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Wychodzi codziennie po
W soboty· z docfatkarnl
PreRu111erata

Września

Wtorek, -9

w lodzi

ilusłrowa11e111f

dla prenumeratorów.

wynosi:

właanr.

Warszawa,

południu, oprócz niedziel i świąt
„„
Egzemplarz pojedynczy ~ kop.

llarszałkowska

Bla m 1&. Tel. 198-65.

ALEJE JEROZOLIMS KIE .N'! 53,
wprost Dworca

Wiedeńskiego.

Adres tele1raficza, i telefoniozn, Polenia•Warszawa.

Specjalna Fabryka K~peluszy Damskich
1

'-J

odbędzie si~

,,DZIE• KWIATKA''

Osoby, pragnące udziałem w sprzedaży kwiatka przyczynić się do powo·
dzeuia zabawy, proazone &!} u Iiezue zapisywanie s;ę n pań dzielnicowych, których nazwi•ka i adreay zoataną pojane w kronice dnia.
1131-2

przv TOW· Kuz. lnłłenll SZoPeDI .
Piotrkowska Ni 108.

D r. B • Re •t
I t

Średnia 5 1
telefon aa.19.
Specjalista. chorób: skÓrnc, włot1ów, weneryczne
moczopłciowe

i kosmetyka lekarska..

Lecttnie syphi:isu salvars:uiem ł::cllch-Hata .60fi• i 914 (wśródtyl•
11lt). Leczct1ie elektrYczn"ścią, elektrolrt:t (usuwanie szpecącycla
wlosó'A'). cświetlcn;.~ kanału (uretroskopia). Przyjmuje w czaslt
letnich m;esięcy tylko cd 4 do 8 pp. w niedziele od 10-2.
1032

Powrócił

Dr. L. Prybulski
ul. Południowa M 2. Telef. 13-59.
Specjalista chorób: skórne, włosów, weneryczne, moczopłciowe i nlemocy płciowej.
1130-5

Solidny. inkasent
z

większą kaucją,

potrzebny od 1 października. Ofer·
- ty w Adm. Nowej Gazety Łódzk.
,,Inkasent".

Zapisy do wszystkich
klas przyjmuje kance•
larja codziennie od
12 - 2 i od 4 - a„

Początek

lekcji 15 Września.

Minister s~raw wewnłtrznycD
o polityce

Ogłoszenia:

.

-

Nadesłane na l 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 mate
I I pół kop. za wyraz. Każde ogłoszente najmnłef
10 wyrazów.

Zduńska

Wola,

Księgarnia

Welenowskiego.

ze wszystkiemi ostatniemi wygodami, apartamentami, salonami, łazienkaffd.
Pokoje od 2 rb. za dobę. W każdym pokoju telefon miejski,
ciepła i zimna woda, oraz zegar elektryczny.
Wodne ogrzewanie
i centralne odkurzanie. Absolutna cisza wobec braku dzwonków
na służbę, zastąpionych przez sygnalizację świetlną. Automo•

I

bile hotelowe na wszystkich Dworcach.
.-&11emmm„...„„„~

lóz~f:a MJ~

w razie niepogody 21-go b. m.

MUZYCZNA

Na stacjach kolejowych 5 kop.

,...,„„„„„„ „„„„„„,„„ „„...

Zarząd Lódzkiego Żydowskiego Tow. Dobroczynności

SZKOŁA

„„

HOTEL luksusowy

1096-3

FiuCOWYCtł ~f

zawiadamJ.a niniejlltcm, ze 14-go, a
na dochód tej instytucji
,

uroczystych.

Filje: Zgierz, Aleksander Lach, kiosk kolportacyjny. .•

POLONIA PALACE HOTEL
SLONC~OWYCłł

Rok I.

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. 106a (Telefonu Nr. 20-22). Admnistracja Przejazd nr. l (Telefon 20-30). Nr. skrzynki pocztowej 570.
Rękopisów drobnych redakcja nie zwraca.

Reeade & rb., półrocznie 8 rb., ltwartatnre 1 rb
IO kop., nrtesłęcmie 50 kep.
Za odnosżenie do domu IO kop. mle'Slęcznle..
Z1granlcą mlcsięCZDie rb. l.
Kantor
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wewnętrznej.
-:-

W piątek ubiegły, jak donosi
koresµondent „Kurjera. Porannegou,
Rada ministrów wysłuchała referatu
spraw wewnętrznych Makłakowa o
stanach wyjątkowych w państwie ro·
syjskiem.
Minister Makłakow w memorj ale swym wypowiedział pogląd nie
tylko na daną sprawę, ale wogóle
na stan obecny państwa i na politykę wewnętrzną, której trzymać się
należy, jego zdaniem.
„Bez względu-pisze minister_,;.
na uspokojenie, które nastąpiło w
porównaniu z niedawną przeszłością,
liczne miejscowości państwa nie mogą jeszcze być uważane za uspo•
kojone ostatecznie. Celem zapewnie·
Ilia spokoju, administracja zmus~o-

IIOWS
- GO ui.wc~~!tn:Az&.
.
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na jest uciekać się prawie wszędzie
do wyłącznie policyjnjch środków,
przewidzianych przepisami o ochronie.
„Różnorodne organizacje występne energicznie kontynuują swoją szkodliwą działalność, skierowaną

ku sianiu zamętu i niezadowolenia,
oraz mającą . za o~l ostateczny obalenia istniejącego ustroju państwo
wego.
„Występne zamachy przPciwko
osobom i ich majątkowi w postaci
morderstw i rabunków, napadów
rozbójniczych, wywłaslczeń i podpaleń, wcale nie
ustały i powtarzają
się wszędzie.

„Pod wpływem organizacji re·
wolucyjnych wrzenie trwa w więk
szym lub mniejszym stopniu i w
tej czy innej formie ujawnia się prawie wszędzie, co potwierdzają czę·
ste strajki, obejmujące znaczne okręgi. Nie rzadkie są również rozruchy na tle rolnem.
„Powstające w ostatnich cża
sach w ogromnej ilości różne kółka,
związki, s·t owarzyszenia i bractwa za.
pomocą rozmów,
zjazdów, odczytów, referatów i bibljotek - rozpa·
lują nieuspokojone
namiętności
i
zręcznie
przeprowadzają
swoje ukryte cele polityczne.
„Powstałe w miastach i szeroko rozlewające si~ po wsi chuligań·
stwo, wyrażające si~ w najjaskrawszych wybrykach, dzikich bijatykach i rozptawach no.lowycb, powtrzymane jest tylko obawą przed
niezwłocznemi a surowemi represjami w drodze administracyjnej.
.Równorzędnie
potrzebne jest
bezustanne oddziaływanie administracyjne na. znaczną część prasy, któ·

if2~~3~
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ra stawia sobie za cel rozpowszech.
nianie róż n 1· eh fałszywych i tendencyjnych pogłosek i jawnie przekrę
conych taktów, wzbudzających wrogi nastrój do rządu, nieufność wzglę
·d om jego poczynań ; dyskredytujących jego podwładnych.
.,, W tych warunkach osłabienie
władzy jest niety1ko przedwczesnem,
ale nadzwyczaj niebezpiecznem dla
sprawy pornyśluej walki z burzycielami porządku i spokoju.
,,Tylko przy możliwie szybki em
i energicznem oddziaływaniu na. te
lub inne wystąpienia o charakterze
rewolucyjnym, można mieć rękoj
mię, że nie
powstaną
komplikacje
niepożądane i że nie powtórzą
się
te smutne wypadki, które zdarzyły
się przed kilku Jaty.
„Dlatego to przedłużenie stanu
wyjątkowego na rok lub do eh wili
wydania nowego prawa o stanach
wyją.H owych, wydaje się
środkiem
nie tylko pożądanym, ale i bez warunkowo niezbędnym.
„Zapytani przez ministerjum
spraw wewnętrznych przedstawiciele władz gubernjalnych, jeśli nie
wszyscy, to bardzo liczni, również
wypowiadają się
za utrzymaniem
stanu wyjątkowegó w wielu miejscowościach państwa.

„Równocześnie
właśnie opinji

jednak na mocy
tych
władz miejscowych minister proponuje zniesienie
stanu ochrony .wzmocnionej w niektórych miejscowościach (wyliczo·
nych w sobotnim numerze „ N. G.
Łódzkiej").

z..
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lnau~nralia ~ramatu.
Teał""

·

Polski." Wawrzy.

ny", oryginalny dramat w 3·ch
aktach Leopolda Staffa.

by

Istnieje stare od wieków podanie, jako-

przel~nn krew bratnia
,daieło Boże, ludzką ręką

przypieczętowała

tworzone" -wieże
Marjackil:l w Krakowie, z I.. ~órych jedna jest
wyższa, obie 2.aś zbudowane przez dwóch bra•
ci rodzonych, znakomitych w swym fachu
cechmistrzów, zresztą cudzoziemców, jak uczy
łiislorja.

Autor znanego łodzianom dramatu "To
11amo", znl\komity poeta, Leopold Staff wyv.yskuł tę
legeIJdę, odb:eglszy 1mpełnie od
wskazań historycznych, dla celów u jnovrsie~
~o . swoji>go dramatu, który dyrekcja. Teatru
Polskii>go, idąc śladem scen zajrnrdonowych,
dala n .~ m poznać_ na sobotuim wieczorze iua:iguracyj!l)'łtl.

Treść

sztuki, pisanej

przepięknym

wier·

Fzem, jest następująca.
Bracia Andrzej (p. Bolesławski) i · Jau
{p. Jarszewski), uznani mistn;owie budowniczy, podjęli się budowy dwóch wież kościel
nych. Patent na mistrzovrstwo cechowe i
wieniec z wawrzynow - miał być materjalną uflgr ,dą dlrl tego, który bardziej smukłą
i wyższą wzniesie wieżę. Narlzieje sławy i
chwaly po wszelkie · czasy miały • !Jo dać ich
dusze, jak wieże 11trzeliste -- niebiosa•.
Bracia przystępują do pracy z Z!l pałern.
Andrzej, pochł-0nięty myślą i troshą o wieko·
pomne dzieło, zaniedbuje dom, a wraz z nim
i S\\ oją młodą i piękną żonę, Marję (p. Pień·
kowska), którą poślub.ł- z miłośni, którą jednakże i Jan był ukochał, lecz, wiodąc życie
hulas11cze i płoche, względów jej nie był sobie zaska-rb;ł.
Dziś oto, przy pracy braci rywalów,
Marja udręcza Andrzeja miłością zazdroaną.,
w dus11y zaś Juna wznieca i rozpala zarzewie
r.m!Jituej pychy i miłości własnej. Andrzej
traci wiarę w swe 1:iiły i zdolności; obawa po•
raiki wytrąca mu z ręki hielóię mistrzow·
ską; Jan zaś dźwiga swą wieżę dłonią pewni\
i niezawodnfł, coraz wyżej i szybciej ku górze,
ku niebiosom.
Między brać:ni wynika konfl.kt, którego
naw~t matka,
kochająca i ukochana
przez
synów, (p. Solska) zaliigodzić nie jest w sta·
nie. Zbliża się moment gwałtownej, fatal·
nej, tragicznej scysji między rywalami, w
których Ż!\dza sławy zgłui;,zyła wszelkie u·
czucia, już nie tylko bratnie .•.. Potrzeba ofiary okazuje się konieczn'.\; ofiarą pada naj·
słabsza w tern środowisku istota Marja,
pragnąca za wszelką cenę odzyskać miłość
Ulf,!ża, przedewszystkiem
więc
zabezpieczyć
mu tryumf, który jedynie zdolny jest przywró•
eid mu równowagę duchową.
Ulega przeto w decydującym momencie
oaciskowi Jaua-oduaje mu się, okupując swą:
niesbwą-slawę Andrzeja.
Gdy jednak Jan nalega, by l\farja po·

niosła konsekwencje chwilowego upadku i
wraz z nim opuściła dom i tryumfujl\cego
Andrzeja, a w niewinuem jej sercu odzywa
się głos szczerego uczucia pnywiązania do
męża, wówczas Jau ztlradza przed bratem ta•
jemnicę jego alkows; wraz dowiaduje si~
Andrzej, za jaką cenę zdobył wawrzyny
pierwszeństwa i mistrzostwa cechowego. Z roz·
paczony za bija Jana jedµem pchnięciem sztyletu i wybiega z gniazda swego sromu i
krzywdy, by zginąć pod murami wiPży, która
zdruzgotała jego szczęście, splamiła honor
wiarołomstwem żony, a sumienie - przelani:i:
krwią rodzrinego brata ..
Rolę Andrzeja grał p, Bolesłnwski, który
już na samym wstępie naznaczył ją stygma·
tern ofiary i męczeństwa odv;iecz:iych,_w dzie·
jach niezmiennych, ogólno ludzkich nieszczęść ·
i ułomności.
W każdym wyrazie, jak w gromie z nie·
ba, z mit Andrzeja wyrwanym, był ból i
gniew, udręka serca i piekło przeczuć fatal~ych.

Ponure piętna tych sznmotail ducha, ·uje
wyzbywał się Andrzej p. B ;lesławskiego oni
na chwilę, n~e zdobywając się na jasną - po·

godę głosu i czoła nawet
łowań pojednania z żoną,

w scenie jego rusi·
po zdobytych wa·

wr.zynach.
Inny zgoła typ przedstaw a Jan w myśl
intencji autora: płochy i swawolny, na.zbyt
pewny siebie igra on słowem satyry i jadem sarkazmn, jak upajającym trunkiem.
W interpretacji p. Jarszewskiego Jan był
więoej intrygantem zimnym, niż :zapaleńcem
nieobliczalnym. 'Trudno się z takiem ucie·
leśnieniem tej postaci zgodzić, z punktu znś
widzenia wymaga1i kcntrnstowych rola Jana
byłaby efoktowniejsz11,
gdyby była inaczej

Dziewczvna zrózgq,
.Now. Wremia" przypomina, ie w tyeh
dniach upłynęło 100 lat od czasu odkry-cia
pierwszych śladów złota na Uralu.
Za<iluga odkrycia tego przypada jak O•
powiadają starzy mieszkańcy
miejscowi 14
letniej dziewczynia, Kasi Bogdan owej. Ba•
wiąc sie z rówieśnicami kamyczkami, któ·
rych było dużo w wartkim strumyczku górskim, znalazła pierwszą złotą bryłk~ na Uralu. Złota było bardzo mało, zaledwie kilka
zołotników.

Kasia nie

zdając

sobie sprawy z war·
w kiesza·

tości znfllę:i:ionej bryłki, ukryła ją
ni i, nie mówiąc nic rówieśnicom,

pabiegła

do dornu. Ojciec dziewczyny robotnik fa.
bry cz ny, dowiedział się od dyrektora fabryki
że znalezione bryłka
zawiera drogi kru·
szec.
Kar,iia nie przypuszczała aui na chwil~,
ie szM:ęś1iwe od-krycie będzie miało dla niej
tak przykre następstwa. Dyrektor fabryki,
Połuzarow, bojąc się; że ,wieść o odkryci Il
dojdzie do rządu, który wywłaszczyć zechce
grunty fabryczne, kazał Kasi odebrać zual~·
zioną bryłkę, wychłostać ją rózgami i
uka·
rać surowo, by nikomu o znalezieniu złota
nie opowiadala.
„Now. Wremia" proponuje, ażeby Kii•
si wznieść pomnik i przedstawić aa nim tak·
że rózgę. Inm1 dzienniki zgadzbją sil;) na to,
że Kasi należy się pomr:.ik, że jednak
na upamiętnienie rózgi jeszcze zdwcześnie,juz choć·
by dlatego, że ma ona dziś jeszcze prawo
obywatelstwa, -a wszak współczesnym pow·
ników nie stawiają.

pojęta.

W
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To

każdym

razie p••Tarszewsld dał po·
stać jednolitą, konsekwentnie ją przeprawa•
dzit i 11ndt!r bogato środkrn1i artystycznemi

•
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wyprsaźyt.

Trudn'l. bo roonotonn,, i bladą naogół
Marji wykonała p. Pieńkowska, siła mlo•
da i na nnszej scenie uowa, a zapowiadająca
się dobrze.
Ma głos miły, ruchy wdzięczne,
wyrazist14 mimiki;i.
Nic więcej ni\ razie o pierwszym występie p. P. powiedzie6 nie można, gdyż ie·
dyna silnłejszn, popit1ow11 s eua (djalog z Janem) przeszła IJez wrażeuia, a wspólna to,
iak się zdaje i wykonawców i reżyserji winn,
aktorskiego i scenicznego
niewyzys:rnuia
pola, nakreślonego r.ówuież przel!i autora w zbyt
&;ubtelnej formie literackiej.
P. Solska żywo i barwnie zagrałn rolę
czułej matki;
epizodyczna, a wra~ j symbo·
liczna postać szklarza znalazła w osobie p.
Kułakows'kiego
bardzo dobrego wyobraziciela.
Podkreślić z uznaniem należy staranność
.wystawy, odpowiednie dekoracje i kostiumy.

lronja losu.

rolę

Henryk Fr.

W Jekaterynosławiu, o czem już po·
przednio pisaliśmy, skazany został na a·
reszt kilkudniowy p. Si1H::owski, komisarz
policji, który na zebraniu robotnic7.em niezapobiegł uczczeniu pamięci Bebla przez
powstanie obecnych z miejsc.
Z tej okazji zamieszcza feljetonista
„Birż. Wied." w niedzielnym numerze żar
cik, który cytujemy poniżej. w dosłownym
niemal przekładzie .
.Cóż to-farsll'? Jakbyś wiedtiałl
"Były mowy, aż gmach drżał.
„Cicho w sali ogół siedział,

"A

on-stał.

~Długo trwaly mowy w sali,
„ W rezultacie, - jakbyś zgadł:
• Wszyscy z swoich miejsc powstali.
„A on ... siadł."
Przełożył Lari-Fart.

Informacje.
Prz)'gotowania do rewizji traktatów
hąndlowych,

Ministerjum handlu i przemysłu wy·
delegowało do różnych okręgów przemysłowych państwa 30 ekspertów, wyznaczonych z pośród profesorów moskie~ •
skiei _Cesarsktej szkoły technicznej, pe·
tersburskiego in_~tytutu technologicznego i
politechniki kijowskiej. Profesorom polecono zbadać stan przemysłu w państwie
rosyjskiem ' według poszczególnych ich
działów. Badanie to ma stanowić pierwsze
stadjum w pracy przygotowawczej do
rewizji traktatów hanulowych Rosji z obe„
onymi państwami. Badanie winno być zakończone w początku · r. 1914. Wtedy t-eż
ukończons m:i być o praco\\ anie dnnych
dwóch prze.prowadzonyeb już ankiet o po·
łożeniu przemysfu. Dane te zostaną przekazane specjalntij komisji celnej, która
przy współudziale reprezentantów handlu
i przemysłu opraćownć ma w ciągu r0;ku
19lł, , „proJekt
nowych stawek tar?fon
wych.
VI

Chełmszczyźnie.

Kurator okręgu naukow'ego kijowskie·
go ctrzymał wyjaśnienie z ministerjum O•
światy, że wszyscy nauczyciele
przenie„
sieni z Królestwa Polsld~go do gubernji
chełmskiej będą posiadać i nadal przywileje urzę-Oników Królestwa Polskiego i w
tym cela ministerjum na r. 1914 wyjednywa. dla nich dodatki kresowe.

Z za kordonu
Nowy posterunek Endecji. "Gazet~
pismo wychodzące w Katowi·
cach, nabył od obecnych właścicieli ks
Pa wet Pośpiech, poseł śląski.
l\s. Pośpiech w odezwie do czytelni,
ków zaznaczfl, że .Gazetę Ludową" pro·
wadzić będzie w duchu ideowjm narodo•
wej demokracji.
Lnduwą",

Z Cesarstwa.
+ Czarne gabinety w Sybarji.

Za po·

średnictwe m poczty j enisiejskiej !'rzechodzi
cała korespor1deucj~ zesła1'1ców powiatu jtnl•
siejskiego i kraj u turkiestańskiego. Pub.licz•
n ość zazwyczaj obecna przy nadejśei u poczty
widzi, jak stosy listów zanoszone są do kan-

celurii naczelnika poczty.

Hównolegle z ko·
ulega perlustracji
korespoudenrja. wolnych obywateli. Opowia·
dają w Jenis!ejsku o takim fakcie.
„On" i
„ona" korespondowali pomiędzy sobą. Wkrótce
zauważyli, że listy ilh ktoś przegląda. Postanowili sprawdzić•• On• przesłał njej • list
tej treści:
"Ktoś czyta nasze listy.
Ponieważ nie
jestem tego pewny, posyłam ci w tym liście
włos.
Jeżeli go nie będzie, dowiesz się,
że
respondeucją

zesłańców
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(mimowolne wywiady).

Uważny
obserwator po paru dniach
pracy, a jeśli się poszczęści to i prędzej
bywa świadkiem takiej mniej więcej sceny:
okna na parterze się otwiel'a, wyrnwa się
głowa, która bada przedtem czy nie patrzy
jakie niepożądane oko, poczem wysuwa się
i reszta ciala i przymknąwszy okno i prze·
żegnawszy je, pośpiesza na mszę ranną z
tą myśla, że zdąży jeszcze wrócić na czas
i nllaStawićK S~l(rJOWar, nim się państwo
zbudzą.

rro-jedyna w tej chwili troska słu
żącej.
Wszak drzwi są zamknięte, a znak
krzyża broni wstępu przez okno niepożą·
danym gościom,
Lecz niepożądany gość czuwa. Gdy
już tupot trzewików nabożnej - dziewczyny
przestaje się rozlegać w ciszy uśpionego
miasta, .fachowiecQ wychodzi z ukrycia
swego i zaczyna bez przeszkody "targo·
wać" *).

A 8" i inne sposoby, Jecż już b?.rdziej
skomplikowane i oprócz tego wymagające
11kcji paru osób. Jeden z nich polega na
tern, że do upatTZonego mieszkania dzwoni
sir~ przez szereg dni o różnej
porz:a, wy·
*)

kraść -

myśla;ąe jakiś interes i w ten sposób skrupula.tnie badając tryb życia lokatorów: kiedy wychodzą ~ domu, na jak długo, czy
stale o jednej porze oddalają się z pomieszkania, jakiego usposobienia fest służf!:ca,
czy lubi korzys_tając z nieobecności swoich
pracodawcew opuszczać domostwo, na jak
długo i t. p. Uczyniwszy cały szereg takich wstępnych studjów, dopiero się przystępuje do działania ostatecznego, które w
porównaniu z tamtemi wydaje się zwykł~
zabawą. „Instrnme:ita" otwierają drzwi o
najbardziej skomplikowanych zamkach.
Jest to praca bardzo owocna, lecz
wymagająra, jal.. powiedziano wiele zacho·
du i spólników, co również p-0siada swoje
złe strony, gdyż przy podziale mog.1 wyniknąć latwo swary, niesnaski, kończące
się często dość przykro i wymagające czasami obcej niepożądanej interwencji.
Dziwny żargo.n.
Uwagę moją
sąsiedniej prycz.r.

zwróciła rozmowa na
Słyszałem o jakichś

dziwnych operacjach chirurgicznych, ó któ·
rych opowiadano z całym eipokojem, a
które jeżyły mi włosy na głowie w mistycznym jakimś strachu. Dowiadywałem
się naprzyklad, że komuś „wyjęto z żebrów
boki", "wciśnięto w kość" (co wciśnięto~),
„przyłożono taki kompres, że aż się przewrócil. Nie mniej dziwnej wydawało mi
się .utargowanie" lub sprzedanie ~ryżych
parchaw•, kupowania za białą plitkę .arty·
chy" i t. p.
Nie trudno było się domyślić, że moi
towarzysze na wzói' apaHzów paryskich,
posiadających swój argot, pornzumiewają
się w sprawach, które nie powinny być
· zrozumiałemi dla pr1Jfana, swoim żargonem.

Od czasu do czasu gest ilustrujący
mi się domyślać irh treści
i w ten sposób zaczqłem ·wzbogacać swoj!\
wiedzę lingwistyczną nowemi słówkami i
potrosze rozumieć toczące się wokcło mnie
debaty. '!1ak cudzoziemiec przy!Jywszy do
obcego kraju, którego językiem nie włada,
wsłuchując
się w rozmowę tuziemców,
słyszy szereg dźwięków dlań bez rnaczenia, lecz po pewnym czasie, łowiąc badawcze.m okiem gesty, przez asocjację ruchu i
dźwięku zaczyna rnzumieć Język obcokra·
jowy.
Przytaczam jako próbkę parę słówek
j zwrotów badanego przeu~mnie żargonu
wraz z ttomaczeniami: parchy-pierścionki,
ryży-złoty, boki-zegarek, żebra _ kami·
zelka, fachowiec _ złodziej, targować ____
kraść, spluwak-rewolwer , pióro-nóż, scyzoryk, plitka ,_ rubel, plitować __ uciekać,
przyłożyć kompres - wymierzyć policzek,
wcisnąć w kość - zbić kogvś, przybić w
deska-ograć w karty, urtycha __ wódka,
wykidka-narzędzie do wyl'zucania klucza
z zamku i t. d.
Czytałem kiedyś **), że ma być zale·
cane dozorcom więziennJm znajomienie
się z żargone.n zlod.dejskirn i zamierzone
są nawet wykłady tego przedmiotu.
słowa pozwalał

Studjowalem więc pilnie, robiąc szyb·
kie postępy i miałem już zamiar po nzys·
kaniu wołności poświęcić się działalności
pedagcgicznej i ubiegać się 0 posadę uauczyciela uprzywilejowanego języka) gdy w
tern pe\' nego dnia rozłączono mia, z moimi
-----**) Główny zarząd więzienny otrzyma.t
zawiadomienie od naczelników więzień w gub.
kijowskiej i jekatierinosławskiej 0 utworzeniu
p-rzez nich kursów gwary aresztanckiej". (Z pism}.

~yetiowawcami i p-rzetranzlokowano do
gubernjalnego na Łukiszkach.
Obawy moje, że będę z,nuszony przer·
wać studia okazały się plonne. Dziwnem
zl'ządzeniem losu i władzy więziennej za„
kwalifikowano mię do korpusu śledczego,
a więc osadzono w towarzystwie. ludzi po„
kre~nego .fachu• moim znajomym z aresz•
tów policyjnych.
Tutaj się dowiedzialem, że każde
miasto posiada swoich wykwalifikowanye h
specjalistów, n więc: Warszawa-\Yłamywa·
czy, szczególnie do kas ogniotrwałych za.
' praszanych nieraz na goecinne występy
przez kolegów, operujących w innych mia·
stach; Wilno słynie ż produkcji narzędzi,
jako to: skomµlikowanych wytrychów, kluczy, pilników i t. p. i eo ipso wytwarza
operujących za pomocą ich „fachowców".
Narzędzia wileńskie posia.dają szerową sla„
wę i zewsząd zgłaszaj~ się zamówienia.
Tutaj ujriałem Nestorów sztuki złu·
dziejskiej: poważnych mężów, którym siwi·
zna przyprószyła włosy, tutaj widziałem
sędziwego starca Z., w blizkim czasie jubi„
lata, gdyź w przysziym roku będzie świę.!ił
50-letnią roc?.ni;!ę siedzenia w 'dęzieni\I
oczywiście z krót.kiemi przerwami, powo·
(dowaneroi ucieczką z więzień i nie długotrwałem korzystaniem z wolności), lecz
które. w rachubę 50-lecia nie wchodzą.
Tutaj nauczyłem się staJowyln guzikiem,
umocowanym na 2 nitkach, krzesać ognia
nie gorzej od nasz)'ch pra-pra-dziadów a
epoki kamiennej, tutaj wreszcie przekonałem
się, że szczypta. machorlłi owinięta w kawalek stronicy ze starego romansu sprawia
1"ozko11zny zuwrót- głowy i smakuje często nie
d
h
gorzej nit praw ziwe awauna.
(d, c. n.}
więzienia

ł.

-- .NOWA GAZETA ŁODZKA•-9 września 1913 roku.

nowa ~1koła Mnuuna
pod

dyrekcją

artysty muzyka

ata
• Helf
Pioirkowska 96,
w nowym domu T-wa Pkc. „Siemens''·
- Kradzieże.
(b) W nocy z soboty na niedzielę nie·
wykryci złoczyńcy dostali się przez otw11rte
okno do mieszkania ato1arz::i. Abrama GecR
zamieszkałego przy ul. Brze~iósli.isj
;M 23,
gdzie przeszuknli całe mieszkania i skradli
800 rnh. gotówką, weksli na sumę łOO rub.
or11z garderobę wartośr>i 75 rnb.
(b) N a ulicy Konstantynowskiej przechodzącemu doktorowi Markttsowi Braode (Dłu·
ga 46) nieznani złodzieje skradli portfel, w
którym było 20 rub. gotówką oraz premjów·
ka 1 emisji.
- Wypadki z samochodami.
Zn6w mamy do znnotowania wypadek
z samochodem. W ubiegłą niedzielę na Wo·
dnym Rynku pru•jecliany został Jan Janash1k
43-letni robotnik, który odniósł ciężkie obrflże
nia rąk i nóg.
P<>wtarzojąc się O!"tetnin, wypadki te zasługują na bliższe zbarlanłe przyczyn, tembardziej że ~ stosunku do małej liczby kursują•
cych w mieście samocbo<lów-zdarzają się one
zbyt często.
,Jak się okazuje, wi11n 71\ wypadki spada
w równej mierzP. na snmochody, jak n„ ofir1ry wypadków. Z jeclnei strony-iairin "kawnlerska" - z drugiej specjalnie wyzywają·
ca postawa ludności na prz10dmi~ści11ch.
Zwłaszcza wyrostki za biegnją drog~. lub
uzbroiwszy się w knmieniP, bombardują niemi
każdy przejeżdżający srunochód. Chcąc unik·
nąć grndu pocisków, E\zofer m·mowoli
musi
przyśpies"Zyć bieg mas:iyny i to właśnie tam,
gdzie ulice zalega gęsty tłum spacerujących,
lub siedzących przed domami mieszkańców
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Skład profesorów: Fortepian: D:. Emil Wild, A.
rou, A. Hibberg, J. Zozula, F. rzyżanowski, L. Nasberg, . omaszko, E. ::.>midowicz, A. iirncr.
Skrzypce: A. Helfgat, J. Ziliński, L. Ortcnbcrg. Wiolonczela: A. Mitnicki. Flet: A. Fiselsohn. Kornet: A. Gruszkowski. Inne instrumenty dęte: A.
Herman. Teorja muzyki, harmon·a i kontrapunkt: T. Joteyko. Operowo-symfoniczna i wojskowa Instrumentacja: A. Tilrner. Historja muzyki, historja sztuki i estetyka: publicysta Witold von Miiller. Solfeggio i chóry; Dargutański. Klasa kameralna i orkiestrowa-L. Ortenberg. Klasa wykonywania i studjowanią utworów muzycznych pod względem stylu, epoki komp.nytora, treści muzycznej i duchowej: A. Helfgat.
Przy szkole są: 1) specjalne kursy zbiorowe skrzypiec i fortepianu dla dzieci od lat 5 dG 7 za opłatą 30 rb. rocznic. 2) kurs akompanjamentu
operowego (dla przygotowan·a dyrygentów operowych i koncertmistrzów. 3) kurs gimnastyki rytmicznej podług Dalcrozza. 4) kursy wieczorowe dla arna·
torów. 5) Kurs niedzielny wokalnych zespołów za opłatą 1 rb. miesięcznie; dostęp bez egzaminu. 6) klasa przygotowawcza na tytuł wyzwolonego artysty. Kurs odpowiada programowi Cesarskiego Konserwatorjum. Po ukończeniu-świadectwo. ,
W czasie studjowania kursu nauk w szkole, uczniowie korzystają z prawa odroczenia powinności w1.1jskowej podług § 633 Ustawy o wojskowości .
Przyjmowanie nowych kandydatów codziennie między 11-2 i 4-7 po poł. Kancelarja tymczasowo mieści się przy ut. Promenadowej ]'.fa 40 m. 18.
Do dyspozycji Szkoły służy winda elektryczna przy frontowem wejściu z której prosimy korzystać.
Dodatkowa liczba profesorów klasy operowej, śpiewu solowego i innyr.h będzie p::dana w osobnem ogłoszeni'.!. Urządzenie specja!ne} bibljotek! muzycznej przy Szkole, dostawa fortepianów, nut i wszelkich instrumentów muzycznych-objęte zostały przez fir,;ię .Friedberg i Koc• (główny skład intrumentów muzycznych, Piotrkowska ]'J'Q 90).
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skąd grofoy żywioł p1·zeniósł się na s&siedni~ chałupę; w płomie1 iach zgioęło 8-letnie

dziecko, o którem zapomniano.

Wf wsiach G.10jenek, Golębiówek, Walentynów i Rati7.ew panuje śród dz.ieci epide·
mja tyfosu; zapadnją dzieci w wieku od 2 do

. b. P• ZOSI KONÓ
I
dnia 10

~ dbędzie się o
0

9 lat.

N owowz11ies · ony przytułek dla starców
i kalek przy .kutnowskim szpitRln pnwiato.
wym uzyskał pozwolenie na urządtenie dnia
!..wiatka w dniu 15 b. m. · Zebrany fundusz
przeznaczony l:ędzie na zakup pościeli, lamp
i t. p.
Powracający z jRrmorku gospodarn parcelowy z Goląhiewa, Król:ik, w biały dzie i.
dopuścił się

ohydnego bestjalizmn, biorąc Zlł
objekt swoj11 krowę. Przechodo'e, 2gors7.eni
zezwierzęceniem Królak::i, zameldowali o fakcie władzJm, skutkiem czego K. został areszto 1 any i osadzony ro l kluczem.

I

września w

godzinie 12-ej w

nabożeństwo żałobne,
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południe
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Z Kutuowskiego.
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żydowskim w Łodzi
i krf'wnych uprzeJmie zapraszają

na cmentarzu

życzliwych

RODZICE i SIO STR Am

Ostatnie telegramy.
Wrz~nie

w Portugalji.

pism, że wiadomość ta jest prawdziwlł, panu•
jo pe~ ne niedowierzanie, aby coś podobnego
mogło się stać

nawet w kraju

nieograczonycłl

możliwości.

MADRYT. Położenie w Portngslji zda·
je się być coraz groźniejsze. Cenzura tele·
gnmów jo t niezmieruia surowa, tern nie
mniej przed(}staj[\ się wiadomości o mnożą
cych się rcorni1 Lardziej [spiekach przeciw

Konferencja pokojowa.
KONSTANTYNOPOL.

Konfe·

roncja pokojowa rozpoczęła się wczoSt. Jag.
raj. Otworzył posiedzenie wielki wezyr. Dokonano sprawdzania pełno
rządow,rch. Ostatnio 'V padła policja na trop
mocnictw delegatów, poczem przepotężnego spisku w Bojaclos, do którego nawodnictwo oddano w ręco '"falaatleży wiele wysoko postawionych osobi&tości.
beja.
Następne posiedzenie wyzna(Telegramy ag. W. A. 'l'. i własne z d, 8,'9) Dokonano licznych arentcwań. W · Lizbonie
czono
na czwartek. Przy wyjściu oi na prowincji powtarznją się ciągle za.mad1y
Język rosyjski.
pg'J'ERSBUhG. MJUister ośwint ·, K11s- Z11równo organizatorzy, ja:. wykonawcy za· czekiwał na Talaat-beja ambasador
rosyjski, który odbył z nim dług~
eo, zwrócił uwagę kurato1ów okręgów nau- ma~hów uchodzą nujozę~ciej
ber.karnie, ~dyż

Telegramy.

kowych na stnn wyklndów języka rosyjskiego,
wobec masowego obięcia się z tegoż języ kf\ ludnośó sprzyja im, umożliwiając ucieczkę.
wzrasta również.
kanc'ydatćw do szkół na egzaminach.
Zamie· Wrzenie na prowincji
\Vgzystko zd:1je się wslrnzywać na to, że
rzone jest rozszerzenie programu.
Karjera Gerasimowa.
1 oj aliści
wystąpili obecnie w dobrej organi•
PETERSBURG. Coraz bardz;ej ujawnia zacji i posiadają wielkie zapsay amunicji,
przedmieścia.
się u;emna dzialainość b. tlflczelnib policJi
politycznej, generała Gerasimowa. Hzeczy- lironi, oraz gotówki.
- Bójka stróżów.
Nn vgraniczn hisr,pańsko-portugalskiem
Pity 111. Radwańskiej 9 mięrłzy stróżami wistość przec•hodzi wszelkie wyobrażeni:i. To,
Sl\Biednich kamienic powstala bójka, w wyni- że nie będzie oc'<lany on pod sąd, tłómaczą przebywają w wielkiej iloś~i wybitni przy•
J;u Jif(,rpj stróż Stanisław Goliński, lat 82 prngnieniem u11ik11ięcia rozgłosu.
wódcy rojalizmu, którzy oczekują tylko na
Wiceminister Dżunkowskij patrzy na hasło,
ł'dnióf'ł uderzenie siekierą w czoło, J,eopcltl
nby wraz ze s ...·ymi zwolenrdkami
· Ciclw('ki \ dereenie narzędziem w głowę.
O· rzeczy wł11ściwie.
przyjść w danej chwili z pomoc!\
swoim toPotępiony
urowo przez Dżunkowskiego,
ł•yd v.: u
poszwankowanym udzieliło pomocy
Gerns:mow wr:.ir:-a w tych dniach du Peter- werzyszom. Zawikła111!\ zwiększa tt\ okoliczT'ogotriwie.
sburga. Juk mówią, dano mu możność wy- ność, że pomiędzy rr.qcł m portugalskim a
- Przejechanie.
poeelstwami niemiecki·11 i angielskim doszło
SJn ~lróża r.01t111 przy ul. Jakóba J\! 12, służenia pełnej emerytury.
Ur?.ędowe ogłoszenie dymisji mJ naRtą
14 Jeliii Frfln:·iFzek 87-w:•kiński prze;e<'hnny
do poważr!ych nieporoz11111iPi't.
zo· t::ił przei: "óz łrtdo„:ny. Le kam Pogoto- pić w styC'zniu.
Uniwersytet żydowski.
PRTERRBURO. Z po\'·oclu Elprawy Gow::1 ~t,derdzit p ważne obrnżenia
na calem
WlEDEN. Na wczoraj~zym posiedze·
riel<>,
Chłoprn w st:inie dvść cięHim pozo· r11sirnowa posłowie z o poz" ji mnją wnieść
interpelację co no dziidnlnuści rolic,i w lu- niu kvngresu
sjonistycz nego przem;nviał
'tawio1.o w domu rod.dców.
tal'h paniki. Jak mówią, wyj:1ś11fen a dawać prof. dr. Weismann na temat założenia uni·
będ&ie wiceministor DiunkuwBk1j.
wersyt~tu żydowskiego w J·eruzalem. Oś·
Pelikan awansuje.
Teałr
I
wiadczył on, że składki na ten cel dosię
PETERSBU!{G. 8ekretarz kolegjalny
Teatr Polski.
gają już 350,000 koron.
Pelik11n, zatwiPT<lzooy został na stanowisku
liW przededniu burzy na Dalekim
Jutro, we środę, po raz trzec: dosko1wły prezydenta m. Od<sy.
Wschodzie.
drtlmat oryginalny Leopolda Staffa p. t. WaLokaut w Rtdze.
w l'Z\'11) •, l; tór_y na pierwszych przedstawieJ,ONDYN. Rząd chiński gotów jest uRYGA. Zamknię1ą została fabr,yka e- diielić Juponji wtrrnlkiej satysfakcji za zaniach cie~zyl się dużym sukcesem artystycznym. Ct'ny popularne. Bilety sprzedają się lektryczna A. E. G. Ksi~żki obrachunkowe
mordownnie trzech japończyków w Nankinie,
w cukierni \V-go Ulrichsa. \Ve czwartek \,o zwrócono 2,000 robotnikom. Czynny jest na·
p!"mimo to jerluak wrzeu:e w Tukio nie uraz pierwszy znakomita komedja nie t,rnoa razie tylko oddział gramofonowy.
staje.
Pisma japońskie grozn1e występują
Echa potwornego morderstwa.
dotąd w Łcdzi p. t.
„Mąż z loterji".
Po·
wyższy dwór ob'egł wszystkie sceny stołecz
przeciwko
Chinom i napadają na rząrl za jeSZTU'l'GARDT. Ofiary nauczrcielfL
ne, d(Yi::r.10j1:1.c szczerego przyjęcia ze strony Wagnera zostały dziś pocho\vane w Muel- go stanowisko wobec Chin . tlprawia to wszy st·
prasy i pub1iczności. Ceny premjerowe. Bi· bnusen. Wstrząsający widok pogrzebu jest
ko wrażenie, że Daleki Wschóił znajduje się
Jety M \61 widowiskt sprzedają si\l w cukier· nie do opisania.
w przededniu poważnych wydarzeń polityczni W-gu Gostomskiego.
Tłumy osób towarzyszyły straszne!T'n
nych.
Nacisk opinji pnblicznej na rząd ja·reatr Popu,arny.
konduktowi. We wspólnym grobie 7 mepoński
jest
trowej
zbyt wielki, aby zdołano mu siQ
długości
złożono 10 trumien.
Opera i operetka, 'uzyskawszy pozwoJutro grób zostanie powiększony ce· przeci ws ta wić.
lenie odnośnej władzy, w ubiegłą 1sobotę
rozpcczęła ponownie Bezon zimowy. w teatrze Iem złożenia pozostałych pięciu zwłok roKrążą pogłoski, źe z Nagasaki wysłano
dziny zagadk.owego mordercy. Proboszcz
Popultirnym, tym razem już na stałe.
marynarzy
celem wzmocnienia załogi w NanW sobotę i w niedzielę, przy szczelnie miejscowy zaznaczył w swej mowie że
kinie.
zapełnionej sali, odPgrano z ogrJmnem po- podobnej zbrodni świat nio pamięta.
Dziś przesłuchiwano w dalszym ciągu
W Tokio odbył sie wiec wielo•ysięczne·
wodzeniem we30Ją i nadzwyczaj komiczni\
operetkę w 3 aktach Linkego p. t. „Grl-gri". strasznego 11101 dercę.
Wagnera z M:uehl· go tłumu i demoostrncja w parku Hibja, do•
Operetka ta, pe przeniesieniu do teatru Po· lrnusen. Głosem spokojnym bez śladu wzru- magająca się zbrojnego wystąpienia rząd11
pularoego, ogromnie zyskttła, tern bardziej, szenia opowiedział on, że miał zamiar wyprzeciwko Chinom.
ie i artyści, pnzln wszy się tremy r·remjero- mordować rodzinę swego brata w LudwigKolej syryjska.
wej, grali z ogromnym humorem i werwą. stadt, o ile udałoby mu się zbiedz po do·
Dziś po raz czwarty „Gri-gri". We środę konaniu strasznego pogrnmu w Muehl!ianPARYŻ. Prasa francuska oświadcza, źe
.Hulka•.
sen. Zamierzał również spalić doszczętnie rząd powinien wyzyskać ciężkie położenie
całą wieś rodzinną i w tym celu chcial
Turcji w teu sposób, aby uzyskać koncesję
przeciąć drnty telegraficzne.
na budowę kolei Ryryjskiej, a mianowicie liPowstanie na San Do,mingo. nji Halita-Jaffa-Trypolis.
(Koresp. własna N. G. Ł.).
NOWY YORK. Amerykański
Minister-CJ~kowcem. ·
K u t n o 8 wrrnśoia.
wice-konsul w Huerta Pl?ta na waBERLIN. W szyatkie pisma dzisiejsze
Burza szalejąca 4 b. m. w okolicy Ku·
spie Snn Domingo donosi, że wy· podają z różnymi komentarzami wiadomość
tna stała się przyczyną pożaru dwóch zagród
powstanie. Przywódcą otriymaną wczoraj 11 New Jorku o wstąpie
włościeriskich we wsi Kuchary, gminy Krzy- buchło tam
rokoszan
jest
Velasq ues.
Ż!'llÓW. Od pioruna vowstał ogień, początko
niu ministra spr w z11gruniczu_ych Briana do
wo. w zagrodzie _włościanina Jablońskitigo,
cyrku. Pomimo zapewnień kiH u poważuych

muzyka

bolesną rocznicę śmierci

picrwsz!}

konferencj~.

świata.

Ze

(-) Berlin .C-miljonowem mia·

słem. W
przeciąg'.1 uieculego roku Ber·
lin bęci?.ie lic;iył już 4,000,000 ludności. We.
dług

najswieższych

obliczeń

statystycrnycb

liczy teraz Berlin 3,970,1)6-1.

(-) Zatrucie lodami. W Karls~achorowała onegdaj po spożyciu Io 'ów
czekoladowych cała rod?.ina jed!lego z tutej·
szych dantystó>r, sJ;Jacłaj1\Ca się r. 10 osób,

ruhe

wśród

objawów zatrucia.
Najstarszy 20-to let11i syn

zmarł

nie•

h:iwem.
Japonja przeciw Chinom.
Naprężenie rbińsko-;społ1skie

przybra·
charakter. Prezydent gabiuettJ
japońskiego hrabia Yamami)tO udał się do
Nikko, gdzie przebywa mikado, nby zdać
mikadowi raport o zajśl!"ach w Nankinie.
gdzie żołnierze rza.dowi zamordowali 4 eh
kupców japońskich: Minister wojny Yama·
gata przybył do Tokio. Obiegaj~ wieści
że Japonja wystąpi bardzo energicznie i
zbrojnie przeciw Chinom.
ło

ostry

Dar cesarza Wilhelma.
~ racji swego pobytu w
ofiarował cesarz Wilhelm 30000
zakłady dla ozi2ci w

Pozn'lniu
marek na

Poznaniu.

Odpowiedzi Redakcji.
Panu

Jag.-Wysyłamy

wszystkim

LOTERJA.
Dziś, w pierwszym dniu ciągni1rnia 2 kl
loterji Królestwa Polskiego wyszły następll•
jl\Ce główne wygrane.

10,000 rb.-18577
1000 rb.-8781
600 rb.-6022 16695

400 rb.-19898
150 rb. - 1546

4268

H.8~4

15800 19173 19881 21892 23414.

SPRZEDAŻ i KUPNO .
załatwia szybko

miński,

ul.

i tanio tylko Fr. Ka~
37a.

Przędzalniana

Uskutecznia lokatE} kapitałów oraz dzial
informacyjny.

'~tri~~ny na~łB~a[l

Wiadomość

w drukarni, Widzewska

106~·

Nr. Ił.
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list ktoś csytał•• on• jednakie włoau nfa wloa .ona• mimo to włos w liście 1nalazła.
jfzJki mówiły, te włos pochodził z brody
pana naczelnika.
Oryginalny toast. • Wołg.• pisze,
że vodczaa obładu, wydanego pr. ez k11pc6w
w Niższym. Nowogrodzie na cześó premiera
Kokow!'ewa, wyróżnił si~ toast prezydenta
mia11ta i prezesa komitetu giełdowego p. Si·
rotkina, który powiedział: • Wzoosz~ tu łoasty
na cześć prezeaa komitet11 giełdowego i pre•
zydNta miuła. l1ecz co my znaczymy, jłlśli
rotę główni\ n nas od~rywa urzędnik. Pijmy
za zdrowie, szanownęgo p. Bułykow.a, zarzf\•
dzaj„c<:go izbą skarbowi\•.
Toast powyższy wywołał burz~ okla•
1ków i śmiech.
iył,
Złe

+

Z Litwy i Rusi.
O Cena ziemi na

P-0dołu. „Prsrci~tna

ceu ziemi z'zestawiania tranzatcji zawartych
w ciągu 1912 roku, t•k się pned&t:a wia w po·
szczególnych powiata~h Podoła: w pturiecie
lityńskim 296 rb.!'?J& dzie11ięcin~, w pow. Ja.
tyczowakiin-311 rb. uasyeltim-3·33 :rb., w
w.innickhn-347 rb., w bałotim-344 rl>., w
mohylowskim-350 xb„ w ulhopolskim-363
rb., w kamienieckim - 366 rb.. w jampolskim-374 w płos1dTowskim - 386 rb., w
bracławskim-4.35 rb. i

w

1aa,i8,ńskim- 463

rubli.

O Emigracja żydowska. Wynsuyła z
portu w Bremie 86-ta p.artja emigrantów
.ZJdow-słdch do A.mecyld. W parłji su.jduje
się 125 osób. B7-ma partja w1ruza29 wrze.Will.

Obecnie żyd.wme Tow. emigracyjne
pnyjrnuje zapisy ~a 88 partji, kt6ra wyruIZY w październiku.
O Jak ludzie robłą „interesy•. Przed
nied&wnym czasem _jeden t: domów prey
Kreszczatyku w Kijowie przeuedł na wła·
•ność banku Wołżsko-Kamakiego. Dom ten .arząd banku mi~ znieść, a na jego miejscu
wznieść nowy „drapacz llieoa•, na przeszkodziG czemu stanęli lokato.rowie, a _głów.nie
właśoiciele sklepów frontowych, oraz właśei•
cfol, znajduj!\c&go się na dwu piętra.eh bote·
lu. J;ołca torowie ci związani ł są , z domem
kr·iitaPJymi lub długoterminowymi łontraktam_i
których rozerwanie koSJ!tować będzie zarząd
banku eumy baj'Jńskie,
Oto właściciel, znajdującej aię w tym
iniu do niedawna piekarni, otrzymał gotowizną 40,000 rubli, za odstąpienie od 9-letuie·
go kontraktu; właściciel biura technicznl:!go,
otrzymał podoi.ino 25,000 rb.; właściciel ksiłi)·
t?arni-20,000 rb.; właściciel mag1uynu kau•
kaskiego-5,000 rb. i t. d.
Najwięcejipodobno .Arobił•

właśeiciel

i10te1u, który "miał no-s" i na krótko prz~d
sprzedażą bankowi domu, kupił hotel, płacąc
swemu poprzednikowi 11umę wyższą od Ewar·
tcści urządzenia hotel.u i ... ._kontraktu, Lbyle
z.a.raz.

ZKrólestwa.
§ Przeciw neofitom.

Według

douiesienia gaz~t żydowskich, pod Otwockiem odbyły się dwa zebrania młodzieży
żydow s kiej, poświęcone walce z neofitami.
Na pierwszem zebraniu uchwalono hasło:
.Precz z obojętnością, karać neofitów•, na
drugiem zaś postauowiono urządzać odczyty,
wymi erzone przeciw neofitom, oraz zbierać fundusz na cele tej walki, i na wy·
drukowanie broszury agitacyjnej przeciw
neofitom.
§ Włamanie do kasy ~ ltypote•
cznej. (a) 8obotniej nocy, ~znjka kasiarzy
WY.łamała okno do kancelarji piotrkowskiego
gubernjalnego wydziału hypotec znego, mieszczącego si~ w domu Kempińskiego przy alejach aleksantlrowskich.
W oknie wyłamano ~elazó.e krnty, po•
czem złoc 1 yńcy rozbili kratę oguiotrwałą i
-.,abrali z uiej 130 rb, gotówką, oraz papiery
warto ś ciowe.

§ Zj;szd w Piotrkowie. Na rozw niedzielę o godz. 2 po poł. w
Piotrkowie. zjazd przedstawicieli tow, płl
życzkowo-oEzcz~dnościowycb gub. piotrkowskiej przy było 150 delegatów, w tej licz·
bie wielu wybitnych działaczy społecz
nych.
W lic:tbie odczytanych referatów, O•
gólną uwagę zwróciło przemówienie dyr.
Lipskiego z Sosnowca. Poddał on rzeczo·w ej, le r:z oetrej krytyce działalność warsz,
Banku Współdzielczego, który zatracił pierwotny swój charnkter eentrali, regulującej
i wspierającej operacje fmaa11owe koopera·
tyw, natomiast zepchni~ty zostal do poziomu zwykłych instytucji bukowych.
Zjazd uchwalił utworzenie własnego
banku współdzidczegG w Piotrkowie, na
poczęty

I

wiór istniejącego już w Płocku. Nowa wieczorem, w niedziele ł śwłqta od. l·ej do twem prezesa p. ][, Pes.t hw1klego 9db} ło .
aię miesięczne zebranie Stow. · majstró~ fa.. l' '
inatytucja obsługiwać b~dzie wezystkie tow, 3-ej pp.
Czytelnia pism Tow. „Wiedza",
_ 2 .!ł~. '
-'
poż.-oezcz~dn. ziemi piotrkowskiej.
(Piotrkows"ka 103), otwarta od g. 6 po poł. do brycznych gub. Piotrkowskiej.
Po od~ytaniu protokułów posiedzeń za. '
10 wieez., a w niedziele i święta od godz. IO-ej
rano do godz. 10-ej wiecz.
rządn, omawiano •rrawo · budowy własnego '
Muzeum nauki i sztuki. (Piott-kow- gmachu, która,z powodu przeróbek pfoau, od·
ska nr 91). Otwarte jest od 4-ej po południu
·
do IO.ej wiecz., a w święta i niedziele od 12 łołona została do wiosny.
zająó sit w najbliższych
Postanowio110
wiecz.
O
I
do
rano
(:) Ćwierć miljona na kąpie•
dniach zbieraniem deklaracji udziałowych
le ludowe. Znana ze swych hojoych ood członków.
fiar na cele publiczne, inś. Eugenja Kier·
Za trE!Ściwe sprawozdanie 1 wycieczki ·
bedziowa, złożyła za pośrednictwem d·ra
wystawę kijowską p. Pestkowskiemu po•
na
jaPolaka,
Benni'ego na ręce d-ra Józefa
dziękowano oklaskami.
ko prezesa warsz. Tow. Hygienicznego,
Nowy okólnik.
Przyo\1ylnie pr1yjtt• zaproszenie komi·
ćwierć miljona rubli, z przeznaczeniem tej
urządzauego ua rzeoii
Główny zarząd komitetu do spraw tetu wdnia kwia.tka•
(a)
sumy na budow~ domu noclegowego wraz
rozesłał szkoły rzemiosł i postanowiono wziąć czyń·
Petersóurgu
w
kredytu
drobnego
E kąpielami ludowemi w Częstochowie dla
do 1spektorów nowy okólnik, wyjaśniający ny współudział.
pątników.
Na członków przyjęto pp. Bolesława
że koncesje wydawane na zakładanie no•
(:) Handel żywym towarem.
pożyczkowo-oszczęduoś· Wieczorka, Michała Kucharsli.iego, CezHa
towal'zystw
wych
Rozbestwieni bezkarnością, handlarze żywym
Franc!szka
Skąhskiego i
towarem coraz jawniej uprawiają swój pro• ciowych. ważne są obecnie tylko w prze· Wendlinga, Józefa
ciągu roku. Jeżeli w tym okresie czasu Janiaka.
swe
załatwiają
bezczelnością
cał11
s
i
ceder
Ze Zgromad:i:enia Czeladzi Zduńskich.
tranzakeje w wielkich miastach. Ostatnio T-wo nie rozpocznie działalności koncesja
W niedzielę d. 14 b. m. o godzinie
wartość, jednakże założyciele
swą
traci
swołali ttni rodzaj zjazdu w Warszawie, o
mają prawo prosić władze O prze· 2 po poł. w lokalu przy ul. Głównej pod
T-wa
policyjne
władze
się
czem jedmik dowiedziały
M 11 odbędzie się walne zebranie czela·
i przedsiQWziłi)ły (szereg energicznych ~rod· dłużenie koncesji.
dzi, na którem odbędą się wybory pod.
przemyśle.
w
Ożywienie
ków.
(z) W fabryce K. Hoffrichtera przy starszego zgromadzenia.
W iy{lh dniach policja warszawska na
Niedoszłe zebr.; nie.
skutek doai::-s i eń z:trządziła rewizją w hotelu ul. Kątnej J\! la z dniem dzisiejszym przłil·
(z) Zapowiedziane na d. 7 b. m. ze·
Błowianskim przy ut Podwał 17 (tuż obok dzalnia „cienka" puszczona zostanie na
pełnomocników kas chorych pr ~ y
branie
oyrkułn). gdzie odbywać się miały wszystkie dwie zmiany.
Długiej .N'2 45, na które delegaci "1triyul.
•
ludzi
100
około
znalazło
Pracę
•posi.edzerua• handlarzy żywym towarem. Ja·
mali prowizoryczne pozwolenie, nie odbyło
koz iatoł.Jlje w pokoju, zajmowanym priez
Urlop.
się z przyczyn od uczestników r.ebrani:.\
niejaką Muję Glejbiez z Buenos-Ayres, przed
(a) Wice prezydent m. Łodzi, An· niezależnych.
bty Zll81U\ w Warszswie stręczycielkę, zaste.• drejew, wyjechał na kilkodniowy urlop.
Przybyli na zebranie pełnomocnicy z
no pięc'iu włascicieli .upanarów. Całe •to·
Nowa szkoła muzyczna •
i postanowili powtórnie wyałać
fabryk
24
warzy.@tw.o• wybi.E1rało się w'docznie na -po·
uczel• delegację w celu uzyskania poz-...-olenia na
Powstająca w naszem 1nieście
lów, ba przed hotelem oczekiwał na nich sa•
nia muzyczna pod kierunkiem prof. A • zebraniP.
mochtht
ZatwierdzE nie zapisu,
dzięki ogłoszonemu doborowi sił
Helfgata,
ObMnych aresztowano i odesłano do
(b) Władze ministerjalue zatwierdziły
i artystycznych
muzyczno-pedagogicznych
wydziału .iledczego. Rewizja wykryła w po·
w składr,ie p. ofesorskim - wzbudziła po· zapis b. poborcy łódzkiej kosy skarb wej ś.
koju prócz di>ŚĆ cennej biżuterji, 7,000 rubli
p. Feliksa Kroczewskiego w sumie 10,000
wszecbne zainteresowanie.
gotówkil
odsetki od których maj!\ być wypl11cuue
rb.,
W niektórych klasach liczba kand) da·
tów przewyższa komplety, wobec czego jako stypendjum studentom pJ!iteehnil•1 wi:rdyrekcja zamierza otworzyć li.lasy równo- sza'Vskiej, synom urzędników łód7.kiej kasy
skarbowej, a w braku tyt•h synom ur~ę<lni
ległe.
sąsiedztwa.
Szkoła mieścić się będzie w i;tpec_jalnie ków piotrkowskiej hby skarbowej.
Porzucone dziecko.
X „Lutnia" łódzka w Luto• urządzonvm lokalu przy ul. Piotrkowskiej
śledczego w Ło
wydziału
biura
Do
(a)
kanm.
b.
14
do
j.
t.
miersku. (t) W ubiegłą niedzielę od- Nr. 96. Chwilowo
dziewięcioletnią dziewczyndostawion1
dzi
Space·
ul.
przy
się
mieści
szkoły
celarja
była sio w Lutomiersku uroczystość poś
kę Annę GraLowską, którą znaleziono błą
rekwizytowego rowej 40.
więcenia nowego budynku
kającą się w lesie koluezkowsldm.
m.
b.
·16
wykładów
Rozpoczęcie
dla lltraży ogniowej.
Według słów dziecka w ubiegły czwarEgzaminy rządców domów.
Na program urządzone~o z tej okazji
jej przywiózł ją na stację Baby
ojciec
tek
(a) Wobec faktu, że wielu rządców
koncertu złożyły się: gra solowa na forkoleją a potem zaprowadził do lasu i tam
tepianie, deklamacja oraz dwie jednoak:- dornów naszego miasta nie zna przepis. melzostawił na pastwę losu.
tówki1 odegrane przez miejscowych arna· dunkowych, policmajster m. fr1dzi postano·
Rewizje i aresztowania.
wił urządzać specjaln~ egzaminy dla rząd·
torów.
(a) W niedzielę w nocy liczne patrole ·
Spiewał również potrójny kwartet ców domów.
nocne policji miejt'kiej . wraz z agentaq1i
Kursy strzeleckie dla policjantów.
męski .Lutni" łódzkiej pod batutą dyr.
(a) Policmajster łódzki, rctmistrz Gru- wydziału śledczego dokon.}·wały licznycłt
Mazurkiewicza.
Nadto popisywał się znany u nas bu- zinow wprowadził praktyczne kursy dla rewizji i aresztowań u:~ ulic;-i eh nasego
policjantów strzelania do celu z mauzerów miasta.
morysta p. Urstein.
Aresztowr.no 24 podejrz.anych osobisUroczystość zn kończyła wspólna uczta, browningów oraz karabinów.
między innemi jednego 7bieglego
tości,
u koncert ludowy.
połączona z zabawą taneczną.
katorżnika poszukiwanego przez w ład ze od
(t) Wczoraj w sali Stow. RobotniX Rabunek w lesie lućmier•
skim. t1o1) W lesie lućmiersk1m na 6 wior· ków Chrześcjańskich · odbył się drugi z lat pięciu.
ftąpad bandycki.
ście pomiędzy Ogierzem a Ozorkowem, w szeregu kcrncertów, organizowanych przez
12 w połnd11ie na
g.
o
Onegdaj
(a)
nocy dokouauo kra<lzieży dzie~1ęciu • paczek ks. Albrecht-i. Na całość pro;;ramu złoży·
bandytów napa·
trzech
Przędzalnianej
ul,
przędzy, wartości 2-17 rb., z wozu frachtowe- li się: dwukrotny wyc;tęp chóru mieszane·
go, należącego do kupca ozorkowskiego, Ja• go, orkiestra, skrzypce solo (p. Hofman), dło na inkasenta firmy maszyn do sz,Ycia
deklamacja (p. Osl;ar Szeffer i p. H. Ma- Singera, Karola Lenina i zrabuwali mu 45
J·uba leka Waldmann,
rubli.
X Potajemny heder. W gmi• tusiakólh1rn).
Zaginione dziecko.
Nnrlto wystąpiła uzdolniona śpiewacz
nie Wi<1kitno w majątku Borens11tejna, wy(a) Zamieszkały przy ul. Nawrot pod
kryto potajemny heder. Nauczyciela J ank!a ka, p. Marja Stagiei1ska i odśpiewała szereg
Alberta, zamieszkałego pr1y ul. A.leks&u- pieśni Moniuszki, Paderewskiego, oraz lu· ·M 1, Motyl Orłowski zameldował pol~<! j i
drowskiej pod nr. 5, pociągnięto do sądowej dowych przy akompanjarneucie prof. Tade· że 15 letni s_yn jego Lewek przed kilku
dniami zaginął w drodze do szko-ly.
odpowiedzialności oraz skonf1skowa110 pod- usza Mazurkiewicza.
Romantyczny cudzoziemiec.
Sz.:zere uznanie należy się ks. AIrłi)czniki szkolae.
orga·
E:nergiczną
i
inicjatywę
za
brechtowi
wód·
sprzedaż
X Potajemna
(b) Przybyły d ~ I;i1dzi w i11teresach
ki. Za potajemną sprzerlaż wódki urzędnicy nizację koncertów popularnych dla szero- handlowych Gustaw Halin, podp iw s zyscibie
akcyzy pociągnęli do odpowiedz~alności wła· kich mas ludowych, dających im możność w jednym z kabaretów, za· namnwą doroż
5cicieli eklf'pików w gminie Zeromiu pod spędzani!\ godziwie i pożytecznie wieczo- karza, udał się do dam z półświatka;' u
Regowem, mianowicie we wsi Rzeczki Wła· ru. Godnym pochwały jest również zwy- których przebył jakiś !!zas, poczem przez
dysława K u mińskiego i we wsi S11ymc.zyce czaj wczesnego rozpoczynania koncertów tegoż dorożkarza od wieziony został do
(o g. 61/2 ), gdyż iobotnicy, uczęszc~ający dornu.
•
Wincent01!:o Dc-fi1~sk!ego.
1
Po powrocie do domu H. źau\\Yaiyl
X Krad~1ez w .o~ohcy .. . We na nie, mogą po wyczer pa niu programu
folw~rku Ce~ro.w1ce pod ~es11~ 1erzem. n1e':"y- . wcześnie n dać Rię na spoc;.:ynck. System- brak portfelu, w któr~m ' znajdówalo si~
kryc1 złodzle1e spustoszyh m1e~z~ ,1n1~ dz1er- ze względów zdrowotnych dawno wprowa- paręset koron, o czem niezwloeznie zawiahwcy młyna wodneg?, Józ~fo Fe3dys1a, . za- dzony na Zachodzie Europy.
domil policję.
Odczyty T. K. o.
Spędzanie płodu.
~r~wszy 150 rb. gotowką, o ~ł.otych p1erza•
Oświaty
Krzewienia
Towarzystwo
(a) W domu N!! 12 p1·zy ulicy _Z~wadi·
l!C1onków, oraz inne kosztownosct.
u pp. M~towskich, Mal•j:inna
służąca
kiPj
wiadamia że w sobotę 13 b. m. o godz·
w ciąźy. a nie , ~hcąc do·
będąc
Stachura
8 wieczorem, w lokalu rrzy ulicy Mikoła·
1
jewskiej M li p. L. Alter z Warszawy puścić do naturalnego rozwiązanta, '· za po·
Stanisła
·letniej
17
koleżanki,
średnictwem
Kalendarzyk~
wygłosił nader cieka wy i nadzwyczaj ak·
tualny odczyt p, t .• Kryzysy przemysłowe wy I1istkiewirz, otrzymała od niejl'Lkiej
Karoliny Lipskiej za!llieszkałej - prfy ulicy
Dzil!i Sergjusza P.
i związki zawodowe'.
Jutro Mikołaja. z Tolent W.
pod ~ 50, lekarstwo ' lla ' spę·
Zawadzkiej
Treść odczytu obejmuje Kryzysy han·
hn1i:>na słowiańskie' dziś Sobiebór
które poskutkowałq„. 1
płodu,
dzenie
dlow1:1 w wiekach średnich. Kryzysy ka·
jutro W łady bój
Jednakże za wiadomi-ona policji\ ' w,fała
pitalistyczne w I połowie XIX wieku. Zja·
Wschód słońca o g. 5 m, 25
2!
• 6 •
"
Zachód
111iska społeczne towarzyszące kryzysom. się w tę S!lrawę, pociągając wszystkie :: trzy
„ 13 _ 56
Długość dnia
kry11ysów w pierwszej po· służące do odpowiedzj11luości Ipp10j za do•
Stan pogody.-Podtugobserwacji opty- Ostry przebieg
"' - ·. ,,
. , ..,\ ~~~
Puwstanie związków konanie abortu.
wieku.
XIX
łowie
'!"· .i· '
ka lt. Rittera, ul. Piotrkowski-. ~ 85.
{Sprzeniewiei'zenie.
.
12° ciepła. ~awodo~y,·h Przeciwległy charakter kryTERMOMETR: Rano o g. 8.
Zamie'i3zlr11ły pr~y 1!}· P.jotfkQ?[ęl~iej nr.
„
140
Połudn. o g. 12
„
„
zysów współczesnych, Kryzysy u nas.
•
Wcz-oraj o g. 8 w. 111
„
„
64 ni~jaki Uberbaum ~!H~l~~oml{ 'p§Ji41~. że
dla
kop.
50
do
10
od
miejsc
Ceny
Minimum 10 ciepła. BARO· 761 najniżej
uie~ak1 Jndet Tra ub fłt~illł od .· n·1e,g.~ 'i'b,wary
członków !'.> kop.
najwyżej METR:
•
Maximum 14
500 rh. w ~1!1· d'.1slnrA~~hfa "redoe•
wartości
fabrycznych.
majstrów
stow.
Ze
·
llygrometr 70.%wilgoci.·
(z) Dnia 6 b. m. w lokalu własoym mu z kupców, Jecs t9~\fU nie dostarczył i
Bihljoteka Stebeloldch, OU.kołajew.
•b. 69> D~warta cod•nnie od g. 9-ej do 8-ej przy Nowym 'Rynku or, 6 pod ·przewodnie• przywłaszo1ywiuy go ' ,ą.~~ie ,,. z'bfg41. ,'·i!j (b)
~.i~ n~·
· · · „t ~"

Z Warszawy.

KRONIKA.

Z

~((t
ł

jakiem cieszy się
nasze arcydzieło

Ze względu na
powodzenie,

•

..,.. OSTATNIE

~

DNI POMPEJI

podlug znanej powieści Edwarda Bulwera w 7-iu
częściach 2500 1netrów dl'.ugości przedluzamy termin jego
den1onstrowania do piątku wlącznie. •
!! Tylko
jeszcze dziś, jutro, pojutrze i w piątek!!!
Ceny miejsc

zniżone:

40, 60 i 80 kop.

Początek przedstawień

Orkiestra· symfoniczna,

Kupon do

'loży

Rb. I.-

o godz. 4, 6, 8 i 10 wieczorem,

składająca się

z 15 osób.

Ili

Tylko 3 dni!!

.... ,

Mi;Qzy innemi f

antomas li serja

JVI )\S -..

przeciw detektywowi JOUVE
Ceny popularne.

Ceny popularne.

Szkoła

e ukac

I

a

H. Cho ewickie·
1nieści się

"r

od lipca
obszern.ym, Rlonecznym frontowym
lokalu przy ulicy E an ... ielickiej ~ 18 (róg
Mikołajewskiej, l•sze piętro.)
Cel i zadania szkoły: 1) Grunlownl.l przygotowanie cbłopl'Ów i dziewczynek
do szkół śt·ednich wszelkiego typu. 2) Wychowanie: a) fizyczne, b) etyczne,
c) estetyezne.
Personel nauczycielski shłada się z dziewięciu!osób wykładających, oraz le-

arza szkolnego.

Zapisy cod . . ie n nie

k

_

Ważne

dla

gospodyń.

między

i

ł Przyrząd
~

ca•
.li:

f;

10-2

Do gimnazjum Polskiego

g

„

Mikołajewska

Aptek<>m i

składom

'1

N

~

1006-1' ~

25.

Główny prz~dstuwiciel D. Ciesielski, Widzewsku 39.
Potrzebni ajenci.

=

aptecznym

większy

rabat.

?

i.--,M

.
I

Kandydaci przyjmowani będą w dalszym ciągu do klasy wstępnej i podwstępnej.
Do klasy podw~tępuej
bez egzaminu.
240- 3

\

Czytajcie „SMIECH"!

~otne~ni l~łDllY

Gabinet

denłyst:;iczny

E. KOPROWSKI

Zakład

Tapicersku -dekoracyjny
fJJł. Przeźd;łeckiega

pr zyjmuje wszelki i obsta lu.n~ i oraz
pos\acla na sktn.dzie otomrp· y l v żanki
itp. Piotrkowska 108
l'l94-25-l

przez W. Szn.vcera).
Leczenie zębów bez bólu elektryczności~. Plomby I sztuczne zęby wsz~l
kiego systemu. Prostowanie krzywych
z~bów. lllasaż wibracyjny. 17D-156

Nawrot NQ 54, i Konstantynowska 75.
· Cena za

·I· (Ofl@~[jań~ka l![lBirn ·I·
chorób zębów i jamy ustnej.

Łódź, ulica Przejazd 8.
Najlepsze ZĘBY sztuczne i plomby
Porada :?5 kop. od 10-7 "Vie •z.

(bzRkoni~c)

instytucji tutejszej, z-akłada
księgi handlowe, s po rząd za bilanse,
ekspertyzy i t . p. Przyjmie też stałe
prowadzenie I.siąg i korespondent:
w godzinach wieczorowych. Dyskrecja
zapewniona.. Oferty pHmienne snb.
.B:rnkbuch" przyjm'<je ..ldru .• N, <J.ł',."

50 kop., mocniejszy
75 kop.

Ogloszeuia drobne.
Rutynowana nauczycielka
A• A• A•freblanka
poszukuje lekcja

Oferty w ~Gazecie" Przejazd 1 dla „Ra.ty nowa na.".
2207--13
nern, najlepsze,
Elementarze Reuss
do
nauki
pręrlkiej

czytaniu, pisan111, rysunków. rachunków, z obrazkami - poglądowemi,
objaśnieniem znaczllnia:
Elementarz
Polski po 6-20 kop., Polsko-Niemiecki; R-0syjsko -Niemiecki; PobkoRosyj~ki każdy po 12, - :!l ,-4.•J kop.
Nakł<id autora. Złota 6, Warszawa.
2205-12
żelnrnvch

a bry:< 1"1.ebli
Fczyń
kuchenny! h

i skład ua·
C'1 ,,11" rn· s kiego ł
Leu ka, ltlikol<tje1< ~ka ~ tel. 2:1·b5.
Ceny 1iajniższe n u 1 a1y.
22)3-9
1

b~

aszyny 2 Siugera prawie nowe
Mbenkowc
i maszyua. za 16 1b. Piotr.

dyplomowany nauczyciel

Burbałter-koreJpnrtdenf

słoik

iajłatwiej>'ze

Potrzebny
lrntolik,'k:i.waler, do szko(v prywatuej.
Ofe rty wrnz z ozuaczeniem pensji
składać 'v administracji tego pisma
pod lit.• O. B. K. 8"
17 7-3

skła

Piotrkowska 35 (w lok. zajm. dawniej

Pierwsza

poważnej

sprzedaż

,

H
ID

Pani jeszcze nie u żywała kremu
tak bardzo rozpowszechnionego n ~
\'
cał ej kuli ziemskiej z niezawodnyrr
rezultatem. Wydatek nieznaczny,
. '"'
·
~j a korzyść wielka. Wszelkie piegi,
· ) ~ opalenima, plamy, pryszcze, wąg
1
1 ry i liszaje natychmiast bezpowro1
J tnie znikają. Dla uniknięcia naśla
\ j downictwa
tylko w
~ ,
dach aptecznych na

Nowo-Cegielniana 9.

o

3

Czy dop1 a dy?

low. ~ lf lUIA

„Elly" do sprawdzania mleka ~ do roznoszenia gazet. Zgłaszać
N
w domowym użytku.
a się do Administracji Nowej
Za pomocą tego małego przyrządziku ma Sz. Pan! możność łatwego
skontrolowania jakości spożywanego mleka i sprawdzenie, czy płaci Szan. Pa- ;; Gazety Łódzkiej-Przejazd 1.

ni za mleko czyste. czy też .ochrzczone " mniejszą lub większą dozą wody.
E
Ta okoli:zność. już ze wzg l ędów zdrowotnych, winna być miarodajną,
N by przyrząd ten znalazł zastosowanie w rękach każdej szanującej się gospodyni i w każdym domu , tcrnbardziej, że minimalny koszt przyrządu pokrywa
się tak ważnym zyskiem jak zdrowie przy użyciu mleka nie fałszowanego.
Do nabycia: Gostyński, Piotrkowska 68; l:'i1 b .neichen, Piotrkowska 82.
,: Sidad apteczny Arno Dietel; Weinberg, Piotrkowska 38; Lenk i Chodkowski

~~~~I(

2280-3-1

kowska 103-5.

~ \VYNAJI~~i ~

zgubiła

Gajde
paszport z gminy
Marjanna
Grabice, pow. i gub. piotrkowskiej.

karet i powozów ubli 3.000 jest
R
Chojny.
Jł euman
Cmentarna NI 1

'fi.

Telefon Nr. 10.53.
nowe ulepszone do sprzedania.
Magle
po EO TJ. KonstantynoVI ska
108,
SI\ i;zopy i stajnio do

od I pażdziernika.

do ulokowania na

nypotekę, może być Bałuty, Ruda
Wiadomomość n Przedeckiego

ul. Piotrkowska M 119

iam:l.ił

2233-3

)fi
wynajęcia

2220- >

Rutynowana
po>'zukuje

2227-3-1

nauczycielka. freblanka.
towaritybtwa do wspólnej nauki dla. 7-letniego chtopczyka.
Widzewska Mi 147 m. 38, od 5-7.
223-i-3--l

Nr. 1.4.

....

~„„„„„„„„„„.~„

•EURASTEllJA.

Pierwsza Lecznica

Pośród środk<łw :.owoczesnych, które lekarze chętnie zalec::ł~,
ujmuje pierwaze miejsce środek wzmacniający nerwy,
"

MUIRACITHl•·ALEKSANDRA.

45.

chorych

Piotrkowska 45 (róg Zielonej), Telef. 30·13.

i nerwowe Dr. I. SZWARCWASSER od 10 - 11 i 41/z - 5 1/i codziennie.
Choroby skórne i weneryczne Dr. L. PRYBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki, piątki od
11/ 2 -2 1/ 2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 - 9 wieczór.
Choroby dzieci miejsce porad dla matek szczepienie ospy Dr. I. LIPSZYC codziennie od 1-2 pp.
Choroby chirurgiczne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 i 7-8 wieczór codziennie.
Choroby kob&ece Dr. M. PAPIERNY od 3 - 4 codziennie.
Choroby oczu Dr. B. DONCHIN Cbdziennie od 9 - 10 rano.
Poniedziałek, wtoek, środa, czwartek od 1-2. pp.
Choroby nosa, uszu i gard!a Dr. C. BLUM Piątek, sobota, niedziela od 9 - 10 rano.
Wewnętrzne

Analizy kr•i, wydzielin. moczu.

~

-

---

przychodzących

dla

Choroby nerwowe z~jmują obecnie wybitne miejsce w badaniach
lekarskich, w szczególności zaś przedwczesna niemoc nerwowa
czyli neurastenja u mężczyzn, którajest nadto n iebezpie czeństwem
nie do Jokcewaionia.
Przedwczesna niemoc nerwowa jest przeważnie wynikiem
bądź umysłowego, bi:,d:f. fizycznego przelSlęczenia, nadużyć płciowyclt,
itcl. odbija się szkodliwie na. czynnościach c ał e go org anizmu, tak
że dolegl<wości tego rodzaju, jak brak apetytu, osłabienie pamię
ci, drgawki nerwowe, opresja, podniecenie itp. są czę stokro ć objawami tgwarzyszącemt przedwczesnej niemocy nerwowej. Dlatego
tcź w wypa.d-kach podobnych uie należy zwlekać, lecz zawczasu
zwrócić się do lekarza, który, jak to już wzmiankowaliśmy, rozporządza tak potężnym środkiem jak MUIRACITHIN ALEXANDRA„
Prosimy o przeczytanie broiozurki ,.; odezwami l ekar zy, którą wysyłamy zainteresowanym franco i bezpłatnie. lllUIRACITHIN ALE·
XANDRA sprzeci.11.je si41 we wszystkich większych aptek ach.
Kantor Przetworów Chemicznych St.-Petersburg, Malaja
Konimiznaja 10.
Wobec tego, że w ostatnich czesach ukazały się w sprzedaży
liczne, a bezwartościowa naśladownictwa naszego MUIRACITHIN'U
ALEXANDRA, ni~tytko niewypróbowane klinicznie, ale i nie da·
j~ce żadnej pewności, co do nieszkodliwości części składowych
prosi:rny -tedy Sz. Publiczność o baczne zwracanie uwagi na nasz:\ ..,j<
markę ,,MUIRACITHIN ALEXANDER" i odrzucanie naśladownictw. ~
['.·
...
....

lękarzy ·specjalistów

lllF"' Hygjena twarzy i rąk

~Wszechświatowej
I
sławy
''

SIMI" (P LY N)

Badanie mamek.

Porada 50 kop.

Dr. H1nr~k Wa~mnin

iJ1G

l.;delik.atnia sk~rę:
leczy radykalnie i
~
'.lsuwa wągry, piegi, liszaje, krosty, oraz poły~k twa~zy.
~ Nadaje twarzy piękność i urok młodości. :: Cena flakonu Rb. 1.70.
Przedstawiciel Józef Grossman, Warszawa. Złota 16, tel. 184-00. Próbny
flakon wysyła się po otrzymaniu rb. 2,25 k. z przesyłką-można markami.

CHIRURG
powrócił

Średnia Nr. 11.

Tc1ef. 14-22.
17-G2-5.

Zdrowie jest najcenniejszym skarbem dla wszystkich/
Słynna w całym świecie

HERBATA z

fil Ull-kiłSOOJeJ Szkole Handlowej ień5kleJ I
C.

Waszczyńskiej,

Zielona 15,

Egzaminy wstępne do klac; przygotowawczych i i-ej zaczną
się d. 26 sierpnia, do klas wyższych-28 sierpnia.
1-ekcje 1-go września. Podania o przyjęcie przyjmuje kancelarja szkoły codzienie od 10 ej do 1 ej godz.
Szkoły,

Dyrektor

P. Foerster.

I

. Powrócił

-

Przy~posabia chłopców 1i dziewczynki do wszystkich średnich zakładów

nau1rnwych

Szkoła
z

Koedukacyjna Maru Chojnackiej
obecnie ul. Uonstar.ł::rnowska 18.
~ok szkolny I września. Przy szk~e
Zakład

zasłosewaniem wys;i~;1ń hygjeny.

Freblo•ski

Śpiew. Tańce. Gimnastyka rytmiczna.

Zapis codziennie od 10 godziny do 6 wlcczorcm.

•

,

-

..... •

. •

• - : .-

:

'

• . • \. : „

=-- -

Kursy dla freblanek.
1703-3-I

Południowa Nil 2.
Telefon Mi 13-59.
Syphilisl choroby skórne, włosów {kosmetyka ekarska) weneryczne, moczopłciowe i niemocy płciowej.
Leczenie sy.phi1isu salvarsanernErlichRata "606"-914 (wśródżylnie ). Lec zenie elektryczności!ł, elektrolizą (u suwanie szpecących włosów) oświetlenie kanału (uretroskopia).
l?rzyjmuje od 8-: 1 r. i od 4 - 9 pp„
panie od o - 6 pp .
Dla pań oddzielna poczekalnia.

Ulica

Lekarz-Dentysta

J. HABERFELD

mieszka obecnie ul. Andrzeja .M 2,
róg Piotrkowskiej, I-sze piętro.
Przyjmuje jak dawniej .
Telefon 17-31.
1691-203

zębów sztucz-

nych i złotych koron.
Reparacje i przeróbki sztucznych zębów na poczekaniu.
Wyjmowanie zębów bez bólu przez lekarza-dentystę

M. Lernera.
Ceny bardzo

Or. L. PRYBULSKI

- ' - ; ,; -

specjalne laboratorjum

Dr. M. Gromski

1349

przystępne.

Choroby dzieci.

Dzielna 9

od 3-5 po poł.

Doskonały

„Koniak lmperi81"
887-20-27

Z Warszawy

zamieszkał

w

gardła.:

Łodzi

przy ulicy Zachodniej M 57,

gdzie :pnyjmuje od 9-10 i od 4-6 po południu. Tel. NI 3S-34.

Dra L. Klaczkin
KONSTANTYNOWSKA 11.
Sylthilis, skót-ne, wener„czne
choroby dróg moczowych.
LECZENIE SYPHILISU
EHRLICH-BATA 606.
Przyjmuje od 8-1 rano ·i od 5-8
wiecz„ dla dam osobna poczekalnia
od 4_,...5, W niedziele i święta tylko
do I rano.

·Dr. Stanisław LeCrJinson

. przeprowadził się
na ul. Piotrkowską M 87.
Choroby wewnętrzne, płuc i serca.
W sierpniu przyjmuje tylko od 5-7
p<1 poł.; w pozostałe miesi!\Ce i od 8-9
rano.
1661-20
Telefon Nr. 8-10.

Dr. Alfred Hejman
Specjalista chorób: uszu, nosa i

10

b. asystent ldiniki \J erlitisklej, specjalista chotólJ wenerycznych, skórnych,
~
włosów, niemocy płciowej.
Przy Jec1enin syfilisu stosuwilnie
preparatn GUG"-·-.Dl.:t" . I eczPnic za
p«rnocą Plektryczn oś ci (elektrc.Ji za).
~In s aż wibracyj1:y, badanie nHek, J ę
cherza i kn1;alu. End oskopia i cys 1„ .tikopia. Godzm~- przyjęć; oa 8-1 I
od 4- 8, dla pari od 4 5-ej. l4J.;\
0

~

Dro JEhNieKI ·
weneryczne, skórr
dróg moczowych

ul. ANDRZEJA N!! 7
9-J2 i 5-8, w uied zi-de i święta 9-1
Telefon Nr. 170,
1404

Dr. Fran~i~Hk K~zi~lki~wi~z
(starszy)

mieszka obecnie Przejazd :Nr. 8,
front, 1-e piętro.
142.
Przyjmuje od 9 1/ 2 -12 i od 6 - 8 w,

15

przepi;owadził się
Srednią Ni

Zawadzka li! &,

b. asysteftt petersburskiego szpi1 tala
miejskiego, specjalista chorób
wenerycznych, skórnych i niemocy proiowei, ·
1688-150
Przy leczeDiu syfilisu ustc.sowanle prepa·
ratu ~LlCH-HATA 600-914. Leczenie za
pomoc'l elelrtrycznoścL Oocfzlny przyjęć od
.
.
8-2 i od 6-9.
Dla- paa od 4 - 6. Oddzielna poczekalnia

W

nerwo~e

i

umysłowe)

POWROClt..
'

.172E:O-l

Powrócił

Dr• Rosenblatt

gardł.a

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

Ulica

Pi~~~f~:~-~4~a M

poł,

35

•

eee~see~· meee:es~e3eeeE:eeee

Dr. M. PAPIERNY
Akuszerja i choroby kobiece.
b. ordynator warsz. uniw. klin. akusz.
Przyjmuje od 10-11 rano i od 4.i pół
do 6 i pól po poł.
Połudnbwa 23. Telet. 16-85.
1766-0

Dr. i. ilnitł~in~ Dr. 0100.S. Aronson
na ul.
3.
Specjalista chorób wenerycznych,
Bkómych z kosmetyką lekarską (twarz,
włosy etc.).
Przyjmuje od 9-11 i pół i od 4 i pół
.do 9 wiecz.

Dr. Trachtenherz
ulic:a

Ilr. PAŃSKI

(Choroby

były

asystent klinik

berliński ch

Piotrkowska 120. Tel. 31-82.

Akuszerio i chorobv kobiece.

od 9-11 rano i od -5-7 po potudnin.
W niedzielę od 11-1 po p o ł. 1492
&Sses~s~eeess~9s~~ewe~e~

:Or. B. Czaplicki Hr. Jan
Ordynator szpitala Anny-Marji.
: Piotrkowska
,

Ił!

120.

Telefon 32·33.

Przyjmuje od g, 11 - 12 rano i od 6
do 6 i pół po poł.
w niedziele i święta od 10-11 rano
tłoćw

Jana Grodka, Widzewska 1i

106~

Cywiński

akuszer

Piotrkowska 192
przyjmuje od 4 do 5 po

południu.

1792-9-1

~V.

Or.

ćhoroby

Choroby uszu, nosa i

1644.
--------------

w smaku

Żądać wszędzie.

Dr. med0Zawadzk1
p. LAłtGBARD

Harcu

Przejazd N! 8. Tel •• 17·14

LECZNICA ZĘBÓW
Plombowanie i

gór

{Dr. LAUER'S HARZERIGEBIRGSTEE).
Zalecan:i przez najsłynniejsze powagi ekarskie, zatwierdzona przez Departament Medyczny przy Ministerjum Spraw Wewnętrznych w Petersburgu jest
jednym z najniezbędniejszych środków dla utrzymania zdrowia. Napój ten,
przyjmowany w ilości 2- 3 szklanek tygodniowo leczy: wyrzuty, liszaje, uderzenia krwi do głowy, hemoroidy, reumatyzm, cierpienia żołądka i t. p. przywraca apetyt i prawidłowe trawienie. Działa skutecznie w wypadkach zapalenia płuc, influenzy i choł<'r) ny.
Cena pudełka rb. 1, pół pudełka kop. 50
UWAGA: Każde oryginalne pudełko zaopatrzone jest następującą etykietą
Jedyny reprezentant na Królestwo Polskie i Cesarstwo:
Józef Grossmann, Warszawa, Złota 16. Tel. 184-44.
Zamiejscowym wysyłam za zaliczeniem od 1 rb„ '.~ doliczeniem na koszta;
przesyłki. Wystrzegać się falsyfikatów i podrabianych etykiet !
4f15--2-2

DUTl'tE\VICZ

przeprowadził

ul. Hnwrot 1,

rćg

się

na

Piotrkowskie!.

Choroby: skornn 1 weneryczne
i moczop~ciowe.
rtzyjrnuje od 9- -i:: r_ i od fl--8 w
Panie od 4-& ]'O poł.
'.?O

Laboratorjum
Magistra N. SCHATZA
lódź,

ul. Piotrkowska NQ 37.
Telefon 26-81.

Badanie

łcr~i

ąa

syfil_is.

Wszelkie analizy lekarskie i chemiczne: moczu, plwocin (gruźlicy•
krwi, wydzielin dróg moczo•
płciowych,
wody, mleka i t. d
Choroby uszu, nosa i gardła

Dr. med. J. Szwarcwasser

Piotrkowska 18.
Choroby wewnętrzne i nerwowe .
Specjalne: choroby, ż o łądka, kis zek.
prze111iany materji (cukrovrn: podagra
otyłość i t. d.)
Niezbędne dla djagnozy analizy chemiczne i bakterjolog wydzielin i krwi
w laboratorjum vdasnem. Od 11-l
rano i od 5-7 i ptit po potudniu

Dr. J. Silberstrom
Ordynator Amb, Czer. Krz

yż

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

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

Gardła 1

poC:ług

metody

Prof. Gut •mana. z Berlina..
Godziny przyjęć: od 10 i pół do 12
i pół i od 5 do 7-ej wiecz.

Piotrkowska 165 (róg

św.

Ann})

Telefon 13. 52.

Dr. Sonenhero
choroby skóry, dróg moczol.vych
i weneryczne,
PRZEPROWADZIŁ ~HĘ
11a Zielcną

od lJ -1 i
Redaktor :

8.
5-? 1/ 2 •
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