Poniedziałek,

Nr. 19.
- :

południu,
„„

soboty:z dodałkalłli llusłrowanemi dla prenumeratorów.

Preaumerata ,., lodzi wynosi:
półrecmle

Rocznie 6 rb.,

oprócz niedziel i

świąt

uroczystych.
„„

Egzemplarz pojedynczy 3 kop.

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. I (Telefon 20-30). Nr. skrzynki pocztowej 570.
Rękopisów drobnych redakcja nie zwraca.

S rb .• kwartalnie I rb

IO kop., miesięcznie 50 kop.
Za odnoszenie do domu IO ko~. mleslęcmle.
Zagranic• miesięcznie rb. I.

W niedziele 1

Kantor właan7:

Rok 1.·

1913 r.

'=:"":X:- :

Wychodzi codziennie po
\łt

Września

15

święta

Administracja otwarta ód godz. 11 rano do 1 po

Warazawa, Marszałkowska 81a m 16. Tel. Hl8-95.

południu.

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

Na stacjach kolejowych S kop.
Ogłoszenia:

Nadesłane na 1 stronicy 50 kop. za
wiersz lub jego miejsce, wśród tekstu
60 kop., reklamy po tekście 15 kcp., nekrologja
15 kop„ Ogł<m:enia zwyczajne 10 kop. Zamiejscowe
po 12 kop. za wiersz nonparelowy. Ogłoszenia m~lc
1 I pół kop. za wyraz. Każde ogłoszenie ruj mnie
10 wyrazów.

Zduńska, Wola Księgarnia Welenowskiego.

POLONIA PALACE HOTEL
ALEJE JEROZOLIMSKIE N'! 53,
wprost Dworca
Adres telegraficzn:r i

telefoniczn~

Wiedeńskiego.

Polonia-Warszawa.

1096-3

we
środę

CYRK·TEATR
Sensacyj"na

Rynek Targowy
Telefon 21s68.

•ó

Nowośc''

Tylko 10 przeds~a\~i~ń peł_nego zes~ołu Petersburskiej
znakom1te1 1edyne1 w Europie trupy

składając~j ~ię_ z 20 na~11rniejszych w sw1ec1e artystow. - :Q
W środę 17 września dana będzie: 1) Żona z tamtego świata komedja i-'w 3 aktach. ·;) Wielkie urozmaicone divertisment Szczegóły w :ifi szach.
:3

LIL IP UT W
Średnia 5,
telefon 83-79.
włosów, weneryczne
moczor-kiowe i kosmetyka lekarska.

Leczenie syphilisu salvarsaoem Erlrch-Hata .606' 1914 (wśródtyl•
ale). Leczenie elektrycznością. elektrolizą (usuwanie sz-pec„cycll
włosów). oświetlenie kanału (uretroskopia).
Przyjmuje w czasie
letnich miesięcy tylko od 4 do 8 pp. w niedziele od 10-2.

1032

Dr. Med.

AleksanderMargolis
Zielona 6.

Choroby

Tel. 6-13.

żołądka

i kiszek.

Przyjmuje od 9-11 r. i od 4-7 po poł.'I

Wokrniie krntalizarii
nowych

pojęć.

„Prawda" omawia w ostatnim
numerze drogę, jaką przebył w ostatnich cza"'ach nacjonalizm, który
przed pół wiekiem uważany był za
cechę warstw posiadających i znajdował swój wyraz w szacherstwach
dyplomacji i krwawych zatargach
międzynarodowych, dziś zaś stal się
cechą. zasadniczą demokracji wszystkich krajów i sprowadza się do
zarządzeń politycznych, mających
na celu zapewnienie ludowi danego
kraju st.anowiska uprzywilejowanego
w stosunku do opcych.
„Nacjonalizm starej daty, który rnarq o zaborach terytorjałnych

i o przemocy

sza cytata godna jest uwagi, jako reś mi rlał-nie zo>tało ani grosza; na poznamienny przyczynek do przekształ dróż wydałam z własnych oqz ·~zędnośl'i; dla
ró~nego rachunku u:eży mi się
od ciebie
canej na gruncie n9wych potrzeb i 150 rb).
interesów ideologji politycznej.
3) Co robić z Józiem? (Urwisował si~
całe lato i pewnie nie zda
• p1enee?:zamie·
wziąć korepetytora. Eaergi·

nówki". Trzeba

Mój kinematu[raf.
Wszędzie

Dr • B • Re J•t I
Specjalista chorób: skórne,

zbrojnej, wytworem

środowiska, któremu bezpośred
nią obiecuje
korzyść:
są to
więc

jest

dygnitarze wojskowi i cywilni, spragnieni odzna:zeń, wakansów i posad, fabrykanci armat, spragnieni
obstalunków i dzionnikarze, goniący
za komisowem i ł,1twą sen~acją.
„'l'en to nacjonalizm zakrawa
"Ila śmieszną parodję, gdy się krzewi sztucznie w narodzie, gdzie niemasz dygnitarzy, ui armat.
„Natomiast zupełnie jest 11 nas
na miejscu n.owoczesny nacjonalizm,
który nie tęskni za żadnym zgiełkiem
wojennym, nie zakłóca spokoju świa
ta, ale i nie rezygnuje bynajmniej
z walki o narodowy stan posiadania;
przeciwr.ie: wyrabia i pogłębia pO·
czucie interesów ogólnych, wpaja je
w każdego chłopca i robotnika, uczy
stać
twardo na straży dobra ogólnego i kłaść przezorną myśl narodową w każdy zaczyn praktyczny, w
każde najskromniejsze nawet dzieło;
taki nacjonalizm, pozbawiony n: wet
zbrojnej pomocy ramienia państwo
wego, wsparty jedynie na świado
mym swych zadań społeczeństwie
demokratycznem-dokonywa z pew·
1

nością większych cudów, większe i
co najważniejsze, chlubniejsze i trwalsze zdobywa trofea, niż to się przytrafić może Bartkom
Zwycięzcom,
mustrowanym
według
pruskiego

,,Papa"

dobrze, a w domu ..•
rozmaicie.

czuegol!)
4) Co robić z Franiem'? (Już czas oddać gu do szkoły; n·e.podobua z nim
w do•
mu wytrzymać. W pensjonacie w Zoppotarh
chcieli nam wymówić mieszkanie, t~k się :rncilov. ywał niesforuie. A propos: nauczył się
palić papierosy!)
5) Zuzia chce się uczyć muzyki (pry-

Jeszcze się zieleuią rac hi tyczne drze• watoiP.1 czy posyłać do sz~oły muzyczne'?
wa i moda J!OZWala jesz<:ze nosić słomkowe Dliewczyna ma zdolności. Słyszałeś jak gra
kapelusze, jeucze nie dojrzewa j11rzęliin:1 i .Puppchen" ze słuchu?„.)
babiego lata n e widuć,-ale ju~ ten i ów
6) Trzeba zmienić służbę (Karolina nie
„jarzębinówkę" pije dla rozgr.iewki i .baby"
ma pojęcia o gotowaniu i wynosi co moie.
nasze z letnisk i~lJudów wracają.
Morc . - sia je~t pyskuta i nie chce froter1>wać,
Nie•lla się co łudzić minęły piękne bo jej się Jinja nogi psuje ... )
dni Aranjuezu!
7) Sprawa ubrania. (Wydarliśmy się
Słomiaoi wdowry na gwnłt
likwiduj(ł wszys;<!y-nie mamy w co się ubrać. Zuzi ze
)ekkie sezonowe .stosune.·zki" dla ciężkich d~~ 1 e &nk;enki potrzebne, kap~lusik, _pnlto,
ob.o\\'iązków mnł.7.eński<h. Ten i ów z przPra• Józ efo,. i mundur nowy l szynela cieplejszezeniem patrzy nn żonę wypoczętą .w ' z:tgra- go niema, Franio ro<łarł w~zystko w strzępy
nicach•, na ogorzałe pociechy, rozpuszczone -na~tHczyó nie można. Ali>, prawda-chu·
wakacyjnem próźuiactwem.
wie dla ws~ystkich! Koło butów chodz!ł.„Dla
Niby to się cies?.y papcio i mężuś,ie sie mnie samoj też zdałoby się ...)
rod?.inka tak poprawiła na zdrowiu zagraniCl\, ża żoneczce przybyło na wadze 20 kilo •
• •
a d?.iecia'-'zkom przec:ętnie po 10, ule ju~
• •
w myśli ' obJ;c1n, ile straci na wadze jego • •
-pugilares, wob· c nowych wydatków.,.
Posledzeriio trwa do p6żna w noc~
I cały k1lk11dziesięcio-kilowy • przy byMą~ nie korzyata z przysługującego mu
tek na wadze" czuje obecnie na swoich b'l.r• rrawa g:łosu. Biedny biały murnyu słu " h""
kach.
i z pr ernżl<luiem układa \V myśli budżet. Za
\V domu istne piekło...
to przewodnicząca -· żona nadużywa wprost
Zdjęte przed wyjazdem firanki i
por- swej eloh encjj i sypie jak z rogu obfitości
tjery wstają zawieszone, a zawieszone przez projeU.nni; każdy z nich jak miecz~m godzi
całe lato sprzj\tania, okurzania i froterki w p·1g']aree.
na nowo podjęte. Od zr.pnchów naftaliny
.Mebelki w salonie wartoby zmienić„.
terpentyny, formnli ny, ri poi i u,v, benzyny i pa·
Otomanę w jadalnym
ti'zeua śwkżo

...

rafiny-udusić się

można..

Od ustawicznegi;

kichania nos puchnir i tJczy się łzawią.
A już naprawdę na płacz się zb.era.
bierinemu fp a t /3 r - fa rn i I i a r.' o w i, kiedy po ~ wypiekleniu się" ze siu 7.bą, c11ła jesz.cze pod wrażeniem ożywionego djalogu "a
tym garnkotłukiem Manysią", żoneczka z;a.
wia się w gab'.necie na walna naradę w
spra•vach dumowych.
Oto porzadek dzienny
ogól n o go

. ...
. ... ...

...

obić .. .'

Zdałoby sit

więklize

lustril

w

tua·

lecie„.
Biały mnrzyu wzdycha ..• Mógłby 01! p~·
wiedz : eć, pow o lać się na st raj ki, podrożeui9

robocizny, podro~enie surowcrio m:;tęrjnłu i
Z!\St.ój w swojej brn1:iy, ale„. a.:> to p;:imożc?„.
Więc mik.1:y.
Wres cie znużenia kłuclzia kres kraso•
m6wstwu małżonki. Z lubościi\ rnqląda r si11
ile br a n i a obojga. małżonków:
po upor.?.ądkowanych juź 'fjako--tako J.:ll!Jtrh
drilll'u".
1) Zagajenie zebrania (przewodniczy z mieszknnia i ziewa rozko:;zaie:
W okresie krystalizacji nowych urzędu ..•
żona).
- · No, czas jui eipać . Trzehl\
~t-iaó
pojęć o nacjonalizmie ze stanowiska
2) Sprawozdan e fi nausowe z sezonu rano, a i światła szkoda. Chodź, ;ii~.iit"ii..L„
postępu, demokraty2.mU itd., powyż- 1agraniol\ (refor. żona:
tych 800 rb., któ•
,\ potem, na pro;;u sypialui:

.z

..

•
2.
====·-=--=--

·-

NOWA GAZETA

-======

JBdnak, mów co chcesz: wszędzie
dobrze, ale w domu„.
-- .„najlepiejl-kończy mą~ muchinnl~
nie, ule za to bez przekonania.

Oncle Thom.

tCDZKA•-15

Informacje.
Walka z syndykatami.

września

Nr.

1913 roku.

Departament policji douoeząo o udziele·
niu dymisji komisarzowi, pisze:'
• Tego rodzaju literaci na służbie policyjnej tolerowani być nie mogl\•.

rn

Winni niestawienia się do poboru bę
dą pociągnięci do odpowiedzialności.

X Kasa chorych.

(c) W sobotę

ubiegłą w fabryce Tow. nkc. „Lorentz i Krusohe" w Zgierzu, odbyło się ogólne zebranie

Rada miGistrów będzie się zastnu:lwiajak to proJektowano, nad opracowanym
pełnomocników kasy chorych. Obradom prze·
przez ministerjum handlu projektem walki z
wodhicŹył p. Stanisław P·vdciechowski, LtJ h·tisyndykatami.
ter firmy.
„Wecz" dowiaduje się, że to ~ nastąpiło
uchwalili wpłB.raó do kasy l n
O Rewizja. Według zasięgniętych in• proc.Zebrani
wskutek poważnej krytyki, jaka spotkała
od zarobku, firma zaś będzie wpł:i · 1ć
projekt ze strony różnych minL~terjów, si:rze· formacji,f'celElm prz)·j1:1zdu wiceministra oświa• składkę rownajf\CI\ się 213 wkładów robogólniej zaś ministerjum finansów, które za- ty Pfafffusa do Kijowa jest dokonanie rewi· tniczych.
nuciło projektowi niedostateczne określenie zji kijowskiego okręgu naukowego. W pierwW razie choroby członkowie kasy otrzy ·
istoty syndykatu, tak, że niewiadomo właści szym rzędzie wireminister zwróui uwagę na mywae będą zapomogę w wysokości połowy
wie, jakie przedsiębiorstwa rnogl\ być tym etan rzeczv w będ&cych pod ~zarządem mi· zttrobku. Kobiety w ozaBie po ocowym otrzy·
ntsterjum oświaty wyższych zakładach nau- mywać ·będą t1'ką
terminem objętf',
samą zapomogę. Wysokość
Przytem zaś proponowar.e w walce z kowych w Kijowie.
zapomóg pogrzebowych określono w sposób
syndykat1uni środki !!minit1tarjum uznało za
następujący: na pogrzeb członka kasy-dwunieodpowiednie.
dziestokrotni\ wysokość zarobku dzienneg<>,
na pogrzob żony 15 - 20 rb., dziecka 8--12 rb.
Zatwierdzony na pierwszy rok działał:.
§ Teatr w Lublinie. Za kilka ności kasy budżet przewiduje w dochotlacłi
dni rozpoczuie się sezon zimowy w Teatrze ó,000 rb. w wydatkach 4,500 rb.
Powód kasacyjny. Adwokat odeski Wielkim. Zespól teatralny pod dyrekcj~ pana
Działalność
kasy rozpoc2nie się dnia 1
Eichenwalrl,lprzegrawszy:rewną sprawę w sq,· Andrzeja Llllewioza, b. dyrektora teatru po•
paździ~rnika r. b.
Przed upływem tego cza·
dzie handlowym - złożył sądowi podanie, znańskiego, energicznie przygotowuje się do
su, istniejąca obecnie przy fabryce kasa cho·
w którym zwraca uwagę, ze podcrns rozwa- kampanji zimowej. Próby odbywają się całe
r)'oh, zostanie zlikwidowaną, a kapitały jej
żania ~prawy prezes sądu Ał!:ldżidi .ziewał mi dniami pod osobistym kierunkiem iiyrek•
wynoszące 1,300 rb. zostaną przelane do no·
pneciągle." Ad wok11t powołuje się na arty kuł tora ( Lelewicza
przy pomocy obu reiy• wej kasy.
.
prawa, obowi:1zujący sędziego do usunięcia serów.
Wybory dRły wynik nastepujący: d:> zasię zo 11kłaclu komisji sądowej w razie „gdy
§ Burza w Lublinie. W piątek rz!łdu weszli pp. Józef Baszczyński, Leouard
nie może w sposób należyty spełniać funkcji w Lublinie i okolicy szalała straszna wichu•
Staniszewski, Józef Witkowski-jako czlonsądowych".
Pod;rnie Eichenwalda sąd han- ra z deszczom. Wiatr powyrywał · w ogro- kowie i Józef
Bonczak, Koustunty Gumi1iski
dlowy rozważyć ma na poaiedzeniu admini· daGb mnóstwo drzew z .1rnrzeniami, a wiele i Heli:>na Stefańska--jako
ich zastępcy. W
str .cyjnem.
z nich połamał.
skład komisji rew·zyjnej weszli pp. Kazimier•
Na katordze. nRiecz• dono!:!i, że w
W mieście wichura zrywała dachy i Puffke, Józef Koszyk i treneusz Kaleta,
czerwcu r. 1912 w więzieniu schlisselbur- e,;yldy. Druty teletoniczne uległy też w pewLiczba robotników fabryk Tow. akc. "Loskiem odbywający "katorgę ogłos li głodówkę. nych mlejsrach poplątaniu.
rentz i Krusche", wynosi obecnie 800, tyle
Nurzelnik więzienia Agafonow rozknzal wów·
Burza, przyprawiła o Śi.Ilierć 15 letnie- więc członków liczyć będzie k:isa chorych.
czas bić podiegaczy prętami grubości palc:i. go Jana Skoczylasa, robotnika z cukrowni
X Z „Lutni" zgierskiej. (c) Na
Dozorcy więzienni odmówili wykonania po· Lublin.
kiero\.vnika artystyczi·ego "Lutni• zgierskiej
dob11e20 ro2k·uu.
Skoczylas wracał w nocy do domu, powofano p. Szc7.epa1isk1ego, byłego dyrekto·
Pomocniuy naczelnika Klocz'.;ow .i Lip- przechodząc koło p:irkann murowanego cura Tow. • Szopenti• w Łodzi.
czenko również odmówili swej obecności priy krowni, został przywalony owym murem,
X Pożar w Zduńskiej Woli.
tak barbarzyńskiej egzekucji. Uratowało to który wichura przewróciła na niego. Skoczy- (a) W piątek \Yieczorem,
w odc!zlale przędzy
więźniów od katuszy.
Wkrótce potem przy- las został zabityl na miejscu.
fabryki WWickiego i R zeua w Zrlutiskiej
były do więzienia inspektor więzienny Bla·
Woli powstał pożar, który m mieutaloie przy·
gowieszczeńskij
wydalił dwóch
tlozotców,
brał
-ą.·ielkie rozmiary, zagrnża'.ąc sąsiednim
zmusił do ustąpienia pomocnika Kloczkowa i
posesjom. Po czterngotlzinuych usiłowaniach
zdegradował JJipczenkę.
dzielnej straży ogniowei ochotniczej miejsco+.Literat policyjny. Otrzymał dymiX (c) Pobór do wojska. Łódz wej pożar został umiejscowiouy. Straty "ysję komisarz stanicy Konstantynowskiej, jak ka powiatowa komisja poborowa ogłasza, nosi:ą. 25,000 rb. l~nbryka byla ubezpiec1.osię okazuje, za przesłanie do wydzittłu śled iż pobór tegoroczny rozpoczuie się 14 pai- ną w Pete1"bUr'l.:iem Towarzys t wie ube1pieczego takiego elaboratu:
dziernika i odby\rnĆ się będzie w lokalu czeń od • guia.
"W nocy na 16 lipca włościanin guber- biura powiatu przy zbiegu ulic Zielonej i
X (1·) alka z epidemją śród
nji i powiatu orło~skiego Ukołow zagrabił Pa1l.skiei, w porządku następującym: od bydła rogatego. W czwartek ubie·
w mieszkaniu Riazancewa - 400 rb. i przy- 14 do 17 października włącznie winni sta· gły w rzeźni miejs'·iej w Zgierzu. '' obec·
tem porwał żonę Riazancewa.
wić się do losowania i superrewi.iji popiso- ności weterynarza g~bernjalnego, weteryPierw:izy z nich ma lat 27, brunet, w wi zamieszkali w 1 okręgu poborowym, od narza powiatu łódzkiego, d-ra Dreckiego i
marynllrce granatowej, w sztylpach, z zawo- 18 do 23 - z II okręgu od 24 do 29 - z wład7i polil'yjnych, zabito 25 krów, n~leżą
du malarz, blacharz i t. p., a ostatnia Durja III okręu i od 30-z IV okręgu.
cych do służby dworskiej maj. Lućmierz w
Waeilj11wa, lat 40, blondynka, średniego
Termin stawienia się rekrutów na pow. łódzkim.
wzrostu, piękniutka, miteczks malutkie, no· punkt zborny w Łcdzi naznaczono na 10
Tak masowego uboju, władze wetesek zadarty, jednym słowem śliczności".
ll~topada.
renaryj no-policyjne dokonały w celu stł.u·

ła,

Z Litwy i Rusi.

Z:Prasy rosyjskieja
-:Ochrona wzmocniona.

Prasa rosyjska roztrząsa wciąż
je~zcze motywy rządu
w sprawie
przedłużenia stanów wyjątkowych.
związków,
stowarzymnogość zjazdów,

„,Rozwój
sze1'1

bibljotek,

zebr~ń, referatów, dysput, jako rnot~1w

dla stanów wyjątkowych, jako
argnment na ich korzyść, możliwy
jest-piszą „Russk ja Wiedornosti"tylko w nnszoj ojczyfoie i w przeży
wanych tcr:Jz przez nas czasach.Wreszcie, nawet w Rosji nikt jeszcze nie
słyszał o konieczności wyjątkowych
pełnomocnictw

dlatego, że prasa
rozpowszechnia błędne pogłoski o
rządzie. Takich argumentów nie można nawet zna 1cźć w dalekiej przeszłości administracyjnej. W swoim
czasie ukaz z dnia 25 grudnia 1904
roku polecił „pochlać rewizji stany
wyjątkowe i stoso\Yać jo tylko
w
wypadkach, rzeczywiście zagrażajł
cych bczpieczeńsbn1 pni1stwa. Jak
„rzeczywista"

wolnoś ć słowa,

stowa-

rzyszeń

itd., tak i „rzeczywiste niebezpiecze11stwo" traktowane jest bardzo oryginalnie. Niebezpiecznem jest
to wszystko, co nie odpowiada planom rządu, wszystko, w czern tkwi
myśl

opozycyjna, gdzie bije własne
samodzielne życie. I tutaj kieruje
się całą siłę stanów wyjątkowych''.
Dziennik pociesza się tern, że
nowe próby rządzenia przy pomocy

stanów wyjątkowych nie mogą dać
innych rezultatów, okrom tych, jakie dało istnienie od lat 32 ochrony
wzmocnionej.

~„.

o.

4)

(mimowolne wywiady).
Lokatorom korpusu terminowego przysługują te prerogatywy, że do czynności
około utrzymania celi w czystości, mają
prawo wynająć przeznaczonego na to więź·

nia kryminalnego, podczas gdy w korpusie
sami sprzątać
swoje oele.
śledczym więźniowie winni

wikt.
Jedną z podstawowych czę~ci odży
wiania się ludzkiego jest bezwątpienia chleb.
Chleba w więzieniu przepisowo wydaje się
2 funty na oeobę, jest to czarne niedopieczone pieczywo, które przy ściśnięciu w
ręku-o ile jest świeże - jest lepką masą,
a gdy zczerstwieje staje się nadzwyczaj
twarde i albo kamienieje, albo się rozsypuje jak piasek. Nie jest jednak chleb wię
zienny pozbawiony pewnych zalet: przedstawia doskonały'materjał rzeźbiarski. Gdy
się nabierze pewnej wprawy, ozyli
pozna
się technikę rzeźby w chlebie, która jest
odmienną niż w glinie, można tworzyć bardzo trwale przedmioty. Niestety! podczas
rewizji, która się odbywa raz na tydzień w
nieprzewidziany dzień, wszystkie twory
fantazji przygodnego rzeźbia1 za bywają wy•
rzucane bezlitośoiwie precz z oświadcze·
niem:
- Chlebem nielzia balowatsial (nie
wolno igrać).
O ironjol„. Ecce chleb!„.
Pozatem więzień ctostaje tylko obiad,
gdyż, przypuszczam, gorącej
wody, poda·
wanej rano i wieczorem, nie można trak·
&ować jako pożywienie. Obiad się składa

Z Cesarstwa.

ZKrólestwa.

+

+

Z sasiedztwa.

z jednego z trztch rodzajów zup: grocho·
wej z krupami t. zw. ~perłowemi", kartuflanej lub burakowej. Zupy te S?l gotowane
ua głowiźnie wieprzowej.
Spragniony posiłku a przyzwyczajony
już do wiktu więziennego „stołownik" chciwie chwyta za lyżkę, wyłapując mięsne
częici pożywienia, których nie nadto: więc
cieszy się, gdy złapal oko wieprzowe lub
kawałeczek ucha obrośniętego uczeciną.
Chcąc z wrzątku, podawanego 2 ł'azy,

zrobić herbatę, należy mieć własną i wła-

sny cukier.

Więźniom politycznym nie wolno nic
z jedzenia otrzymywa~ć z miasta. Tylko ~dy
jest „ wypiska" (3 razy na miesiąc) wolno
jest posiadającemu swoje pieniądze w kancelarji więziennej, czynić zakupy produktów spoży1\·czych.
'
Oprócz
tego
wolno
korzystać
z
bufetu
. .
(
. . .
.
.
w1ęz1ennego zamow1ema się czym z wieczora), posiadającego mleko (8 kop. za 1 ·
· · (
k
) b łk' ·(
k) _
k w. ) JaJa
po 4 op. , u 1 po 10 .
rod:.iaj t. zw. francuskich i obiady po 8 k.,
t. j. drugą porcję tejże samej zupy z ka·
walkiem pływającego w niej twardego
mięsa - należy z dobrą wiar& przyjąć, że
wołowego.
Ponadto wolno korzystać z innych
jeszcze obiadów, których cena wynosi 13
rb. miesięcznie, lecz mało jest amatorów
~e względu na dość wysoką cenę.
W skrzydle śledczym o tyle są inne
pod tym względem warunki, że raz na tydzień wolno otrzymywać „padajanie" (jałmużnę), to zn. produkty spożywcze, przyniesion·e przez krewnych, wypiskę" zaś za
to wolno czynić tylko raz na miesillc. Po·
zatem wikt więzienny ten sam.
A jednak człowiek o silnym organiz·
mie może się przyzwyczaić i do takiego
wiktu. Widziałem ludzi z apetytem poch·
łaniających swoje 2 funty chleba, który
dziwnie dziala na konsument11, mianowicie
wytwarza w żołądku takąż mniej więcej
przemianę materji jak rośliny strączkowe,
a w szczególności przysłowiowy bób-

„

Bibfjoteka.

Polskich książek oczywiście bibljoteka
nie posiada.

Bibljoteka więzienna posiada tylko
swoją piękną przeszłość. Mówiono mi gdym
Zakończenie.
się wybierał do więzienia, że biblfoteka jest
Gdy aię już człowiek oswoi ze swo·
bogatą pod względem ilościowym i jakoś
jem nowem położeniem, gdy zrobi rozkład
ciowym. To też gdym otrzymał w celi
zajęć na każdy dzień, czas pływa dość
katalog, spotkała mię przykra niespodzianraźnie, przeplatany czytaniem, gimnastyką,
ka. Okazało się, iż w Jatach 1908/9 admikarmieniem dzikich gołębi, p; zylatujących
nistracja więzienna • przetrzebiła• bibljotena okno przed kratę. a których cale masy
kę, nsuw:ijęc z niej wszystko, coby mogło
gnieżdżą się na strychach więzienia .••
zrodzić u czytelnika-według jego pojęcia

--:J1yśli nielojalna.

Nie znałem bibljoteki
więziennej z pnedówcz11s (na szczęście!),
nie wiem więc jakie dzieła· uległy ostra·
cyzmowi, a może nawet sroższej karze auto-da-fe, wiem tylko, że brak zupełny
dzieł największych myślicieli roeyjskichDostojewskiego i Tołstoja.
C zyz· b y z· dn
• • Zb ro d •
.
a a z k a ł ąg au torow
. . k . • ·
rt • h
l · "
· t
1
ll1
ai Y. ~ • ~a .wJ.c ws_ aut a
~ie ra!iła do b1blJotek1 w1ęz1ennej'? A moze wła·
. ·
.
ł ·
· lk'
F' d
dza ~v1ęz1en~a uzna a 1, wie ·~ego
10 ora
za ~1sarza. ~1eprawomyslnego 1 usunęła plo·
dy Je~~ PJO.r~!
0
.wie.;„ 'bi'
k
A k1~dy~ b1 1ote" a po~ia~~ła .bal na·
~et .,Kapitał. Marks~„ 1 . M?w~li m1 o ~em
c1, ktorzy • w1zytowal.1 w1ęz1enie na Łuk1sz·
kach prled 1908 rokiem„.
Biedny „Kapitale" -· rodzicielu .nieprawomyślności"! Czy spoczywasz gdzieś
między rupieciami w kurzu na stafie w
przedpokoju pana nacgelnika, w bezczyn·
ności przymusowej (jak wielu z twoich czy·
telników) dni trawiąc, czekając rychlo li
kosa śmierci w postaci ostrych ząbków
szczurzych, żądeł~k molów, pleśni i wilgo·
d przetnie dni żywot3 twego - czy też
kartki twe wielokrotnie ślinione i zwalane
spracowanemi dłońmi twoich czytelników,
jedna po drugiej szły do pieca w objęcia
wszech oezyszczającego ognia, póki nie została sama okładka, która oddała bard~iej
praktycine uslugi, poslużyla bowiem do
wygrzebywania popiolul ••p

z

Czas płynie„.
I-ostatecznie-nie taki dja)::Jeł straszny i t. d., czy li, że człowiek jest stworienie, przystosowujące się do każdych warunków...
•
A jednak„.
Gdy wiatr letni wpadnie przez okno i
muśnie zapachem ląk czoło spoczywającego
na swojaj ~kojce-•1 więźuia, gdy w cichy
letni wieczór doleci dźwięk muzyki, rozlegajlcej się w ogrodzie Bernardyńskim czy
Botauiczuym (przy pomyślnym wietrze) lub
gdy sąsiad z dołu w przystępie obłędu zacznie naśladować kukanie kukułk:i**)-ner
wy trudno utrzymać na wodzy.„
A gdy o niezwykłej porze niespodzia·
nie drzwi celi się otwierają i odzywa się
glos dozorcy: .sobirajsia na swobodu~1 tt·
czucie radości miesza się z niezadowoleniem,
że nie dano doczytać rozpoczętej
książki,
domyśleć rozpoczętej myśli, skończyć pra·
cę, którą się rozlożyło na szereg mie·
sięcy...
·
A jednak„.
•.. ile cię trzeba cenie ten tylko sit
dowie, kto cię stracił„.

O, Wolności!
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ra, Zygmunta Rychte ra, Fr. Kuczyńskiego, Ze Zgrom adzen ia Czela
dzi Zduńskich.
Teatr Popul arny.
A. Heiwowskiego, Edwar da Notzla, St. Ja Na
wczor
ajszem
ogólne
m zebran iu
i,u6r.1 i e·rz.
Jutro
po
raz pierwszy wznowiona zo·
strzębskiego, A. KOiliarsk ego,
St. Rutkow• Zgrom adzen ia Czeladzi Zduńskich, odbyły
Mięso z krów, po odrzuc aniu niektó · skiego , Wacława
stanie oddaw na w Łodzi niegra na operet ka
Peldn, W. GarnuszewMkie· się wybor y na podstarszego
; na goduość
rycb ezęści 1daiUe do użytku, nabyli za go, Fr. Szanio ra, St. Siweckiego,
Jana Ma· tą powołano p. Kazim ierza Bergc hawie na. w 3 aktach Straus sa .Baro n cygański".
oraocą licytacj~ rzeźnicy, przyby li w tym ciejew skiego i Piotra
Wyposażony
w
najlepszą
oprawę
Hosera .
~elu do ' Zgierza z kilku miast okolicznych.
Zabro nione zehra nie.
~Baron cygański" nal e ży do tych operet ek,
Wystlłwa tuać będzie od 19 września
(a) Gubernat.or piotrk owski odmówił któryc h się >:Jucha zawsz e z przyjemnością,
X PoPZ~dki w Rado gosz czu. do 5 paździnnika.
pozwo
lenia na powtó rne ogólne zebran ie dzięki melod yjnej muzyce.
(a) Na ulicy Łagiewnickiej przy Grabince
Komu nikac ja podm iejska .
wszys
tkich
Obsadę .Baro na" stanowią: pp. Ot-.
pełnomocników robotn iczych do
obok rzeźni niema rynsztoków, a woda nie
Zarząd Łódzkich
wązkotorowych elek·
tówna -Saffi , St. Clair- Arsen a, Skrzyc ka
10 ajduj~ ui4lcia1 tworzy olbrzymie kllłu~e, trycznych kolejek dojazdowych podaje do wia· kas choryc h.
O pozwo lenie starała się w Piotrk o· -Czip ra (nowozairngażowana artystk a cha·
"n"oe bhltem i rogaiewa~ce zarazę. W domości publicz nej, że od dnia 15 września
rakter ystycz na), Górska--1\iirabella, Moraw- ·
imię bygieny Ol'llll wobec zbłiłaj1tCej się epi- b. r. wprowadza się następujące zmiany w wie specja lna delegacja. ·
ski-S
llndo r Baryn kau (rola tytubw a) Mildemii należałoby raz jai skasować te ulitzne kursowaniu pociągów na linjach Zgierskiej i
Uwol nienie deleg atów.
ler-hr abia Homanay, Grodn icki - Żupan,
Aleksa ndrow i;k :ej kolei dojazdowych, w dni
jeiio-rn i tagnislm.
(a) Dziś dopier o uwoln iono z więzie
- W kolonji Radogoszcz niejaki Ludwi k powszednie:
nia areszt owany ch w swoim czasie delega- Sydor -Otto kar i Piekarsh:i - Canto Car·
nero.
Walerjańozyk zasypnł zupełnie ziemią i gruŁódź-Zgierz: Odchodzą z Łodzi: 1-szy tów na zjazd handlo
wców pp. Ginzburga i
.Malarnia teatra lna jak również i kostiem cały chodni k nlic1my przy swej nieru· pociąg o godz. 6-ej rano, następne co 20 d-ra Griinb erga.
jumer nia przygotowują _ n-ową wystawę.
ehOmośoi- praech od_nie zrn uazeui Siii hrnflĆ w minut, ostatni pociąg o godz. 12-ej w Locy.
l'lieza twier dzony etat.
Jest wiąc nadzie ja, że wlor kowe
kalu~y śrcdkfom ułicy.
Od<'hocłzą ze Zgierz»:
1-szy pociąę; o
(a) Guber nator piotrk owski nie zatwie r- przeds tawien
ie wypad nie pod każdym wzglę
godz.
5,40
rnuo, następne co 20 minut, ostat- dził przeds tawion ego m11
X Z fabp yk pabj anic kich .
etatu łódzkiej dem doskonale.
wfabryee Aurba cha i Sinick iego w Pabja• ni pociąg o godz. 11,20 w nocy.
gminy żydowskiej.
W środę po raz drugi melod yjny
Łódź --Aleksundrów: Odchodzą z Łodzi:
oleach admin istracj a obniżyła płacę robot„Hrsb
Przed
ia Luxem burg".
stawi
enia
w
cyrku
l·szy
.
pociąg
o godz. 5-ej rano, II-gi pociąg
nikom o 20%, wobec ezego wszys cy robot·
W gmachu cyrku rozgościła się z11aWe czwart ek po raz pierwszy w Ło
o ~odz. 6-ej rano, następny o 6,40, następne
uiey w s 1botę J>Orzuoili pracę.
co 50 minut a:i; do god1. 1 '),30 wieczorem i na petersb urska trnpa Jilipntów, skłnda;ąca dzi ukaże się glośna nowość, która wszę
X Newa o·c hren ka na Balu • ostatni
si~ z dwudz iestu minjat urowy ch aktorów
i dzie zyskała ogrom ne po~odzenie i podoo godz. 12-ej w nocy.
tach. (a) Celem ofiarowania dziatwie rośpiewaków, którzy
codzie nnie dawać będą bała. się ogólnie, operf>tka w 3 akt. J. Gil·
Odchod
zfl
z
Aleksa
ndrow
a: 1-szy pociąg ptzedstawieui11o złożon
loinikćw i wyrob ników z przedmieść Batue z komedji i diverti s- berta (komp ozytor a .Cnotl iwej Zuzan
ny")
~' Radogoszcz i Żubard1, prtyta lka s\anm iem 5,40 rano 11-gi pociąg 6,40 rano, następny semeu t'u wielce urozmaiconego.
p. t.. ,Snfrażystki" z pp. Rogińską, O;wic z,
'Z,30
rano
i t. d. co 50 minut, aż do 11,20
iroboszcza parafji •N. ltarji Pann1~ dzieSzezawińskim, Kozłowskim i Grodnick1m w
Rewiz ja dorożek,
aoa ks. Antoniego Goiazd Jwalie go pow1taje w nocy, ostatni pociąg o 2odz. 12,40 w
(a) Ka wtorek 16 września o godzinie rolach głównych.
\on ochronka dla daieoi. Na poaied1eni11 nocy.
W pl'Óbach "Rom antycz na żona•,
Dla
8
rano
komit
na Rynku 'fargowym, z rozporządze·
etu
planta
cyjne go.
łnomocników gminy Radogosz~. wraz z
Piotrk owski rząd gubernjalny zatwif>r- 11ia policm ajstra, dokonanym zos~ani
e prze·
,,itysami JiO"i'.fłuycb miejacowości ucllwalo- dził budżet v
ydatk6w na sumę ogólną 1,065 gląd wszystkich dorożek naszego miasta.•
~ asygnować s funduszów a1ko!nyeh po 700 rb.
61 Jcop. 1 przezn aczony ch: na zakupienie Spraw dzane b~dą numery dorożkarzy,
liberja,
, roc2nie na utrzymanie tejśe ocbronk~ po- f>,950 krzewó
w
4ws1y od dnia 1-go pddzi erniia roku bie- na kosy i inne kwiatowych 297 rb. 50 kop„ dorożki, konie i llpr?.\łŻ.
przr.rządy ogrodnicze 281 rb.
- Same bójstw o.
ego.
6 kop., na urządzeuia dla zabezpieczeuia
(H)
Dziś o godzinie 9 rano, w lokaha
X llom in„cj a. (a) Na słln1>wisk'o drzew 487 rb. 6 kop.
Towar zystl'l a Krerly towego miejsk iego Sredni a
„Hra bia Luks emb urg" ,
iiucsy~iela religji ·rzyms ko-kat olitkie j ukół
Pieni!ld•e te wydane być majlł miejskie· 17, pracownik t11jże
instytucji JulJUdZ Eugeoperetka w 3-ch aktuch Lehnra.
~tio#ye"b na Bałutach, Znberdsia i Rado• mu .ko:nitetowi plantac yjnemu
.
11jnsz Ełzenberg, Int 20, zamieszkały J'rzy
~ssczu 101tat zamianowany wik:arjuH li RaWczo rajazy „Dzień· kwiat ka 11•
Ru~maicie dzieje się w naszej operet ce .••
ulicy Widzewskiej 104 usiłow
lf, ks. Stanisław ·Kt1walewsld.
Wczor ajszy „Dzień kwiatk a" na do· życia wyst;załem z rew . lweru.ał poibawić .się Bywają przeds tawien iR bardzo dobre, gdzie
X Niesa~ienny rze:.t nik; (•) chód żyd. Tow. dobroczynności wyróżnił
gm, śpiew, wystawa, dekora cje, j.;duym sło·
Post r zał w
!aioy z RadQgoszcirn wykry li w sklepi · si~ bardzo dodatnio z szereg u innych po· dość ciężkim, lewlł stronę piersi okazał ~ię wem wszystko harmonizuje ze
sobą i spra•
jednak ż_yeiu <1esperata nic nie
oiejakiego Fraueiszka Podem skiego sprt1E• przedn io urządzanych kwest tego rodzaju• . zagraża. Pogoto
wie rrzewio7.IO F.lzeuberga wia na widzu wrażenie bardzo dodatnie.
mięsa, pocholhlłcego ze ~decbłego konia.
Należy z całem uznan iem podkreślić do szpital
Tak było z wystawieniem .cn{Jtliwej
a Poznańskich. Przyczyna zamac hu
1af:skowane mięao oddano do zaHad u uty· fakt zaniec haoia jakiejk olwiek natrętuej niewiadoma.
Zuzanny".
cyjuo·steryJizaeyjnego Gundbałka, a rse- karoty . jak rówllież to, że kwesty nie po·
Bywają znowu
przedstawieuia gdzie
- Upadk i.
:ka poci!lgnięio do odpowiad11alności kry· wierzc no, jak to zwykl e bywa- rozbry kanej
wszyst ko harmo nizuje ze sobfł pod względem
Przy ul. Aleksa ndl'yje kiej 11 córka han· jakości ale
oalnej.
groma dzie dzieci .
.„ w tern ujemu em znacze niu„_
To też przebi eg kwest y wczor ajszej dl11rz11 .g.Jetnia Gitla P„relmatJ spadła ze Bl'ho·
I X ~radzionw towa r. (a) W koło
Tak było z ~Hrabi!\ Luksemburgiem."
Radogoaze11 u Kazim~ria Heleni aka ode- miał, dzięki dobrej organizacji, ten spoko i· dów 1ak ni~fortunnie, że uległa złamaniu
Całość Rkcji szla tn"k tępo, a sama akcja
ręki niżej ramien ia.
3!1 sztoki „towaru, wartości 1,300 rb-. ny i eympa lyczny charak ter, który jedyni e
tak się miejscami z11.ci11ala, że przed1>tawiePrzy ul. Benedykta 26 Kazim ierza Ci- n·e robiło wrażen
oddano właścicielowi Zyskinowi Min• -chroni prz~d ni-echęcią„ -publiezności.
ie conaiwyżej
próby jene·
chocka
praczk a lat 52, spadając ze schodó w ralnej, na -którPj
Dzięki wczor ajszem u porządkowi po·
i z Łodti.
rPżyser musiałby jeszcz e
wodze aie następnego • Dnia kwiat ka• ni\ złamał& rękę.
ciągle ocierać
pot z czoła i zaat~uawiać
Przy ul, Lipowej 77, woźnica, którego się, czyby przeds
Gniaz do" jest również zapew nione.
tawien
ia nie przesunąć w
Kwest a wezorJ&jsza da instytu cji dość nazwiska nie stwierdzono, b~dąc nietrzeźwym w dnwarę.
Kal-ęndarzyk.
spadł z wozu, przyezem dotkliw ie potłukł
poważny zuiłek.
się
S'ądzę, że wina leży tutaj w tam, iż
Pows zechn e naucz anie na przedmieś• o bruk.
zbyt często dawan(ł jest jedna operetka po
D~iś Nikod~a kapłana.
PrzJ ul. O!!:rodowej 18 dwunastoletni drugie j - a więc
ciach Łodzi.
zbyt mała ilość prób, artyJutr• Eufem ii P. M.
W spraw ie zaprow adzen ia powsz ech· Cbaim Nowotny spadł z dachu na bruk, ra- ści nie mozą opano
wać całości akcji, żeby
Imiona słewia(łslde1 dalti Buisłmłła
nego naucz ania · na przedmieściach naszeg o nil\C dotkliwie rękę.
Q Sędzlsl.awa
ją prowadzić w ualeźytem tempie, a przede.
miasta . w dniu września w kance larji gmi·
Wschód słońca o g. 6 m. 86
wszyst kim powyucz ć się swych ról.
- Samo bójstw a.
ny Radogo1zcz odbyły się posied zenia peł·
Zachód
•
• 6 •
1(
Dlaczego bowiem szufler ma mieć „rolę
27 ·letnia służąca Marja Turek (Dzielna
Długość dnia
• 13 •
nomocnik~w gminn ych oraz z przedmieść
39
główną" na każdej premje rze, lub wznowie·
Stan 1to•o~y.-Podług obserw acji opty- Bałuty
3)
pod
wpływ
em zawodu miłosnego otruh
, Zubar dz i RadogOt1zcz, wraz ze
R. Rutera, ul. Piotrk owaka • 85..
niu? Slldzę, ae nikomu Dlł tym specjalnie nie
sołtysami tychże miejscowości. pod przt'- B~ kwasem szc~Awiowym. Wezwane Pogoto · zależy,
OXETR: Bano o r;. 8.
129 ciepła.
wodni ctwem p. o. wójta gminy, Gotlieba Za· wie odwiozło Tufkownę w stanie ciężkim do
•
Połudn, o g. 12
Ił•
•
Ratow ali sytuację 1111 sobotniem przed, •
Wcsor aj o g. 8 w. 11'
cberta , przycz em powzięto następujące U• szpitala św. Aleksandra,
•
stawie
niu pp. Roitińska i p. Szczawiński.
· um 10 ciepła BA.RO- ?il na.jn.fżej
Przy ul. Wiesn era 15 E!aa Wiem an,
chwały:
P.
Rogińs
um 14
ka śpiewała, jak zwykle,
„ METR :
najwy iej bardzo
Wobe c faktu, że utrzym anie szkół w 22-letnia 'robotnica fabryczna w zamiarze pięknie, a p. Szczi~w
1lygrq1netr 7()%wilgoci.
iński
grał
z
całą
swosamob
ójstwa
otruła sifJ sublimatem. Wobeo
Teatr Polsk i. Jutro we wtorek .M~t powyt szych miejscowościach przeno si kilka·
bodą, starając sie
:erji, we śr<'dę „Pa.pa•
krotnie normy ustano wione dla szkół miej· zażycia tl\k znacznej dawki jak 4: gramy, os p ały zespół. P. miPjscami nawet porus:;iyó
Gro<luirki tym razem nie
'li„ht e•a s.t•hł••1ch. (Mikołaje,,,_ skicb, oraz
że rząd nie udziel i Ż!\danych życiu Wiema nówny grozi poważne niebezpie- bj1 ł tak dobry,
:9) otwarta codzie nnie od g. 9-ej do 8-ej
jak
w innych ro.Jach; <1ał nam
czeńst
wo.
Umies?
.czouo j~ w szpitalu śv.·. typ
rem, w niedzie le i świ.ta od. l·ej do przez poprze dnie uchwały 700 rb. zapom o·
księcia Rnmnneszti
niedociągnięty w
PP
gi na kaidy każdy kompl et szkolny, któ· Aleksandra.
.
linji, niejednolity; widać było, że musi z wy·
Przy ul. Wólezańskiej 87 Olga Wegen ·
Czrteln.ia pism Tow. „Wie dza''. rycb liczba obecn ie zwiększa
si~ wobeo
kowska 103), ptwait a od g. 6 po poł. do zmian
laut 27-łetnia robotn ica pod wpływem przeJŚĆ siłkiem .robić" niektó re scrny, a to już nie
y
stopy
procen
towej
dzieci
z 7 na
daje wrażenia bezpośret!11iości. P. Orwicz
lecz., a w niedzie le i święta od godz. 10-ej
g procen t ogółu ludności, przeto , dla osią· moralnych postanowiła pozbawić ei~ życia i nie czuje
~ da godz. 10-ej wiecz.
sie jeszcze zupełnie ·swobo dnie w
l11ze1 1• nau"i ł aztull i• (Pwtrk ow- gni~~ia fandu uów, kon~cznych przy zorga· zażyła w tym celu kreozo tu.
W stanie bardzo ciężkim W. odwiozło ramach operetki, co się 6dbija na grze,
llr.91). Otwaeye jest od. •·ej po połcadlm& nizowaaiu sieci szkolnej, prócz dotych
czasztywnej i bez Hczere go humor u; z roli Gil·
~ wiecz., a w świtb. i aiedzi ele ocl lł
sowego podatk u szkoln ego, oraz subsyd jum Pogotowie do szpitala Czerw . Krzyża.
d~ 10 wlecz.
Jetty V crmon t mozna wszak o wiele więcej
Przez pomyłkę napiła SifJ amoniaku za·
rządowego postan owion o wynaleźć nowe
miast lekarstwa Bronisława Motylewska, wydobyć cech Zctjmujących, któreb y ją więcej
źródła pienię~ne.
wysunąć i uwypuklić zdołały.
P. Kozłowski
W tym celu postanowiono, aby rodzi- 22-leto ia służąca przy ulicy Piotrkowskiej pnsiada bardzo nikły,
ale
dość sympatyczny
N
262.
ce, których tnieci będ& uczęszczać do szkół,
w brzmieniu głos tenorowy, odtwarzał tei
płacili podate k eskoJny osobis ty, po 5 rb.
swe solo i duety 1 p. Orwic1 naogół udatroczn ie od kałdego dzieck a, uczęszczają·
nie.
cero do. szkoły.
Bardzo dobrą, jak -zwykle była tym
Wwsta wa egrołlnioaa.
Drobn i kupcy i przemysłowcy którzy
razem w roli hrabin y Kokow aczi p. Górska ,
Wnadchodqey pif\tek . w ogrodzie maj- opłacają, notabe
ne Die:maczny, podate k szkol·
Wysta wa operet ki pod wzlędem dekora cyj·
tkaekieb, prsy rrL ·Praej ud. odbtdzie ny dotych czasow
y, podług rozkładu z po·
Teatr Polsk i.
nym i rekwiz ytowy m pozostawia dużo do
1\warcie wystaw y ogrodniczej. połtłczouj aiadan
ych przezeń przedsięwzięć, od tegoż
Dziś, w poniedziałek przeds tawien ie życzenia.
1r1edażą.
osobis tego phiciornblowego podatk u na zawies zone.
Orkiestrlł rlyrygował p. Las_ock'.; należy
f.aiotereeo~anie wyata ..,. jest znaczM, szkoły
uwalniani nie będą. naturalnie o ile
Jutro, we wtorek po raz czwar ty zna· zauważyć, że tempa w wielu miejscach były
~ łatwierdzoao · na osłatniem zebran!-u dzieci
ich będą uczęszczały do szkoły.
komit a i pełna humor u komed jo-fars a 111 3 za rozwlekłe, uie zastosowane ani do charu ·
ltłta wyatawo.wego.
Od tego i>Odatku zupełnie Bil zwolnie- aktach Joamy „Mąż
teru motywu melody jnego, ani tea do akcji
z loterji -.
~a pomieuionem .sekan iu ałoion net• ni jedyn
ie rodzic e, właściciele nieruc ho·
We środę doskonała lekka komedja scenic znej.
~ program otwarc ia :aaz wybnao kommości, płac~cy od a i wyżej rubli podatk ll 111 francu
skiego „Papa •.
l!d<liów.
Tadeusz Mazurkier11icz.
szkoln ego według dotych czasow ego rozkła
We czwar tek po cenac h pramje rowyc h
~yhrano pp.: Jana Grodt a i Heńry.ta du, a jeieli
a (,Nowa Gazeta Ł6dzka•), St. Kei~ Diż C> rb.-zo tegoi podatk u płacił mniej, dawno niegra na w Łodzi a obecn ie wznosłanit pooiągnięci de płace~ia wiona komed ja
w 5 aktach M. Bałuckiego
, Garlikowskiego (.N. Kur. Łód:r.•), także 5
rublow ego od dzieck a podatk u oso• p. L .Gęsi i Gąski"
.
skiego i prof. Kamińskiego (.Ruzw ój•) błałelO
szkoln ego.
W pltliek powtórzony będzie "Mąż z
· ra i G. He:>rmana („N. Lodz. Zeit.•),1
Spraw .a bandy tów abjan io•it:h .
Egzek wowa nie powyższego szkoln ego loterji .
eEe i Boehm e (.Lod.1 . Zeit.•) , D2iae •· podat
Sąd okręgowy piotTkowski ro1waź1l
ka osobis tego rozpoc znie si~ od po·
W sol.Jotę po poł. po cenac h najni7.·
ego (.Kur. Warsz .•), Ugera (.Lo<h . oiu1tku
sprawę bandyt ów pabjan ickich oskart onych
1913 -14 roku sztoln ego w istnie- szych doskon
drama t w 3 akt. L. Staffa uJział
I'), dr, K1ippelt. (,lf. Lod1. Morge a- jltcycla
w napadzie na tramw aj pabjan ickl,
i uż szkołach, oraz nowoo twiera uycb • Wawr zyny• .ały
wieczo rem po raz drugi .Gęsi · podczas któreg
1raa ogrodników, pp.: Karola Zau.do.e• od cłlwil!
o zabito kilka osób.
~h zakładani-·
I Otaeki•.
Zuraz po napadzie policja areaa,owała 4
nowtła

śród

inwe!}ta1·:aa służby

majątku

I
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Porówn anie
pdejrza ne oRoby, kt .\:-e osaclzono w areRzcie na niekorzyść kasy państwowej,
owym una
zu_ych
telefonk
rozmów
spisów
lolicyj ny m w Pa lljiwicach.
go wykazało,
główne
u
'
urzę
spisem
·
z
11reszto
rzędzie
roku
1913
W dniu 25 cztrwcd
sposób uszkodzona
fani napadli na .tróża w ęz i eunego Franci · że kasa pati.~t\1 ow a w ten
50 do 150 fran•
od
sumy
o
e
z
dzienni
uciekli
i
została
izka Adi mka, ciężko go putili
o rozciągnie się teź
śledztw
ółowe
S?.CZPg
w.
kó
więzienia.
ono zapeW krótkim czasie are ztownno ich na DR kilka lat wste ~ z. tnk że obcią*y
osób.
h
i
dnlszyc
winy
szereg
do
ne
IOWO. Oskar że ni rrzy znall się
lrnzani zostali: Otocki i" \Velhiilski na pozba·
f!Pn1e praw i 8 miesięcy oddz'al ów Rresz·
łll1ckid1,

Majchr zak

1111

4

rnie s ią~ J \' i ę zienia

l Zarzycki ua 2 miesiące więzienia.

Burza na Dalekim Wschodzie.
W c:.jna

japońsko•chińska

(?).

mieckiej z

wyjątkiem

jedneg o

tylko

Hasego.
Sensacją

kongre su jest fakt,

posła

że zarząd

kandyd ata
stronn ictwa s.
nickierow
em
na zastępcę Bebla w naczeln
O•
tego
twie partją, nie Scheid emnna , jak
gólnie się spodzie wano, lecz Eberta .
Ebert, który ma objąć spuściżnę po
Behlu, jest jeszcze zupełuym „homo novus•
w życiu parlam entarny m, wybran y bowiem
został dopiero podcza s ostatni ch wyb rów
w roku 1912. Od lat kilku Ebert zasiada
w zarządzie cPntrn lnym partji socjali stycznej. Scheid eman zostani e, jak donoBZ!\
organy socjalistyczne, II -im przewodniczą
cym frrikrji socj.;li siyczue j w parlam encie.

ROL0 1 ' JA. Półurzędowa „Koel nischf1 Ztg. r.i dowia duje się z wiaro ·
godny ch źródeł, via Bruks e1a, ur podepes z
średnictwem bezpośrednich
jawojnę
że
haju,
\Vczorilj pobo:i:ui warsza wianie i przy. ostatn ich z Szang
cy
wszys
1
po{1sko-chińską uważają t.am
i ' li' z -.CłłPgo Kt·óles wa duchowieństwo
nie
t i1\' ld e tibchod z iły uroczy ste wsląpie
za 1'wostję najbliższej chwili .
- -i11g• t:' ::l-Arc ypaste rza ks. dr Aleki:<:rndra
W samej Japon j i umysły i opi~akowskie:zo, ldóry w tym <lnin objął ~ti>r
nja publiczna są tak rozdrażnione,
Już od snmeiro rana
1ządtiw archidie t·e7.ji.
nawet w razie pe"·n ych ustępstw
11· pobliżu dwore a war"z. -\\ied. w Watsza - że
r. ie za · zęły gromad~'ć się tLmy \\ i1::rnych ze strony rządu chil1s kiego, wzbuI \. ;1 0WiwlĆ f1:1ste n:a, nntych miast po pl'zy rzenie było by trudn e do utrzym ania.
I 1L.iu z Częstochowy. Ks. Arcybi~kup przyRó"'nocześnie znacz niejrn e firmy
hł n godz. 6 m. 15 w Rpecjalnie doda·
handl owe niemi eckie, prowadzące in•ym do pociągu wagon ie salono wym.
na Dalek im Wsch odzie, O·
~a dworcu powitała go delega cja teresy
ostrzeże
1'„żona z kapituły metrop. warsza wskiej z trzymały bardz o znaczące
czele,
na
m
bi;i\rnpem Ruszl;i ewicze
rna, nby wobe c rosnącej z dnia na
knn.
ks.
em
rei?ens
z
um
miriarj
s
1dre
dz · eń w Japon ji gorączki wojen nej,
t;allem , prefekc i szkól, pobosz czowie i wi·
się do pewne go czawstrzymały
larjusz e paraf 11 warsza wskich , przeds tawi·
i daleko idącemi
tkiem
ze wszys
!łieltl wc;zysl!..ich stnnów oraz delega ci iu- su
zobowiązaniami, czekając na rozstr zy•tytud i społecznych.
przei
ia
owitan
p
Nastąpiły kolejno
gnięcie spraw y, co nastąpić powin no

d. postawił, jako

f

Rząd

tureck i a
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w Anglji za legalny wedłut; ftn""
angiels kiego.
Spraw a ze względu na 01:1oby poz·.va·
nego i powód ki, znane w całym świecie
20 swych występów, wywołała. w Wiedn:11
prawdz iwi\ sensację.
Dzienniki pełne są opisów o 1z .:.~ ~ ~11łach pożyc : a pary artysty cznej.
Byłe nasze „cudow ne dzieclr n•, oli el··
nie dojrza ly już artysta wszech awiato \\·ej
którego w zeszłym roku gośc ił:\
sławy,
Łt)dź w swoich muracb-zwyciężJł i tym
rsz 3m, cho~ nie tali. łatwo jak na "'•Lr.:a.dde.

warty

Sp ort .

„Victo rjaU-S port und Turnv erein l:D(l:O ). „Unio n 11 -„Kra ft"
2:1 (1:0).

powstańcy.

Zwolennicy sportu piłki nożnej nia mo·
Do wielkiego gli być zadowoleni s wczori.jszych gier o
KONS' I'ANTY NOPOL .
wezyra zjnwiła. si: deputacja miasta Gim iii· mistno stwo.
Przed południowa gu między „Victódżiny, które, jak wiadomo, ogłosiło niezaw i·
und Turnvt!reinem• mafo był
"Sport
i
rją
słość, Ż[ldaią,c, aby Turcja pop.il'ła dążenia
interesującą, gdyz graczom chodziło więcej o
antibułgarsklie i ruch powstańCJzy w Gimilid · povchnięcie i pr.iewrócenie przeciw nika niż
W. wezyr o· 1Jiękn1l, celową, kombinacyjną gro, stąd te~
źioie i WC'góle w całej Tracji.
po kilku
świaclcz_)·ł, że Turrja nie chce mieć żaduei wididei:śmy bez przerw y prawie
podoba
całość
a
11iemi,
na
h
po:Jstańezym i pop.eraó graczy leżfloye
stycznoś:i z ruchem
niż pięk·
kiego,
bokse1a
matchu
do
raczej
była
go uie będzie, nie chce bowiem wywoływaó
nego sportu piłki nożnej.
nowych kompliłrncji,
PierwBB\ i ostatnią bramk~ w obydwu
ch -ściągnęła „ ·victorj a" która miałą1
polowa
ga:.wu.
ch
Wybu
niezuaeznj\ przewagę nad .Sport und Tu.rn·
BERLl N. D~iś o godzinie I-ej w nooy
vereine m. J
zawalił się w Koburg u dom mieez!.alny wskn·
Pnedpołudniowlł grl\ kierował p. Sien·
h
Wybuo
ga:1Ju.
ji
eksploz
silnej
tek niezwy~le
kiewicz.
zastał mieiizkańców domu, w liczbie 6 roPopołudnio.,,y makh między Unionem•
dzin, pogrążooyeh w głębokim śnie, wskute k
źe
zasadę,
.Krałtem" potwierJ:dł imowu
wszyscy znaleźli się pod gruzami.
czego
ł
szego
udzieli
najsłab
akup
Arcybi
nawet
ks.
aisć
poczem
lekoew
ia,
ien
,
należy
ł •1i1
nie
w przeciągu kilku tygod ni.
Przypuszczają, ie wszyscy nieazcz~śliwi zo· przeciw nika.
! ł< 1!!11 Sł:l\\ iP1btwa zebnin \'m i w otocze niu
11rzez pokoje
stali znbici, gdyż z pod gruzów nie słychać
Drożyna .Kraftu " pewni\ hyła zap{lwoe
I• chowie i1st\\'a przesz1>dt
posześci
któ1ym
,
powoz;1
zdo·
ego
nie
ot,rnrt
czas
do
.twa nad „U uiollPlll ", skoro
ie
dot)'ch
h
swyci~s
lllwornk
jęków. Liczby zabityc
wzięło udział w męCzl\cy u
y
druayn
z
gract.y
llląży l do pałacu Arcybi s kupiego przy ulicy
bno dokładnie ustalić.
.
rozst!l wnym prze
pięciowiorstowym biegu
~t"odnwej.
Zbrod niczy paator .
Po rlroclze w Skiern iewica ch, Zyril r·
południem, przemieniła jednak swe s:ły i u
NOWY JORK. Pn1ed 8 lnty znale· leiła słabszej drużynie .Uniou u• w l tosuo
dżającego
1 n'' ie i Grodzi sku witały przeje*
ag. W. A. T. i \vlasne z d. 14/9),
ramy
(Teleg
ziono w rzece Hudso n trup młodej kobiety, ku 2:1.
I"'"lt>t'Z a delegac je włościan okolil'Z ll) l!h i
Rokow ania pokojo we.
Zie wrażenie wywołało tH\ widzach at
w którym poznano młod!\ amer; kankę p.
liud1owieństwa.
rc'\
O godz. 9 rano na znak dauy prze:r.
morcle
ukła·
ie bram';a rza przez obie 11:utje.
że
o,
zenie
kowau
wykryt
Zakotic
.
e
Obecni
NOPOL
er.
Armill
KON8'J'ANTY
we
dzwony
w
10
ude1·zo1
nii,
Po stroni~ .U11io • 1u"wyróżnin !!ię praw
1J1istrza ceremo
dów turecko - buł!?nrl!-kich na~tąpi pr11 wdo '' O• tej kobiety był pastor Smith, który utrzy.
i pomoc:uik który bardzo 1 r?.ytomni
wszyst kich świątyninch warszaw R'kich i po· dobnie już dziś. O ile wierzyć możnri róż1P'm
obrońca
z nią przez czas dłuższy stosun ki
ehód z pałacu Ari!ybiskut.ie~o ruszył przy w1esc1om, clochodzn_cym z komisji - Turcja m.\ wał
uratownł pewną bramkę.
Areszto Obowiązki sę ·hiogo pełnił p. S?.losse
jpiewi e chórów ku katedr ze Świętojańskiej. upiera się przy zatrl!ym aniu dla si~b;& D ' mo• mi :<,•ne, a następnie za.mordował.
Po t!Zereg u uroczs stych formalności, tiki i Ortakio ci, okazując ekłouuość do ustą, wano go i osadzo no w wię7.ieniu.
W biegu rozstaw nym ?:wyciążyła prze
Turnveroin·
Arc_ypasterz zasiadł na tronie i wysłuchał pienin bnłgarum Kirk Kilissy.
południem piątka .sport nr"'
ł
odczyta
którą
roz s t~l\VJ
iej,
bieg
u
pnpiesk
południ
buli
po
nlnej
,
encji,
.orygin
bez konkur
Czlonk owie komieji dozwolili wczoraj
'
w jęz. łacińskim i pol!l'kirn ks. i:;rałat. heł· przed rozpooz~iem posiedz enia, na zdjęcia
nie odbył się.
W grach o mist;·zoatwo drugii'ł1 drui.
micki. Następuie ks. biskup Ruszki ewicz nfl użytek kinemRtogrntu.
miał mowę !JOWitalną i ucałowawszy si~
zwyciężył .Nev-C ,1su_,• nad .Ł K. S-''
KONSTANTYNOPOL. Półurzędowo :ia·
z kil. Arcybi skupem rozpoczął akt „homa sturunlr n 5:2 i n Touring-Club" nad ,.'r.
onegdajsza konf!'rencjn r,omięd:y
pewniają, ż
gjum" (uległości). Duchowieństwo w po·
F. • Widzew w stosunk u 3:1.
R.
faw
Bron:a
a
polski
posunęł
ek
Znakom :ty skrzyp
przedstawici?lumi Bnłgarji ł Turcji
tronu
stóp
u
kało
przyklę
hji
hierarc
rządku
Pięciowiorstowy bieg rozstąwny.
rozgran icienia znaczn ie naprzód i Huber man stanął w tych dniach przed ilą·
kwestję
całując pierścień.
przez
y
W czóraj przed południem odbył się
dem eywitn ym w Wierln iu roztrnu
le11iu obudwu stron przeciwnych.
Po przemo wie Arcybiskupa rozpoczę· ku irndo"·o Pożyczka tureck a.
Ga·
Elzę
yczną
dramat
strykow sldej szosie bieg rozstaw ny na
żonę swoją artystkę
ła się celebra pontyf ikalna, poczem znów,
się
ł
połączv
którą
z
winri:1t.
,
manową
-Huher
PARYŻ. Z półnrzędowych afer fraur·u- h1fres
tym razem z ambon y, Arcypa sterz przemó ·
w rę~
rir>-::o.
kilknlet
syna
Organi zacja spoczywała
ma
którą
z
i
An!!lii
w
skicll dochodzą wiadomości, ~e układy powił do zgroma dzonyc h w świątyni.
.
tycznej
zwio.p~·
ko-atle
lek
żnieuia
ligi
Ułliewa
a
łódzkiej
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ŻJ'czy
a~yczn
nie
że
dyplom
'Pow. gfmn.• a czwarte 11 U11inn•.
R~t
koła
e
.żyd.
natomi
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niewcz
ta
wywar
awno
nie
jakie
żenie,
Xupno „Głosu Narod u.n
poetę wieńczono la nre~
mowa, wygłos; ona wobec cesarza Wilheltra ?.godził się nil zwią,zt>k i to związek sz~hki, ur isli \.\ uiejszPgo
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Samobójstwo

całego
rozegrała

miasta.
Eię

low. ~[lf lHIA

w tych

W· Macedonji
dniach tragedja, której ofiarą pad fo kwit·
nące miasto. Mieszkańcy Melniku, nie chcąc
przyjąć poddaństwa bułgarskiego, podpalili
swe siedziby i zbiegli do Grecji, swej do·
·
tychczasowej ojczyzny.
Korespondent pisma „L'Illustration •
opowiada kilka sicze.;ółów o tej pięknej
1 11iejscowości, zamienionej obecnie w kupę
g ruzów i rumowisk. To stare piękne i
bogate miasto greckie, mówi korespondent,
którego założenie sięga czas;ó w bizantyjskich,
roiwijało

dzięki

się

różnym

c

Do gimnazjum Polskiego
Kandydaci przyjmowani będą w dalszym ciągu do klasy wstępnej i pod·
Do kl:tsy podwstępnej
wstępnej.
240- 3
bez egzaminu.

pomyślnym

Profesor

Tadeusz Mazurkiewicz

„ L UT„.,,

d yrektor

ni

udziela lekcji gry fortepianowej oraz teorji mut.yki. Piotrkowska 108, .Lutnia" tel. 21-75,
przyjmuje 11-1 i 7- 8,
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przygotowuje

całej kuli ziemskiej z niezawodnym
·n\ ~ rezultatem, Wydatek nieznaczny
~~ a korzyść wielka. Wszelkie piegi,
• , , opalenizna, plamy, pryszcze, wąg1
1 ry i liszaje natychmiast bezpowro
1
. tnie znikaja. Dla unikniecia naśla
downictwa ·sprzedaż tylk.o w składach aptecznych na
,
{
~

1

'
i

l.ł~

~

r.

,

1

~

%
~

różnico 37 min. wcześnie))
1Jetersburski
(CzasKolej
Fabryczno-tódzka
Odchodzą z -Łodzi: a) 12.15, b) 7.2o
JO.OO, d ) 12.50, e) l.50, f) 3.45, 4.50, g) 5.45.
h) 6.43, 7.33, 8.45.
4.ar, 7.00
Przychodzą do -Ł.odzi1
8.33. 9.33, i) 10.40, J.00, 3.10, j) 4.38, 6.20, 8.08,
ł?.05,

9.55, k) 11.00.

K o l ej W a r s z a w s k o· K a I i s k a.

wieść

~i

~!
~

z druku

Cena 20 kop.

DRUl<ftRnlft

Nabywać można w Admi·nistracji „Gazety Łódzkiej"
Przejazd Nr, 1.

GRODKfl
J. li>idzewska
106a.

Wtu ::;zaw~kie Ziemiańskie

Towarzystwo Mloc:zarskie
Oddział

SPRZEDAŻ i KUPNO )
załatwia szybko i tanio tylko
milłski, ul. Przędzalniana

Fr. Ka37a.
~l Uskutecznia. lokatę kapitałów oraz dział
~

informacyjny.

'otue~ny na~ła~a[l
Wif\domoś~ w

w -Łodzi

Spacerowa NQ 17. Telefon 27-71.
Ceny bież91ce M ł8.

lllasło

hurt.

Bryłowe

• 11
• •

Il

Solone I (deser.)

•

n

•

III kuch.

„

„ "
•

„ • •
„ • „

„

11

„

„ „ „

„ ,, „

47-48

zawiera 3 ilustracje, kilkanaście artykułów, poświęconych szkolnictwu, opis
wszystkich szkół Lodzi, Zgierza i Pabjanic, dział literacki, bibljograficzny i t. d.

nakładem

,,

44-45
46-47
39-40
36-37

wydawnictwa

„GAZE'I.1Y ŁÓDZKIEJ•
Wyszedł

z druku album Jana Matejki, zawierający 30 reprodukcji celniejszych obrazów wraz gę
stosownem objaśnieniem.

40 STRON DUŹEJ ÓSEMKI W OPRAWIE.

CENA 25 KOP.

oo nabnia w2 w~lntkirb k!ieoarnia[h i wA~min. Jłlwei fialety tó~lkiei" Pueiald 1.

Album Jana Matejki stano,vi zapowiedzia·
ne premjum dla prenumeratorów „Jutrzenki", którzy
opłacili całoroczn11

prenumeratę

za

„Jutrzenkę"

w kwocie rubli 2.

Album Jana Matejki

•{

)ł

t!.

Elektryczna Fabryka Cukrów

Nagrodzona Wielkim Srebrnym Medalem na wystawie Rzemieślniczo-Prze·

T•

.

i S•ka

)ł

.
.................... ..581

1
„~oleca

~

Dąb;::;~ki

1

„~

w -Łodzi, Widzewska 104.
swe wyborowe wyroby codziennie świeże.
•

700-0

wspólne dla panów z
Mieszkanie
utrzymaniem. Rozwadowska 151m.19
2251--1

zgubił

paszgminy
Warszaws-

ilhelm Alfred Kletke
Wport
wydany przez wójta

Guz:ów Błońskiego pow.
~2f'0-3-1
kiej gub.
ubli 3.000 jest do ulokowania na
nypotekę, może być :Bałuty, Ruda
Chojny. Wiadomomość u Przedeckiego
2227-8-1
Cmentarna J6 1

R

miuistracji „Gazety

Łódzkiej",

60
56
• 56
52
„ 52
• 58
„ 46

„ 44-45 „

drukarni, Widzewska 106a

SZKOLNICTWO POLSKU:
W - ŁODZI I KOLICV

detal

za 1 funt k. 51-52 k.
„ „ • „ 48-49 "

Specjalne
Deserowe I
I
Bryłowe
Deserowe II

Wyszła z druku broszura, wydana staraniem Redakcji "Nowej Gazety Łódzkiej"

C H R Z E Ś C J A Ń S K.A ~~

~

~.\

zajmująca

Czytajcie „SMIEGH"!

~·( P I E R W S Z A Ł ÓOZ I< A

w

„MiłoU i IDiwi~rnnie"

Kolej obwodowa.

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

po·
Ch. Dickensa pod tyt.

Wyszła

w wielkim wyborze
wykonywa szybko i tanio

od dnia l•go maja.

CENA 25 KOP.

i
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1 karty adresowe

letni m~ład IDliijlóW

la uśmiechać się zdawała.

'~'
'~

~'i

sprzedażą

nakładzie, gdyż

ukaże się

~ilety WilYłOW~

50 kop., mocniejszy
75 kop.

Odchodzi ze st cji Łódź-Kaliska do Słot
·win o godzin.ie &.03 1 ze Słotwin do st. ł„ódź
Kal iska przychodzi 5.27. Odchodzi ze stacji
Łódź-Kaliska do Koluszek 1.11, lirzychodzi z
Koluszek do st. Łódź-Kaliska o godzinie 7.46.

~ł!

hurnorystyczno -satyryczny, obficie ilustrowany, pod tyt.

~~~~~~~~~~~~~~9~~~~~~~~~~~~~~~~·,

słoik

Odchodzą do Kalisza1 o godz~ 7.55.
12.24, 4.3\'.l, 6.13, 3.12, do Warszawy o godz.
11.01. 12.34, 5.30, 2.31.
Kalisza o godz. 1.21
Przychodzą z
10.51, 12.22, 5.20, z Warszawy o godzinie 12.14
4.26, &.03, 3.02.
Odchodzą do Łowicza IO. Przychodzi!! z
Do Sieradza odchodzą 9.01.
Łowicza 7.45.
Z Sieradza. przychodzą 7.55.

„

własny KĄLENDARZ

pojepo za
w wielkim
dyńcią,. będzie bezpłatnie doda wany przedpłatnikom Sm iechu i N..Gaz. Lódz.

Kalendarz ten

~~t

tynowska 75.
Cena za

\fi

lipca b. r. przyJ·
muje administracja „Smiechu", ul. Pnejazd Xg 1.

'-WJ

Nawrot NQ 54, i Konstan;::

'"

,.~

Ogłoszenia do tego kale9darza od dnia 1

~.!~.

I.

\łi
\fi

rok

M I E C H ''
s'
•
''

.o

~-~~ ~~y d~prawdy?
jeszcze me używała kremu
l\ ~.~'. Pam
tak bardzo rozpowszechnionego na

~~

Wvdownictwo tvgndniko bumorvstvczno-sntvrvcznego „śmiech"

}.~

~®ee®®®S®SSSS I.i\
~'~
"

nie wyf zerpan~

z odebraniem bezpłatnego premjum dla prenumerato·
rów .No'ńej Gazety Łódzkiej•. w postaci książki
pod tyt. „Szkolni<1two Polskie w Łodzi i okolicy"
40 stronic, 3 ilustracje, w oprawie,
Administracja przy ulicy Przejntld Nr. 1 czynn:i
•1
jest codziennie od 8 rano do 8 wieci.

Nowo-Cegielniana 9.

warunkom bardzo prędko. Szczególnie uda wała się tu hodo'.';\a znanego na cały
;; wint wina.
Wieści niosą że zanim to miasto powstałe, żyła LuT'. przepiękna księżniczka,
którą najeźdzcy kraju trzymali w niewoli.
Zmarła ona ze zmartwienia, a ziemia, która s-kcyła 1ej szczątki, nabrała przedziw·
nych sił, umożliwiających odtąd hodowl~
,,·ina o przepysznym smaku i aromacie. Tu
. ~ ród skał wyniosłych zbudowana została
.:-::~ czasów bizantyjskich jedna z fortE'c,
mających służyć do obrony kraju przed
najazdem hord bułgarskich.
Mplnik stał się z czasem miejscem
banicji dla możnowładców kornnnycb, któny ściągają na siebie nielaskę cesarzy bi.. u tyjskich. Każdy z tych w ład ców budo·
wał sobie wepaniałe domy i knp:ice ctla
swego osobistego użytku. Dotychczai! po·
zostało 48 tych starych kościołów, n mie·
szl.::iricy byli dumni z tych pomników zamie·
rzchki prieszłośc1. Wśród R\.i:ał znajduje
~ ip dużo winuicAmi pokrytych grot, wiele
ld·ętych galerii i ścieżek. Wsz) stko to na·
dawRło miastu widok malowniczy i u1oczy.
Dziś zapanowała na mie jscu tem cisza grolJowa. Tarn gdzie wznosiło się promienie~
jąre i uśmiechające się miasto stare, znaj·
r 1 :1i •! się dziś popiół tylko i $terczą czarne
!'\.!One mury.
Pomimo przywiązani!l. do tego skrawka ziemi, gdzie ojcowie i •iadowie ich
~pocz~· wają w wiecznym śnie pokoju, nie
chcieli oni Zol żadną cenę pozostać Bułga•
rami, poświęcili z miłości dla ojczyzny
wszystko, co hyło dla nich święte i drogie. Przy wspólnej naradzie przyśli do
przeświadczenia, że muszą miasto opuścić.
Spakowawszy rzeczy, wyprowadzili mężo
wie płaczące żony i dzieci swoje z domów,
drżącemi rękoma porozbijali beczki, zawierające neki'tr złoty, którJ ziemia wydała i
2iernia pochłonęła. Po tern przystąpili do
znisiczenia winnic i sptistoszyli pola w o·
koło, dalej podpalili ruhsto, które ich zrodziło i grzebało kości ich praojców.
Zdala z wysokości gól' poblizkich
spoglądali na płonące miasto, w k tól'em
ginęły ostatnie zabytki tego, co tak gorąco
ukochali. A gdy zamiast płomieni ujrzeli
poza soblł już tylko zgliszcza, powędrowa
li z ubugą chudobą swoją w stronę Grecji,
dumni ze swego heroicznego czynu i ufni
w pomyślniejszą przyszłość, któr~ im z:da-

nakład

póki jeszcze

nabyć można w

ad·

ul. Przejazd Nr. 1.

Cena ]_)Ojedyńczego egzem]_}larza rb. 2.
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Pierwsza Lecznica lekarzy specjalistów

~

dla przychodzących chorych

~

~

(Zebrat i

~

Wewnętrzne i nerwowe Dr. I. SZWARCWASSER od 10 - 11. i ~ /2 - 51/2. codzien~ie.. .
Choroby skórne i weneryczne Dr. L. PRYBULSKI. W medz1ele, wtorki, czwartki, p1ą:k1 ?d
l 1;2 -21;2 a Poniedziałki, środy, soboty o.d 8 :-- 9 w1eczor.
Choroby dzieci miejsce porad dla matek szczepienie o.spy Dr. I. _LIPS:ZYC ·c~dz1e!1111e od 1-2 PP·
Choroby chirMrgiczne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 ~ 7-:-8 w1eczor codz1enme.
Choroby kobiece Dr. M. PAPIERNY od 3 - 4 codztenme.
Choroby oczu Dr. B. DONCHIN Codziennie od 9 - 10 rano.
.
.
.
Poniedziałek, wtoek, sroda, czwartek od 1- 2. PP·
Choroby nosa, uszu 1 gardła Dr. C. BLUM Piątek, sobota, niedziela od 9 - 10 rano.
1

streścił

5 WYKŁA~ PO~~LA:~Y.
ł{
~

NOWSZYCH.

Badanie mamek.

Jl

Zdrowie jest najcenniejszym skarbem dla wszystkich!
Słynna w całym świecie

HERB AT A z

I

~~

I

gór Harcu

I

(Dr. LAUER'S HARZERlOEBIRGSTEE).
Zalecana 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 il~ści 2- 3 szklanek tygodniewo leczy: wyrzuty, liszaje, uderzenia krwi do głowy, hemoroiqy, Teumatyzm, derpjenia żołądka i t. p. przywraca apetyt i prawidłowe trawienie. Działa skutecznie w wypadkach zapalenia płuc, influenzy i chokryny.
c„n. 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„ z doliczeniem na koszta;
1
przesyłki. Wystrzegać się falsyfikatów i podrabianych etykiet !
J
I
4f15-2-2

I
I

1

Zatwierdzona przez Ministerjum Spraw

Szkoła
Łódź,

Wewnętrznych

Muzyczna Pod kam in era

Zawadzka &.

s.

Specjalista chorób wenerycznych,
skórnych z kosmetyka, lekarsks, (twarz,
włosv etc.).
Przyjmuje od 9-ll i pół i od 4 i pół
do 9 wiecz.

Specjalista chorób uszu. nosa i gardła
N! 120.

weneryczne, skóry
dróg moczowych

Podkaminer.

ul. ANDRZEJ A _N2 7
9-12 i 5-8, w niedziele i święta 9-1
Telefon Nr. 170,
1404

Dr. Fr~ncisuk K~ziolki~wicż

Popularne kursy wiolonczeli 5 rb. miesięcznie. -Kursy
chóru dziecinnego 1 rb. miesięcznie.
1751

(starszy)

mies:.-:ka nhecni1:> Prnoji:u;u Nr. 8 1
front, I-e piętro.
142.
Przyjmuje od 9 1/ 2 .....: 12 i od 6 - 8 w.

Zgtoszbuia przyjmuje się codzj,e.nnie od 11-1 i od 4-7 w{MY.nrA~
fortepiany i instrll.lJlf"'•J' =uzycz~e a.ost~reza szkole fuma
Friedberg i .,. __ i:;.lt{ad instrumentow ul. Piotrkowska 90.

N"ty:,

""------

Przejazd N! 8. _T el •• 17·14

:::;::towawcza Jadwigi Zawadzkiej
SpaGerowa 17 (dom Akc. Tow. K. Scheiblera)
przyjmuje chłopców i dziewczynki od lat 6 i pół i gruntownie przysposabia do średnich zakładów naukowych. Ilość
dzieci, ze względów pedagogicznych, ograniczona. Zapis co·

f
reb
I
k.
!rzoro~o ~~~~dz~~~o~
OWS I.
......*... ...............
zakład

Dr. Trachtenherz

!*
0

~

VII-lsl.

!*

szlsoła iei;s)sa

JANINY TYMIENIECKIEJ

O

17280-1
Powrócił

O

Choroby uszu; nosa i

Dr. L. Klaczki n
KO~STANTYNOWSKA 11.
Syphilis, skórne, weneryczne
choroby dróg moczowych.
LECZENIE SYPHILISU
EHRI1ICH-HA.'fA 606. , .
Przyjmuje od 8-1 rano i od 5-8
wiecz„ dla dam osolrna poczekalnia.
od 4-5. W niedziele i święta tylko
do 1 rano.

Labor~torjum
Magisłra
l.ódź,

~

dawy
''
leczy radykalnie i
':lSuwa w~gry, piegi, liszaje, krosty, oraz poły~k twarzy.
Nadaje twarzy piękność i urok młodości. :: Cena flakonu Rb. 1.70.
Przedstawiciel ~ózef Grossman, Warszawa, Złota 16, teL 184-00. Próbny
flakon wysyła su~ po otrzymaniu rb. 2,25 k. z przesyłką-można markami

Dr. Alfred Hejman

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 pół po poł.
Południ )Wa 23. Telef. 16-85.
1766-0

S._e przyjmuj~~ -9-W i od 4-6 po południu. Tel

W:rllawca1 .Ian 8rell•lr.

».

33.34.

_J

. „>u

„ •. --·

:.·.

.•

Lekarz· Dentysta

przy ulicy Zachodniej Ni 57,
15

E. KOPROWSKI

Karol Blum

J. HABERFELD

mieszka o hecnie ul. Andrzeja .M 2 1
róg Piotr~owskiej, I-sze pil}tro.
Przyjmuje jak dawniej.
Telefon 17-31.
1591-208

Specjalista chorób
Gardła, nosa, uszu i zbocze6
mowy
(jąkanie, seplenienie i t. d.)
metody

podług

Prof. Guhmana z Berlina.
Godziny przyjęć: od 10 i pół do li
i pół i od 5 do 7-ej wiecz.
Piotrkowska 165 (róg św. Anny)
Telefon 13. 52.
sssss9sseeees~sss~~s~s~s~

Pierwsza

+ tlHi[iańika lerznirn ·I·
chorób

zębów

i jamy ustnej.

Łódź,

ulica Przejazd 8.
Najlepsze ZĘBY sztnczne i plomby
Pora.da 25 kop. od 10-7 wiecz.
eeeseeeeseeeeseeesss~eeEe

~otne,ni lMDP[J

do roz~:10szenia gazet. Zgłaszać
się do Administracji Nowej
Gazety Łódzkiej-Przejazd 1.

BUCHALTERJI

podwójnej, korespondencji i prawa
handlowego, oraz wszelkiej biuro·
wości, wyucza w krótkim czasie metoda, praktyczną i przyspasabia na samodzielnego buchaltera-korespondent&
długoletni szef biura Akc. Tow.
Oferty pod "Buchalter-praktyk• w administracji niniejszego pisma.

Lucjan Rotwand
Adwokat

~:~:p~~w:~

przrsięgły

ul. Benedykta 3

Przyjmuje od 4- 7 pp.
.
1823-3-1

Ogloszenia drobne.

Cywiński Mnyarjaz Bejm
paszport, wyda..
gub. kaliskiej gm. Opatówek.
akuszer
2241-3-1

Dr. Jan

zgubiła

Piotrkowska 192
przyjmuje od 4 do 5 po

południu.

1792-9-1

Dr. H~nryk WaHrman

Zawadzka JO.

•

Z Warszawy zamleszkał w Łodzi

ul. Piotrkowska N2 37.
Telefon 26-81.

gardł.a

b. asystent kltntkt berlińskiej, specjalista chorób wenerycznych, skórnych,
włosów, niemocy płciowej.
Przy leczeniu syfilisu stosowanie
preparatu „606„-„914". Leczenie za
pomocą elektryczności (elektroliza).
Masaż wibracyjr.y, badanie nerek, pę·
cherza i kanału. Endoskopia i cystoskopia. Godziny przyjęć; od 8-1 i
od . 4-8, dla pań od 4-5-ej. 1461
,

Specjalista chorób1 uszu, nosa i gardła.

N. SCHATZA

Badanie krwi na syfilis.

•

co

i moczopłciowe.
Przyjmuje od 9-12 r. i od 5-8 w
Panie od 4-5 po poł.
20

M 87.
płuc i serca.

Południowa M 2.
Teiefon !i 13-59.
Syphilis, choroby skórne, włosów (kos·
metyka lekarska) weneryczne, moczo.
płciowe i nie:nocy płciowej.
Leczenie syphilisu sa lvarsanemErlfohHata „G06"-9J4 (wśr ó d ży lnie). Leczenie elektry c znoś c ią, el e k troliz ą (usuwanie szpecących włosów) oświetlenie kauul11 (uretroskopia).
Przyjmuje od S -1 r. i od ~ - 9 pp~
panie od ó - 6 pp .
Dla pań oddzielna poczekalnia.

•„ ..........,,..„.......„ •••• Dr. med. p. LAftGBARD
lllF Hygjena twarzy i rąk M
1Wszechświatowej SIMI'' (PL y N) 1Jdelikatnia skór!}.

na

Piotrkowską

Ulica

łf Ulica Piotrkowska M 35.
'l'elefon 19-84,
łf

~

się

ul. llaurrot l, róg Piotrkowskiej.
Choroby1 skórne,

Piotrkowska 35 (w lok. zajm. dawniej
przez W. Sznycera.).
Leczenie zębów bez bólu elektryczwewnętrzne,
W sierpniu przyjmuje tylko od 5-7 nością. Plomby i sztuczne zęby wszelpo poł.; vt pozostałe m iesia,ce i od 8-9 kiego systemu. Prostowanie krzywych
rano.
1661-20 zębów. Masaż wibracyjny. 1719-156
Telefon Nr. 8-10.
·

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

Widzewska N! 42 (szkoła rozszerzona). Przyjmuje
zapisy od 5-7.
1821-4

Dr. W. DUTKIEWICZ
przeprowadził

przeprowadził się

na ul.
Choroby

(Choroby nerwowe i umysłowe)

•i J aniny Pryssewicz !• Dr.· Rosenblatt
*O

Dr. Stanisław Leooinson

Wszelkie analizy lekarskie i che•
miczne= moczu, plwocin (gruźlicy•
krwi, wydzielin dróg maczo•
płciowych,
wody, mleka i t. d
Gabinet dentystyczy

POWRÓCIŁ.

:

wenerycz~e

poł.

1644.

Przy leczeniu syfilisu zastosowanie prepa·
rntu ER.LICH-HATA 606-914. Leczenie za
pomocą elektryczności. Godziny przyjęć od
S-2 i od 6-9.
Dla pań od 4 - 5. Oddziellla poczekalnia

;

obecnie pod kierunkiem

Dzielna 9

od 3-5 po

ulica Zawadz~a N! &,
b. asystent petersburskiego szpi·
tal a mie.jsk iego, specj:ilista chorób
wenerycznych, skórnych i nie·
mocy pł c iowej.
1688-150

1817-3

}ł

~

Powrócił

Telefen 32-33.
Przyjmuje od g, 11 - J2 rano i od ó
do 6 i pół po poł.
w uiedziele i. święta od 10-11 ran<J

=

W~Kl.A~ PO;~L ARNY

Dr.
Dr. B. Czaplicki Or.
L. PRYBULSKI
Ordynator szpitala Anny-Marji.
Piotrkowska

~horoby

Skład nau czy cielski: Śpiew (solo) Giow. Rossi. Fortepian: Dr. H.
Dessaue„. A. Groh, JC. Llitschg, F. Matkowsk~„, s. Nirnstein 1
M. Ruppeldt, J. Smidowicz 1 A. TDrner, S. Vas 1 skrzypce: G.
Baumgarten 1 H. Landa11y o. Yloronowiecki. winlc:mczela: E.
Oehlhey 1 flet: li Markusch 1 teorja:' Tlirner, śpiew chóralny: M.
Dargużański 1 w•okalno·iD.6tramentalny zespół: N. Podkaminer.

dziennie, od 11-2 i od

się

Dro JEhNiel(I

Petersburg, Kamennoostrowska 31-33.

Dyrektor •·

przeprowadził

na ul. Średnią Ni 3„

~

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

Porada 50 kop.

Dr. ~. ~1nitt~in~

~
,...

Dla prenumf'ratorów „Nowej .Gaze~! Łó~zkiej"
po 15 kop. Do nabycia w Admrn1stracJ1, Przejazd 1.

Dr. M. Gromski
1
•--------------------·---------------"
Choroby dzieci.
Analizy krwi, wydzielin. moczu.

)ł

M:. WIELKOPOLANIN.)

TWORZENIE sie ŚWIATA i UKtAD SYSTEMU
PLANETARNEGO WEDtUG POJĘC STARO
ŻYTNYCH, WIEKÓW ŚREDNICH i GZASOW

v1

Telef. 30·13.

Piotr•kowska 45 (róg Zielonej).

45.

Zarys kosmologii. ~

CHIRURG
Średnia

powrócił

Nr. 11. Telef. 14-22.
17-62-5.

stuga, Przejaz<! 14. magaPotrzebna
zyn kapeluszy.
2249-3-1
wynajęcia.

do
Ulica. Tar·
Piekarnia
gowa Ji 52.
2235-6
otrzebny jest portjer dzienny uczPciwy,
z do'.iremi

wami,

trzeźwy,
umiejący czytać

Senatorska 25 fabryka.
22-1-2-3-1
Sklep spo.tywezo-dystrybucyjny dobrze prosperuj~cy, do sprzedania z
powodu wyjazdu. Piotrkqwska 228.
2247-3 - 1
aginął

Dr. me~.S. Aronson Z
były

asystent klinik

ber!ińsk!cn

Akuszeria i cborebv kobiece.
od 9-11 rano i od 5-7 po

W tłoczni Jua Grodka, Wtdzowaka li 106a.

W

niedzielę

od 11-1 po

południa.
poł. 14.92

świadeet.
pisać. Zgła

si:ać się.

Z stacji

Piotrkowska 120. Tel. 31-82.

i

kwit kolejowy, wydany na
za Ji 62,79, 2246-3-1

Końsko

aginął

paszport na imię .Józefy
Schlenk, wydany z gminy Męka, powia.tu Sieradzkiego
2243-3-1

Sprzedam

tanio mało
otomanę, lustro,
stół. krzesła, ze-

bardzo

używaną szafę,
łóżka. bieliźniarkę,

gar. Zawadzka 1" 38 m . l.

2236-2

Sedaktor1 An11a Grt dek.

