyryczne
katury z te_ki 11 Smiechu".
„J.1dyta z Betulji",

Ol poniedzi dku, t. j. od dnia
2 rnarca rozpoczniemy druk sensacyjnej powieści p. t. „Judyta z Betulji".
· PowiBść osnut-a na zna·nym temacie biblifnym obfituje w ciekawe
sytuacje i sceny o silnem napięciu

ton, nad program zaś do.
rzucII nokturn z cyklu "Liebestraum",
·
Liszta.
Sala teatru Wielkiego była szczelnie dramatycznem.
wype!łniona - p. Zimbalist zaś doznał en·
Jubileusz reformy włościańskiej.
tuzjastycznego przyjęcia na które w zuDziś rano obch[1 dz~no 5D-letni jubileusz
pełności zasłużyŁ .
w Królestwie Pol·
whściańskiej
reformy
bezsprzecz·
należy
Efrem Zimbalist
Tadeusz Mrizurkiewicz.
skiem. Ucząca się dziat-.. a wszy9tk1eh z~kła·
nie do. rzędu najwybitniejszych skrzypków
dów naukowych dziś rano zebrała się we
o sławie wszechświatowej; składają się na
wszystkich świątvn·iaen, gdzie odprawiano
to tnkie "z_i·nniki. jak piękny, głęboki, ro;•
ii8'
ff(
wwrswe e
Wil?E&Wt
Dnlcrnse zrozumiał
wielki
Dopiero
Cr.łowiek, eurytmicznie tatie11 ~.1 cy i gim·
low uczniom swoim: "Im Anfang war der
Rythmusl" - Zdauie jego można dopełnić nastykujący się, staje się soczewką, przez wychowawcze znaczenie rytmu muzycznego,
zdauie·;n: „i na końcu będzie istniał Rytm". którą wlewa się muzyka a wyłania się me-· jako naturalnego pod oża syntezy ruchu
Wchłaniając · i emocji uczuć w ich widzialnym uplasRytm bowiem jest ?iasadniczym, estetyct· Jodyjno-rytmiczna plastyka.
ruch muzyczny - on przyjmuje rysunek tycznieniu: - w tańcu i gimnastyce ryt·
Dym elementem Ruchu.
Bezruch - to sy1 o nim Sruierci, Zt1· ładu w czasie, tworząc zaś ruch plast}czny micznej.
Dla uniknięcia nieporo,. umień i nie·
przecz-enia Żyuia. Domagamy się ruchu - eksponuje rysunek ładu w przestrzeni
- musimy szczegółowiflj wykazać
ścislośd
muzykorytmicznego wszędzie: w snycerstwie, w · czyli inaazej: przez gimnai;tykę
rytmiczną .i tauiec, człowiek kulturalny łączność funkcji woli z konkretnym obja·
architekturze, w linji, w grze barw, uzewnętrznia S\\ ój pierwiastek przyrodzony wem Rucł:u.
nareszcie w słowie i muzy ·e.
Leez cóż to jest wola?
Uchwycenie momentu ruchu w ez.tuce poczucia rytmu, rozumi~ne.go nietylko pko
słynneg<>
~kreśleniem
Odpowiedzmy
\~
tono
„tos~n~m
1
plastycznej, uważ a my za szczyt doskona· suchy ~achune~ akc~ntow
łości techuiczne;, Ciągłość ruchu w sztuce w ~zasrn, lecz 3ako 1 c.z~r ł~twe) t szybl_'~eJ psychologa W. Dawida: „Wo'.ą jest ta sfetonicznej _ pochwalamy jako znamię ta- ~mian~ tempa. ~estaw1en licz~, nast1:0JOW r~ świadomości, wogóle psychi~i, może i
lentu, jako ·warunek konieczny piękna mu- 1 ':"og~l~ taJi>m111c'.'ych pomy~łow ducna w meświadomcj, w której reprezentację swoją
mają Rucl1y, i przez któr& ruchy są. myśla•
dz1edlin1e eufonikt mazyczueJ.
zycznego w Słowie i Muzyce.
(Intelig. wo:a. str.
Tak szeroko rozu~iane zastosow~nie ne lub wykonywane"
Ponieważ estetyka współczesna widzi
374).
piękno w ruchu, _ przeto dt>maga si~ ona ry~mu muzycznego, w ir1mnastyce rytm1czAżeby ruch był aktem woli, musi g()
ue.), a nawet w.. t:111cu Izadory. Dunc~n i uwzględnienia równorzędnego rytmu, _
poprzedzać myśl o tyrn ruchu. Wola znów
wydobywając go ze 11 wojów polifonii dla wymaga ocz.y\~1sc1e ~y~ątko:'·e1pra~y1ntel
jest tam dopiero, gdzie się schodzą ruch i
wcieltnia w muskutach cztowieka wykony· le~tu, oraz _sł.iadom0Rc1 w ~1erowanm swe:
świadomcść tego ruchu.
wującego szereg mchów dla tworzenia m1 ruchami za pomocą woh, kontrolowane)
"Ruchy same, powiada wymieniony
prze& rozum.
pięknych plastycznych póz.
Dawid, bez poprzedzająrej i oświetlającej
. Ru~hami c~~o:vieka. w przes~rzeni kie· świadomości, stanowią dziedzinę odruchów
W ten sposób nowoczesn<t gimnastyka
rytmicznll. Diilcruze'a i taniec Izadory Dun• r~J~ m.1 si, r?ZWlJ!l]!\Ca ,się w ?z.asie. Łącz. i instynktów; , świadomość bez ruchów cą.n - wyznaczył rytmowi nowe poczesne n!ki~m pomiędzy my:lą, a .JCJ uplastycz: sferę inttlektu, marzenia i myślenia." (Int.
memem w ruchach c1ala Jest wola, zas str. 372)
miejsce.
Muzyka spółczesna pragnie przema· ~y~:n ~uzyczny reguł.uje. stosuuek il.oś ciow~
Celem ruchów rytmicznego gimnasty4
wiać plastycznie. _ Hauslin widział już w I Ja,k.os~1o~vy w. cz~s1.e i przestrzeni sameJ kowania jest n1etylko układ piękny ciaianiej samo tylko piękno plastyczne rucho· m~·sl1 do ~c1, u_c1e~ e sn:oneg~ wyrazu-w rn~ lecz rozwój wszechstronny psychofizyczm:ych form. Baudelaire powiada, że przez z~tczone~ ilose1 · g1.estow, poz lub prozadyJ· nych władz cl!.łowieka przez ćwiezeuie uwa•
rytmikę toniczną można wypowiedzieć me ułozonych slow.
gi, sJuchu, wz·o1rn, ·pamięci, wyobraźni i
O stosunku słowa do ruchu i giestu, w ogóle foteligen :ji.
wszystko, cokolwiek da si~ muzycznie wy·
pisali teoretycy krasomówstwa i kunsztu
razić.
Wpr.1wienie w ru.ch całego psychofi·
O harmo ji słowa z ruchem ZJCZlleg 1 apa;·atu człowieka W.J maga bez·
Wołkoński uważa, że człowiek w swym st:enicznego.
ciele aeśrodkowuje ideał Prawdy i Piękna: w życiu codziennym - niU prawie nie warunkowo napięcia woli, a wii;c i en€rgji
„w nim bowiem lączy się wdzięk formy myślał. Znano tylko przepisy o dobrych potencjalnej, prz.eistaczającej się w ruch
plastycznej (w przestrzeni) z potęgą glosu, manierach, ukrywa ' ących tajne myśli clrgnie· według planu, dyk1uwanego przez myśl I
Wytworność snlonowa pr.zyszła z estetyczne potęgi dncha.
wyobrażającego zarazem i myśl" (w czasie). nia. \V ten S!JOliÓb rytm w tańcu i gimnastyce pomocą bladze i kłamstwu. Ruch, poza,
t. e. n.~
rytmicznej w„:ie i musi zeapof;ć wri;żenia gest, taniec,-trzymały się kancnu tak ?.wawzrokowe i duchowe - pornszaj11c cały nej dystynkcji ruchów.-0 wdzięku ruchu
rytmicznego nikt nie myślał.„
psychofizyczny ustrój człowieka.

Efrema Zimbalista.

ale niezbyt

duży

1
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,NOWA GAZETA ŁODZKA•

uroczyste naboteóstwa. W szkołach wygła Ratlogoszczu przez rejentr1 łód~k:ego, leoże
„no r•czyty i rozdawano odpowiednie bro- ma prawo pobiP.rania opłaty 3 rb, j~ko wy·
nurkl. Uoirniom micj><kich sżkół początkow) eh nagrodzenie za wyjazd 11ozf\ -0hręb miai:1ta.
Czytanki dla dzieci.
rozdano 16,000 bombonierek.
Jutro pomiędzy godz. 1 - 8 demonstro•
Jutro 1 mnrca b. r. o ~odz. '2.1/2 popoł.
wane bedą dla nich beznłatnie przedstawie· od ędą się l:ltaral.iem To .'I' • • Wiedza u uastę
ula kinematograficzne w "Lunie" i . Oazie•. pnja, -: e ezy tan ki dla dzieci
~a li Geyera ul:
Prócz tego odpowiednie pi:zedstawieoia od t ę· Piotrkowskiej .N'2 280 .N i ja'!:ody", w ~ah
d" eię w teatrze „Thalia" i w teat. Pol- Poznańskiego przy ul. Ogrod0wej 18 • W O•
skim.
bronie ~yoia, w s1li szkoły koh-jowe1 pny
Pierwsza prelekcja Cezarego Jellent,. ul. Przejazd N 39 ,Mały Au~trnkzyk•.
.
Czytauld będą. ilustrowane obrazami
Przypominamy. iż pierwsza prelekcja
p. Ce zn rego Jellenty o wielkim myślicielu niknącym'; wejście aa cz.) tankę ro 2 kop.
Fr yneryku Nietzschem odbędzie się pojut·
Pobór wojskowy 1914 roku.
l'lrn t. j. rlll'ia 2 marca w sali Stowarzysza·
(a) Magistraty Łodzi i Zgierza, oraz
uta techników (8pacerowa 21) o godzinie wójci gmin sporządzają obecnie spisy po·
8 1/i wieczorem.
pisowych na rok 1914.
•
Prelegent uprasza o łaskawe niespó·
Do dnla 14 marca listy popisowych
żnianie s i ę.
zastana ·: ukończone, w;;zel',ie zatem reKasa chorych u Poznańskiego.
klamade w sµrawf\ch wojskowości winny
la) W fabryce Tow. akc. wyrobów ba· być obe cn;e składane w odpowiednich ma·
wełnianych I. K. Poznańskiego przy ul. Ogro·
gistn1tach oraz kaocelarja•h gminnych.
dowej doszlo wTe>szcie do pororumienia. Ad·
Do dnia 14 kwietnia !ir;ty popiso·
mini$tracja fabryki zrzel;h s i ę ws11ółud i iału wych odesłane zostaną do miejskie j oraz
w za rządzie kasy chorych, do którego wes?.li powiatowej łódzkich komisji poborowych.
Bf\mi robotnicy w liczbie ll·tu. Prezesem które będą rozpatrywać oraz przyrn1waó
kasy jest I · Józef Wolc?.yt1ski, ekspedjent ulgi co do stosunków rodzinnrch.
1 : ddziału tkalni.
Robotnicy, który dotycb·
L·sty popii;owych oprócz lego muszą
czas nic nie \\"płJcali do kasy choryeh obec· być odczytane na ogólnych zebraniach
nie wrłac n ć będą 1% od zarobku.
gromadzkich oraz zaakceptowanie przez
li'abrykaut postanowił nie zmieniać do· t11kowe.
tyC"bczssowe~o sto~uułrn co do utrzymywan 'a
Z handlowo-przemysłowego Tow. wza•
kssy na S\\"Ój koszt, gdyż po obliczeniu za
jemnego krcdyta.
ostatnie trzy lata roczne>j normy c111ko1dte~o
(1:1) Członek zarzą•lu handlow ri pr ernyutr7.ymywania kasy tę przec . ętną sumę 25 ,300 ełowego Towarzystwa wzaje11111 1> go !~ rFdytu,
rb. postanowił corocznie "płncr.ć dr1 k~sy p. Leon Jezierski, pracujący w To warzystwie
choryc ·1. Pouiewai potrącenia z Z11rob\;:u ro· od samego z : 1łożeni11, ws i.: utek nie ~ oroiumie>ń,
bot•iików wynosz1' roroczn 'e od 20 do :25,000 powstałych w radzie, zrzekł się mandatu przed
rb„ ·przeto ogólny bnd i et roczny dusięgniedo akońr.zeniem kndencji.
;ioważnej sumy 50,000 rb.
Sprawy szkolne.
Ahy rekompensow~ć robotnik cm wpła·
(a) We środą duia 3 marca r. b. orlbę·
c„ u.e do kasy chorych potrąeeń z zar b u, dzie s ' ę pof'iedzenie zjednnczonych komisji
,·n,m d~tychczas r 1• botnicy nie byli obciąże· 11zkol11yeh, pols kiej i niemieckiej.
ni, właściciele fabryki wz ęli na sieb e nieN 1 pos!edzeniu będzie omawianą sprnwa
sienie cRłkowitej pom ocy lekarskiej dla un4 IZ>iDi11 przy szkołach elementarnych bo sk
c z łon I; ów rodzin Ut.!Zeitn 1kó w kasy.
i placów sportowych.
Niezależnie zaś od kasy chory~h. v ła·
Rozwa~ane
bedą reklamacje dyrektora
Śl'iciele fabryki do istniejąoego już 200,000
towarrystwa łódzkich tramwRjów podtnie>j·
funduszu inwalidów of1arowalije8Jicze J00,000 skich oraz larządu kolei kaliskiej co do na·
odsetki zaś od 300,000 rb. w ognlnej sumie łożonego na powyższe iustytuuje poda tka n;l;ol·
1ó/.00 rb. roc'!lnie zwiększaj Ił i uzupełniaj!} ll{'go na a:i: oły miejsl<iP.
udział fabrykanta w nbezpiec~eniu robot·
Kom sje szkoloti ukoó c zyły opracowanie
uików.
rozkładów pod11tku na utrzymunie 11zhół miej·
Towarzrstwo Krzewienia Oświaty.
skich, wobec czego ż a dne reklamacje na obTowarzystwo Krzewien ia Oświaty przy· dążeu :e podat •;-1 e·n szl;ołnyn: rozpatryw ane
..a, że jutro t, j. w nied ?. ielę 1 marca, ani 1 rzyjmowune przez komisje nie będą.
v god?., 4 po południu, w lokalu
przy ulicy
Pochód.
M1kolaje \\Skiej M 11 odbęrl z i e <;ię dorocirne
Dziś w połuduie przez ulioę Piotrkowską
ogólne zebranie członków Towarzystwa. Za·
przeciągnął pocbód marjawitek z cllorągwia
rząd Tow11rzystwa ze względu na wiele bardzo w11i11ych spraw żywi nadzieje, że i wt) m m:. Pochód udał się następnie w kierunku
roku j11,;: zw)kle czlo11kowie zb!orą się Jicz- u I. l!'rs ncisz k ań!!kiej.
Łódzka straż ogniow.a ochotnicza.
uie i zebr:inie ogólne odb~dzie się w pierw•
We wtorek, dnia 3 marca r. b, o g.
ezym tt• l'111inie.
Koncert•Kabaret w sali Koncertowej 7 i pót wieezorem odbędzie się ćwiczenie
(Dzielna 18).
sygnałowe 4-go oddziału w domu rekwizy·
W niedzielą zatem, dnia I m.m~a r. towym tegoż oddziału.
b. odbędzie się koncerl·kabaret z ud:dałem Wystawa plakatów ; reklam barwnych.
,J; omitego komika farsy Warszawsk ej
Jutro o godz. 12 w poł. przy ulicy
Antoniego Fertuera (jedyny występ), Piotrkowskiej 91 (Muzeom nauki i sztuki}
znanego pieśniarza Alfreda Lubelskiego, nastąpi otwar~ie pierwsze.i w kraju wystaWładysława Ja;;trz~bca·Zalewskiego, b. dy- wy plakatów artystyernych i reklam baTw·
rektora ,Chochlika• i „Warszawskich lli- nych.
njRtnra. oraz Bolesława Przybyszewskiego
Wystawa obejmuje plakaty angielski1-,
znanego pianisty-kompozytora.
francaskie, szwajcarskit>, niemieckie, rosyj·
Na ciekawy ten ze wszech stron wie skie i krajowe: galh~yjslcie, poznańskie,
czór jeden z autorów napisał specjalny warszawskie i łódz'ki-e.
Teatr „•iniatureu,
.sketsl'.h" p. t. .Tangomanja•, ktciry wy·
konają pp. Fertner, Lubelski i Zalewski.
Nowa zmiana programu w teatrze
JLat') satyra na rozpętanie się • tan· • Minjature" przedstawia si~ niezwykle intega• w naszym kraju,
resująco.
Program rozpoczyna świetna operetlrn
Wieczór ten obudził w szerokich ko·
heh nadzwyczajne zainteresowanie, nie I. Coste'a • Węglarze", obfitująca w szereg
ątpimy \' ięc ani na chwilę, że sala w łaanych melodii i z humorem malują,ea ży·
dniu t.i m wypełni się I o brzegi.
cie drobnego mieszczaństwa.
Bilety sprzedaje cukiernia W ~go Go·
Jednoaktowa forsa ~Filiżanka herbaty•
stomskiego (dawniej p, Roszkowskiego, w posiada iście franca kie zacięcie, duży za·
dni u z a ś koncertu od 4 1/ 2 po poł. kasa sób humoru i wybornie zawiązaną intrygę.
sali Koncertowej (Dzielna 18).
W części kabaretowej występują: nieBi·Ba•Bo,
zrównana Zima.jerka z llO"l'ym reriertUMfcm,
Jutro zatem w niedzielę, nieodwołalnie pp. Carmen de Roche i Czartoryska oraz
o godz. 1O·ei wiecz. otwarcie w hot. • Sa· pp. Lawiński, Kaden i Kal ciński. 'l\~ n
voy" hymorystyczno·satyrycznej scenki, na ostatni zapl'odukuje się w oryginalnych
której przed zelruuymi wido,~11i staną ar· zbójnickich rio~enkach z Zakopa11eao i
t, ści tej miary co pp. Borowska, Kaden, tańcu zbójnickim W gór&łekich ycb oo·
Law ; ński, Urstejn i inni.
Program głosi, pisad1 p. Kaliciński ni~ ma dot~d spółza·
vrócz solowych wy s tępów, aktualn) przegl ~i d wodnika.
(rev11e) łódzkich typów, satyrycznie i cięto
Statrstyka marjawleł:a w Łodzi.
napisrny przez p. Lari-Fari. Estrada prze•
(a) Miejscowe parafJe marjawi -'kie
niesione, ściany 11dekorownne, - p,·zy akom•
nadesłały do magietratu łódzkiego dane
panjamencie usiądzie p. Strao.ss, kierownik
statystyczne o ruchu i liczbie marjawie·
paroletni berl!ńskiego „Ch6.t noir", repet tuar
kiej ludności m. Łodzi .za rok ub i egły.
obfity, nowy, aż do łez wesoły, - wi~c b11·
Z danych stat}Bt) cirnych ckazuje się
dziemy się śmiaó, b11w ó, a to wszystko za
iż łódzkie psraf10 faz~ ~tnłych pa!'afjan
50 kup., 80 kop. i 1 rb. 10 kop.
ó363, w tej liczbie 2585 męiczyzn oraz
Protesty wekslów,
2778 kobiet, następniJ ludności m:ujawk(a) Prezes sądu okręgowego piotrkow- ldej nie1tał ·j 26794. w t t" j licebie 12915
skiego rozesłał do WSZ} stkich rejeutów m. mężczyzn i 13579 t.:o!Jiet.
ŁAzi okóluik, któr> m wyjaś n ia, iż pr.q pro·
RH:em i;:l157 osób m~rja\\itó 1 I', gdy
testowaniu weksli na Bałutach, Żubardziu i w roku 1912 liczba marjawitów, podau
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ofic3'alnie W)' Oosih 31741. Dane powyższe
'
• •
1
sto :tt w zariziwiającej
sprzecznosc1
"' a.o.
sunku do liczb_y urodzea oraz wypadkow
śmierci pośrórl mllrja\dtów. W roku 19 l3
b " ło zaledwie 97 urodzeń; zawarto 33
z~viązki małżeńskie, oraz było 87 śmierci.
Wieczór śmiechu w „oazie".
Bardzo interPsuiąco przeusttlWia się pro·
gra!'l teatru ,0.1za": weRoła farsa w 3 c zę·
ściach ,Rófowy p1-111t0fwlek• zabarwiona dOZI\
dyskretnej pik::interj1, pobudza widz11 od po·
cz~tku, do końca do ~z c· z ... rego uśmiechu; po·
zatem 711Błu„ t.je na i;zc z<>gólne 'ńyróżnienie
prawd?.iwie ; ensacyjny <1r 1mat w 4 częściach
• Ta;emnice iatarnt rnoi·~kiej •.
Z za pow ; e<hian~go n„ -N to rek S marca
programu widz imy, że dyrekcja teatru .oaza"
nie szcr.ędzi r.~b i egów, nabywszy iaki ohr.u
jak "Atlantyk• zc, b\cze11.ia J.:tórego ~ U·
pragnieniem ocr.eknją cl?.iesi!łtln tysi~y osób.
Słyszymy też, że lld dziś p·zygrywuć ma

do obrazów dobrze zgrnne trio koocertowe.
„Optique Parislenneu.
dzi~il"j<szego

poczynajf\C 1 w te·
Parisienne• dyrekeia przygo·
towała sensacyiny p. 011:ram, na który składa
si ·;o 5-a scrja Zigomą w modnym w dob·e o·
becnej dram ·1ciedetek 1ywów. Od •·z11su Scher·
Jo.ka Holmes<\ , 11ulicin ośc za „ z~hl s : ę iatere·
sować rlrama ami, w J.:tórycb
udział bior1t
słynni detektywi i takie obrazy zawsze li·
czyć mogtł na po•irndieni-&.
Od dnia

"Optiąue

atrze

Hycle nie p~zest1"zegają pol'ziftllkll.
Nit>zuleżnie od tego, iż -v kaidem kultu·

raluem społeczeń11twie 1s~11i.•je T'lwniy two
opieki nad zwieri~tatni, irln1eje róv:~ież zrzeszenie tak Ewaoyc·h hyclów. Towareyst a
te już tylko samem 1wem istnieniem
kumentujq, iż są potrzebna.
Z1u:11<1ą j ednał>', któr:\ wezęd.de przestn:e·
g a ć oale~y, je t porządek, & {y C'Z aern miej•
scowi czyścjci1tle miasta npom11'eli o tej za.
sadzie.
W tych dniach sehwycili •
icy ipsa,
za którego jego włsśc-iciel nie zd!\iył je.sz1-ze
wnie8ó praw~m określonego czyoHu, pon1ewall
niedawno go nabył.
Przy spełnianiu BWE!j funkcji apołecznej
hycle złam r,Ji psu ·1ogę.
-

Przy pra-::y.

W fabryce Ro<;enblatta l'rzy ul. Sredniej
83 muszyna zb1mnła ręl;ę Wojciechowi Pe•
,. n'e. lat 36. Odwieziono go de lecz11ioy
Unita".
W fabryce Rosenblatta przy ul. Karola
36 '>pacH z rabiny ro'iotnik, tltanisła-,. Mar·
ciniak, lat % . M. nad w) rężył krzyż i odniósł
ogólne potłuczc.rnie.

,

Komedja I eperetka łódzk• KonatanłJ•
no••ka I&.
Ostatni tydzień pobytu

peretkt

Dziś
wiec1. po raz pierwslly ni egrana w Łodzi operetka komirzua • W e;:;r1 ł~
małżonek" Elyslera (kompozytora popal .r 11e;
operetki "Wróg kobiety) tylko jeden w y~ t i:ri
eymp::ityc~i;rch ~ości warszawskich ~t. . :\! '
jewskiej i Szczawhiski ego, oraz ben~~! < 1 •
nora operetki p. Napoleona Szczawms L· P\.'. '.
który puaz sezon .zimowy d~wig11ł na S" ·h
b•ukach olbrzymi reperturar to teł przy ro 11·
nieć nalf)ży (że
widownia będzie s~cz. ~lnie
zapełniona,
co wnioskol'l1 ać BlOina JUZ za
sprzedaży biletów.
Dyrekcja ze swej strony stara si!,l ope•
ratkę w\· sbwić jaknajstarauniej-no z ·~ go•
iićmi pr;s1m1ją ndz i ał zaws1.e m le widziana
prymadonna p. Rogiuska, Skrzycka, pp N.
Szczawiós1"\ Ocbrymowicz, Grodnicki i Pie·
kars'd.
W niedzielę dwa ostatnie przedstawienia operetki.
Po południu n Targ ni dziewczęta".
Wieczorem be1111fis wodewilrstki Ma·
tyldy Saint C1a1; • Lal ka•, w t) tulowej roli
beuefisantka,1 i n Mttłe mnrgrablątko", spe•
rjalt1ie napi!=8'D8 przE>z p. Cyryla Danielew•
l:lkiego dln pun ny S dnt-Clair.

Przedstawienie dla dzieci.,

Drugie w tym aei1onie odbędzie si~
jutro t. j. w niedzielę o g. 1 w połud_nie po
oauaoh najniższych-to też ilość dzieci tJle•
rigr„niczona-do l·ażdego biletu w krze~lach
można wprowadzić jedno dziecko bezp'atnie,
program JGapowiada: .Dziadzio w tar11pa•
beb".
Tańce-.~abi król•, oraz .Jaś i M'lł•
go1>ia·-· ~opyt 11a bilety duży.
Te· tr iPO!Julurny rozpoczyna we wto·
rek. d.3 'Ilarca, głoinl\ s1.tukę P. W alfa i G.
Lewala .Panny" która wywoła tak w elkt\
senaacj~ w .prasie i u publiczności. Ceny
nieswykle nisJ.:ie.
Re~yser teatru H. Bilicki zapowiada
w pierwszym tygodniu poza "Pannami" wzno•
'Wienie głośnej sztuki • Męcz en nica". oraz
urPmierę „i:awiarenka •, krobc.:h .vil 1 F. Ber•
nard '>. -niegraua w Łod:i:i- ! • e <Zl\\!a ijiliJ nie•
bYW łem pDWod.zeuiem na W'łzystli:ich euro•
pejsk1ob 'Soenach.

n

Co tyd1ień podajPmy w nasz_ym .Dz iale
esperanckim• op i nje wybitnych działaczy
spełec'!;oycb, llłynnj d.1 oczoayc:b, profosorów,
ktt)rzy
•Y 1ew1ed1-ie Ii się na korzyść języka
poz , stającl'! bi:i~ ·rn i~~iJl.
mi~dsyri roaowego Esperauto.
S _• rawiedłi·
Pr1.yczy:rn <lmierci nieznana.
weść
wyma~a jeduuk, abyśmy podali także
- 011a•zenie.
Pny al. Pańs 1 'iej 31 przez nleostrożnrśd opinje przeciwoi.l.:ów E~peninta; więc w nu•
merze d 'aiejazym przytoczymy 1.:ilka opinji
zost&ł ohlany wrzącą wod11r 3 letni syn hi.n·
dlsrza, .Azja 81łesiog:er. Chłopiec uległ po· · .słynnych• osobistośd, nieprzych.}luych dla
Espera:.ita.
p~rzeniu tw'lrn, 111yl i brimcha.
Owż "Nnwoje \.Vremia", które~o lozun·
- Usiłewaaie samo!J&jstwa.
giem jest 11ie francuskie .chercher. la femme"
Przy ul. Grabo'Aej 26 usiłował otruó się,
lecz • cherchez le ••• i u i f" jest śmie1 tdny m
kwasem octowym 20-letni Józef Leszczyński. wrogiem Esperauta. Gazeta owa
sądzi, iż
W ciężkim stuia odwieziono go do ssp. l!iwolsnnicy E,perantii, !.tórego twórcf\ jest
żyd
św. Aleksandra.
Z.imeohof, mają 11a cela •• utworzenie między
- Konduktor w demu.
narodowego państwa łydowskiego, a więc
Zamieszl: ały przy szot1ie Pabjanickiej 29, z.daniem l!Now. Wr." inden • O"tępowy eistin·
konduktor tra mwajow1, Maier• nowski prawdo· no-rnskij a me ma praw stać się esperantyvooobnie w przystęp'e nadmiernej czułości stą i p-0pieraó ncb esperancki. ••
ciął żone swą, Antoninę, toporem w IewQ
Ntepochlebnl} dla Esptiranta oplnję wy•
przea'rnmlę .
powiedzfoł także w gazecie • Rus koje Zna·
- Brutr.ilnośc.
mia" pierwszy ro11yjski patrjota p. Glink~
Przv ul. Północnej pewien przechodzień Ja~zew hi. Esperantyści są, mówi p. Glinlrn,
kopnął f I letnieeo Stariisława Frontczaka w .żyuo-masooy• i roz.10-A·RzechniRją idee fraukbnucb tak, że chłop• c z e mdlał.
ma•onów. A. więc ... preez h E~perantem!
„Koło!.:oł"
sądzi, iż każdy eeperantysta
jest zdr .• jcą ojczyzny i frankmasotH'rn; ojrzy•
żnie grozi niebezpieczeństwo i rzfld musi
zamk.1ąć wszystkie eeperanckie towarzystw•
i kursy„.
Teatr Polski.
Z mieściwszy powy~sze opinje bez ko·
i oddajq~ je pod S!\d -0zyteluików
Dziś wier11. głośoa sztuka w 13 obra.- mentany
zach
"Przebudzenie się wiosny•, która na dodllć jednak musimy, ii j11k pięknie mówi
pierwszych dwóeh przedstawieniach wzhu• dt. Zamenhof.
dziła zachwyt piękni\
oryginalnlł
wy• .„„już nas nie przestr111uą mar pełne oie-

fkgła

&mierc.
demu przy ul. Nowak!l 4 Zm!lrł
nal{le Płas z czewski, l 1t 40, z zawodu murara
Koło

Teatr, muzyka

sztuka.

s~wą.

[mn<>śc1,

ni droga zbyt sroga, ni świat pełen złoici,
gdyż prosta i pe~ns, a ab świPtl11na
przed nrimi lśni droga wybrairn„."
A więc z wiar!\ \ł ost11teczne zwyci~·
mem.
1two drogi~J dla naa idei pójll1iemy naprzód,
T<!t1tl' na pierwszych przedstawieni ach nie zwa~ 1jf\C na kpiuy ałynn~·l!h pp. hura•
był pu:epełnious.
patrjotówl„,
W uiedzlel9 po poł. o „god:r.. 8 i pół
J. s z.
ci;>sz1.,-a si~ dużt! powo{jzeuiem obacnie w
Warnnwie sztuka w 5 akt.ach G 1b1yeli Za•
polskiPj p. t•• Parjasy.
W niedzielt wjeu. .Pnebudzeale slQ
wiosny• w 1 obrazaeb.
Si:tu ka po W.) żua .aojdzi• n czaa dłut•
ezy 1 reJ>ertuur~
.Artyści

teatru Polskiego grali ,Prze·
b11dlen;e sie wiosny" 11aił\\yr~u artystyczn ie
oo .;t~ierd z ih pras1 i publiczność, która
pnyjmowała sttuk~ i art) stów
s eutuzjaz•

I"

Nr~

5
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Telegramy
Tel. T. W. A. T. i

Bezrobocie kolejowe w Por•
tugalji.

~łaane.

Rozruchy w Hiszpanji.
MADRYT.

Z

Walencji

nad-

coraz grotniejsze wiadomochodzą
Generał-gubernator czuł się
~ci.
zmuszonym ogłosić stan wojenny.

LISBONA. Strajk kolejowy w
Portuga 1ji szerzy się coraz bardziej
i przy·bi~ra zdecydowane formy rewolucji. Strzelanina. na uli :' ach nie
-u staje. Padają liczni zab ici i ranni.
Liczba strajkujących wzrasta stale, a
jednocześnie mnożą się wypadki sawtem
botażu. Wielu strnjkujących,
kilku znanych anarchistów, aresztowano, jedn;kże prz~1wódców ruchu
dotychczas nie zdołano wykryć.
Na przedmieściach Lisbony pa·
dają ciągle strzały rewolwerowe i
eks p lodują b'.)mby. Konnica przf' biega miasto, atakując każde zbiegowisko. Ludność broni s l ę kamieniami. Po obu stronach wielu rannych.

Wsze lkie zbiorowiska uliczne sa zaka7ane jaknajsurowiej. Policja otrzymała polecenie strzelania do więk
szych ponad 10 osób grup ludzi'. Na
uliqich maja miejsce ciągłe starcia
wojska z ludnością.
Wczoraj a resztowano 60 osób.
Aby ograniczyć do minimum uży·
wanie b roni palnej i postrzały, sprowadzot)O konnicę, która ma prawo
używać wyłącznie białej broni. PoSamobójstwo zakonnicy.
wszech nem jest zdanie, że rozruchy
MADRYT. W słynnym klasztorze hi
nie potrwają, długo, gdyż rząd za- c;z piińskim San Josepha de Clu11y w miP.j•
mierza znieść podatek municypal- scowości Vigo popełoib w okropny aposób samobójstwo siostra hrabina Józefa Suny, kt-óry rozruchy te wywołał.
ano, Poder~nęła ona sobie nożem kuchen·
powiększeniem

Zamordow.lłnie

Burzliwe starcia.
PARYŻ. N 1 wczorajszem pos iedzeniu
Izby deputowanych uchwalono większością
I 15 głosów rezolu~ję, wyra~ającą zgodę na
deklarację rządu i zanfonie, że pneprowadzi dla rlohra kraju ref11rm(;l podatków ziem!'kich.
·Przy tej okazji przyszło pomiędzy bria1\dzistami i socjalistami do burzliwych starć.
Kradzież utworów „literackich"

POZ'<AN. Wczoraj policja wezwała do
aiebie req:1 kto rów odpowiedzjalnych "Kurjera •
i „Dzienniku Poznańskiego" i oświaclczda
im, lie zo 1 ałi pociągnięci do ocłpowiedzial

(Czas petersburski rótnicn 31 mln. wcześniej)

tak radykalnego środka
jakim jest

Kolej Fabryczno-tódzka
Odchodzą z Łodzh a) 12.15, b) 7.20
10.00, d1 12.50, e) L50, f) 3.45, g) 5.45 h) &.•43,
8.45.
4.37, 7.22
Przychodzą do Łodzh
9.56, i) 10.40, 1.00, j) 4.36, a.os, 9.55, k) 11.00.

•

„Jagor"

KoleJ Warszawsko -Kaliska.

Odchodzą do Kalisza1 o godz. 7.55
12.24. 4.3fl, 6.13, 3.12.
Odc~eda:at do Warszawy o godz.11.01.
12.84, ó.30, 2.31.

przeciwko

wojska.

tu1i~iowi
Żądac

wieść

"Miłoit i potwi~rnni["

we wszystkich aptekach.,
aptecznych, perfume•
rjach i u fryzjerów.

składach

Cena 20 k P•
Nabywać można w Administracji „N. Gazety Łódzkiej"

Przejazd Nr. 1.

syna.

„IMAllttA"

ZURYCH. Pewna 44·\etnia w!oszka
nazwisk.iem C:colati zasztyletowała swego
syna. Zawiqzala ona z nim stosunek mi·
Młodzieniec jednakże po powrocie
ło.:my.
z kampanii tripolitańskiej, zakochał się w
pewnej szwujcarce, którą zamierzał poślu
bić. Matka z zazdrości popełniła morderst1ro.

Sport.
Touring-Club-Łódzki

klub Sportowy.

dnia 1 marca odbędzie si~
no<lci sąrlowej na zasadzie paragr. 38 i 4:3 otwarcie sezonu footballowego matchu mię
nstawy 1rntorskiei, 'h dalszego przei;łuchiwa dzy Łódzkim klubem Sportowym a Touriugnia rerlnktorzy wywnioe:.:owali, że to Tiecle- Clubem.
W związku z tym zaznaciiamy, ze drumnnn, Hannytkij i Szulc postanowili na tej
d_rod:rn 7. 1• mś ~ ić !'ię za ~nane rewelację Kr.r- żyna Ł. K. S. zbiera eię o godz. 2-ej w Io·
icoh do odpowiedzialn3ści kalu Ł. K. S. przy ul. Szlrnlot>j M 23.
tak 1 1 11 r: (' 'ąznęl
B. M.
1:1 k r:11h i1·i; ut .»1•6-v .1 t •ra nl: il:h"

W

niedzielę

AG zy

franriu~a ~[~~f
„

Poleca nowości sezono•
we: ulstry, · corwer•cod
palta, garnitury mary•
narkowe, jak również
1cz11iowskie i dziecinne.
,,~ielki wybór materja•
ł.Jw krajowych i zagra•
nicznyoh zawsze na skła·
dz ie.

język polski przełożył Tadeusz Zborowski, radca sądu w Inowrocławiu. Do nabycia w kaięgarnia~h M. Niemierkiewicza w

• ~ •. ,

-

•

~I

r ze?nickim do
lub 11przeda.nia
w Nowy ch Chojnach ul. Wesoła 3
Wiadomość Suwalska 17 m. 12.
2577-1

na raty.
Mikołajewska 20.

25'/5-l

2580-6-1 '

e1: ergic zny czł o wiek w śred
nim wieku i mówią c y po polsku,
rosy.fsku i niemiecku pMznkuje posady w fabryce lub w za k ładzie. Oferty L. L. w Nowej Gazecie ł',ódzkiej::r78-S-1
Prz_e jazd N.i 1.

M

e
e
~
e®

od paszportu
z fabryki Liske i Keilich

naczynia
Ceny najChodkowski i Lenk

ło~y

Polski
Sltlep
hafty, ker n f. i,

w Łodzi. Firanki
białe tow-.ry, sze-

wioty, barchany, fanto.zje i kwiaty z
pió.1 lJOleca. Helena Pa.włowiczowa,
Mikołajewska Hi 27, bi.niej, bo . ua I
pi~trze. Rabat handluj11icym. 2ó36-4-

-

!

Cf

I

I

zgubiła kartę

źela.zne, materace,
wyżymaczki,

-- ~ ~::...

Widzewska

z e sklepem
D::irnek
wy dzi erżawl€1nia

niższe,

Żądać wszędzie.

--. • --::_,_

.

'

'

-

\

l

J. GRODKA

korzec
Mik.ota2576-1

jewskn 33

ożka

•

Drukarnia Akcydensowa ·

hrześcijauski skład węgla;
Jł l •.70 PiotrkoRska 86 i

l kuchenne,

Cena 40 kopJ

Poznaniu · i Władyda wa Nitton w Łodzi,
ulica Piotrkowska 162.
317-10-1
Cena 1 rb. 50.

2516-12-1

Kelle
Idawydaną

użytku.

na.

mówki. słowniczek polsko - angielski,
mały 12 kop. Nakład autora
Reussnera, Warszawa. Złota 6.

C

Telef. 3!-76.

,,Niemiecki Kodeks Handlowy"

w

ubiorów męzkich

ul. Andrzeja M I.

Pasta d{) włosow, wzmacnia je i chroni od powtórzenia się łupieźu. Zaleca się do codziennego

Ogloszenia drobne. ·
S a m o u c z e k wy·
• ISk"I mowa
polska. 75i12ok,
Ang1e
od n ik
~, k" Pr ze
Amery kans I emigrac.rjnyroz·
50 k.,

z drukµ zajmująca poCh. Dickensa pod tyt.

· wyszła

włosów

wypadaniu

października.

od dnia 15J28

fł!~e będzie

nyrn gllrdloJ tak, że głowa jej zwresza~a
si(;) tylko. Pomimo to. miała ona na tyle
obradoa
magnatów
BUDAPESZT. Izba
kontygen- sił jes~~ze, . że O.owlokła się do ukna i tam
Wllła wczoraj nad p(}większeniem
się na dół. Hrabina wstąpiła niesu rekruta. Minister bon wedów domagał sit rzuciła
temu do klasztoru, z powodu zadawno
to,że
na
"'·skazujj\c
irnacznego powięhzeoia,
Ten powód te.ż zapew.
mllosnego.
wodu
wobec ciągłego zbrojenia się innych 'państw
niesz<'zęścia.
przyczyną
był
De
zarówno Aostrja, jak Węgry pozostały zua!
Demonstracja policjantów.
r.znie w tyJe.
Z powodu przeniesieni.:\
BERLIN.
List w sprawie wynajmowania sali na
policjanta Fuhrmanna do Zabrza na Górn.
zebrania polskie.
Szląsl;u doszło wczoraj do niesłychanej w
TO RUN. Komendan tura wojskowa w stosunkach pruskich policjantów demonToruniu wystosowała do właśdciela sali stracji, skierowanej przeciwko v. Jagovo• V11 toria" list, w- którym oświadcza, że je wi. Pod pozorem odprowadzenia na dwoZ\' li nie µrze;;tnniP udzielać sali swej aa ze- rzec przenie5ionego kolegi, zebrał się tłum
bnrnia polskiego Tow. rolniczego, to komen- na dworcu szląl!lk1m 1000 poliejantów wraz
dantura wyda z kaz uczęszczania do sali tej z żonami. NieL tórzy z niąh wygłosili prze
of cerom,
mó•denia, skierowane przeeiwko postępo·
Katastrofa lot n· cza.
wan iu 1.rezesa policji hP.rllńskiej
Tłum wzn o sił entu7.jastyczne okrzyki
KONSTANTYNOPOL. Lotnik łnrecki
Wreszc ie żony po•
przeleciał ~przez na c.ześć Ftihrmł\nna.
Ii\·1 hi bei, klóry niedawno
lotu w liejautów wręczyły F. wieniec żywego
g ć ry Taurus, s ~1 11 dł wczoraj podczas
kwiecia.
po bi ii u Damaszku i Zll bił się na miejscu.
Obrady nad

limowy RDl~ład PDlii~ÓW.

Nie ma,
Nie było i

··--------~

PRZYIMUJE WSZELKIE ROBOTY w ZAKRES
„ DRUKAR;-'TWA WCHODZĄCE, JAKO TO ..
TABELE, KWITARJUSZE. RA
ft!_UNKI, AFISZE, KLEPSYDRY,

LPELTA~AWTIYZ, ZAPI\OSZENIA, BI
l

DLA

YTOWE, BLANKIETY.

~

e
e
~
e(9

DU;YG~ N~.KL~~~~-~asz;~. ;:tacyjna. f ~
(f

Ceny umiarkowane.

rnało

maszyny do szycia,
Singera
używane 20 rb. Piotrkowska 165,
2572-10-1
·
wskate.

stróż

106a.

Ceny •miarkowanl

Uaszyny 2 Singera pięknie szyj!łce
IVI nożna 1 G rubli, ręczna 10 rubli.
2574-3-1
Piotrkowaska lOB-5.
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firmy „No:rdiska" w Kopenhadze„

Arcydzieło

yta Sa zetto !f

Znakomita tancerka i
utalentowana artystka

Od dziś do poniedziałku włącznie

Wielki program.

Nr. 48 •

t.

Wielki artystyczny dramat w 5

Osła

ni cios

częściach.

1) to otoczeniu 2raczów. Z) Fatnlnv nuszvJnłk. 3) noC1Je ivcie. ~) Sad ivnczu. 5) niespodziewany koniec.

Cenv zwvcznine. Majlepsza muzvka wmieście. ~ro:n.ik.!!'nie~~~mo:n
.ta li ~w~i~o~~~yk!!~er~~':;;!!."U.
,

•1

'PU

''OL

se,,,,,

n ew•

nu

.„,

-·------------„

Dziś

do ponie-

działku włącznie:

i n ny m i: ·

między

-UCHEM
sensacyjny dramat w

wykonąniu ameryxańskich

Prens uwodzi

boginię

a r cyzabawna komedja w

Nd

p:ogram

f

I

dramat z

życia

cowboyów.

Ceny 15 9 20 i 30 koa».

Telefon 19-09.

Niuiejszem
właściciel

I

zawiadamiam Sz.

na raty na bar~io ~ogo~oy[b warunka[h.

Klijentelę, ż.e

paryskiej pracowni konfekcji damskiej

eitberger,

ul. Zawadzka N! I,

~Pfle~ai

I

je

w ~l~liałnym ~~ła~ii~ ~A IH [f~n~w
Unniki i reuertuary belpłatnie.

PRENSA.

J

trzeba ka.tdego, te PathtUony są to do ostateczności udOskonalone gramofony, bo usuwałą
m na zawsze u!yWanie ostry.sil jgj§J, Gra1ą
„..,,. '"l~no~
"'
i
"' ieJ!l..?.:m
__.._.łe rHhUJ
... · -'
czyst o , .;e~sno
1
o:.d't ; e.

.tódź, ul. PiotrkoCtJska 118.

VENUS

posw1ęcen1e Betty.
amet'ykański

Można się łatwo przekonać, oglądają<:

~ykonaniu

artystów•

powrócił

z

Paryża

i , oleca na sezon wiosenny i letni najnowsze modele

jako to: kóstjumy, fautazyjne
suknie

w wielkim wyborze.

płaszcze

i eleganckie wizytowe
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WINA

I
o

-

SKŁAD:

a

-·

= li
m

~

~

K•

o

l<antor:

·-c

•
•

w patentowanych flasz
, kach oplombawanych:
Wyrób dobry i czysty - pod gwarancją.
·

E

Qł

-

o

CHĄDZYNSKIEGO

~~~

Główna 51, róg
Ce11a flaszki 8 kop.

o

o
o

Widzewskiej, telefon 15·69
Dostawa do d"Omów.
_,-.

l emeniady Owocowe .

11

&
'C

destylowanej.

To też proszę ź.~dać ;vszędz.ie tylko lem~niady-wyrobu fa\>ryk1

-=

...!

wodzi.~

nl-lturah1vf'h rnk.1 "' na

~

.~

PIOTRKOWSKA 99.

CD

o

Lemoniada Owocowa

~

Czerwone wina po 40, 55, 70, 80, 90, i 1.25 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, l .25, 1.50 i 2.00 za butelkę.
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Lemoniady Owocowe. e~
Najzdrowszym napojem Jest dobra

"o

wyborowego gatunku,- nadzwyczaj lekkie i przyjemne w piciu.
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Pierwsza Lecznica lekarzy specjalistów

KLISZE
GAZ.lTOWYCH
oo

dla przychodzących chorych

REKLAM

Telef. 30·13.

Piotrkowska 45 (róg Zielonej),

45„

We.wnętrzne i nerwowe Dr. I. SZWARCWASSER od 10 - 11 i 41/ 2 - 5 1/ 2 codziennie.
w niedziele od 10 - l l.
_Choroby skórne i weneryczne Dr. L. PRYBULSKI. W niedziel~, wtorki, czwartki, piątki od
1 1/ 2 - 2 1/ 2 a Poniedziałki, środy, se0oty od 8 1/'l - 9 1/ 2 wieczór.
Cl1oroby dzieci miejsce porad dla matek szczepienie ospy Dr. i. LIPSZYC codziennie od 1-2 pp.
Choroby dlirurgiczne Dr. M. KANTOR od 2· - J i 7-8 wieczór codziennie.
Oioroby ł; o biece Drr M. PAPIERNY od 3 - 4 codziennie.
0
"d 9 - 10 rano •
Codzi'•.... n n'"'
Dr
Choroby ur-c""'u
~..... u
n
. . lll. DONCulN
„
Pouiedziałek, wtorek, środa, czwartek od 1-2. pp.
c

CENNIKÓW PROSP

KTÓW

rotograficzne d~ celów reprodukc.yi
RVSUNKI, oroJeKty reklamowe
Zdjęcia

A:iiOAK•NHAGEN

&ÓD*• PiotrkowskalOO( TeL24·71

41'_.·~·&~
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LECZNICA . ZĘBÓW
J ·Jombawanie i

Dr. l. PRYBULSKf J

specjalne Jaboratorjum zębów sztucz-

Ulica

1iv,·h i ;</otvch l;()ron.

Telefon ]fi 13-59.
Syphllis, choroby skórne, włosow,
\k:05metyl<a lekarska) weneryczne,

Reraracje i przerobki .z.tut•Źn_ych zębow na poczekaniu.
WyjmowauLe zi;Lów bez bólu prze.z leka"za-de.tltyot.ę

M. Lernera.
Ceny bardzo
~vecialista

moczopłciowe

1349

przystępne.

chorób wenervcznvth, skórnvch

i

dróg moczoWYcb

D•r S. KANTOR, (Piotrkowska 144).
rćg Ewangielickiej, Telefon 19·41:.

prześwietlenie i fotografowanie wnętrzności ciała promieniami Roentgena; ~~r:et światłoleczniczy (ch.oroby skócy i wl.osów) i elektrot~rapentyczny, (niemoc
~lciowa). Godziny prz.yięcia: 8-2 rano i 5-9 pg południu. Dla pan osobna
1975
poczekalnia.

Dr Ill o~uu. /JfJacharow
I

.
(b. zarząctzaJący i lektor szkGłY. dent~~tycznej). 8p.e~jalista: chorob :zębow, pmy ustnej l ~z tucznych zębow.
;. iotrltow&ka M 79. Przyjmuje
' '

·ł
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9 ·

:I 4

O - l O

g

-

I

~. Jra[bten~efl

GABINET DENTYSTYCZNY ,,

.N'~
pe.t.e.rs~urs.kiegcr.

61 tel. 34-76
szpitala.
b. asystent
miejskiego, speCJ.ithsta chorob wene·
płci.o·
niemocy
1
skórnych
rycznych,

ul, Zawadzka

1?88-150

wej,

Przv l"cze.niu. syfilisu rastQsawa11re. preparatu
EgL!CH-HJ\:TA GOfi.914. Le~zenie za. pomocą
ele1<trvuuosci. G.adz1rry przyii;-: od 8-2 t od 6'-9•
- Dla pań od 4--5 dzielna poczekalnia

Dr. med. Leyberg Dr. med. Bolesław Kon

U.rótka, 5 teł. 26-50
Choroby skóry weneryczl'l.il i płciow~
Przyjmuje od 10-1 i od 6-8. Panie od
t-6. W niedz'ele i święta od 8-1.
Dla pań odd1ielua. poczekalnia. 2'266

Dr. Rosenblatt
Choroby

uszu, nosa i

ganiła.

l'rzyjmnje c.d 10-11 r. i 5-7 po pot,
w i.i~dzieJe od 10-11 r.
Ulica f'icd:rka'ł1VSka

.Mas.

'l „1 ef(Jn J 9-84,

Or. LEON
mieszk

1

olJeenie Piotrkowska NQ 88
tel. 3± 'll .

~g:;~;;b w~w11~tłlnYth
Prryjmujt: nd 9-ll

ur„ \17.
:;a

•

1

i

nerwo~~tb.

1-'l·ej.
w~w

2'.li-20
-

Bernard

ChcroJy weneryczne, dró-9 moczo.•
wych i skóry.
Spacerowa 40 (rrzy A1virzPjfL)
Przyirnu_ie: H l i 5- 8. w nierlziele
1&47-:?0U
i E\więtu. lU-1.

GABINET Of:MTYSTVCZNY
Lek. dent.

Rnl~orodzka~Oh-0domkll

Piotrku s.'.•a S7
Leczenie plombowaa..ie i nsu wa.nie
zębów bez b lu„ Przy gabinecie spec·
jnlne lab0raturjulll techniczne technika. dentystycznego M. Obodowskiego.
2c83

Choroby uszu 1 nosa, gardła
i chirurgiczne.

Piotrkowska 56.

Południow3

M 2.

Telefon 32-62.

Godziny l'rzyję& od 9-11 rano i od
-7 po pohuiniu. W niedzielę do 11
419
rano i od L.- 4 po poł.

~r. ~. ~lnitt in~

i niemocy

płciowej.

Leczenie syphilisu sal varsane-m Er·
lich-Rata "606"-914 (wśródżylnie).
Leczenie elek.trycznością, elektroliz~
(u.irn wanie szpecących włosów) o·
."'1y5<>tU;J»' <>-h,p.ału (uretr?"sk.opia).
panie 011 - ·" J PO -! Dla pań oddzielna pocze>

Dr. M. Gromski
Choroby dzieci.

Dzielna 9
od 3- 5 po

poł.

1644.

l UWAR[WAUER
Dt. me\l
Piotrkowska 18.
Choroby wewn~tro:ne i nerwowe.
Specjalista ch~rób1 żołąd~~· kł
szek i przemiany mater11 (cukrowa, podagTa, otył:ośc~ i t. d. .Nie•
zbędne dla .djagnozy anahzy chemiczne
i bakterjołogiczne wydzielin i krwi
w laboratorjum własnem.
Przyjmuje od 11-1 i od 5 - 'l i pół
1931
po południu.

40 Mikołajewska 40

Przyj maje czlonków i udziela pożyczek do wysokości 600 rb.
Pr:;r;yjm uje równi.eż wkłady oszczędnoliciowe od których płacina
każde żąd~nie 4 pr„ z 3 rniesięczn.em wymówieniem-4 i pcił„ z półroczn~m-ri 1 z rocz s em-6 pr„ licząc procenty od dnia włożenia.
.:BLUro otwa.llt.e jest codziennie od godz. lQ rano do 3 popo.łudn.
oprocz tego we wtorki, czwartki i soboty od godz. 6 do 8 wiecz.
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Gabinet dentystyczny

E. Koprowski

ZALETY:

rozszerzenie klatki piersiowej,
talja ełastycz a,
łinja pleców zupełnie

Piotrkowska 35 (w lok. zaj)ll.. dawniej
przez W. Szuy<:era).
Leczenie zębów bez holu elektrycz
nościa. Plomby i sr.duczn.e zęby wszel
kiego systemu. Prostowanie krzywych
zęoow.

Masaż

wibracyjny.

prosta

1719-15

Używaiąc

L.ekarz-Dent~sła

J. HABERFELD

mies:&"ka ohecde ul. Andrzeja M 2 1
róg Piotrkowskiej, 1-sze piętro
Przyjmuje jak dawniej.
9161 -2
Telefon 17-31.

Dr. Med.

Aleksander Margolis

Gorsety ,,JUVENIL",
renomowana pracownia go.rsetów

Anny Laferskiej
Poleca wielki wybór gor•ełów ostatnich fasonó »~ .
Paryskich i Wiedeńskich, a także fason

„TANGO".
Łódź,

żołądka i kiszek
U r. i o~ 4 - 1
Przyjmuje .od 9 1902 12
p<> południu.

Choroby

Porada o·d25 k od 10-7 wiecz.

Dr. W. DUTKIEWICZ
się

na

iotrkowskieJ.

Choroby: skórne, weneryczne
i moczopłciowe.
Przyjmuje od 9-12 r. i od 5-8 w
Panie od 4-5 po poł. :?.O

Dr. L

Kłaczki n

KONS'fANTYNOWSKA 11.
Syphłlis 1

skórne-,

ff?

Każdy, może nabyć działek

tbue!tiań~ka Ieunirn ·I·
-I·
i jamy ustnej.
chorób

ut Hm11rot 1, róg

-

weneryczne.

choro-bJ dróg 111eczowyoh.

I=

Konstantynowska N'a IO. Tel. 34·75.

Pierwsza

przeprowadził

gorset „JUVENIL" niebę

dzie więcej pochyłych dzi~ci, skłon
nych do ch.~rób płucnych.

Tel. 6-13.

Zielona 6.

zębów
przep~owadził się
ulica Przejazd a.
Łódź•
pa ul. Srednią N2 3. · Najlepsze ZĘBY
sztttczne. i plomby

~pecja.lista chorób weuer:ycznych,
e.k 6w vel. z kl·sme-rvka lekarski\ (twarz
w t<is; etc.).
„
Przyjmuje od 9-1 l i pot i od 4 i pół
do 9 wiecz.

ł

pożyczkowo- oszczędnośc.iowe

w

"

ZWIERZYNCU"

ładna,

w najlepszej części miasta
zdrowotna las, rzeka.

ziemi

Wilna, Miejscowość

Ceny i warunki wygodne

Spieszcie się z kupnem: ziemi pozostało bardzo mało! To przypo~nien!e-Gstatniej
Po infermacje zwraClć się d9 kantoru. sprzedaży działek w Zw1erzync~: W1ln?,
Zwierzyni~cu prospekt S-to Jersk1. N~.68. Tele~on.~ 46. Po mform,!1CJe
2255-o-1
ąioźna zgłaszać się w ciągu całego dma me wyłącza1ąc sw1ąt.

Dr. Sonenberg

Choroby skóry, dróg~ maczowych
i wenervczne„

PRZEPRDWADZ Ł SIĘ
na Zieloną 8.
od 11-1 i 5-7 1/ 2 •

Dr. J. Silberstrom

Ordynator Amb, Czer. Krzyża
LECZENIE SYPRILISU
EHRLfCH·IU'fA 606.
Zawadzka 12.
Puyjmuje od 8-1 r8Jlo i od 5-8 Choroby skóry, włosów i weneryczne
wiecz., dla dam osobna poczekalnia Koemety.kli Ie.la.rs.ka.. Stosowanie prep
&O& i 914 (wśr6dżyinie)
od 4-5. W niedziele i świ~ta tylko
Przyjmuje od 12-2 i 5-8 Panie od
do 1 rano.

4-5 (oHbn& poczeka.lnie.), w niedzielQ
4o 4 po południu

Dr. Karol Bium
Specjalista chorób
nosa, uszu i zboczeń
mowy
(j~kanie, seplenienie i t. d.) .

Gardła,

podług

metody

· Prof. Gut1.mana z Berlina.
Godziny przyjęć: od 10 i pół do U
i pół i od 5 do 7-ej wiecz.
Piotrkowska 165 (róg św. Anny)
TelefoP 13. 52.

Dr. M. PAPIERNV
Akuszerja i choroby kobiece.

b. ordynator warsz. uniw .. klin. a~us~,
!'rzyjmuje od 10-11 rano i od 4 i poi
do 6 i pół po poł.
Południowa 23. Telef. 16-85.

1766-0
eee~~E$EE~~~?P~~~~~~~

8.

•NOWA

LECZNICA dla

PRZYCHODZĄCYCH

ordynujący

Specjalność

p oniedziołek, śro d • . piąlek
ch.wener. i moczopłc . -wtorek, czvrnrtek,Sob
ota
wtorek i pi ąt e k
eh. kobiece i akus7. p.o niedzfalek, ś ro da
. piątek

Dr. Bernard W,
Dr. Brabander T.
Dr. Brzozowski K.
Dr. Czap llcki B.

eh. kobiece i akusz.

wtorek i
wtoret

3-4
2
7.20-8.30 w.
12- 1

p iątek

eh. wener. i skórne

Dr. Dunin-Wąsowicz.
eh. dzieci
Dr. Garli8ski.
eh. oczu
Dr. Gloger R.
eh. kobiece .i akusz.
Dr. Gflldberg H.
chirurgia

~-4

Dr.
Dr,
Dr.
Dr.
Dr.

Goldenberg A.
Gromski.
Gundlach.
Jasiński E.
Jokiel J.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Lipiński

Klem.
Llliiszowski FŁuczycki B.
Ługowski

z.

Marks M.
l'llichalski J.
Michalski Ł.
Mittelstaed t E.

eh.

ł

3-4

codziennie prócz niedziel
wtorek, czwartek, sobota
poniedziałek . śr o da,

codziennie

8 9
1-2

codziennie

12-1

czwartek i piątek
środa

poniedziałek, środa, piątek

niedziela
wtorek i czwartek
poniedz_ wtor„ cZ\.-arte1'
- - środa I sob<lta

wewnętrzne

c:h. wew• .. i dzieci

piątek

.

Dr. Olszewski L.
Dr. Osiecki T:

eh. wewn.

ł

dzieci

Dr. Rosiewicz J.
Dr. Rueger H.
Dr. Sadkowski H.

cit.
eh. wewn„

Dr. Skuslewicz F.

eh. wener. i skóro e

eh. v ewn,

dzieci
wewn. i dzieci
i

żoł.

lokale po warsztacie
zdatne na

1-2
11-1'2

3--4

12-1

4--5
10-ll
2-3

ó=4

środa

6--!/

1-8
11-12

poniedzia.łek, wtorek, sobota

poniedzi ałek, środa, piątek

• GSZEWC
Mikołajewska

32.

Poleca Sz. klijente li obuwie . wy-

·
.,...
kwintne w "ielkim wyborze po cen<ich przystęp~) - 1,

.

9-10
12 1
8. 30-9 .~.o

ponledz. środa piątek niedziela
Dr. Sonenberg G.
eh. wener. i skóro e '-'Wtorek, czwartek. sobota
Dr. Tomaszewski A. chirurgia i ortopedia
wtorek l czwartek
Ur. Watten I.
chirurgia
piątek

w.
10-11
B.~0-9. O w.

Dyżury nocne, analizy, szczepie nie ospy, badanie
2443-104- 1
Cena za ·poradę 50 kop„

Nr. 2834.

9-10

DYREKCJA

5-9

I~W RRl UW l RfDYl~Wf ij

mamek

ee ee ee ee ee ee e
Nied ziela , 1 90 marc a
111

tylko kilka. dni jeszczP
tania wyprzed a?. u
Schmechla i Rosnera,

UJ.•

·ŁvJLi.

.

Podaje do publicznej wiadomości P.P. właścicieli nieo bciążonyc:h pożyczkami Towarzystwa, że rata
Listopadowa 1913 roku od pożyczek Towarzy stwa .winna być
ostatecznie uiszczona do dnia 1 Marca r. b. W myśl zatem
§ 78 Ustawy Towarzystwa, nieruchomości zalegające w opłci
cie pomienionej raty, począwszy od dnia 7 Marca r. b. bezwłocznie zostaną wystawio ne na sprzedaż publiczną.
na bardzo dogodn ych
Dyrekcja uprzedza zatem P.P. właścicieli domów, zawarun kach.
legających w opłacie powyższej raty, aby dla uniknięcia znaczWiadomoM :
nych kosztów postępowania sprzedażnego, zaległości swoje
Północna 29 m. 2.
w terminie powyźszym do Kasy Towarzystwa uiścili.
2428-3-1
Oprócz wezwań sądowych, żadne inne zawiadomienia
Nałóg jest oszcz~dznhcym pracę biurowe o rozpoczęciu kroków egzekuc yjnych
rozsyłane nie
wynalazki em, pozwalają
2438

ruchomości,

Mat[~ foot~allowy Kl~~M~!~a~i~lf

To nrin[-CInO, LMzti KlnnSD~rt owy
Początek o godz. 2 i pół po_.poładniu.

Srebrzyńska 37139~

lil

''

.

Teatr

'

~

-·

.. .

'

'

15 Piotrk owska 15.

.

"'.~

„„

Teatr

Optique Parisienne
Elektr. wentylacja

posuwać
mniejszą zatratą

wiekowi

2439-2

. - :.~„

cym czło·

się

naprzód
energji.

będą.

Lódź,

dnia 26 Lutego 1914 roku.

2442-1 .

,.„

Wielki progra m od 28-go lutego do 2·go marca

DZIŚ BENSACJA!

Część 1-sza, 2-ga, 3-cia, 4-ta i 5-ta.

NIEBYWAŁY OBRAZ

&·t a ser ja

2miana program u we wtorki i soboty.

~ró1 zJ:e >dz iejó -vv
Niebywały dramat detektywów w 5 wielkich częściach, przygody k-róla zlodziejów „ZIGOlIARA". I-sza część:
Ucieczka
Zigo1nara, 2-ga Tajemniczy posłaniec, 3-ci a Przysięga Zigomara ,4-ta Nowy pomocnik, 5 Walka detektywów z Zigomarem

''
''

róg

-

DZIŚ! po Ial pierw~lY wto~li ~wie naiwiekrie ~en!a[ie te~o ~elonu. DZIŚ!

Iai~mnila latarni m~n~i~i

czyli przygody NAT PlNRER'.r ONA.

Głównej

i Piotrkowskiej.

WJdawoa 1 Jan Grodek.

I

~ Na·now sze fasony obuwi a. .
~
~
·
i złotemi
wyst. w;e Rze·
Firma. nagrodzon?. w1el.kim1 tmedd~~ar~z Wystawiena1913
r. w Neapol n.
mieślmczo·Przemystowe1 w o _
zi

2405-6-1

6-7

e<>dziennie prócz niedziel
wtorek, czwartek, sobota, niedz.

592-

svz:;ser,,w;pr

lub t. p. są do wynajęcia
przy ulicy Lipowej .N!.! 71
(róg Andrzeja ) jeden zaraz,
drugi od 1 lipca. Wskazać
może rządca domu 1ub stróż.
Bliższe wiadomości u H. NeuF ana, Widzews ka 86.

--

sobota

1

ślusarnię, stolarnię

6-7

codziennie

i kisz.

7-8

10- 11

poniedzblek
codziennie prócz niedziel
niedziela

eh. wewn., :!:oł. i kisz.

7-8
lu-Il

. 1-2
-6---6

eh. wewn~tnm:
. co lziennie prócz niedziel
eh. nerwowe
środa i sobota '
ich. kobiece i akusz.
codziennie
eh. kobiece i chirurgia
ponledzialel< i czwartek
eh. cezu
codziennie prócz niedziel
eh. kobiece i akttsz. niedziela, poniedz . czwarl sobota
eh, wewn. i nerw.
wtorek i pidelc

~kóry wołowe, krowie, tiel~rn, kOń!kie :~f::e~ tól i
nma\e[ toniony do n1~~~;c~.ch· Krnw ~unona ~:t~::i·1:? Mą[lk~
mie~o-ko~tna ~f :::~u d/atr~~~·y~ucz- Włoiień tanirnr~ki ~eiyntekuwany ;:k~!~~~chW)~bo~~~;:c~ ~zrzerine ~~~~·~. lM utunny
po 15 kop. za pud na miejscu bez odstawy.
Poleca

2

10-11

Miejskich

Ul. Inżynierska .M I.

handlowej, koresp on dencji w 5 językach,
stencgratji etc. wykłada gruntownie M.. Steinhauer , dyplomowany nauczyciel buchalte
rii Ł ó dź nl. Widzewsk a 82,
oficyna
wejście, III p~ęt~o
na lewo, Godziny przyJęcta
od 2-3 po południu i 8-9
wiec.:zorem, Oddzielne grupy
· wykładem w polskim i w
uiemieckimjęzyku. 2414-15-1

6-7

i sobota

Eksploatacji

Łódzkich Rzeźni

rachunkowości

~-5

i Obota

Zarząd

podwój nej

9-10
7- 8w.

ponied z iałek

eh kobiece
eh. dzieci
eh. wewn. i dzieci
chirurgia i kobiece
eh. wewn. i dzieci

Dr. Lewinson St.

czwartek, sobota

!! 86.
2401-6-1

uchalte ·ji .

2

1

7.30-8.30 w.
9-lOr.

w niedziele i Święta
poniedziałek,

idzew ska

2- 3

co sie w S<t•itdnim domu dzteje, •ykone:n1• płjailnwo,

w grach i 1ott1 rJ , pe1r-l ka ć w ład st nAd lnuyml ludzmt, we .,.sz•l·
kich h an cllOlV J'C h w·· tuhi ębtoretwar:h, mh:ć stale powodzenie,
t. t. d . !. t . d . Ta T-'
ouj zajmuj~ca lr.sl'l.ika w języku p latlm
koa• tuj e t y lko rb 2.75 .•u t do nabyola- tylko•• popnetlnlem
nad &llłan te m n alc ti .·~· 1 .ul> za zaliczł)n\em u p. To n-~ ·u, prycłlo
log, Brukoola·Cent ro, Bolte poatalo l~~. Belgia, IW -

domu lub
Bl iż s zP w iad o mości u

12--11

c~k, sob ~
ponied ziałek, ś ro d a , piątek

~z ~g~ czł1rwielt pragnie, o dkryć ••lrll)baze taJet?nłee, dowled~i•~

1·

H. NEUMANA,

7:.....S-

wtoreJ..,

Dr. Dutkiewicz W.

str óż .

I

MA GIA I

Nl6lll~ na &w iecie .udownl•jn•J kli"'UCt. PISY Jej pomocy mołna
·d b ć sobie mił•ść utoebanaj kobiety, wor61• otuymaó wszystko,

••
~:gwałt i'oua.n lzrn) l iu:ie „ozmatte. zboczenJa.; mleć !tałe azczęśo:fe

Wska'il a Ć może rządca

2-3

pi ą tek
eh. gardła, nosa i uszu -p'Oni• d ii.ałeczwartek,
k , śro da. sobota

•

na I piętrze do
k\\'ietnia przy .ul.
Lipuw r j Nr. 71 (róg AnrlrzeJ n).

9 10

„.E~ZA

..

duże słoneczne
wyna · ę .· ia od 1

Dnie pr z yjęcia w lecznicy Godziny

p o n iedziałe k, środa, s ~bota
Dr. Altenberge r O.
eh. g~rdla, nosa i uszu
wto rek, czwartek, p iątek
Dr. Artyfiikiew icz C. eh. kobiece i ak.usz. codzienni•. ~rócz wtorkll i piąt k u

Nr. 48.

28 Lutego 1914 r.

l uokoie i kut~ni~

CHORYCH

ul Piotrkowska No- t 7 (dom przechodnil, ul. Zachodnia 52. Tel. 35-58.
Lekarze

OAZETA tODZKA •

Wstrzzsający

dramat

oraz bajeczna farsa w 3

Różowy

częściach:

pan tofe lek

czyli „Wrząca młodość", która pobudza widza od początku do końca do serdeczneg o śmiechu.

rozbójnikó w morsklch w 4 częściach.
I Śmiejcie się na zdrowie I
Zawiadom ienie. Nie baczą:: na wielkie koszty nabyliśmy dla naszego teatru Ws z ech<\wiato
wą sensację „Atlantyk " wielk11; tragedję, demonstro
wanie której rozpocznie my od wtor4u 3 Marca 1~14 r.

Prosimy nie z~nominać!! Od dziś do obrazów stale przygrywać będzie dobrze zgrane trio koncert.
Jana

-- "''a!~!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\![!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"~~!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!

. ; dka; Widzewska :ti 106a.

!!!!!!!!l!!!!!!!!i
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