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Wychodzi codziennie po południu, opróc:z niedziel i świąt uroc:zystyc:h.

..

\\i soboty z dodatkami ilustrowanemi dla prenumeratorów.

Prenumerata ,.,

Łodzi

~ocznle 6 rb., p6łroczale
miesięcznie 50 kop.

wynosi:
B rb., kwartalnie 1 rb

wła8fty.

Santor

miesięcznie.

Warazawe1

Na stacjach

Redaktor lub jego zastępca przyjmuje 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. l06a (Telefonu Nr. 20-22). Admnistracja Przejazd nr. 1 (Telefon 20-30). Nr. skrzynki pocztowej 570.
Rękopisów drobnych redakcja nie zwraca.

50 kop.,

Za edneszenie do domu M> kop.
ZAgranlr11 miesięcznie rb. J.

Egzemplarz pojedynczy 3 kop.

Marszałkowska

Bla m 16. Tel..:,198-65.

Filje: Zgierz1 Aleksander Lach, kiosk kolpertacyjny.

Zduńska
.

Wola 1

' .,

Księgarnia

Welenowskie20.

.,

.

Sprzedaż hurtowa i detaliczna absolutnie czystych win, likierów,
pierwszorzędnych marek, zakupionych wprost od producentów
rancją jakości i daty zbioru.

~,.. ~

koniaków
pod gwa-

UMIARKOWANE„

CENY

Sklepy detaJiczne: ul. Wielka .M 56 (telefon Polonia)
Czysta, gmach hotelu Europejskiego.

wprost Dworca

~

hotelów E;u„opejskiego
'i Polonia.

etc.

ALEJE JEROZOLIMSKIE N! 53,
Wiedeńskiego.
telqraficzny i telefoniczny Polonia-Warszawa.

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

PIWNICE WIN

POLONIA PALACE HOTEL

5 kop:

Ogłoszenia:

.
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,
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na 9 m. a

cy ojczyste piele~ze w poszukiwaniu lepKUeńskleJ,
ezej dole het, daleko. Nic i nikt go nie
prowaazene będą w r. b. klasy fortepianowe przez prof. H. MELCERA z Warszawy (kurs wytszy),
Nie zna on praw, zwyczajów ani
broni.
Szczepańskiego
prof. Nlrnsteina, Mazurkiewicza i Kljeńallą (kurs średni i nitszy),
krain, przez które przejeżdiu, nie
gieografji
(kurs przn;otowawczy), klasa śpiewu solowego-prof. J. Szlez)'gierównę z Warszawy, klasa przed·
zoa co najgorsze, języka ludu, który go
miotów teoretycznych przez prof. A. Dworzaczb i Kijeńsłlą, klasa gimnastyki rytmicznej przez
p. "91 Hoch. U.pis uczenie rozpoczyna się dn. 25 sierpnia, lekcje-dn. 15 września. !:>zkoła wy·
otacza, czyt wi~c dziwić si~ wolno, że pTze1118-3-1
daje świadectwa nauczycielskie.
chodzi straszne przykrości nim wreczcie
znajdzie się na statku, co zresztą wcale
nie jest dlań kresem.
Średnia 5,
Powrócił ·
Warto było posłuchać mówców, gdy
telefon 11·19.
omawiali sprawy wychodźcze,
kongresie
na
Spo!'jalista chorób: ~kórne, włosów, weneryczne
gdy żądali dla emigrantów, podkreślając
moczopłciowe i kosmetyka lekarska.
Telef. 13-59. wciąż, że chodzi im o najbardziej upośle·
Lec~n;c sn>hirlSU salvarsanem Erlich-Hata .606" 1914 (wiródłył· al. Południowa M 2.
,
,
•
•
nie). Leczelłie elektrycznością, elektroliz4 (nsuwaoie szpec~ych
wiosówl. ~śwl~tt~nie kaAału (uretroskopia). Przyjmuje ... czule - Specjalista chorob: skorne, włosow, wene- dzony i zaniedbanych przez własne społe·
ryczne moczopłciowe i niemocy płciowej. czeństwo czy władze materjał wychodź·
letl'Jtc.1 rmeseęcy tylko od 4 do 8 pp. w uledslele od 10-tou
1130-5
'
czy, o poddanych rosyjskich, względnie austrjackich, przełożone na język bardziej
dla nas zrozumiały oznacza to, bądź ży·
dów .z państwa ro~yjsk!ego, . b~dź polaków

Krótka

ta szkole muzvczneJ 11e1env

Dr. B • R e J•t'

Zakład

f
•
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W hotelach tych widzieliśmy niemal
· polaków bądź : z · KrółestwA, bądź i Wołynia,
Podola czy Ukrainy, bądź wreszcia ~ G1ili·
cji. O znacznej liczbie wychodźców polskicb świadczą też różne napisy w języku
polskim w hotelach tych romieszczane oraz
to, że h~tele owe, połączone z jadłodaj
niami i sklepami, mają na sprzedaż np.
tanie tytunie wyrabiane w państwie Rosyjskiem.
W kongresie bierze udział z góry 300
osób ze wszystkich krańców świata cywilizowanego; mamy wśród uczestników przed·
stawicieJi państw południowo - amerykań·
skich jak Argentyna lub Brazylja, są przed·
stawiciele Australji, słowem nie brak niemal nikogo, żałować jedynie należy, że my
Polacy, których sprawa przewozu tmigrant~w tak h.a~dzo obch~dzi<! powi~nll,. źwie_cą

• kan, .
• m1esz
·1v KOHUfBS hYUJBHJ
n! d:;; i~~~;:2~·=1~~{~~~~..~!:~i:~::·:~::'.
:,:::ł:!~ z~~:l~iy ~:i~i~.liJadący
Ł
wł.
(Kor,

Now. Gaz. ód z.)
.Antwerpja 1 września 1913

0

•

kategorje: pierwsza, to zydz1,

r. pasportalT'i, które im

Wczoraj rozpoczął swe prace IV kon·
g1es międzynarodowy, poświ~cony sprawom
hygjeny mieszkań.
Kongresy te, będące niezależnym odła·
mem ogólnych kODóresów hygjenicznych,
,zapoczątkowane zostały w roku 1904: w
Paryżu, w dwa lata później odbył się dru·
gi kongres w Genewie, trzeci związano z
wvstawą hygjeniczną w Dreźnie w r. 1911,
wreszcie na miejsce zwołania IV wybrano
Aatwerpję.

W myśl opinji uczestników poprzed·
nich kongresów za mieszkanie uważane jest
każde miejsce c~y urządzenie, które na
czas pewien zabezpiecza człowieka od ujem·
Dych wpływów atmosfery i otoczenia; po·
jęcie to obejmuje więc również wagon.f
kolei żelaznej, statki p:!rowe, nic też dzi·
wnego, że IV kongres, zebrawszy się w
Antwerpji, jedaym z najważniejszych obok
Roterdamn, Bremy i Hamburga, portów e·
migracyjnych, zajął si~ poważnie i niemal ·
wyłącznie sprawą hygjeny wycbodźctwa. I .
oto cały szereg prelegentów w niezmier·
nie rzeczowo a starannie opracowanych referałacb stara si~ przedstawić zebranym tą
.otchłań, do której Wł1ada emigrant, rzueajll-

za

chętnie bywają da·

wane, są bowiem uważani za materjał ludz·
ki rałkiem bez wartości, druga-to ludność
słowiańska, która jedzie za legalnymi pas·
portami. Obie te gruPf łączy wspólna ce·
cha-bieda i ciemnota.
Temu przypisać należy, ze na stat·
kach emigranckich panuje straszne powie·
trze. W przedziałach przeznaczonych dla
nie wystarcza najlepsza
emigrantów,
wentylacja i jeden z mówców uważa za.
rzecz skuteczną stosować wtłaczanie pod
pokład tych statków ozonu, aby za pomocą tego gazu odkazić powietrze, którym
muszą oddychać ci · przeważnie nasi bie·
,
dacy.
A liczba ich. W niektóre Iata przez
przewija się po trzydzieści
Antwerpj~
kilka tysięcy wychodźców z państwa Ro·
syjskiego i do 4:0 tysięcy z państwa Austrjac·
kiego,
Niepodobna wyodrębnić z tych iO
tysięcy wychodźców-polaków, że ich jest
bardzo dużo, c~łonkowie kongresu pr.1eko·
nali si~ podczas zwied.zenia hoteli emigranckicb, kosztem towarzystw przewozowych
urządzonych, · w któryl:h znajdują oni przy·
tułe.k podczas przymusowego oczekiwania
Da odejście statku.

cowac Jesh me odpow1edu1e referaty, to
choćby wnioski i poprawki do rt:feratów
zgłoszonych przez obcych.
Druga taka sposobność nie prędko
bodaj nadarzy się, byśmy mogli być wy·
słuchani przez ciało dość poważne, aby z
opinją jeg 1 liczyły się zarówuo rządy jak
społeczeństwo, a takiem ciałem niewątpli·
wie jeat obecny kongres antwerpeński.
Stanisław

Skalski
•

Informacje.
· Przygotowywanie wódki na 19'4 rok.
i
Główny urzl\d dochodów niesta łych
skarbowej sprzedaży wódki zaj~ty jt>st zama·'
wianiem spiritusu na potrzeby sprzedaży
skarbo-.vej w 1914. roku.
Wódkę na użytek skarbu dostarcza
pl'Zeszło 3,000 gorzelni w państwie. Na rok
1913 przygotowanych było 82,000,000 wia·
dtir, wskutek jednak~e urodznju rokit oble•
głego i zapowiedzi nowego urodzaju w' roku
bieżącym, ilość prr.ygotowywanAj wódki okil•
skarb dokupił
zała się niewystnrczajf.\Cfl i
~8,000,000 wiader, dopłacając za 20,000,000
po 1-2 kop. od wiadra, a za 8,000,000
wiader dopłacaj\c po 14 kop.

•NOWA
1914

Na "rok

skarb

rprzygotowuje
europejskiej i

102,QOO,OOO wiader dla Rosji
7 miljonów . wiader dla Byberji,
Niu dziwnego, że tak kolosalnie
sta budżet państwowy,
Stwierdzanie tożsan1oś~i.

wzra•

Departament policji w chwili obecnej
opracowuje pr-0jekt prawa znosZl}CY żąda
nie obowiązkowości stwierdzania tożsamości
pomocą okazywania paszportów.
Zaprojektowano zezwolić na stwierdzanie imiemi sposobami. Projektowane

osob-y za

j<>et

również

zniesienie

żądania

posiadania

przy sobie dowodów osobistych przy przenoszeniu się z rriiejsca na miejsce.
Zaprojektowano vatomiast spotęgowa
nie kary za mieszkanie pod innem nazwis·
kiern.
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Gazeta zapłaci ·la 25 razy po 500 rubli i ty- fabryczne pozwala_. Komisja- ubezpieczeniowa
Zawieszono ją z po- odbyć ma lllfadę celem za.stanowienia się nad
Jeż miała procesów.
wodu braku funduszćw na dalsze wycho- sytuacją. Wcnoraj w fabryce Rudzkiego od·
być się miały narady' robotn;J;;-Ow w sprawie
dzeni.:>.
Domyślny żandarm. Kokowc:iw, bę· kaS' chorych, policja wszakże uprz~d~iła, 2Je
T::.kiz zal,.az
dąc w Niższym Nowogrodzie, gdy miał wy- 2ebranie odbyć się nie może.
jeżdżać, pieszo udał się na dworzec kolejo- wydany był w ponieddałek ubiegły w fabrywy. Wiedząc, że w gościnnych pokojach o• ce B. Hantke.
(:) Ingres arc,biskupi. Z powo·
cż„kiwać go będzie administracja mia ta i
guberoji, skierował się po przyjściu na dwo· du zbliżającej się nrociystośc4 ingresu arcy·
biskupa metropolity warszawskiego ks. Alerzec do własnych apartamentów.
zobaczywszy ksandra Kakowskiego, kovsystol'z rozesłał do
żandarmski,
Podoficer
ekromme ubranego staruszka, który chce do· kapłanów całej 11rchidjecezji wezwanie do
stać si~ do .naczalstwa" zagrodził mu drogę wzięcia udziału w tem święcie, odbyć się
4
sik " h ko, . ł h
i oświadczył, że go tam nie wpuści. Kokow· mającWem ~ . b.
scio .a.c
mu ym we WSZJ ie
·
_
do·
żandarm
cow uśmiechnął się. Wtedy
myśl!ł się komu tagr ,; d~ił drogę i hlagał go arcbitlje~ellji od~yć się ma suma. z Widan1em"'. odpowiedni-eh oracji i śpiewów.
.
.
•
~
·
•
o prze baczeme.

+

;11'

+ s dniowy ,areszt

dwutysięcznego

(:) Of_iara st'!sunkow rod4'nn•

tłumu. Poseł do Dumy ks. Gełowani otrzy- n~ch . .Córka za~oz°:P-go kupc~ wars.zswEgzaminy państwowe.
Mi nisterjum oświaty ogłosiło o'kólnik, rnał · następująoy tełegr.am terminowy il Ku- sk1ego Jozefa Szle1fstema, koc.h~Ją~ pe~vne· go młodeg? handlowe~ _cbrzeSCJ~Dina l hę·
·
11a którego mocy doktorzy medycyny uni- tai su:
"Ju* od s dni ludność kwisylskiego re- dąc .n.awza1em ~rz~z me.go · kocbauą, po~t:~·
wersytelów zagrnnicznycll mogą otrzymać ·
rozwalenie na dopuszczenie do egzaminów jonu, 1\'. liczbie do dwóch tysięey osób, z no.wiła połąc~yc sice z ntm. w.ęzłen:i m:i~en•
11ańsh„· owych od kuratorów okręgów n.all· rozporządzenia naczelnika vo~iatu Olcb.ow- sk!m czemu Jednak sprzee1w1!a s1.ę JeJ_ l'O•
&kiego spędzon-a został.i. ob zarzf\du. gminne- d-zm~ ·W s.posób tak kategery~zn_y, ze dz1~kowych .
Dotychczas wymagane bylo zezwolenie go w Coharacku. Cały tłum dwuiysięc_zuy, ,·czym<:.- me pozo~t~wał? me rnnego, ~ak
.
.
otoczony przez strażników, doznaje głodu, opuście ?om ro?z~c1els~1.
ministerjum.
. O~or . rodz1eow ~k atoh J?~~ygn~~Jl
pragnienfa L urągania ze strony policji. Rów·
- -.,...nocześuie strażnicy w domach bezbronnych P.aunę. S., ze pod wpływem przełs~ p.o~v1e·
rlopuaxczają si~ wymnsznń i gwałtów. Lud- slla się na strychu . domu rodz1c1elsk1eiro
.
.
ność aresztowana została z pi>wodu zabójstwa Pl'.\'iY ul. ElektoralneJ nr: 1.
Desperatk~ · znalez10n~ . doprero una•
strażnika. Wła'lize żądają wydania zabójcy i .
Przywrócenie cechów rzemieślni jakichś rozbójników. Ludność spełnić tego Jntrz po scenie domo~eJ 1, OC~JWłBCle,
czych. Ministerjum handlu i przemyslu zgo- żądania nie może z powodu bezradaości po• wszel1n ratunek okazał BH! zbyteczny.
clzilo się na µrzywróceuie <'echów rzemieśl licji, która wypuszcza rozbójników wydanych
(:) Aresztowan.i e .barona Korniczych w .Moskwie. Obawiając się jednak· p:rzez ludność".
fa•. Znany w szerokich kołacli viveurów
że, iż nie wszystkie rodzn.ie rzemiosł chętnie
Kti. Gełowani telegra1n ten zakomuni- w-ara:zawskfoh bar. Korf, pomocnik radcy
do ustawy cechowej, wymagającej kował mini~trowi spraw wewnętrznych, któ• prawnego oa kolei warsz.-wied., został wezo11cwrócą
rewn ego samoo1rnctatkowania się, ministerji:m ry zwrócił się telegraficznie z zapytaniem raj aresztowany w mieszkan111 własnem pod
):Joleciło zorganiz o wać w Moskwie szerp_g do pomocnika namiestnika Kaukazu,
zarzutem całego szeregu szantaiów, między
zgromad z eń rzem i eślnicv.ych, gdzie by zaillte·
innemi o sfałszowanie i puszczenie w obieg
----tes owa?Ji mogli wypowiedzieć się za l11l! prze·
wielu weksli na znaczne sumy.
ciwko organizacjom cechowym.
Jak aię okazuje, osobfiik ten znan) jest
moskiewskiej jako notorycsily sznnta•
policji
PowaMeszczerskiego.
Chorr;ba ks.
tysta, operujący w całej Rosji pod róinemi
ta ie zachoro wai W)dawca nGrażdauinu", ks,
W. Meszczerskij. Lekarze sk nstatowali za·
§ Zapis kapłana. Zmarły w Gro· nazwiskami, jak von Lindemann, bar. Rosen,
Jl!:llenie płuc, co przy starym wieku księoh1 dzisku ks. prałat Macif:\żkiewicz zapisa! te· 11oruc11.n1k Diediulin i t. p.
Wobec niezbitych dowodów, saant<lźym
hmizi obawy o wynik choroby. Ks. Mesz„ stamentem cały swój majątek, wy.noszący ·
100,000 rb. na różne cele filantropij~ sta wysłany będzie dó .Moukwy oolem prze·
czernkij stale mieszka w Carskiem Hiole.
około
Ukarany komisarz. Do „Rusk. Sł.• ne i duchowne• .Między inuemi Je~atami znaj- prowadzenia śledztwa szczegółowego.
Korra
Wiadomość o aresztowaniu bar.
łelegrufują z Ekaterynosłuwia, że przed kilku dujemy sumę 14,000 rb., przeznnc;;on!\ do
dniami na zebraniu pełnomocników robotni- równego p J działu między 7 kościołów: trzech wywarła wiel ~ ie wrażenie w kołach łieznych
ków fabryki Aleksandrowskiej nczczon-0 pa· warszaw.akich, jednPgo w Żychlinie, w Gro· j'9 z•jo.-1 ycb,
mięć Bebla przez pow11tanie z miejsc. Guber- dzislrn, w Mazewie oraz w Alek„androwie
11ntor miejscowy dowiedziawszy się o tym pow. łódzkiego. Nadto dl.a proboszczów przy
fakcie, nresztował na dwie dolly komisarza ty eh kościołach po 1,000 rb. dla każdego ja·
sąsiedztwa.
Sinkowsb.iego, w ktÓJ'ego rejonie odbywało si~ ko fundusz wieczysty.
itebrauie.
X Ozo""ków miejscem ka.ra•
cyjnem. W ostatnie 1 paru latach w OzorSamosąd. Wa wsi Ni?.acb, guberni ,
kowie gub, kaliskiej podczas lw_pa.nfa studzien.
cl1arkowskiej, włoś<iianie schwytali trzech pod·
natrafiono na wybuchające irćdła ciepłej wo·
pa Juczy. Dwom z nich udało się uciec, · trzeWar• dy., której temperatura uiekiedy wynosiła 17
() Zakazane zebrania„
ciego zabito. Gdy do wsi przyjechały wła·
dze, dcmagając się wskazania zabójeów, wło- saawska robotnicza komisja ubezpłeGzenjuwa dQ -- 23 st. Cels}u!tl. O~d..iwauo do airnliiy
acianie odpowiedzieli: niema winnych, Wł!IY" wyłonioua z pośród delegatów fabryćznych wodę z ·tych źródeł i chemicy an,alityey orze·
zamierzała zwołać w F.lharmonji zebranie kii, że woda posiada takie same właściwo
scyśmy bili.
Zawieszenie wydawnictwa. Gazeta ogólne robotnicze, celem omówienia spraw u- ści leeznicze, jak znana · woda kaukaska
_
"Russkaja Mołwa•, wydawana przez grono bezpieczeniowych, oberpolicmajster wszakże .N:arzan ",.
W tych dniach gubernator kaliski pole•
w odmowił stanowczo poswolenia na takie .zepostępowej
posłów należących do grupy
Durnie i kilku przemysłowców, przestała' wy· branie, delegatom zaś, gdy skarżyli się, iż cił właścicielom takieh źródeł, pp. Gersztochodzi6. „Russkaja Mołwa" wychodziła od fabrykanci przeszkadzaj& w urządzaniu zebruń wi, numankiewiczowi i Wit«>, aby wysłali
21·go grudniu r. z. i wydała 24. 7 numerów, · fabrycznych - oświadczył, że na zebrania próby tej worly d<1 GMwuego zarzą,du leku~

z

Cesarstwa.

+

Z:Królestwa.

+

+

Z

+

Z Warszawy.

+

'

,,Po faj ~ran ci~.,,
Feljeton tygodniowy.
tramwaju pa·
Wysiadłem z wagonu
bjanickiego, stanąłem przed poezekalnią i
spojrzałem na wielki zegar, wiszący nad
jej drzwiami.
Była godzina dwunasta.
Wolnym krokiem zacząłem podążać w
stronę

miasta.

Byłem głęboko

zamyelony

alnych faktów. Mamy operetkę w m1escie.
Nie mieliśmy jej przez długi czatl. Obecnie czasy się zmieliiły; przysaedł czas i
na operetkę. Czas tego wymagał, Bolesławski
wymagań

przystosował

się

do

tych

i zgodnie z duebem czasu" ...
Zegsr miejski na rogu ul. Nawrot
wskazywał godzinę dwu nastą.
Zwolniłem ktoku.
- .Powiadają, że czas to pien i ądz.

Istotnie,

ilekroć proszę

znajomych o

poży

słJszę stereotypową od powiedź • te·
raz nie mam czaau". A przecież wyraźnie
mówię zawsze o gotówce, o c~asie nic nie
wspominając:!. Ale teraz pożyczki stają
czkę,

nad poważnemi zagadnieniami filozoficz• s!ę coraz trudniejsze, bo są
nem i.
sy. Nie pojmuję związku.
-

"Duch czasu?

Postęp czasu? Wy-

magania czasu? Cóż to we zystko oznacza?
Dlaczeg o czynimy tak wiele w imię tych
haseł? Dlac zego obnwiarny się wszystkie·
go, co z nie mi jest w sprzeczności'? Gr.as?
Czem, że on jest? Czem zaś jest duch
jego'? Po !; tęp czasu-a jak pojąó, jak wyobrazić sobie czas bez p(}stępu, czas stały,
nieruchomy, niezmienny? Czy czas jeat

ciężkie„. czaSłyszymy czę·
niewczasie". Cóż to

sto: .A, to już po
znów oznacza"?
Złote 'tt skazówki na lustrzanej tafli
wielkiego zegara w oknie p, Kloetzla wska·
zywały godzinę 12-tą.

Ze gal' mie js ki na rogu ulicy Andrzeja
wskazywał go<hinę dwunastą.
Rozwój
P 0 stęp czas ul
Ws11ółczesne hasła narodowil: „Swój

- „

prnsJI
d.o swe-

go!" - "S11 mi sobie!•

akieg11

w Petersburgu.

nadziej~. ie wład.ze u.znaj\
jowisłi:()

X

Właśdciele

maj:\

O.aorkow za 2dro·

leezui6e.

w fabryce. W fabryce L.- Szepsa w Zduńa1:'iej Woli wykrytG systematy czo~ knd&iei tcJwarn ua parę tysię·
cy rubli.
Zar-.d fabryli rzucił podejnenfo l.ia j r~·
dnego · z robotników. którego i:arn ut:"' 111 wano. Z tego p-:.iW6du 117 tkacdw porzue1ł o
pracę. żądaJ11.e by zwolniono areuto\'•::H1en-;1
.Administracja fabryki Z<l•·i ,1d-0 ·
robo'Dika.
miła rilbotnik6w, ie jeieli nie atnwią się 11ie ·
zwolnieni, A 11111wł.ocznie do prscy zostan4
ich miejsce btdą przyjęci inni.
Zajści ~

.,Dzień małłt' nil tidit12 mowskie
TOllłlJńfll lłlbfBflJDHśli.
PoniHij ,p odajemy ndresy pań dr.ie1nicowych, u których za-pisywać ł!i~ mog;ą osoti-y,
pragnąoo pnyj~ó ud.zi11ł w sprz!!daiy kwiatka
ni' rzecz pomienjonej insty~ucji:
&łuiy i przedm. &aaogDS&"ez,
~ ir 1.
p. Abnmaobn - browcr w Radogoszczu od
g. 12 - 4.
Rewir .2. Nowomiajsh (par'- NN) iło
N-0wego Rynku pp. St9rn (N&wom. 15), Orfm·
ger (Półn. 4), od g. 4 - 7.
Rewir a. Nowomiejska (oi'eparz. ~}
do Nowego Rynku pp. Rabcrgrut.z (Srednia 4),
Butstein (Półn. B). od g . ł - 'l ..
Rewir 4. Konstantynowska, Pfotrkow-ska
(niep. do Ce_gieln.) pp. D-wa Paperno. (.Sredn.
2'3), Jacobsohn (Andn. 43), Kacenelenboge11
(P.iotr'k. 33) „d g. a - 5.
Rewir 5; Piott'kowska (parz.) do Cegiel·
Jtlanej pp. Jt>lin (Dzielna 4). Kleinerman
(Pas.-Szalca 1). od g. 3 - 5.
Rewir 6. Piotrkowska (niep.) od Cegieln. do Bonedykta pp. Epstein (Pa.s.-Bsul·
ca l), Gliksma.n {Skwerowa 7), Stein (Skwerews ó), od g, 4 - 7.
Rewir 7. Piotrkowska (pan.) od Cegielu. do Krótkiej pp. Bielszowslrn (Ceg. 19 ),
Lipsehilz (Olgiłi. 6), Neuman (łlikoł. 9), od
g. 4 - 7.
Rewir 8. Piotrkowska (nieparz,) od Benedykta do R.ozwad. pp. Gruuzi ń:iirn, Mączki
7.
(Dziełn,-'l 35) od g. 4 l'iotrkowah (ai "pnrz.) od
Rewir 9.
Krótkiej do N awr.ot pp. Krawe\z (Długa 42),
Musekat (Nawrot 7) od g. 4 - 7.
Rewir JO. PiotTkowska (uiep-an.} od
Rozwad. rl.o Radwnń. pp. Si11deband (Długa
28), Besterman (Skwer. 6), D-wa Elosenberg
(Piotr1.ow_ska 10) od g. 4 - 7.
Rewir 11. C<lła dzie:niu Górnego.Ryn·
ku p. Kłein (Rzgowska . ~).

Komitet „dllln ·kwiat.ka" 'Prosi za ntrnz-~in
peśreiłni.ctw'em o łaskawe liczne zapisywanie
n'tltl'Zfoj-ę,
•i~ do współpracown;ctwa i żywi
uho<ll.y, liczący na ws_pólczueie l:!woicP.
bliźńicb, nia d-0zuają bolii&ucgo zawodu.

ze

kiego, na rngu Pasażu Majer.a.
rat godzina 12-sta.

Był-a.

aJm·

Przypomniałem sobie przysłowie: „Cza.
Gazow11i11„. Elektro w·
płaci•.
nia,.. Tr-amwllje„. Rzeźnia... Ileż to · in·
t>lytucji nzyteczMŚCi publicznej, oddany(.!.h

trari, czas

W zadumre, nie zdając. sobii3 sprawy
z te-g-o, że znnjduję się na ulicy, głośno prswalnym o:sobom 1 towarzystwom akcyjwypowiedziałem t~ uwagę i coraz głośHiej
nym lub kółkom obywatelskim dla eksplo·
kilkakrotnie powtórzyłem najnowsze lrnsla atowania na określony termio, nie może
naszego czasu.
1·.ozwiną.ć należytej dJSiałalnooei, jedynie dla
-· „Swój do swego1•-ftsami sobie!• tego, że t~rminy kQntraktów są zbyt krótzamortyzowania
UsJrsznł to prze chodząc)'. ułi~ą anglik, kie, nie dające możności
większych inwestycji.
zbliżył t;ię do mnie i zapytał:
Smutne refleksje na temat gospodarki
-- „Panie! od \'\'ielu tygodui słJ;szę
miejskiej doprowatlziły mnie aż na Nowy
te słow a ; co one oznacznją?"
Zastanowiłem się chwilę. Jak wyUowtajemni·
maczsć to cudzoziemcowi, nie
które nie powinny
czając go w sprawy,
obchodzić ludzi obcych; jak \vyj11śntć mu
to w sposób, uznany za najwłaściwszy dla
demonstracji publicznej; jak uplastycznić
mu nasze najdroższf', a wrnz i najpopnlar•

Rynek'.
n:i słupie,
św.
sąsiedztwie kościoła
>l'sk-azyw-ał godzinę 12-stą.

Zegar miej ski, zawieszony

w najbliiszem
'l'rójcy,

SpojrzRłem na zegar, zn.ajrlujący si~
na widy magistratu. Bsła goczina 11 mi·

nut 50.
Równym i spokojnym krokiem idę niejsze hasła-obrazowo, l.Jarwnie?
Mimowołi wszedłem do wn~trza gma·
Anglik zaczął si~ nieei~rpliwić.
chu, do jedn"j :z sal biurowych. Okrągły
dalej, naprzód, przed siebie.
"Sirl-powiadam; gdy naprzykład, zegar wskazyw11l godz. 11 min. 45.
- . • Jak wytłomaczyć sobie określenie:
(f) idzie do p. Gawrońskiego„.
Harnisz,
p.
- Mój Hożel-pomyślałcm -- jak też
jeden-wszędzie we wszechświecie'? czy „po niewczasie"? Jak 'je uplastycznić so.
tak·
podług
znaczy:
_
to
wiem!
A
bie?.„.„
- Aha,-rzecze anglik-to eSWÓj do czas w Łodt:i i;izybko biegnie-wstecz! Jak
wielorakie i różne są czasy, zależne od
to dobrze, ze tu spóźnić nigdy się nie 1'10·
tyki łódzkiej komisji techniczno-budowlanej swego",
miejsca i od„. czasu"-'?
- A następnie, wynika między nimi, żna i że znalazło sję nareszcie miastc, w
Myśli me zaczęły się gmatwać i pl&· która wymaga, by budynl{i odpowiadały
.
ła~.
warunkom bezpieczeństw•a publicznego w jakby się tu wyrazić-o.żywiona polemika •. , którem, wobec cofania się czasu, o;:itatni
- „.polegająca na tem, że .11ami so- mogą być pierwszymi„.
Znalazłem się tymczasem juz w po· ten sposób, iż naraża właścicieli gmachów
lari-Fart.
bliżn ul. Głównej. Zegar na kościele .i ich mieszkańców.„ na niebezpieczeństwo.„ bie• nakładli.„
Przerwałem rozmowę, która wy<lała
ewnngielickim dźwięcznie, zwolna i p{I• Która posta wiła dyrekcję teatru w położe·
nie z gola bez żadnego wyjścia, zażąda wszy mi się niemiłą. Pożegnałem anglika, z
ważnie wydzwonił godzinę dwunastą.
Sz~dłem dalej.
jednego nowego wyjścia zapasowe.go. To którym uiepotrz~bnie cz:.1s straciłem.
Spojrzałem na zegar· banku Kupiec' .
- „Trzeba rozumować Dll podstawie re- jest k westja-na czasie•.

1-lr. 13.
„NOWA OAZETA tODZl(A•--6 wrze~nia ·19J3 r.
"·
=========~-===============~-============~~~~~~;;;;;;~~~~~~~======;:i=======;===============

TEATR .POPULARNY J1i::t ;,Wróg ·kobie~" w•······m „Krół~wa miłiar~~w''
Konatant~nowska

16.

kiem wspaniałych scen, jakie każdy potrafił·
by ułożyć w swej fantazji nawet na podstawie pięknego romansu Bulwera.
„Nowej Gazet~ Łódzkiej".
Zwłaszcza takie
wstrząsające
obra:-y,
Niebezpieczne wrcleczld.
jak wybuch Weznwjusza, ignyeka cyrkowe,
„Ziemszczynie• nie podoba sit.huczek•
walki gladjatorów-oddaoe eą z tak11 ścisło
łodzi
jaki powstał w praaie diitki mowie Kokow•
ścią hLtoryr.zną i z takim realizmem, że, po·
mijając już potężne wrażenie artystyczne, cowa w N.-Nowe>grt dde:
Druk zapowiedzianej broszury pod po·
mogą mieć wieli; ie znaczenie kształcące.
wyższym tstułem już ukończony został i
„Je~eli kaMy przyj11zd ministrów
nam niezwykle pouczające i zajmuNa zakończenie wspomnieć na.eży o nakład jej znajduje się obecnie u inirolina jarmark ma ei~ prze'mieniH w de·
doskonałej ilustracji muzyczn j, ściśle zasto• gatora.
jące
korespondencje,
wczoraj
pomonstracj~ polit.vczną dzi~ki bezczelnosowanej do treści obrazów i wielce podnoPoczy1.ając od wtorku, administracja
ści panów Sałazkinych i dzi~ki hnozko- wrócił do Lodzi.
szącej sumę wrażeń artystycznych.
„Now. Gaz. Łódz." (Przejazd N I) będzie
wi pednoszenemu przez żydów, to ozy
Uroczratość w szkołach.
Wrniki rewizji,
wydawała książeczkę naszym prenumer:1nie należ&łoby unikać raczej
takich
Miniater oświaty, Kasso, polecił okólni·
Otrzymaliśmy protokuł rewi~ji, dokona- torom, h1ko dodatek bezpłatny.
przyjazdów'? Wymawiać się od mów po- kowo kuratorom okręgów naukowych, aby
nej przez inspektora droLnego k1 edytu przy
~e względu na cenną wartość tego
witalnych, przyjęcia deputacji - mini· dzień 17 b. m., jako J,600-seto11 rocznicę o·
piotrkowsl..im oddziale Banku państwa w To- dodatku książkowego, na jego spore roz11trowi nie wypada. A wysłuchiwać mo• głoszenia edyktu medjolańskiego obchodzono
warzystwi J pozyczkowo • o i. zczędnościowem miary i na odpowiednią wagę, nie możemy
wy podobne do mowy Sałazkina - to uroczyście w szkołach ze zwolnieniem ucz•
łódzkich rzemieśloików-r:hrześcjan (Widzew· roznosicieli obarczać tym ciężarem, lecz
bardzo ryzykowne. Daje się pole do niów od lekcji.
ska 117). Protokuł obl'jmnje 14 JHrnktów, prosimy Sz. prenumeratorów o łaskawe oniepożądanych komentarzy i najrozpaN owe szkoły.
stwierdzającyeh dodatnie wyniki rewizji ksi14:g sobiste zgłaezanie się po odbiór do 1.1dmiczli WS6ego tumanienia publiczności".
W Chojnach otworzono w tym roku 9 i dokumentow, Nie zamieszczamy go dla nistracji, odsyłać zaś do domu będz i •
W takim razie, w interesie poli· nowych szkół początkowych, mianowicie:
braku miejsca. Protokuł będzie odczytany tylko tym prenumeratorom, którzy list
tyki wewnętrznej leży, aby ministrowie w Nowych Chojnach przy ul. Trębackiej 4
w Towarzystwie na najbliższem ogólneill ze· nie lub telefonicznie wyrazą życzenie; nie
wyrzekli si" swobody ruob6w. Okrutnem komplety dla 240 dzieci. Pozostaje jeszcze braniu.
bierzemy jednak na siebie odpowiedzialności
i niesprawiedliwem byłoby zabronić zu• lló wolnych miejsc. Opłata roczna wyno·
f„Optique
za
doręczanie.
Parisienne•'pełnie ministrom je.łdzić i m6wió, .ale.„ si 5 rb.; w Starych Chojnach 1 szkoła
Niezwykle urozm1icooy program ofiaruje
„Szkolnictwo Pel skie w Łodzi i okomożna przydać im w
podróżach
pana dla 60 dzieci; w Juljanowie - 3 komplety swoim bywalcom teatr „Optique Parisienne•
licy" zawie1a treść następującą:
Staaieława Glinh. Minister będzie mó• przy ul. Mickiewicza i 1 komplet przy uL
(Piotrkow11ka 15). Składaj11 s ę nań same
Tadeusz Czacki, ilustr. str. 1.
wił, a pae Stanisław-poprawiał, Jego Juljanowskiaj. Opłata 5 rb., przy zapisie
nowości, jak np. wspaniały dramat krymi·
Od
wydawnictwa
„ 2.
ekscelencja wyrwie się z esem! niepo• 8 rb., a po Nowym Roku dopłata pozosta• nalny
w 3 częściach z niezmiernie ciekawił
Joachim Litawor Cbreptowicz. Hugo
żądanem, a pan Stanisław zaraz-haUI łych 2 rb.
intryglł i popisem zrQczności i sprytu detek· Kołłątaj, życiorysy 2 ilusr. atr. a. Tade-poei„gnie go za rękaw.
Zapisy przyjmnje kancełarja gminy„ tywów amerykańskich oraz cały szereg wy• usz Czacki, życiorys str. 4. Szkoły polskie
Fowyższe uwagi, pełne zjadliwego &ar• codziennie od g. 10 do 7 wiecz.
bitnie komicznych obrazów w wykonaniu śród obcych - str ó. Siły pedagogiczne,
Zmiany w duchowieństwie.
ulubieńców publiczności Prensa i innych.
szkic Józefa Radwańskiego-str. 6. Zgiertazmu, cytujemy z gazety .Dień•.
Aresztowanie dłużników.
Ks. Józef Łytkowski mia~owany ZO•
ska szkoła Handl. - str. 7. „Myśl przebuPrzed kilku miesiącami znikł z Łodzi dowy" Zygm. Wasilewskiego. Pabjanicka
1tal na posadę wikarjusza parafji Łask.
Wikarjusz parafji Konopiska, ks. Jan Ost„ właściciel firmy „z. Pniower", której sąd szkoła handlowa. 9 Jaką młoda dziewczyrowski, przeniesiony zo11tał do parafji Piotr· okręgowy oglosił upadłość i nakazał go na być powinna" - str. 8. Strona materk.ów. Wikarjusz parafji Łask, ks. Wladys- osadzić w więzieniu za długi.
jałoa naszych szkół: Józefa Radwańskiego
Dzia Zacharyasza Pr.
Pniower dłuiszy czas przflbywal w str. 9. Ruch odrodzieńczy w młodzieży polław Smolarkiewicz, przenie11iony został do
Jutro J a:ru1 M. ·
parafji M.ałyń w pow, sieradzkim. Wikar- Lipsku. Zamierzając udać się do Warszawy, skiej, Tomasza Grudy - str. 10. Sikała
l•iona słowiańakie1 dzia Drogowlt
jogz
parafji Dru.Ebice, kl. Bronisław Ko· P. wyruszył w stronę Kalit'1za. Na stacji polska, szkołą idealizmu, P. H. LaskowWutro Domosl:awa.
chanowicz, przeniesiony został do parafji Łódź-Kaliska poznany został przez jednego skiego-str. 11-12. Prawo do wiedzy, LuW schód ałońca o g. 5 m. 20
Zachód
„
• 6 • 35
Noworadomsł. Wikarjusz parafji Goszcza- z wierzycieli, który niezwłocznie zawiado- dwika Krz,Ywickiego - str. 13.
Znaczenie
Długość dnia
„ 13 „ 25
nów,
ks. Józef Leśnik, przenie11io11y został mił o tem władze żandarmerji kolejowej. szkoły polskiej dla kraju j Łodzi, Heleny
Stan pegod:r.-Podług obserwacji optydo parafji Drużbice. Wikarjusz parafii Pniowera odstawiono do Warszawy, gdzie Bnchnerówny f str. 24. Gimnastyka w pol:b R. Rittera, ul. Piotrkowska A 85.
Zadzin
w pow. sieradzkim, ks. Wincenty na mocy rozporządzenia władz sądowych skich szkołach prywatnych w Łodzi, B.
TERMOMETR: Rano e g. 8,
120 ciepła.
•
„
Połudn. o g. 12
140
•
Olejnik, przeniesiony został do parafji osadzono ~o w wi~zieniu przy ulicy Dlu- Millera - str. 15-16. ~więta robotnica,
•
„
Wczoraj e g. 8 w. 11'
•
Srock. Wychowaniec warszawskiego semi- glej.
Ady Negri. „Czy aię nie boisz?• mł'ldzie
lllnnnum 10 ciepła. BAROnajttiżej
761
Podobno Pniower wyraził gotowość ży polskiej, P. Hulki - str. 17. Praca onarjum dnchownef&O, ks. Franciszek Fabiań·
llaximum 14
„ lLE'l'R:
najwyżel ski. mianowany został wikarjusżem paraf)i ułożenia sit: z wierzycielami i proponuje światowa wobec zadań wychowania naro11.ygrometr 70%wilgocf.
Teatr Po1tularn:r. Dziś „Gri Gri• jutro Mileszki w pow. łódskim. Administrator 60 proo.
dowego, H. Orszy-st. 18-20. Opisy pen.Halka" wieczorem „Grl Gri• wpo11i.Ciałek parafji Ałebandrów w pow. łódzkim,
Handel żrwym towarem.
sji żeńskich, pp. Waszc?.yńskiei, Pętkow·
ks.
•Wróg kobiet• wieczorem „Królowa miłjardow•
• Warszawskaja Myśl• przytacza s~ereg skiej i Macińskiej, Siennickiej, Tow. imien .
Teatr Polski. Dziś „ Wawrzyny• jutro Stanisław Padkowski, przeniesiony został
.zemsta za mur graniczny" wieczorem. • Waw- do parafji Łęgowice. Administrator parafji 1zezegółów z działalności handlarzy żywym 9rzeszkowej, pp. L. Berlachówny, Miklarzy•y•
Łęgowice, ka. Wincenty Siedlecki, uwol• towarem.
szewękiej, Bader. Libaszewekiej, Pruszyń
Boisko przy ul. Srobrzyńskłej )i ;r'tf39 niony został od obowiązków.
skiej, Zbijewskiej i innych - str. 21 - 30.
„Handlarze,
klórz)
zjechali
się
do
nas
łledting. J:kłi - atlet,:r;zny: matbA footbaloWT
Przyjazd kupców• · 11 Ameryki i z niemieckich miast portowych, Opisy męsk~cb szkół - str. 31-34. Opisy
• Gormaiua -„Ł. K. S.'
Bibljoteka ·stebelakich. (Mikołajew
W ci1u~u ostatnich dni przybyło wielu obrali sobie za miejsce postoja st. Rokiciny różnych zakł. naui.. 35-lł6. Oceny kryaka 59) otwarta codziennie .od g. '9-ej do 8-ej kupców z Kaukazu, którzy zawierają tran· i Baby, gdzie fm łatwiej ukryć się przed tyezne wydawnictw, różne informacje, ogło•
wieczorem, w niedziele 1 świ'jta od 1-ej do
szenia 87-40.
Hkeję na dostawę towarów welnianych l policją.
I-ej pp.
Cena egzemplarzą w oprawie 2ó k.
·
Na tych elacjacb mieszkają hurtowniCzrtelnia pism Tow. „•iedzaH, bawełnianych. Hotele są przepełnione.
(Piotrkowska 103), otwarta od g. 6 po poł. do
cy,
do
których
prawie
codziennie
przyjeż·
Rowr kantor bankierski•
10 wiocz., a w niedziele i łwięta ;od eodz. 10-ej
Przy uł. Piotrkowskiej nr. 39, p. Jó• dżają agenci, dostawcy .towaru•. Zabiera·
nno do godz. IO-ej wlecz.
Muzeum nauki i sztuki,; (Piotrko,.. r;ef Silherman otworzył kantor bankierski. j~c „hurtowników• wyjeżdżają oni z nimi
ska nr 91). Otwarte jeat 'Od 4-ej po pc.ładnia Zwracamy uwagt zainteresowanych na ogło• na st. Koluszki, gdzie odbywa się handel.
i.o 10-ej wlecz., a w świ~ła i niedziele od l i ueaie, zamieszcsone w dzisiejszym numerze.
W ciągu a dni ostatnich "hurtownik•,
Delegaci do kas chorych,
rane do 10 wlecz.
który zatrzymał się na st. Rokiciny, nabył
%abawa atrażacka.
)(
W
następujących fabrykach łódzkich
Jutrzejsza wielka zabawa strażacka w 26 dziewcząt, w wieku od lat 14 do 20. odbyły
ei~
pos1edzenia pełnomocników roboHelenowie, zapowiada si~ świetnie, Połą Nabywane są wyłącznie ładne dziewczęta,
tniczych i wybory członków zarządu:
·czona z popisem chórów śpiewaczych oraz dobrze zbudowane; ceny wahają się od DO
W fabryce Br. Hiiffer (Wólczańska 236)
do
1,009
rb.
za
„sztuk~·
•
.11 nadzwyczaj ciekawą grlł eportowlł, zabawybrani:
E. Szt>nfelder, Il'. Kinel, J. Groh•
Jeden z agentów stale mieszkający w
wa ta niewątpliwie zgromadzi jutro niezli•
man;
na
1ast~pc6w R. Reitz, R. Fogel, C.
ezone tłumy w obecnej siedzibie Namysłow• Łodzi sprzedał za 1 1260 rb. siostr~ swojej Kablfiirst.
Z dyrekcji telefon6w mleiakiclh
zony.
niego.
W fabryce Kretschmera (Milsza fiO) wyPierwsza partja złożona z 26 naby·
Zabawa w Rudzie Pabianickiej.
Dyrekcja telefonów miejskich,
brani
robotnicy: L Orłowski, J. 1\1<1ciP.jew~ki,
Dwudniowa r:abawa w ogrodzie prz„ tych dziewcząt wysłana już została do A. Droze, J, Kamiński, A. Prokop, M. Gre.na zasadzie polrcenia p. naczelnika
Przeprawa ich przez granićę
warsz. poczt I telegr. okręgu zwróciła mysłowców w Rudzie Pabjanickiej jest tema- Brazylji.
Jus, G. Kloze; na zastępców A. Wi-ener, W.
tem o~ywionych rozmów w ezerokioh sferaoll kosztewała kilkaset rb.
Kołaczkowski, O. Scheibe, S. Czechowirz i
się w tych dniach ~ kilku drukar·
Mają one czekaó na swojego właści·
ludności miasta. Wszyscy mają nadziejt saJ.
Beker.
ni miejscowych z propozycją wy- bawienia sill tam ochoczo. Zwłaszcza strze- ciela w Hamburgu, dokąd ten jedzie z 50
fabryce Daubego wybrani: C. Pfeil,
drukowania listy abonentów telefo- lanie do tarczy z łuków wzbudza zaintereso• innemi dziewczętami, które ma wysłać do A. W
Kauk,
L. Hoffman, J. Andrzejczak, F.
Konstantynopola. Wśród ofiar przeważaiit
nicznych w języku rosyjsk;rn w ilo- wanie najżyweae.
RękQwiecki, H. Schreiber, 8. Hebler, A. JnsJuż~ce.
włościanki
i
szwaczki,
poszukujące
Z eechu czeladzl 6ieaielakich.
ści 5 tysięcy egzemplarzy z& -:i'ak..JO
ner i J. Lange.
W niedzielę, cłnia 7 b. m., punktualnie e .lekkiej" pracy.
W fabryr.e Ernesta Wevt!rn (:'il i] sza ~' )
umieszcżenia przez tę drukarnię 60
Szał
nerwow:r.
godz. 2 p. p. odb~dzie się zebranie członków
wybrani:
W. Kępa, F. Janiczek, •r. Steigen.
Wczoraj wieczorem do I cyrkułu westronic reklam i ogłoszeń.
1gromadzenia czeladzi ciesielskich.
K. Schwnnke, G. Zoller, A. Schreiber, W.
swano
dwukrotnie
Pogotowia
dla
udzielenia
Przy tej sposobności dyrekcja
Zebranie to pcjwitcone będzie spraWle
pomocy ł7 letniej Annie Konratowicz, ~onie Wolski, A. Harries i E. Jakobi. (a)
telefonów zaznacza, że bel piśmien• uregulowallia składek miesi~znyoll.
robotnika, która wpadła w szał na tle zde•
TeałP ,,a.una"•
nego pozwolenia dyrekcji, nie wolno
Hrwowania
i po paroksy zmie straciła przy.ostatafe cłlri Pompei•, któremi cozbierać ani reklam, ani ogłoszeń do
tomnoś6.
łsiennie zachwycaj" ai~ tłumy bywalców teZłośliwr ko6.
listy abonentów telefonicznych, j&k atru • LuDB • - jd t7lko pr111 ona llardle
Wczoraj
wieczorem
na
rogu ulic Ale•
równie.l nie wolno dnakGlWać tychte Jr:r6iki b~dą demORatrowane.
Teatr Polski.
ksandrowskiej l ZgierskiPj koń dorożkarski
Nieobłe polpieu, &UJ efy co tego na)- pokl\B&ł at6j~Clł
list w żadnym k... IY..-4'~-Y ję~
Z teatru Polskiego komunikują n!'m co
w poblitu 70 letnią starus,,.
wi~kezego arcydzieła sztuki kinematografie„
zyku.
ko, Walentynt Leehowsk~ tak dotkliwie, te następuje:
1lej doł.vchczas niu widJieli.
Dziś uroczyste otwa.rcie sezon" -.„ • ·
wezwane Pogotowia musiało ze względu na
Winni przekroczenia tego po.;
Wnnae:ająoe dzieje miłośoi i poświęoe cit:Aki
wego,
oryginalnll i wielce cieka'":,
etan
przewieź6
biedac1ko
do
szpitala
stanowienia pociągnięci b~dą do od• Dia ahepej NydjJ, łptryga kapłana Arba•Jusaa
Leopolda Staffa p. t. • Wawrzyny•. "" 1
Cserw.
Krsyła.
powiedzialności sądowej.
- OHtanege uałem miłosnym do patrycj11s1Jd
cieszyła się nadzwy~zajnem powodzeuir„11 ~· a
Zwłoki daieoll:a w ll:oszu.
Jony i cały ten świat starołytn7, wskr1e110·
Z magist...tu.
(a) W podw6rzn domu nr. 9 przy uL l!tienach zakordonowych; w Król eetwie
Wczoraj w magiatraci~ odbyło ai~ poai8- DJ na ~ranie jakb7 Z'8 pomoc, rółdiki cza,.ro- Bredniej maleziono w uat1Jpie koszyk,
w któ· ka powyższa grclna będzie po raz pie1 ,, '
«1zenie, poświęcone aara.dsie w sprawie uje· dliejekiej w całym przepychu barwnege życia
rym 1naJdował sio ~ trup 5 - 7 dniowego w Łodzi.
dnostajnienia typu ebudaików 11lieza7oh i do- P.empef-wn71tlro to pnenosi widu w 1111
Zainteresowanie duże. Powodzenie zapew•
cllleoka. Wdrołon(I łlediłwo.
prowadzenia ich 4o 1>0r1,dkq,
· mlersohłt uaaJ i czyal 1• naooaD.JID iwta~
łione.
·
·

Z pism rosyjskich.

Wybrano Komisję rzeczoznawców, zło•
zon11 z pp. Nestlera, Wende, Bolca i Fein·
kinda, którzy zgłoszlł opinj~ swoją o tym
przedmiocie.
Osobiste.
Dr. Stanisław Skalski, po kilkutygodniowej podróży po Niemczech, Francji, BeJgji i Hołandji, skąd nadsyłał
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Jutro w

-

niedzHilę

o g'°dzin·e 3·ej po

„&em-stu. za mur graniczny" nie·

uriert~laa kon.edja A. Fredry.
- Wieczor~m arcywesoła farsa

u•kiego

z fr11in•

.Para".
ponie<lzi&łek

- · W

o godz. 8 po

pDł,

Wa\"fnyay• Stflff11,
- Wie#,;orem o godz. 8 m. 15 po rui

rugi .rapa•.

Eat~ia XWJ'Ciqz•..._
przeciwnika tak powa-.in.e.g-o jak Touring·Cluh. później na organizacjo rewoluejuaistów .m~·
Gra prowadz~na była w01trem tempie, zwła· eidli.
BIAŁOOROD. Ludn-0śó serb!łl:a oput!E•
Bmda dokonała kilku 5brojaych napa• cza gromadnie _piilud.u.i.o•a-e. Wosr1 i o.iedla
szcza ze strony Widzewa, i wyknzala wiele
•
braków w obronie Touring Clubu. Zuakomi· iłów, w ~celach rabunku.
~d wydał wyrok ak1u.uj.ł}ey wszy11t~;ch się w krajach nowosdobytych, gdzie Ztl bez·
ty dn nje.dawna Stenc.e.l ZĄwiódł tym ra:tem
i okazał brak treningu. W drużynie Wi· oskarżonych męźczy . n na po1rhaw?enie wszyst- cen nabywa ziemię.
dzewa wybijała się na pi'el'M!Zy p11Ln obrona, kich praw i po 11 la~ cięż«ich ' robót; Belo·
Atak poUcji.
atak jędnak nie stoi na wysokotci znrla- wą zaś na 4 latA.
MADRYT. W Barcelonie doBZl~ V%•

nia,

Teatr Popularny.
Z tcv tru Popularneiin

kom. unikaj ą nam

O n!l8~p11je:

Pierwsza pcłowa. przyniosła atanowcs~
przewag~ ozerw(}nyck (Widzew}, którzy zdo·
hlli uzyskać trzy punk.ty przeciw jednemu 9 goalowi" strzelonemu pnez Touring·

do krwawych staró. Policja zast<J~(.'
a zwłaszcza precownik6w h:lnd!n-

wnie

wała tłum,

Telegramy.

wycb, kt6ny w wiellde-j iJoici zebrali Iii~ w ·
demonstr-acyjn-ych. W 11tąruin zostało
40 osób z tłumu i 2 poliejan.łów cięłlrn r&ti·
oelacłl

Dziś w sobetę po ru drugi doakon:ala
operetlm w 3 aktl!ch Linkego ..,Gri~Gri", któ- Club.W drugich trzech kwadransach
zdołał (Telegramy ag. W. A. T. i wlasne z d. 519)
ra ~ua p;erWE\zem -przetlstawieniu dot:nała
nyeb.
naysknć Touring-Clnb zaledwie jedni!! bramkę,
nader życz li wego przyjf;)cia ze strony prasy
Zamk.ni-tt:ie stowarzyszenia.
Z Unii miętlz.y_paPlamentarRej„
1
i w~l-ud11ił& praw&liwy zachwyt pu11licz• tak że gra zakońezyła Bi-ę wygraną Widzewa
HAAGA. Wr-zoraj zamknięto konfereMj~
PETERSBURG. Zamkajęcie Tow. · po·
w
s-tosunku
3
:
2.
Ugi.tf.
Po ost.. trliej po-razee sp.atlły znacznie mocy dla wdów i sierot po wojskowyoh wy. Unji międzyparlamentarnej. Na wniosek po·
- W niodz-ielę o godz. 3·ej po połu
szonse Touriog Clubu w walce o mistl'l!iostwo, wolało duże zdziwienie; z kół wo}.skowych lak~ Ruszkowa-kie go. przyjęta rezolncfę, wzy·
dniu po cenach zniżony-eh • Halka" z udziaWHhew natomiast stał się p-0wa.żn.ym prz~ zapewnrają, ·! e ,;amkni~ie wywoł~~ zvs.tało waj~ wielkie mocrarstwa dJ ~aj~cia si~ wy•
ł~m pp. Ma.1ji Wen~y (Ilal:ka) i Morawskieniepe-rządka,1111, wykrytemi podcz.as rewfaji.
ciw_nilriem
rywalizujących klub-ów.~
go (Juntels).
szukaniem

- Wiecwrem
Liukego,

po

raz trze.ci nGri·G-ri•

l'łev-CasUe

-

Union 8 : I (I : O).

s_puaobu

Wi.ęzień szf3ssełlturski„

celem. npobiegania nAdU·

zyoiom prawił m~ędaynaro-dowego.

PETERSEUHG. Mikołaj Morozow, by·
San1ollejsł1110 lekarza.
ły redrtl:t.or terrorystycznego pisma ... N~rnd
- W poni-ed2-.iałek o gt1dz. 3 pi;i połn·
BER.LIN.
Wielką sensacj.ę budzi tu sadniu „ Wróg kobiet" operetka. w 3 aktach
Pler'l'l'SU połowa wy~ztlła wiele zalet naia WoJa". ktthy spędził 28 lat w twier·
mobój11two
h~karza
tu.re.cli.i.ego Mah!llud& Mo•
Eislera.
d~y
Szlisaelhuraliej,
~s-tał mirulowany
kieklubu „Union", ktMy bronił si-ę dr,sk<rna1e..
-- Wieczo:em c godz, 8 m. 15 .KrólD· Zwhszuza orron.a „ Utri®{t" zaslngaj~ nn po· rownikiem c11i:serwa.t.orjn'11 astrouomieznego na hara-~ja, który wczoraj 1 niez.nanych powo•
wa miłjartMw"' operetka w 3-eh aktach chw11łę . Gm ożywiła się doµi-eTo w drugiej wyisz.sc.h lrnr&ach Li!s.hofta.
dów orlebrlll !'!Obie życre.
Sukcesy tureCkie.
Loharn.
połowie, w której atak Nev Castle przysz.edl
SOFJA. Posuwauie się wojsk turec· Przygoł wauia do rewolucji.
do gfo~u. pn-wię!Ll!Z»jąc swój jeden punkt
kich na. terytorjum -bułgarskie nie ustaje
z p.l-erwsv.ej p-0łowy dalszymi, w krótkich od·
MADRYT. Rz;id hiszpański podni na chwilę. Komendant wo}sk bnłgazr
11tępech e.,,a1m z.dobytemi pięei-u bramkam.i . Za

Po południowa gra
kl u>bowf N ev-CaBtle. ·

Sport.

Galh~ja,- Morawy-Śląsk (1;2 1:1)

przyniosła Hj1 cię'Stwo

niesto.s-0wną grę rn1~nszo'"y był sędr.ia

ns-uną.e

,askich d-0nosi

śwież<>, , że

turcy

zaj~li

Skeca. woił straże. i wogóle

Znamienne . maneu,-ry.

przedsię_wz:ął

energiczne środki ostrożności na
gnmicv portugalskiej, gdyż otrzy-

krótko pr.1ed km'ie-em ilfd~"'goz!!raev;y "Unionu".
Urz&rt sęd2iega pełnH p.oprawnie na oby•
BEBLIN. Na manewrach codwn matr.ha-ch p. Sienkiewicz s.zkuda tylko że
mał wiadomość, że monarchiści porsars.kieh
w Niemczech będzie ob-ecUbiegłej nied:ziełi rozpoczął się je· przeoczJł wybryki jer!n·egcr
.rntynowirnego•
tugalscy,
którzJ w ostatnich czan.v nietylko włoski szef sztabu ge·
aienny se.z.on footballowy w Gali.cii uwo- graeza z Nev-Castle.
Kor. włas•• Nowej Ga~ty Łódzki:ej•.

międ:-y reprnzentaeją Galicji oraz
i SląskR. W zawoda.c.h pon.io.sła
dr-u ż yna galicyjska klęskę w stasunk.u ?:1,
jakkolwiek rozi:orządza daleko więks-z!l ile>·
ścią klubów i gTarzy, niż Morawy i S l ą,sk.
Winę porsż.ki ponosi w zupełności
Polski Związek Piłki Noż.11ej, który zlekce·
ważył przeciwników nie wyhierająe naj~
lP.pszych graczy, d.o.pus.zc-zają,c do równo·
czes11ycb zawodów między Lwowem i Czer·
niowcami i oznaczając mateh w oz.'l.Si e jesz·

dami

l\1ornw

laee"łing

sportowy

Znpowif dziany
meeting sportowy

na

ł..

K. S,

jutro i J •Otlierlziałek

neralnego PolL01 alet też szef sach otrzymaU z Hiszpanji olbrzymie
sztabu generalnego Austr-ji, Konra.d zapasy broni i procha, przygotown•

von Hoetzendodl
wego zap owiada się pow:i.żuit>.
Paslież zdrowszy.
Do zawodów lekko--atlef_yc·u1 y")1 zg~-0siło
eię 69 współ:imwodtiików ze wszystkich Idu·
RZYM. 'V czoraj porax pierwbów miejscowych. .Znaczna ilość ~w9doi
szy
po
swojej chorobie Papież przyjków n11 daje klubowym zawodom Ł. K. S.
Łó-dzkiego

Klubu Sport.o-

ją rewolucję.

Komunikat

bułgarski.

BERLIN.

Tutejsze poselstwo
komunikat, · w
ostro
przeciwko
cbnrakte1· więcej ogólny. Tak v- ielka liC'7,ba mował pifilgrz~r rnkę złożoną z 6000 Grecji i Serbji za ich
zachowanie
zglos.-v.on) eh do zawodów atletów świadczy osób.. Błogosla wieństwa Papież usię wobec komisji m ędzyna.rodowej
o ogromnym rozwoju lekkiej atletyki w Lo- dzielał z loźy Rafaela.
rze wakacyjnym. Mimo .że najwybitniej.s.v:e
dla zbadania okrucie11stw ńa Bałka
dzi. Jutro i w ;>onie.działek rozstrzygnięte
kluby g11licyjskie "CrSJ:?ovja ", "Wisł:a " ,
z-es t.a nie pJtanie, czy atleci nasi posunęli si}
nach i te dwa państwa czyni odpo"Czarni" i .Pogoń• biją z łatwością kluby naprzód, C'I Y te ż stracili ubiegły czas bezwiedzialnymi za wszystkie szykany,
Bielska i Opawy, z graczy bowiem tycłl czynnie.
jakie komisję spotkaly.
klubów składała się drużyna Moraw i Slą·

Ostatnie telegramy.

bułgarskie
ogłJsza
którym występuje

' Na boi&ku Ł. K. S. panował wczoraj
ska, drużyna reprezentacyjna GaJicji po·
i
dzisiaj ŻJ"W.Y ruch. Zawodnicy z innych kluO rekompensatę.
Kongres ministrów.
niosła klęskę.
bów próbowali i zapo>111awali się z bieżni(\
D01::jSELDORF.
Dziś
otwarty
ltlctStał
P1 z-ebieg zawodów, prowadzonych w skali w dal i o tycz;;e
KONSTANTYNOPOL. Generał
w wyż, rzucali piłką
bardzo żywem temp.i e~ był interesujący uszatą
i dyskiem, i u-::yslraae już wczoraf VII-y z rzędu kong1·es ministr-Ow niemiecki-eh.. Sawow, szef deiogncji bułgarskiej,
„Obyd 1.1 ie pat'tje rozwinęły piękną kombiKoftfisłlata depesz.
wyni-ki d11j-ą gw1mmcję, iż nie n11.próżno
oświadczył. że Bułgarja godzi się na
nację, górowała jednak drużyna Galicji
"łlrz:rgotowywali
s i ę do trudoaj w11łki o zwypozostawienie
fortyfik-i-c::ji adrjanoPARYŻ.
Agenr.ja
Havas.a
donosi,
że
zgraniem się i tecl1oiką. W pierwszej po· cięstwo.
polskich,
lecz pr ;zr.ie wzamian oliczne telegramy wysłane z Oporto i innych
łowie pada dla Galieji pien;vszy „Goal" w
Równ:eż i makh foothlowy wyw-ołni\3
7-eJ minucie, dla Moraw i Sląska .w 35 ej.
trzymać
rekompe<,~aty
terytorjalne~
IlliejaCDwości przez monarchistów
portugalCoritz więlrsze zail3tRre-f:łoW-11ni~, zwreszeu1, rź
Druga połowa pr-zynio.sła widzom ro.z•
uzyskane przez • Germ r. utę• wyniki mówią skich .do e-ks króla llanul:l'la z okazji jego a miano11-icie Kirkilise.
cz'.1rowanie, gd5ż niektórzy gracze teamu sa rre za siebie. „Germanin."- pO'S i8da mistr?:o·
zaślubin, zostały skonfiskowane przez włada
Galicji wskutek braku treningu ostabia1' stw~ Wrocławia i pobih w ostatnich czasach
rep;ublfkań,kie.
tempo i przyezyniują ę.ię do porażki Pol· naS'tępujl\Ce klnby! „ Breslat?eT Sportfreunde"
skiego Związku Piłki Nożrej
Wizytr eskadry.
9:1 i 5:2, „S. C. Schl'e"sie:n" 5{0, .verefa
Mimo iż drużyna Moraw i Sląska gra·
PARYŻ.
J 9 września przybędzie do
fiir BewegungsS'piele" 9:2", „Sp-oxtveretn Po·
Panu M. Skap. J est to sprawa
ła prawie całą drugą połowf;l w 10 ludzi
sen" 3:1, 3:1 i 2:1. „Diana" z Katowic 2:1 Breotu eakadra -rosyjskai, złożona z 4 panoor· skomplikowana, z,echce wi~c fan p-ofatyguwaó
(sędzia usunąć musi-ał jednego z Slązaków)
i 5:2, „Lignioki Klflb gtmnastycwny" 3:1, nil.rów, 14 krążowników i 4 wfollde'h toTpe· się osobiśe e lllishij, albo we czwartak do
zdołała jeduak uzyskać w 40 minucie pię·
„Bielłtz Bi11ler Sp1.1rtverern" 1:0, „Vereiu filr
dowców. Socjalistyc-Z"Da rada miejska Brestu Jo kal u - Redakcji pomi~driy godz'ną - 6 - 7.„
knym strzałem drugi rozstrzygający punkt. Ro sens piele• 5:2.
Drużyna reprezentacyfua Galicji skła·
nie
uuądzi żadnego przyjocia ani uroczy- wieciór.
li
Aby 11 7.yl'!kać jak . ajlepgzy rezultat, po·
dała się a następujących graczy: Szwarc
sto fol
czynił Ł. K. S. p.= wne zmia:ny w swym skła
(Wisła) bra:mkarz; Bu.jak (Wisła) Fryc (Cra·
dzie. PiN't' szegu d.nia ustąpi lewy ł~cZ'tlik
covi~) obrona; Traub (Cracovia), B ilor (Czar·
Jl• Ha: ke, k ·i ,· go miejgc-e Z1łjl'l'lie p. Milleor,
ni) Sliwa (Wisła) pomoc; Borowski (Craco· środkcwego napastnika gra ć będzie
p. Miihlu,
via), Dąbro'Wski ('Cracovia), Kowalski (Cra·
któ1y
1. '"'" uJe słę obecrnie w najlep zej forcovia), Olejak (Wisła) i Wieruski (Cracovia) mie. Drugiego zaś dnia stanowisko
lewego
lrnpad. Z zestawienia widzimy iż nie grał obrońcy zajmie p. Muhln zamiast p. UzU'!lń.•
znakomity lewy pomocnik Synowiec z .Cra· a kiego.
covii". ze Lwowa zaś zaledwie jeden gracz
Czy zmiany w drniyni'e Ł. K. S„ oka~!\
i to nie najlepszy._
Bil;) ·skuteczne, okażą najbliższe dwa matdie.
Zwolennicy footballu, którzy zebrali
W każdym razie urządzenie trudnego do
się bardzo licznie na boisku .Cracovii" przep-rowadze11ia w naezyeh warunkach
meesarkali głośno, widząc n a prędce i bez do· tingu lekkoatletyomego, ornz sprowadzenre
0

boru utworzony sli.hid · drużyny repre zeuta· znacimym kosztem klubu "Germania" należy
C)'jnej, a o przegrnnej wyrażali się ironicz· zapisae na dobru naszego sp-ortu, Łódzkiemu
nie: jeszcze jedna „klęska• spadła na Ga· zaś Klubowi Sportowemu jak& inicjato.ro Ni
licję.
trudnego dzieła należy się słuszna po·
Lwów ·- Czerniowce 8: 2.
eh wała.
Spodziewaó się te-Z rłaleźy, źe i orgaui·
Zawo c: y drużyn reprezentacyjnych Lwo•
wa i Czerniowiec przyniosły zwycięstwo dru- zacja techniczna· zawodów, 11poczym1iflica w
żynie lwowskiej w stosunku 6: 2.
Drużyna rękach doświadczonego znrll\dn Ł. K. 8., ctd·
lwowska nie natężała się zb:i tui o, gracze powie wszPlkim wym-nganrom,
B • .M,
czerniowieccy okazali bowiem małe wyćwicze•
nie, a lwo \1 scy bagatelizowuli chwilami prze·
ciwuików, Gra toczyła si~_ w dobrem tempie

i

była in.teresująca.
Publiczn o ść, · zwła11zcza na

jących, dopisała.

miejscac.h sto•

Z

sądów.

lidzcy „rewolucj8 iści-tnścic"ełe".
T. M. Ił· F. Widzew- - Touring•Club
Wydział karny sąl'ln e1kręgow e go
pivt:rw
3: !! (3 *I).
ll:ov-:skiego, na kadencji w Łodzi, ro·zpa-tryw·ał
P:zedpo1udniowy tnatch nied zie lny o mi· glośuą sprawę Wi·n-entego Marec-kiegJ i jego
strzostwo piłki n ożnej przynio 8.ł sportsm anom ws półniliów Wladysławn P1n1:drnwski PgO Heuzncwu :łiespodziankę.
r_yka Beka, OJ'at jego ż-ony Józefy Bekowe-j,
Nikt nie sądził, ii rorrwijr.jący się stale którzy pod dowództwem Mareckiego utwrriyli
klub T. M. R. fi'. Widzew zdoła pokonać bandę zbójecką z zamiarem prz-ekształ'oeniajej

13.

N

I

•

Szlc·o la koe

acr1n a ·
I

H. C:h

Czy doprawdy?

.

łJ

od lipca w obszernym,r słonecznym frontowym
lokalu :przy ulicy Ewangie lickiej N! 18 (r "
.
M kółaje skie ·, 1-sze piętro„)
mieści się

tnie znikają. Dla uniknięcia naśla11-0wnictwa sprzed.at tJlko w skła
dach aptecznych na
Nav1.rrot ~ ~, i Konstan-

Cel i zadania sz-koły: 1) Gruntowne przygotowanie chłopców i dziewczyneJt
do szkót średnich wszelkiego typu. 2) Wychowanie: a) fizyczne, b) etyCllle,
c) estetyczne.

Ye.r.sonel nauczycielski składa si~ z dziewi~ciu:osób wykładaj~cych. oraz le·

karza

ezkołneg<t.

Zapisy cod.,, iennie

między

KtO

załatwia ez.ybko i tanio t11lko
miński, ul. Prz.ęcbaluiana

Uskutecznia

przy.uf.

Mikołaj&wskiej

N! 37

„Mler11rnia D~liałowf

waTunki kapna na. cl-0godne r01.płaty. Wiadnmość we dwarze w
u właściciela. S. Gałeckiego w. ciągu m. wrze.-

pod kier'lD.kł.em zna.n&go powszechni!' l'lltyDC>·w anego handlowca p . A. Makówki.

Rąbieniu.

r. b.

1749

Ił!

RJOd!l;„~~ą

wchodt.ące w zakres mleczu.
st.wa 2 ra-zy dziennie, świeże. Sp~jalna. s~a.
dla gości. Liczlłc na poparcie licznej i Sza.-·
n~-w:uej Klijenteli pozostajemy z powai&nie:m

6200.

garduoł>ę

~i damską.

ID. {ł. nic nie. rgzykuje, robiąc
prt„", gdyi. tinml za dobroć i do9...,..„~e mglrolfi'lnie garderobg gwa-

J. Danielak, A. Makówko, F. Knmiilskiw

r;intuje.

Obwieszczenie.

. Zarząd R_esursy

Rzemieślil~tzej

ul. Widzewska
W zastosowaniu si~ do § 22 Ustawy Towarzystwa, Dy rek·
eja podaje do po~szechnej wiadomości, że zaźądans zostały pożycz·
zaprasza p. p. członków na ogólne
ki na nie1 u.chomości:

Potrzebny

dyplomowany nauczyciel

katolik, 'k&wale.r, do szkoły prywatnej.
Ofe~t::r wra-z z oznaczeniem pensji
skł:od:2.& w admiuistncji tego pisma
· 17,,7-3
pod E~.• o. B. K. 8."

Ił

M

1798

Nadzwyczajne ·Zebran ie

Pod nr. 762a.b. przy ul. Ś.·Andrzeja przeic Drugie Łódzkie

Towarzystwo Pożyczk.owo ·Oszcz.~dnoitciou-e, pierwotna rb. 1000;

dział

garderobg podług min·
r1 w firmie Schmechel
I Rosner, l?iotrkowska
nr. 100, obecnie zna·
cznie powiększong, i
doswcza szgbko naj·

Uwaga. Produkty

BJJilia 111rzntwa IrefJhnua m. tulili
l,

o.raz

wyko~ywania

Ninfejtizem ma.my zaszczyt zawiadom.id Sz. Publicznośe, te d. 2 11ierp'lli& została otwa•ta

p śród lasów

śnia

la.katę kapitałów
:iinfonn~j\'.y.

Fr. Ka·

::37a.

Oddział

łęoz:yc.ltiej

Mrejseoweść prześliczna

I

50 kop. 1 mo.cmejsry
75 kop.

słoik

10-2

jeszcae nie upił placu w Bąbieniu, niech
s.ili} śpieszy. gdyż z chwilą przeprowadzenia,
i przystanku w Hl\bieniu ceny
kol\Ji
Są feszcze do nabycia
b~dą podwyższone.
place p_o 3 i pół-I kop. z zagaj.em
s.mmowym po 7 kop. lokioo O od puystanku tramwaju pod
Aleksandrowem 1 wiorsta do. Rą.bienia.;

·

SPRZEDAż i KUPNO

tynowska 75.
Cena za

odbyć się mające

pod nr. 1133a. przy ulicy Juljusza, przez Emila.Alelrnandl'a•
Ferdynanda. i Łucję malż. Maa.a, pierwotna rb. 34000;
2.

w dniu 8

września w

lokalu

Re~nT~Y

o g. 4 po poł.

Porządek dzienny. 'łiy'Jory komisji r 0 ~J~!yj~~j.

UWAGA: P. p. członkowi-; którzy nie wnieśli rat członkowskich
3. pod nr. 1006b. przy ulicy Łęczyckiej, przez Gotfryda Schaj za miesiąc maj, do głosu dopuszczani nie będą. za wyjątkiem tych,
bnera. pierwołoa rb. 7000;
którzy posiadają udziały.
P. S. Z powodu. te p. p. członkowie nie zawiadamiajl\ o zmia4. pod nr. 288a.f. przy ul. B21kolnej, przez Alojz.ego i Pelagj~
1795
adresów i 60 proc. takowych w,~~okłarlnych.
swych
nie
1111\łŻ. Gałczyńskich. pierwotna rb. 80000.

Łódź,

Zatwierdzona przez Ministerjum Spraw

Szkoła
Ł6dź,

wszelkie operacje bankowe na najdogodniejszych w11rt1 P''11rh. ~prze
daje lasy klasycznej lotttji Królestwa Polskiego na stak do wszystkich 5-ciu
klas lub do pojedyńczych klas, całe losy, połówki, lub ćwiartki.

załatwia

Wewnętrznych

Cena

Zawadzka &. PetersbuPg, Kameanoostrowa ka 31-U·

s.

Podkami ner.

Popularne kursy wiolonczeli 5 rb. miesięcznie. -Kursy
1751
chóru dziecinnego 1 rb. miesięcznie.
przyjmuje się codziennie od 11-1 i od 4-7 wieczorem.
Nuty, fortepiany i instrumenty muzyczne dostarcza szkole firma.
Friedberg i Ko:c skład instrumentów ul. Piotrkowska 90.
Zgłoszenia

Zarząd Eksploatacji

IŁódzkich Rzeźni Miejskich
Poleca

Inżynierska

Ni I.

!kMY wołowe, krowie, [ielern, kOńikie :~f;:e~

tól i

llllłiht( .u~lmIY.d ~~~~;c~~h- Krew ~u~iana ~:t~~~~~y Mąnk~
1
mieso-kMłfti ~t ~l?~~u ~ atr~~~y~ucz- Włosi~ń tapirnuki DeZYD·
0

'~zun„ine
ilL

kilku wsborowycb.
"'inl;n~ciach
i kolorach
ł'iftU
fpon1mwany
na mrejSCU bez odstawy,
kop.
l')

suchą lńd 'ZłUUDY
mokrą. U!l a

c> Ud

Ważne

części

dla

NOWOOTWOR.ZONY MAGAZYN l

592-

Pań!
P~ACOWNIA

FUTER

Feliks Kiżyk, Warszawa, Marszałkowska 119, t&I. 155-86.
b. dług-0letni krojczy firmy .B. Hene• poleca cfuty wybór .żakietów i galan"
terji futrzanej własnego wyrobu, podług ostatnich modeli zagranicznych.
Przyjmuje się też obstalunki w zakres kuśnierstwa wchodzące, po cenach
umiarkowanych. Oddział futer m~skich 1774-3-1

P. S.

a;; a>

do drugie· klasy1
J/16 1/10 1/8 -

Skład nauczycielski: Śpiew (solo) Giow. Ressi. Fortepian; Dr. H.
Dessauer, A. Gł>oh1 Ił. Liłtschg, F. Matkowska, s. Jllirnsłein,
M. Ruppeldt, J. Smidowicz• A. Tlirner 1 $. Vas, skrzypce: G.
Baumgarten, H. Landau1 O. Woro.nowiecki, wiolonczela: E.
Ochlhey, flet: R, Markusch, t~orja: Tiirner, śpiew chóralny: M •.
Dargllżański, w Qkalno-instrament1tl ny zespół: li. Podkaminer,

Ul.

~ ;~ą.

Józef Silberman, Piotrkowska 39

Muzyczna Po-dkamin era

Dyrekto r N.

nb

Nowootworzony kantor bankierski

J '160

d. 6 Września 1913 r.

r~:łJJ~n

Osobne zaproszenia

Wszelkie zarzuty przeciwko udzieleniu <t'lażądanycb pożyczek
et@wa.rzygzeni zechc!l przedstawić Dyrekcji w przeciągu dni 14 ed
datv wydrukowania niniejszego obwieszczenia,

3: 2

rub. 2.rub. 3.60 k.
rub. 4,-

LLI ~

o-=
::::..
~

=~
Q
-z~~.

Wskutek porozumienia się z żydowskim banki:em iolon}alnym w LonD
dynie, wypłacamy za płatne kupony oraz dostarczamy nowe arkusze
1796-1
z kupQnami.

Ważne

_ospodyń.

dla

.cz·- "O
<Cm5.
:::=: E r:i ......

t

~Przyrząd „Ely" do spr~wdz~nia misz~ :
w„
•
w domowym uŻSfłku.

-

Za pomocą tego małego przyrządziku ll'1 Sz. Pani możność łatwego i
r;~ skontrolowania jakości spożywanego mleka i sprawazenie, czy płaci Szan. Pa- ii
~ ni za mleko cz.yste czy też .ochrzczone" mniejszą lub większą dozą wody. o
Ta eko!i,·zność, już ze względów zdrowotnych, winn1 być miarodajną,
E
N .by przyrząd t:;n znala?:ł zastosowaoie w rękach każd~ ;:zanająccj się gospo- fi
dJni i w kJ.id.'lm domu, tembardziej, .że minimalny !roczt x~yrzą..ł:t pokryw.i !
111
~ . się tak ważnymżyskiem jak zdrowie przy użyciu m~1: r:b f; l:wwanego.
no naliycki: Gostyński, Piotrkowska 68; Siebeneich::n, Piotrkowska 82. N
Skład apteczny Arno Dietel; Weinberg, .Piotrkowska 38; Lenk i Chodkowski, ~

=

„

,i:

Mikołajewska

Główny

przedstawiciel

Potrzebni ajenci.

L~PCW '4

25.

,

CD

~

D. Ciesielski, \Vidiewskn 39.

Aptekom i skladom 'aptecznyn

riększy

rabat.

Codziennie od godziny 10-ej rano do

lł·ej

wieczorem otwaxte

EHRLICH-HA'J'A
606 Pfl"eparat
Prepara t
Ten nadzwyczajny środek leczniczy i jego doskonałe skutki Sil w Ło
dzi poka1ywane. Przychodźcie patrzeć i podziwiać. Ozłowie.h, ucz si~
poznaw1e s.iebitt.
•

\fi\'H1~ tvr;iatkowo DL· PAŃ.
matki anmmin
we wturkfidoi va:n.optikuin
""' muzeum anatomicznego 15 kop.,
T!i ::„.;
obydwuch raz!'m 25 kop., dzieci i żołnierze IO, ~o:p.

"C1 · -
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a.: -C'CI

Panoptikuminaj:~:tsoz!:z~~ropieMuzeum

Wejście

N

en

t~·

Nr. 12.

G)

C;)

-

r::

I

C'C
ca
~c.g

:c

I'~---·
t(t~oTatorj um
Magistra N.. SCHATZA
1.ódź, ul. Piotrkowska
'l'elefon 26-81.

NQ 37.

Badanie krwi na syfilis.

Wszelkie ~aaHzy lekal'skie i che•
miczne1 moczu, plwocin (gruźlicy•
krwi, wydzielin dróg moczo•
płciowych, wody, ml':ka i t. d

Nr.

t~.

ARCYDZIEi0

Dziś,

jutro
.i pojutrze

SZTUKI KINEr.tA-

TOGRAFICZNEj

~

llr. ·o sTATlllE

DNI POMPEJ I

olbrzymia ·tragedja podlug znanej powieści Edwarda
Bulwera w 7-hi częściach (2500 metrów).
Wykonanie firmy „Ambrozio" w Torino.

M

Wałka

Udział

bierze 30000 osób.

Lwy. Wybuch Wezuwjusza.
Koniec Pompeji. ..._

gladjatorów.
#

o godz. 4, 6, 8 i 10 wieczorem, jutro i pojutrze
Ceny miejsc od 50 kop.
o godz. 2, 4, 6, 8 i 10 wieczcrem.
z ·15 osób.
się
Orkiestra symfoniczna, składajiłca
Początek przedstawień dziś:

llrAii!mJJB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ff PIERWSZA
t{

IEBekłi"yczna

)ł
ł{

)ł

Fabryka Cukrów

Nagrod10.11a Wielkim Srebrnym Medalem na wystawie

)ł

Rzemieślniczo-Prze·

.,........... .. ........
i S·ka
T. Dąb1~owski
Widzewska 104.
w
Łodzi,

V\folcca swe wyborowe wyroby codziennie

~

świeże.

700-0

~

Cywiński

akuszer

=

mysłowej w Łodzi

~tJ.

Dr. Jan

ŁÓDZKA CHRZEŚCJAŃSKA~~

Piotrkowska 192
przyjmuje od 4 do 5 po południu.
1792-9-1

58 . ;

Powrócił

Dr. L. PRYB ULSKI

Południowa Ni 2.
Telefon li 13-59.
Syphilis, choroby skórne, włosów(kos
metyka lekarska) ~neryczne, moczopłciowe i niemocy płciowej.
Leczenie syphilisu sa.lva.rsanemErlichRata. "606"-914 (wśródżylnie). Leczenie elektrycznością, elektrolizą (nsuivanie szpecących włosów) oświetlenie kana.lu (uretroskopia).
l'rzyjmuje od 8-1 r. i od ~ - 9 pp„
pa.nie od o - 6 pp.
Dla pań oddzielna. poczekalnia.

Ulica

Losy do 2 klasy.
Cale losy, 1b, \,,jak również udziały
od 1 rb. są do nabyci~L w Kantorze
Bankierskim
M. SEGAŁ, Piotrkowska 60.

Dr. Tadeusz Brabander
przeprowadził się

Piotrkowska NQ 109. Telef. 11-14.

'

Akuszerja, choroby kobiet i kobiecych
narządów moczowych.
Oświetlanie kobiecego pęcherza,
Przyjmuje od 9 do 11 rano i od 4 do
1662-12
7 po poł.

Dr. Alfred Hejman
Specjalista chorób: uszu, nosa i
Z Warszawy

ze.mieszkał

w

gdzie przyjmuje od 9-IU i od 4-6 po
o
1mifFt

Dr. Stanłs,ła© Lewinson
"~ ~r.z;i~;;k::::"~ a1.

C~oroby wewnętrzne, płuc I serca.
W sierpniu pr:>;yjniuje tylko od 6-7

(lO poł.;

w

pozoi:ta,łe miesią-ce

I od 8-9

16Gl-20

ra:10.

Telefolł rłr.

8-10.

połndnin.

Tel. XI 33-lK

15

Powrócił

Zawadzka 10.

b. asystent klfniki berlińskiej, specjallsta chorób wenerycznych, skórnych,
włosów, niemocy płciowej.
Przy Jec2eniu syfilisu stosowanie
preparatu „606«-„914". Leczenie za
pcmocą eloktrycznoś c i (elektroliza).
Masaż wibracyjr.y, badanie nerek, p~
chcrza i kanału. Endoskopia i cystoskopia. Godziny przyjęć; od 8-1 i
od 4-8, dla pnń od 4-5-cJ. 1461

Dr. me~.S. Aronson
były

asystent klinik

berlińsld~h

Piotrkowska 120. Tel. 31-82.

AkuslErio i chorobv kObiece.

od 9-11 rnno i od 5-7 po południu.
W niedz i elę od 11-1 po pot. 1492
esss~s~sceee~ss~~ssews9sg

Dr. M. PAPIERNY
Akuszerja i choroby kobiece.
b. ordynator warsz. uniw. klin. akusz.
.Przyjmuje od 10-ll. rano i od 4 i pół
do 6 i pół po poł.
Połudnbwa 23.

Telet. 16-85.
1~-()

Specjalista. chorób wenerycznych,
skórnych z kosmetyki\ leka.rsk11 (twarz.
włosy etc.) .
Przyjmuje od 9-11 i pół i od 4 i pół
do 9 wiecz.

I>ro JEhNiel{I

6horoby weneryczne, skóry
dróg moczowych

ul. AND RZE.T A N!! 7
9-J2 i 5-8, w niedziele i święta 9-1
1404
Telefon Nr. 170

J. HABERFELD

Choreby uszu, nosa i gardl.a
Przyjmuje od 10-11 r. i 5-7 po
w niedziele od 10-11 r.

poł,

Ulica Piotrkowska M 35.
Telefon 19-84,

~I. H. ~flOlOW~ki
powrócil.

1750-3

Dr. Trachtenherz

ulica Zawadzka .K! &,
b. asystent petersburskiego szpitala miejskiego, specjalista. eltarób
. wenerycznych, skórnych i nie1688-150
mocy płciowej,
Przy leczenia syfilisa zastosowaałe prepar::ta EftLlCH-HATA 606-9ł4. Leez<;nie za
pomo.::ii elektryczności. Godziny prZ}1ęć od
8-2 i od 6-9.
Dla pań od 4 - 5. Oddzielna poczekalnia

Dr. L. Klaczkin
KONSTANTYNOWSKA 11.
Syphilis, skórne, weneryczne
choroby dróg moczowych.

LECZENIE SYPHILISU
EHRLICH-BATA 606.
Przyjmnje od 8-1 rano i od ó-8
wiecz., dla dam osobna poczekalnia
od 4-5. W niedziele i iwi~ta tylko

do 1 rano.

H~nryk W~mm~n
CHIRURG

Dr. med. J. Szwarcwasser

Choroby dzieci.

Dr. W. DUTKIEWICZ
przeprowadził

się

ul. ltn.wrot l, róg Piotrkowskiej.

Dr. Sonenberg

akc.

rearczentację
wyr. metal.
zakł.

Konrad, Jarnuszkiewicz i S-ka

Wyłączną reprezentację

fabr; wyr. blaszanych

Wł.

Wyłączną reprezentację
giętych

mebli

Wilhelma Gebethnera
.Krzesła gięte, fotele
na. biegunach etc.

poł.

1644.

Dr. Karol Blum
Specjalista. chorób
nosa, uszu i zboczeń
mowy
(jąkanie, seplenienie i t. d.)

Gardła,

podług

Grynkiewicza

Patentow:rnej fabryki

metody

Prof. Gutzma.na. z Berlina.
Godziny przyjęć: od 10 i pół do 12
i pół i od 5 do 7-ej wiecz.
św. Anny)

PO CENACH FABRYCZNYCH.
Otwarty w niedziele i święta ocl
1-6 po południu.
Posiada stale na skład.zie stylo'"" !
J
urządzenia kuchenne.
1w<t..-25-1

I

i skład nnCh' ·~L,owski!'~···

mebli tela7nvch
Fabryka.kuchennych
.25
czyń

t!'l. ~
2:?

Lenka, Mikołaje'' ~ka
Ceny najniższe I1:1 , " y.

bkłaJ
męskie

r-·eszte «1.
urtowy i detaliczny
H
saki i paltiL'
na garnitury
kostjumy damskie.
suknie, bluzki
i

·I· rhzeiriańita Je[lnita -I·
chorób

zębów

i jamy ustnej.

Łódź, ulica Przejazd 8.
:Najlepsze Z~BY sztuczne i plomby
Porada 25 kop. od 10-7 wie cz.

Edmund Wasilewski,
na N.i 36.

E. KOPROWSKI
Piotrkewska 35 (w lok. 7ajm. dawniej
przez W. Sznycera).
Leczenie zębów bez bólu elektrycznościa,. Plomby i sztuczne zęby wszelkiego systemu. Prostowanie krzywych
Masaż wibracyjny. 1719-1&6
zębów.

Oglosżenia
L

drobne.

Rutynowana nauczycielka
A• A• A•freblanka
poszukuje lekcja
„Ru-

Oferty w „Gazecie" Przejazd 1 dla
2207--13
tynowana".

ulica Kąt2209-10-1

Łodż,

sprzeił""
J;;i ·

agle nowe ulepszone do
Mpo
50 r:.... Konstantynowska

tamże są szopy i stajnie
od I pażdziernika.

;,,.
1..1

do wyn„J .
2229- 1
bę-·

2230-3-1

do sprzedania z powoda
Piwiarnia
zrufo.uy interesu ul. Ciemna 100
2~14-3-1

ajenci do sprzedaży po
prywatnych dobrze wprowaclzouego artykułu, a. niezbędnego '
katdPj gospodyni. D. Ciesielski. Łódź
Widzewska 39. od 1-2, 6-7
2232-1

Pdomach

Otl"r.1"'11i

Rubli

3.000 jest do ulokowania. na

uypotekę, może być Bałuty, Ruda,
Chojny. \1-iiadomomość u Przedeckie"'o,

Cmentarna. Ni 1

2227-3-l

sklep do sprzeda.nie. z powodu zmiany interesu byle zaraz. Widzewska.
2228-1
JS3 (przy Gtównej)

Reussncra, najlepsze,
Elementarze
do sprzeda•
obec
nauki
naj tatw_iejsze do
czytania, pisania, rysunków, ruchu:i.- Wnia Mleczarnia z 2 Bilardami w
samotności i~<>t

prędkiej

Choroby skóry, dróg moczowych ków, z _ eb1·azkami - -poglądowemi, bardzo dobrym i ruchliwym punkcie z
komoro.em taniem i d-0brze prosperuobjaśnieniem znaczenia.: Elementarz
i weneryczne,
PRZEPROWADZIŁ
Zieloną 8.
od ll -1 i 5-7 1/.,.

na

Polski po 6--20 · kop.,

Polsko-Nie-

SIĘ miec.ki; Rosyjsko-Njemiecki;

Połl!ko
!Jł-,-40 kop.

.Rosyj-ski. każdy po 12, Na.kład autora.. Złota 6, Warszawa..
2205-12
.
(\

.

2 Singera prawie nowe
Maszyny
benkowe i maszyna. za 16 rb. Piotr·
kowska 103--5.

Gabinet dentystyczr.y

na

Charoby1 skórne, weneryczne
i moczopłciowe.
Przyjmuje od 9-12 r. i od 5-8 w
20
Panie od 4-_5 po poł.

Wył~czną

Dzielna 9

Pierwsz:a

Choroby skóry, włosów i weneryczne.
Kosmetyka lekarska. Stosowanie prep,
606 i 914 (wśródżylnie)
Przyjmuje od 12-2 i 5-8 Panie od
4-5 (osobna. poczekalnia), w niedzielfł
do 4 po południu

I
Posiada w wielkim wybo- ,
rze całe urządzenia do pokojów:
sypialnych, stołowych, gabinetów i
salonów, pojedyńcze meble tak nowe, jak używane, od najskromniejszych do. najwykwintniejszyc"h. Pocenach nizkich. Kupuje, zamienia, wynajme1je,

Dr. M. Gromski

Średnia Nr. 11. Telef. 14-22.

Krzyża

Romiszo(l)skie20
PiotrkOfl1SkD nr. 116 t;~~o
Wł.

d11wniej Piotrkows"a 117, obecnie

lodownie, pokojowe wanny etc. Po
c~nach fabryC2nych.

Telefon 13. 52.

Ordynator Amb, Czer.
Zawadzka 12.

używanych

Łóżka ?elazne, ·mosiężne i niklowane z materacami metalowymi.
Umywalnie żelazne i marmurowe. Meble ogrodowe. Wózki dziecięce i welocypedy.
Fotele dla chorych po cenach fu brycznych.

Piotrkowska 165 (róg

Dr. J. Silberstrom

•

Piotrkeiwska 18.
Choroby wewn~tr:zne i nerwowe.
SpPcjalne: choroby, żołądka, J{iszek.
przemiany materji (cukrowa.: podagra
otyłość i t. d.)
Niezbędne dla djagnozy analizy chemiczne i bakterjolog. wydzielin i krwi
w liiboratorjum własnem. Od 11-1
rano i od 5-7 i pół po południu

powrócił

17-62-5.

nowych i

1'owarz.

od 3-5 po

mieszka obecnie ul. Andrzeja .M 2,
róg Piotrkowskiej, I-sze piętro.
Przyjmuje jak dawniej.
1691-208
Telefon 17-31.

Dr. Rosenblatt Dr.

€-e~e$eEe~eeee~ee<:-:eeeee

Dr. med. P, lAłłffARD

przep-:owadził się
Srednią .N! 3.

na ul.

Lekarz-Dentysta

przy ulicy Zachodniej .M 57,

-

:::;·

-.!

Mag azyn mebli

gardła.

Łodzi

•

,

,,·.,,.

za bezcen, byle zaraz:.Wiadomość
ulica Widzewska :li 9-ł mieszkania. 3
2231-1
u pnna Grzybowskiego.

j~ca

"' "•· ·;NOWA &AZETA l~DZKA•- 6 Wrze!nia 1913 r

Nr. 13,

Niniejszem mamy zaszczyt zwrócić łaskawą uwagę W. P. P. na „FERBOL'', pastę-farbę do obuwia kolorowego, która Rię ogromnie rozpowszechniła we wszystkich kr-aj<1.ch kulturaluyeb świata.
Oko ludzkie nie widziało takiego wsnalazku, jakim jest „FERBOL" pasta do obuwia, ktÓrll moż·
na odświeżać znil;zczone i wypłowiałe obuwie, nadając właściwy kolor, luł> zamieniając na inne.
Na tądanie Sz. P. możemy zrobić z czarnego obuwia jasne.
Z· poważaniem

Ili o~uwia ,J (ft~ Il"

·pmta-far~a

1.

I

Łódzki

kantor fabrycz ny „FERBOL"
Nowo-Cegielniana

Sprzedaż wyłączna
.
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Tea·t r ·

Piotrko wska M 15.
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.Optique Parisienne BA N D :Y TÓ W
Zmiana programu we wtorki i sa'boty.

Elektr. wentylacja

~Oraz
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kor;yść Strażv

na

.„.,,.

C>dbędzie siA ·

~RI.i~

Helenów. · ~

łódzkiej

z niebywałym progr amem .·
W ogrodzie: KGB[.ert K. BaBJYJłDW!kievo. i orkie~try ~[heibłeIOWlkiei.
Rzemieślniczej.-0

zmierzchu,
~piewaczych i Resursy
wieży. przy
raankowa
akcja
Wielka
l.ł\ Cwiczenia.

•

~

~t/
w

Ogrodowa I

i Wielka _·Zabawa
tł\

-

Ognioooej Ochotniczej
~

~

'•J

•7

Dnia - 7 WrzeRnia 1913 r.

~Helenów.

1R ..-

~

roni w~trzą~jące wrażenie.

Sensacyjny 'dramat w 4-ch częściach, w wykonaniu wybitnych artystów scen ·włoskich.

~~

~r}:~~,órywt~{~: ~

Ogniowa Oehotnicza Łód:d;:f.l czynna. ~'
Pożar. -Ratunek ludzi.-Ogn ie sztuczne. \łl

Straż

01:Jdestry. VII od.d.dału 1?· St. o.~· Atrakcje sportowe ~~
~~ Na Torze Sportowym': Ko~cert
z niespodz1ankam1, w ktorych bierze udział IO 'l owarzystw ~·~
1

'.ł'

\łJ
sportowych , pomiędzy innemi: Wyścigi klubowe, Biegi rozstawue, Popisy gimnastyczne.
~ł1
Revelia,
ogniowej.
strazy
członków
przez
wykonane
i,
pochodniam
z
l.ł~ Wyścigi kołowe, Tańce
W
ograf.
Kinemat
i.
pochodniam
z
pochóci
l.ł~

urządza

l.ł~

~!
Dla wygody publiczności otwarte będą karczmy „ pod Strażakiem".
~ł'
.
brylantowe
Na zakończenie ognie sztuczne - rakiety
Wejście 50 kop. dzieci 25 kop.
Początek o 2 po południu.
\tl
Kontramarki nie wydają sie.
11s2-a-1 \łl
\V razie niepogody zabawa odbędzie się dnia następnego.
~
.

l.ł\
l.ł\
l.ł\
tł\
~

wydzieli n. moczu.

Badanie mamek.

®

·w

Porada 50 kop.

f

Rudzie Pabjanickiej.

W niedzielę i w poniedziałek, dnia 7 i 8 września . odbędą się dwie

~

@

i WIUK(f lABAWY ~~R~~~Wf Zab;;~ącj~~~c;ną I
$J _

m

pod

kier~n~iem

Stn~lani~

baletmistrza p.

WŁ.

za r. 1912.

wier-

MllX Brrmderburg

0®®®~SSS®e®e®®®®e®®®~®®®eS®®®e~
@

W ogrodzie Prze111yslowców lódzkich

d!'llżyna

l\ompletne urządzenia studzien z popędem silni·
kowym, lub recznych, c'.~ użytku
fabryk i domów.
Najnowsze urządzen1a wodociągów
elektro-auton u1 tycznych .Hydr op ho r • słynnej firmy Tow. Akcyj. 1134-52-H
w Berlinie
Ski ad f; br y ez. i domowych pomp.

~~~~~~

S3

mistrzowska

cenia i budowy studzien
artezyjskich i płytkich

Telef. 30·13.

~~~~
~~~ ~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~

ID

1753

Przedsiębiorstwo

1
1
i nerwowe Dr. I. SZWARCWASSER od 10 - 11 i 4 / 2 - 5 / 2 codziennie.
Choroby skórne i weneryc zne Dr. L. PRYBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki, piątki od
11/ 2 -2 1/ 2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 - 9 wieczór.
_
·
szczepienie ospy Dr. I. UP.SZYC codziennie od 1-2 pp.
matek
dla
porad
miejsce
Choroby dziieci
Choroby chilł"urgiczne Dr. li'ł. KANTOR od 2 - 3 i 7-8 wieczór codziennie.
.
Choroby kobiece· Dr . . M. PAPlERNY od 3 - 4 codziennie.
rano.
10
9
od
Codziennie
DONCHIN
B.
Dr.
Choroby oczu
Poniedziałek, wtoek, środa, czwartek od 1-2. pp.
e łwio. bY nosa, uszu 1· gar dł a Dr. C• BLUM Piątek,
sobota, niedziela od 9 - 10 rano.

łi:rli.1i,

„fie1mania (Wrorław)-tó~lki Klu~ lonrtewy
0

południu.

\Vewnętrzne

Analizy

Ma tch Foo tbal low y

chorych

Piotrko wska 45 (róg Zielone j).

7 gci i 8-gó ·września

Ceny miejsc prz.) knsie: kupon do loży 1.25, siedzące 75 kop
Bilety wcześniej do n:ib\'wejście 45 kop., uczn iowski 30 \\op.
oia po cenach zniżonych w cukierniach Z. Krzyżn11-0\\'Skieg;o, ul.
Piotrkowska 79 i GlówM I. Bilet wa~my na cały dzień.
Dojazd na boisko tramwaj ami nr. 3 i 9.

Pierwsza Lecznica lekarzy specjalistów
45.

dni :~

zawodó w bez względu na pogodę
o godz. IO przed g; ołudniem i o godz. 2 po

·~~~~~~~

przychodzących

i iioniedz ulek

Początek

~·L•L•L•"""'·.L·L•L•L•Jl'•L•L•.L•"""'•L•L·~·.L-L·L-"""'·L·.L-.L·L.~
-~..-.L·L-L·~~(/if:;~.L.·Lo~·.J'·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

dla

niedzielę

Igrzysk a Olimpij skie (biegi, skoki, rznty)

m

~R

w

Fabryka wyrubaw młedz.ianycn, żelaz. i metalowych.
Budowjl wszelkich aparatów, kotłów, węt.y, rur
miedzianych i żelaznych. jak również wszystkie
w zakres wrllodzące wyroby

UNrobv

ołowiane, Juk~

otabliwa speclaln.

Lutowanie olowiu ołowiem za pomocą specjalnych aparatów, podług ostntn·ego wv nalazku
techniki. Armatury z 111ię~k:eg1 i lwąruego o·
Szybkie i ?.hurntne wykony wanie robót
łowiu.
z daleko idącą gwarancją.
R,eferencje pierwszorzęfoe. Kosztorysy
I prospekty bezpłatnie.

~~ ([~~:run

..-

t&~t Wólrzań1ka ll4
te&efon 13-13.

~

MAJEW SKIEGO .

zluku ~~~my o nagrodę 120 kaczek. $ ~I LECZNICA ZĘBÓW

. dOi·J, poczta,
. h.llS't1tlW k"I, COr1an
. IDla,
ę) Kręg1e
@

n~zze~~ń-

. sztuczne.
Ognie

Początek zabawy punktualnie o godz. 3 po poł. Wejście dla człcnitów 10 kop..
dla niecz!cnków 20 kop.

Bufet i cukiern ia na miejscu .

1791-2

@
@

@
@
~

,~esesea~~~~s~~~eeee.~~~

~I Plombowanie i specjalM laboratorjum zębów sztucz·
nyeh i złotych koron.
~
Heparacje i przeróbki sztucznych zębów na poczekaniu.
9
~ Wyjmowan ie zębów bez bólu przez l e karza-dentystę

-

i;
~

M. Lerne ra.

Ceny bardzo

pr ~ \łstępne.

1349
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Nr. 13•
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.„„.lm...
„„„ll!IJ
,,HAN'BA'; lłotaserj1BraciPathe,naj~lekszejfnbryki I
Dilll&l„ma!ailllia:!!Bm„. . .

Dziś,

w 7wielkich

niedziela i

poniedziałek włącznie

częściach, około 3,000 metrów,

~~f~yd~m ;;~~ n:~~a ~~j~~;;~y~hi ~~~st~~
0

0

świata.

Dlm śtJJiata, podłU2 lrJifłrnpomnc20 dziełu

„Roger la Honte" Jules Hary.

·

I

Niebywały dramat monopolowy!!! Przewyższa „Nędzników"!!! Przewyższa „0111.c Vadis"!!! Traijedj d z ży·
cia współczesnego!!! Wstrząsające swym tragicznym napięciem momenty!!! Nie jest żadnym historycznym
dramatem!!! Pierwszorzę1h1e wykonanie w Europie!!!
P}lssa-partout

nieważne.

Początek przedstawi.cri codziennie o 4 godzinie; do godziny 6-ej ceny zwyczajne.

I

Ceny od 40 kop.

przyszłym

ukaże się

Dopiero w
tygodniu
ten w !Londynie, Berlinie, Paryzu i

nie

VIII kl.

n:iaże· s.!ę chlubić pię_knością

nie zastosowawszy przedtem
fwia'towe

mgdło

Zgierz, ul. Vlysoka .Mi 29.
Robota. solidna. Ceny umiatlrowane

„tlJORtl"

s:cnsacyjneg~

Wiedniu~

i

c:

t! Poleca

HowotworZHY FABRYCZHY

ul.

w

Piołl'kewsl:a

25 tel. 24-55.
CENY NAJNIZSZE. NA RATY
1716-9

ocąlonych!!!

największym-

~

l:i

92
~

„

:J

"E

~

Z

>.
~

cenach.

cze~l{ie,

perskie, smyrneńskie
kokosowe i jutowe

plu~Vle, wełniane,

Salon dla

Poleca Sz.
kwintne

złotym na
mieślRiczo-Przemysłowej w l.odzi.

!!!

ZĄWIADGMIENIE

wystawie Rze-

.

!!!
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z

dań po 40 kop.
powataniem S. Galusiński.

szkoła żeńska
Ulica

J. ZBIJEWSKIEJ
DŁUGA

;o

M

Zapis uczenie rozpriczl)ł się dnia 27 sierpnia •
.Lekcje rozpoczęły !;ię dn.1 wrze śnia.

·----------------------------------------·----~-~~~-~

._

Szkoła

przygotowawcza

Jadwigi Zawadzkiej

Przysposabia
naukowych

~

Szkoła

'VYNAJE~I ~

karet i powozów

'fi. ~euman

.~-:. _•

Z

~

wiiie przysposabia do średnich zakładów naukowych. lłóść
dzieci, ze wzglę~ów pedagogicznych, ograniczona. Zapis co·
dziennie, od 11-2 i od 4-6. Przy szkole wzorowo urzą
dzony zakład freblowski. Początek lekcji 9 września.
.

ul. Piotrkowska Ni 119

chłopców

1743-3-1

------- - - - -- ,
i dziewczynki do wszystkich średnich zakładów

Koedukacyjna Marji Choinntklei
obecnie ul. Konstantynowska 38,
}\ok szkolny l września. Przy szkole
Zakład

Freblowski

z zastosowanlem wymagań hygjeny. Śpiew_ Tańce. Gimn~styka rytmiczna.
Zapis codziennie od 10 godziny do 6 wieczorem. i<nrsy dla freblanek.
1703-3-1
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kaUCJ·ą ĆiÓ rÓznoszenia gazet.

~ Administracja N . .Gazety Lódz- .
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Wydawca: Jan Grodek.

przyjmuje wszelkie obstalunki oraz
posiada na składzie otomany leżanki
itp. Piotrkowska 108
1'794-25-1

~

i ,M!~~'~fp~yity~ad~~JI~~~~y!~J„~~a-1.
Z 5-ciu

41

Zakład

Ninfcj·r:ym. zawiad~miam , moich szanownych klijentów, te mój
Skłc;id sukna 1 kortow, ktory dotychczas ~1ę znajdował na ul. Now~micjskiej M .ll! od dnia 1/14 Lipca r. b. przeniesiony został na
uhcę l'J~wol'ł'ie,&ską Nr, 15, upraszam łaskawie przyjąć do wiadomości
z poważaniem
S. Suikes, Łódź Nowomiejska 15.
=
UWAGA: Skład mój jest zaopatrzony specjalnie w towary
16~9-::€-1
Ake. Tow. A. O. Borsta,
w Zgierzu.
llliBllllll
_ _ ___

dania, kolacje i o~iady

.

....

·Tapice·rsko -dekoracyjny
Spaeerowa 17 (dom Akc. To,v. K. Scheible~·a)
(l)ł. Przeźd;ieckiego przyjmuje chłopców i dziewczynki od lat 6 i pół i grunto-

obuwie wy·
"ielkim 'vybcrrze po cenach przystę\ 1 nyc11.

Firma nagrcdzona wielkim medalem
l/!07-52-8

i panóCIJ

Piotrkowska 103

klijenłeli
\'Z

pań

fryzjera

Nowackiego

SZEWC

Mikolaj&wska 32.

~

7-klasowa

:a

w.

~

am o u czek:

c:

Polsko ·Niemiecki kurs
od R.b. l .25 k u
Wfftę pn y(Elementarz)--po
• • - 40 • .::.,
kop. 5, l:!, 24 40; k:nrs I:szy k.
MOKIETY I miiterje. fedwabi:e, pflkrycia mebli
• „ ' 3 - ~ 80;-kurs Il-gi k.1.60-Rusko-Nie·
Firanki, STORY BOl'(NEs, FEMI~fES, BRIS-B!:.>ES
1 - ~ mieckik. 5, 12, 24, 40 i 2 20.-Polsk•·
Tiulowe, i p'fus;:owc Kapy na łótk<r:i Francuski lnrnd-y k.l.20;kursll-gi k.
SERWETY sukienne, pluszowe, jutowe, gobelinowe i t. p.
• •
3 - '2 3.20- Polsko-Angielski kurs 1-y k.
DIW ANDEKI, plusze mohairowc lniane
• •
15 - ~ 75; kurs 11-gi 1.20 k.
BOBRIK-SUKNO du. wyklad:mia podtóg, w kalorach bordo, ollv,
„ Elementarz po k. 5.Polslło·Ruaki
12, 24, 40,-kurs
zielonym electric. Gobeliny tylko francuskich fabryk.
•
6 - ~ I y k. 1.40;-kurs II-gi kop.180. N.akład
PORTIERY szerokie i wązkie kantoniery sukienne, gobelinowe,
a1 to a (Reussnera), ul. Złota 1fl &,
wełniane, plu56owe; l t. I?· SZTANGI metalowe do portier
-~
War o.zawa, który wysyła I y zeszyt
KOŁDRY attas. i w.atew. ed Rb. 2.50. SZCZOTKI do czyszczenia dywanów Z
Samouczka
gratis, po otrzymaniu
Przyjmuje się na przechowanie i do reperacji i czysżcz.enia dywany.
marki poczt. za 7 kop.
UprasumJi o la::kawe obejrzenie bez obowiązku kupna.

E. CHODNIKI dywani-wc,
łJ

DYUIAHÓ\U

najniższych

We wszystkich ki:;ięgarniaeh sprzedapedagogiczne Reussnera do b&rdzo prędkiej i niijłatwiejszej
nauki Języków Obcych w szkole
i domu bezpłatnie, bo
bez nauczvciela z objaś
nieniem wymowy i kluczeUl
P· t,
.•

j~się dzieła

M 56.• d. W-go Szweikerta. Tel. 31-06.

wybo.rze i po

DYWANY krajowe, fr3nc1tskie,

&1

SKłAD

żeński

gimnazjów klasycznych.

Mikołajews~a

Nalety żądać pr.awdzJwe mydlo .Flora• O. Hartmana z podpisem wynalazcy i w opakowaniu uerwoncm, które można nabywać we wszystkich
składaeb apt.CZ•JfCb i aphlcach po 75 i 50 kop.
168'3-3~1

-1..e•ż

MJ

ul. Zawadzka 26.

kuchennych

kiej-Przejazd 1.

W~PŁA'I'Y Wyjątkowo

WARUNKI DOGODNE. - PROLONGATA
wygoduo i tanie działki nad rzeką. - Ro<:miary dz_iałek ' według życzenia. nabywców. Zwracać się do biura pośr.-w sprzed. działków

WILNO, Zwierzyniec, ulica Giedyminowska 32. (róg Sosnowej)
1524 12
_____
__ . _Te~-~ _46 ·___
- -4

W tłoczni Jana Grodka,' Widzewska ;ti 106ii.--

Redaktor : Anna

Gr1ułek.

·

·: •

Egzaminy wstt;pne i poprawkowe 1 i 2 września, lekcje 3-go.
Zapisy codziennie od 10-ej do 5-ej. 1710--9~1

Chodkowskiego i Len,ka

Jest to jedyny cudotwórczy środek dO'osiągnięcia oięknej młodzieńczo
i zdrowej cery twarzy. Na zawsze znikną wszelkie bez wyjątku defekty skórne: piegi, prys.zae. wągry, liszaje, czerwone pla!Thy, krosty i inne
choroby skórne.

świetej

od

skład naczyń

naukawy

męskich

1·~··>

Z OF JI BAD ER-LI BIS Z OWSKIEJ

Fabryka~mebli żelaznych

wynalazku

D. Hartmana w Wiedniu.

!!!Tysiące podziękowań

zakład

z programem

t~

dramat

łfMJ!i!łMiiłi~~

Żadna kobieta

--~·

1

