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Wychodzi codziennie po południu, oprócz niedziel
„„

\\t soboty z dodatkami ilustrowanemi dla prenumeratorów.
Prenumerata

w

Egzemplarz

świąt

pojedyńczy

uroczystych.

..„

3 kop.

Na~ stacjach

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

Łodzi wynosi:

Rocznie 6 rb,, półrocznie 3 rb., kwartalnie 1 rb
50 kop., miesięcznie 50 kop.
Za odnoszenie do domu IO kop. anleslęcznla.
Zagranicą miesięcznie rb. 1.

W niedziele i
Kantor w-łasny:

Rok I.

święta

Warszawa, Marszałkowska 8la m - 16.

Administracja otwarta ód g'Jdz. 11 rano do 1 po

Tel. 198-65.

TEATR POLSKI

na 1 stronicy 50 kop. za
wiersz lub jego miejsce, wśród tekstu
60 kop., reklamy po tekście 15 kcp., nekrologja
15 kop., Ogłeszenia zwyczajne 10 kap. Zamiejscowe
po 12 kop. za wiersz nonparelowy. Ogłoszenia małe
1 I pól kop. za wyraz. Ka.żde ogłoszenie najmniej
rn wyr.azów.
Zduńska Wola 1 Księgarnia

„

Dziś

''

Cegielniana Nr• 63.

TEATR POPULARNY

Nadesłane

Ogłoszenia:

południu,

Filje: Zgi21rz,_ Aleksander Lach, kiosk kolportacyjny·

Dziś

Jutro

Ko111stantynowska 16.

kolejowych 5 kop.

Welenowsklego.

Lei1a''

„Wróg kobiet"
!!l!Q

Variete i Kabaret familijny

Fee Morgane
ze

CORSO
Dyr. IW.

Portało.

li

śpiewami

l\louli11 Rauge
4 damy.

W•

Kankan paryski.

Dorothee Riider
Klasyczne

20 nowych atr?kcji.
l(lerownlk
artystyczny

elektr. efekty
z Wi11.tergartenu z Berlina.

tańce.

De la Rose

Łęto•"ski·
•
w

ros. duet.

The Grea'l VHeroms
ekwilibryści

Non plus Ultra.

an~ie!ska

śpiew.

Bethy

Charlotte ei Alfredo

subretka.

Jir~ensen

duńska

muzyk. ekscentr.

etoile.

i wiele innych.
Siczegóty w programach.

Chorołska
Romanse

Trio akrobatyczne
2 damy-walka francuska.

Phylis Yeyce

Lis~r'.J ~~rHing
Wied. operet.

The Okeans.

cygańskie.

strony wszystkich paCJ'fi~tów i
~'=~~~~~~~PAPIE,ROSV s~.czerych demokratów utrwaliła ich
przekonaniu, że pracują dla do~
;ibra ogółu.
-----=:::: . . ::
„Nas nie zgnębi prasa, ta pra~sa. której więcej idzie o kombinacje
~giełdowe, niż o prawdę-my pracować będziem dalej-historja pokaże
\Vskutek Jmasowej emigracji robotników górniczych do Ameryki,
po czyjej stronie była sprawiedlisą potrzehni do wiela kopaln w Zagłębiu Dąbrowskim przeszło
wość". Tak mówił prezes fundacji
1151-7
Carnegie'go znany senator francuski
D'Estournelles de Constant.
-.Kierozwiązaną. jest jeszcze doKrólowie i króliki na Bałka tychczas kwestja Albanji. Ścierać się
nach jeszcze nie pokończyli sporów. tu będą znów dwie dyplomacje audo 5 rubli dziennie.
Zarobek od 1 rb. 50
Ciągle jeszcze trwają kłótnie l]1ięd7.y strjacka _, z hr. Berchtoldem i wło ·
bułgarami i grekami. Ostatni spó'·, ska-z San GuiJiano. Lud jest obuOferty .z adresami proszę przesylać do p. Alfonsa Klemensa,
do którego napewno będą wezwani rzony i występuje groźnie przeciw
Sosnowice, ulica Sz.enowska 1-e 17. Pro3zę włożyć w kopertę 7-kopiejkową
mark~ na odpowiedź, gdyż bez nkh prośby uie będą uwzględnione.
międzynarodowe Essad-paszy, następnie lud domaga
el<sperci prawa
Prośby przyjmuje aię w polskim, niemieckim i rosyjskim języku.
go, dotyczy głównie wydania nie· się ostatecznego ustalenia granic
wolników. Bułgarja uczyniła zadość Albanji, a nanzie na tymczasowej
żądaniom Grecji: pod1ła spis swych granicy wre walka między albańczy
je.ńców wojennych i uwolnib wszy- kami i serbami.
natostkich jeńców cywilnych,
Czasby już był, aby międzyna
miast Grecja nie chciała tego uczy- rodowa komisja się zebrała i u trwanić; z tego powodu w Bułgarji sfeOstatnie występy trupy
liła granice Albanji.
ry rządowe i lud są strasznie zdeJak donoszą telegramy ostatnie,
sk~adaJą~ejsięz20
nerwowane, gdyż nadomiar złego, je- zebrać się ma ona 24 b. m., to jest
u
w
DaJIDill0JSZych
Rynek Targowy
świecie artystów.
szcze dochodzą do Sofji pogłoski, że dzisiaj, a ile tam będzie jeszcze
Telefon 21•68,
E
Dzisiaj w środę. 24 wrześn.ia elana będzie komedja w 3
°' grecy strasznie gnębią jeńców szumnych przemówień, ile obiadów
aktach N. Gogcla, nieśmiertelnego autora „Rewizora~ ' '
;::; bułgarskich.
panowie dyplomaci spożyją?
2) Córka ros,jskiego aktora - ze śpiewami i tańcami.
M
I wychodzi teraz na wierzch le3) Tańce, wykonane przez ulubienicę publiczności. A. A. Parfenową.
A tymczasem krew się. leje ...
.'1.NONS: W czwartek, 25 września, sensacyjna nowość kabaret .Nietoperz u Liliputów".
genda o gnębieniu jeńców przez
Novus.
Biletylwcześniej nabywać 111ożna w kasie o" li r, do końca pr-zedstawienia.
komisja
;bułgarów. Międzynarodowa
Carnegie'go ukońc~yła już swoje
prace i wkrótce na · „ forum publicum" wystawione zostaną wszrtkie
okrucieństwa „braci sławian" wzglę
dem siebie.
powrócila z zagranicr i mieszka obecZielona 6. Tel. 6-13.
Komisja ta przeżywała chwile
.M 14
-MMdka i kiszek. . nie na ulicy(domDZłELNEJ
Po ciężkiej pracy, po niezliczonych
ChiJroby .&.UTfł
:1138-50
Urysona).
dość ciężkie; był moment-gdy Ser- za'1iegach, po um~ach do paźdr.iern1kow
Ml@"'
Przyjmuje od 9-11 r. i od 4-7 po poł.
bja i Grecja nie chciały uznać ko- ców, posłowie nasi wyjechali z Petersbur·misji z Miliukowem i Belesfordem, ga na letnie wywczasy.
.
.
Nieciekawie się przedstawia ich do·
ud~lane będą J~tro w .l?kalu Reda· kie<ly pn..ypuszczano, że komisja wo- żynkowy
wieniec, szumią w nim puste
kc]'l przy ul. W1dzewsk1eJ Nr. 106a, g.óle nie przystąpi do roboty. Ale kłosy kąkol i bylica. Malo ziarna do śpie·
od godz. 6 i pół do 7 ipół wieczorem. otucha. dodawana członkom komisji cblerzy narodowych praca posłów nae;z;ch
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2.
wniosła, wioc wskutek tego widocznie mil·
ez!l oni J nie usiłują wyborców swoich z
dzialalnoicil} swoją w Dumie xapoznać.
Jakże innym bywa powód narodowej de·
mokracji od jej wyjazdu do pracy - znika buta arogancka, nieomylność, a na ich
miejsce występuj~ ekromność i nieśmiałość
Dakazująca ukrywanie się w cieniu i prze•
milczania zasług swoicb.
Ale dość tego - my, prasa poslępo·
wa, którą tak stale oskarżaj(} o utrudnianie
pracy posłom, o łnmanie solidarności i o
cały szereg rzekomych przestępstw, ma·
my prawo i obowiązek zawołać: coście
uobilil.
Gdzie są te nieobliczalne korzyści z
działaln ści
waszej, gdzie pokrzepienie,
któreście zdobyli dla wą,_tłego naszego or·
ganizmu narodowego? ObQwiązkiem prasy
jest postawienie tych pytnń, a obowiązkiem
posłów naszych odpowiedt.ieć na nie.
Lato minęło, zbliża się nowa sesja
Dumy, czas więc, aby się szerszy ogół do·
wie d ział, co jego posło ~ie dlań zdziałali,
jak interesów narodowych bronili.
Tu niemożna się csprawiedliwiać tym
iż zarządzenia administracyjne nniemożli
wiają sejmiki relacyjne, trzeba, aby społe·
czeństwo widziało ze ~trony posłow swych
gotowoEć do zdania sprawy z ich pracy
i działalności.
Jeżeli władze administracyjne nie po·
zwolą na zebrania.i. w jednem miejscu. to
trzeba próbować w innym, jeżeli nigdzie
zebrania te nie będą dozwolone, do trze·
ba wynaleźć inny środek, czy 10 za porno·
cą wydania drukiem populatnia (na fak·
tach opartej) napisanej broszury ze sprn·
wozd:rniP.m, czy to w jaki inny, le :iszy być
może, sposób nie ulega b 1wiem wątpli·
waści, że tak czy owak posłowie powinni
ze swej st ouy uczynić wszys ' ko, aby spo·
łecze11.stwo z pracą swoj& zaznajom i ć,
A jeżeli nie 11 aj~ i::ię czem pochwa·
lić, tern gorzej dla nich pośr&dnio, a dla
nas bezpcśred ni o.
A jeśli bez odpowiedzi przebrzmią WO•
łania nasze, jeśli zażywaj!\C wczasów w
dom owych pieleszach, i;oałowie nasi nie
uczynią wszystkiego, ab~ mód?. jasno i do·
bitnie wykazać, jaką była ich taktyka, jak
pracowali, czy nie zaniedbali obowiązków
swoich, to w takim razie wydadzą wyrok
sami ne siebie, dadzą bowie!Jl dowód lt
niety, żei nic nam nie przynieśli, że na·
rodowych praw naszych nie rozszerzyli,
ale, że w myśl nawoływań .Gazety Wa-sza ·,vskiej", ze społP.czeitshvem swym Eię
nie liczą, rachunków :-dawać nie chcą, i
aprob ·1ty nie potrzelintją.
Plon ubiegłej sesji dumskiej ('uk i po
przednich zresztą) był ula nas więcej niż
zły, myśleć o nim, to znnucać ręce w je·
dną, wielką, wieczn:e kn"'awiącą rarrę.
. Nie dla umożliwieni a. naszego rozwoju narodowego nit~ otrzymaliśmy i nawet
utraciliśmy niejedno z tego, coimy, ju~
prawie posiadali lub posi H dać mieli.
Sprawa "gubernjl" Chełmskiej, sprawa samorządu miejskiegn, ciągła niepew·
~ •

ność

bytu szkolnictwa naszego i wiele in·
nych spraw nierozstrzygniętych, lub rozstrzygniętych w senilie ujemnym dla nasoto wieczne chmury na widnokręgu pol·
ekim.
Pracować nad ich rozpros ··eniem jest
obowiązkiem każdego, a posłów naszych w
szczególności.

liELENA

la ziemi.
Gdy wzrok ich spotkal się razem za
dni kilka w gmachu szkolnym, jej policzki
rumieńcem się oblały, a spuszczone skrom·
nic o~zy, zdaly się mówić: wstyd mi rrego
roztkliwienia się przed tobą, jednak stałeś
mi się najbliższym \Yśród te~o grona. boś
uszanował chwilę mej egzaltacji, boś posiadł cząstkę mej skrytej
indywidualności.
Pozostali nadal niby obcymi względem
siebie z pozoru, lecz on ją w głębi już ko•
chał serdecznie, a ona pewnie go lubiła.
I tak ~ię plotly tygodnie, miesiące,
rok„.
Aż tu naraz, jak grom z jasnego nie·
ba śmierć ojca 1 on, Adam zapalony jury·
sta, żądny tłumom przyświecać w pocho·
dzie sprawiedliwośc~ nauce promieni tę·
czowych przysparzać, dziś, zostaje przyku·
ty do ziemi, związany z nilł przysi~gą, do
ziemi, którą szanuje i ceni tylko przez pamięć ojca.
hfo nie ujrzeć nigdy słodkiej postaci
dziewczęcia, tego pączka rozkwitającego,
którego życie w zaraniu bezlitośnie uszc:r:knęło i przyoblokło dziś w zimną powagę,
nakarmiło ntewiarą w
szczęście.
Tak,
:Brutalna ręka ludzka odarła to dziewczę
z:e złudzeń, lśniących naclziei, za to, że
przylgn~la. do jakiegoś człowieka swą info-

sfer austro-węgierskich, że występo
wanie przeciwko Niemcom w Austrji równa
się także wyst9powaniu przeciwko Włochom,
Innemi sło\Vy dotycho;a!lówy sojtu!znik grozi
bez ogródek Ailstro-W ęgrolll, te będl\ miały
do czyuie „ia i z WłooR<.:mi, gdyby si~ powa·
żyły wystąpić przeciwko Niemcom.
Co rioś do porozumienia się Austrji z
Rosją to 11 Vossische Zeitung" sądzi, że Rosja
i Niemcy a raczej Hosja i Prusy zawsze
łatwiej zdołają się porozumieć, n niieli Ro·
sja i Austrja. Pomiędzy Rosją i Niemcami
niema żadnych punktów spornych, poniewaa
Niemcy nigdy nie dąź}ły do zaboru terytorjnm rosyjskiego i nie maj!\ tai takich zamiarów znborczych, czego o Austrji nie mo·
żua. powiP.dzieć. Jeżeli przychodzi CZ'asem do
n i eporozumiPń pornię1izy dyplomacją rosyjski\
i niemiecką, ti5 zazwycz.1j chodzi lnt:ij o Austr~ę. której interesy
Niemcy popiera il'!, co
w Petersburgu
wywołuje niezadowolenie.
Przeciwko sojuszowi Austrji z Fraut~ją Niem·
cy ;iie mają nic, poniewai wiedzą, że na
wypadek wojny µomiędz / Niemcami i Fr:.1n·
cją, A.ustrja. na podstawie traktatu nie jest
zobowiązana do niesienia pomocy, lecz musi
zachowań tylko życzliwą neutraluość, Niemcy
na wypadek, gnyby Austrja zawarła sojusz,
dzręki nawet nsbwie wojskowej potruf ą sobie· dać radę takie i same. Niemcy wierz!\
w własną s'łę, pouieważ ta siła da.jP im możuość ot,rony w przya:r.tości bez oglądania. iiię
za sprzymierzeńca.mi. Zresztfł każde paó.stwa
tak silnie, jak Niemcy, jest po~ąd:.\nym sojuazoikiem.

Z Kutnowskiego.

Pneriwko tróiurzymieuu.

'NMfiei•

BUCHN~ROWNA.

uwag~

·
Wiemy wsąscy. iź w obecnym składzie Dumy praca w niej ni~ est łatwa,
wiemy, że trudno coś z d obyć i że wiel•
kiego sił n RkJadu na to potrzeba, tym nie
mniej mamy prawo wiedzieć, czy wszystko było zrobione w tym duchu przez przed·
stawicieli polsloi h.
Nie ' niechęć ku posłom narodowodemokrat ·cznym słuwa mi te dyktuje, ale
prngnienie wypracowania jakie1ś taktyki
jHlnolitej, jeżeli już nie owocnej, to choć
godności i powagi pełnej.
\\'iemy, że umizgi ku pra,Yicy, taktyka zabiegów w stronę październikowców nic nam prócz wsty·
du nie przyniosła i olo tera7. przed uoW'ą
sesh mamy prawo zapyt ć dlaczegoścre
bką metodę pracy wybrnl 1? Uspraw edliwcie się, wykażcie żeście inrte.i drogi nie
mieli, odsłońcie rąbki waszych tajemnic,
bo cza~. aby system, którego rezultatem
jP.st tylko źałobne bicie dzwonów ze wszystkich kościołów na . odowych. 8,Ystem. dzię
ki któremu grzebiemy najskromniejsze mar..:enia nasze, i to bez honorów V'O j s.kO\\")'Ch
przeklęć
raz na zawsze się go wyrzec.
Posępni id.\ posłowie nasi, bo nic dla narodu swego nie zyskali, iadnych zdobyczy
nie przynieśli, a metodą l:lWej walki sza·
cunku u wroga nie zdobj"li.
Nie~h~e nie mil zą uporczywie, niech
wspólnie dalszą taktykę swej pr Jcy i wi·
doki jej powodzenia z całym spoleczeń· (Korespondencja własna .N. Gazety Łódz. M)
stwem ohradz~ bo jeśli d zdob) cia nic
Kntnl>, 21 września.,
więcej, prócz wstydu me n amy, to zaiste
Burza, która w przeszłym tygodnia w
pcstokroć lepiej nad zbliżającą się sesją
nocy z wtorku na środę przeszła przez całe
przejść do porządku spraw codziennych.
Królestwo, nie ominęła nas, gorzej jeszc:zeL. Chrzanowski.
gdyż dała nam eię dobrze we zu ;i ki.
O godzinie I-ej w nolly pioruny po c zęły
trzaskać w okoliry, ciągłe błyskawice dawały
przez pewien czas złudzenie dnia.
Ale ni~ na tym koniec. Pioruny uderzały rnz za razem w domostwa i w pewnej
chwili zdawało się, że cała zi1•mia kutnowCoraz to częściej występuje na łamach sk:i jest w ogniu. Dobrzelin, Żychlin, Drze.
prasy wiedt>ńskiej i prasy berlińskiej polemi- woszka ws~ystko w ogui J. Struż ogniowa
ka na temat trójprzymierza, a właściwie na z Kutna i okolic , nylh fabryk była już da
temat stosunków pomiędzy Austro- Węgrami akcji ratunkowej przyszykowana i przy p<,·
i Niemcami. Jest rzeczą charakterystyczna, mocy robotników udało się og1e1i umiejscowić.
że prasa wiedeńska bezpośrednio i
otwarcie Tak wielkiej burzy nie pamiętają w Kutnotuj polemiki nie prowadzi, ale pośrednio pa· wskiem.
rusza ustawicznie kwestję zbliżeuia się Au•
Ostatnimi czasy energicznie wzięto 11ię
stro-Węgier do Rosji i do Frano}i z wyraźną. w Kutnowskim do pracy organizacyjnej.
W
tendencją. pokazania Niemcom,
że dla Au- Krośn ewicach
założono
8klep z townrnmi
stro-Węgier przymierze z Niemcami nie jest łokciowemi "Krośniewiczanka"; udzialów i11k
potrzdbne.
dotyc:1c:rns zebrano na sumę 1,?00 rb.
Pra!!a berlińska natomiast, odpowiada
Wogóle Kutno europeizuje się. - Oto
otwarcie na te pośrednio ataki prasy wie- Zwifłzek Przemysłu Żelaznego urządza „ Wie·
deńskiej. I tak berlińska "V ossi che Zeitung" czór teatralno-muzyknlny"
na rzecz szkoły
zamiAściła bardzo charakterystyczny
artykuł miejscowej; Kutuo-urząd~ifo r.Dzień kwiat·
pod tytułem: • Przyszłość trójprzymierza•. W k.'l" na przytułek dla starców i kidek.
tym artykule • Vossicbe Zeitung" zwraca
lliieliśmy też bezpłatne, ciekawe i mo-
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dą, naiwną, nieskalaną
go później wszystkiemi
każdym drgnieniem swej
anielskich ust różanych.

'MZ
duszą i ukochała
władzami serca,

istoty, tabnieuiem

Wszuk przypomina sobie Adam, że
ona sama kiedyś mu się skarżJła. Adam
prarnął ją wydobyć z topieli melancholji,
dokąd wepchnęła ją gryząca, jak rdza rozpacz, zamieniona później w żal straszny,
przejmujący, wieczny.
Chciał ukoić jej rany potęgą płomien
nej milości, troskliwością, zaparciem, zupełnem jej się oddaniem, bo czuł, że jest
mu istofą bardzo biizką, pokrewną, że zdo·
łałby się z nią zrozumieć ócz wejrzeniem,
oddechem, t~tnem serc,
I dziś tę zlotowlosą ma nie widywać,
nie karmić swych óczjej ślicznym, wdzięcz·
nym owalem twauy, glębią szafirowych
źrenic, życzliwem drganiem w uśmiechu
jej koralowych ust.
To niepodobna! To-nadludzki wysi·
łek! Za co, za co ta kara. Boże! ~dzteś
Ty? i runął zgorzknialy na stojl\Cl.ł w rogu
sofę.

Qi§
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Z Cesarstwa.
+

.Niebezpieczeństwo." „Ziemszczina•
donosi, iż dwie trzecie udziałów wydawnictwa
gazety „N owoje Wrem ia• nabył pflźdz i eruiko·
wiec lewicowy p. Falt.z Fein, „Ziemszczina"
ubolewa, że „ Now. W remi" grozi niebezpieczeństwo przestać być
„pismem rosyj·
skiem".

+

„Nietykalność

11oselska.•

W

B~\rn

policja. zaaądał!i od po.wracają . ego z podróży
po Kaukazie posła do Dumy Państwowej
Skobielewa zobowiązania na piśmie, iż oie
wyjedzte z Baku. Skobrelew bowiem pocią·
gnięty zostal
do odpowiedzialności karnej
z 129 art. ust kar. za umieszczenie flrtykułu
w .Now. Słowie" w sprawie syndykatów„
Poseł 8kohielew oświadczył policji na piśmie'
że do d. 9 września. btdzie mieszk'ać w Baku,
poezem wyjedzie do Petersburg!\.
PPrawdziwy-rosjanin•. Adwokat
moskiewski Ko21łowskij zło~Jł mośkiewskiej
radzie ud woka'6w: przysięgłych podanie o po·
zwolenie „adwokatom przys. rosjanom" na
wysłauie komitet wi budowy pomnika Stoły·
pina w Kijowie dziękczynnego adresu. \V
porlaniu Kozłowskiego międ:r.y iunemi powi~
dzfano: „Coby nie gl'id:r.ili na8i tu!ilzyńcy o
wcfziękach manifestu z d. 17 paź 1lz erni ka i
zbawieniu R'.lSji drogi\ równoupr11v;n ·enia 1
chów i ich kuzynó'Y - żydów, nie pozwoli\
im pozreć st'.1rej Ro~ji ".
Rada nd woka tów
podanie Kozłowskiego igncruje.

+

a

Katastrofa na kolei
wiedeńskiej.
Nocy onegdajszej, kilka minLt po go•
dzinie 2-ej, na sta cję Skierniewice wchodził
w pełnym b:egu pociąg 080bowy J\! IG, któ·
ry wyru3zył z \Vars:r.awy o godz. 12 m. 20
po północy. W11kutek zepsuci"' się mechanizmu zwrotnicy wj!1zdo .vej, pociąg osobow}•,
zamiast na linję główną, wjecbał na bocznicę, gdzie stał skład pociągu
towarowego M
6:12 bell parowozu.
Rozległ się przeniźliwy trzask druzgotanyeh wagonów, a jednocześnie zawtórowały
mu jęki rannych.
Zginął na miejscu Icek Pfeferm 1n, dozorca part}i osłów, które wieziono z jarmarku
w Łowiczu.

w,5

ne votudnia, gdy slotl.ce w zenicie stanęło
długie złociste włosy po całej ziemi roz·
puściło, oplatając gon1cym uściskiem wszy·
stko i w melancholijne zmierzchy, dyszące
balsamiczną wonią traw i kwiatów, widzieć
można było szczuplą, wysok& postać Ada·
ma na siwym, zręcznym kucu, bądź szyb·
kim krokiem. zmierzającego wśród pól.
W niedzielne popołudnia Adam wychodził zwykle na wieś, by pełnić
rnzpoczętą
przez ojca mil:lję. Wstępował do
niskich lepianek wieśniaczych, do cienia·
tych ogrodów, gdzie lud wypoczywał,
zbierając
się
po kilkoro. Siadał wśród
nich nie jako dziedzic. lecz równy im syn tej ziemi, spowitej od lat setek w
krzywdy cynizmu pruskiego, w gwałty i
bezpra\,ia.
Opowiadał im szeroko i barwnie o
„peiem polu", gdzie Krzywousty trupem
niemieckim wielkie obszary zastał, o wiei·
kim Grunwaldzie, gdzie krzyżak kark zgiął
-- dumny i wiele, wiele innych l!zy11ów
bohaterski eh przodków przytaczał.
- Wszystko niby dziś, to samo-mówił nieraz Adam-i ziemia, powietrze, Lasy
i rozłogi. W Krakowie te same dźwi~ki
śpiżowe, co przed wieki dzwon Z ·gmuuta

i

dne widowisko: aeroplan-dwupłatowiec kilka razy okrą':ył Kutno i znikł, poleciał gdzieś
daleko, daleko na Zachód.
W tych dniach etapem przyprowadzono
1 Płoch
do kutnowskiego areaztu Edwarda
Piszaks, dezertera, podoficera 142 pułku piechoty w Niemczech, któremu na domiar nie·
szczęścia w drodze s Płocka. do Gostym in:i
skradziono złoty zegarek i 50 rb. gotówk ~ .
Dezertera najprawdopodobuiej wyślll etavero
do Waruawy.

bnych sprawach z ludem, a gdy powracał
clo zacisznego dworu na twarzy Jego malowały się radosne błyski zadowolenia po
sumiennie spełnionej pracy, nałożonej nań
przez ojca,
A lud kochał zato m1odego pana i
lgnął do niego, jak. do najlepszego
swego
opiekuna, zacnego i rozumnego człowieka;
Adam zaś nie skąpił mu nigdy cennych nid
i wskazówek, nis szczędził mozołów swych,
by oczy jego kierować w wyż lrn słońcu i
gwiiu,dom.
Tylko czasem boleśnie zawyła w nim
tęsknota za Halszką, zatargała okropnie
wszyslkiemi trz.e iami, pomroką bólu prz) •
slonila oczy, szaloną, beznadziejną miłości<\
r:npa!Ha serq,e. Wil się wtedy, jak wą~
w udrękach i katuszach ducha i żeliral:
.kropelkę Lety".
Lecz; daremnie, ta nie
dla niego widać, kojące wody toczyła.
I coraz częściej uczucia żalu po stra·
conym. obrazie Halszki w!6bierały w jego
wnętrzu, swą silą, piekielną, przebijały pancerz rozumu i woli, i żarły, jak jad sączo·
ny w rany.
- Dość - wołał rozpaczliwie - nie
znam cię, znać nie chcę, łyś moje nie•

W kilka dni z bladej twarzy Adama,
stalowego • błysku ócz je~o, z~.ciśniętych
szczęśeie•.
kurczowo ust wyczytać można było, że
rozsyła; Wisła tą samlł stalową. wstęgą
Powziąt wreszcfo postanowienie, od·
stoczył ze sobą jakąś
nadludzką walkę.
kraj przeayua, tylko my inni: jadem pesy- kryć Halszce stan swej cierpiącej dnszy,
Obowiązek włożony na11 przez ojca znalazł
mizmu, goryczy napojeni pod żelazną wła. blagać i ż.ebruć j~ o pomoc, o litość, bo
w nim pokornego slugę. Zagłuszyć się
dz.~ hołdowników .Wacht am Rhein".
czot, że tęsknota przerwie mu władze zmy·
starał wspomnienia przeszłości, a żyć tylko
słów
rozsądku,
wytr!}ci z równowagj .i
W plastyeznych, dźwięcznych zdaniach
teraźniejszości&: poświęcać dla ziemi i
wepchnie
da
domu.
obłlł~allscll.
tłomaczył
jak
było
i
być
powinno,
eo
ezy·
matki. Chciał wytrwać. Z ene1·gją nie·
wyczerpan& krzątał sję koło gospodarstwa, nić by ducha. narodowego nie zatracić i
(d'. c. n.}.
donośny, metaliczny głos jego rozlirzmfe- najprędzej świetlan;:i iutrzni~ swobody O•
glądać.
wal wokół. W różane poranki przybrane
delikatni:} gazlł wodnych opar6w, w skwar„
DłiJO, dl\lgo niera2 g>T~\J"zył o pod

Kajetan Ratkowski, drugi dozorca, od·
w stanie groźnym przeszpitala w Skierniewi•
ca.eh.
Pozatem w pociągu towarowym 11gin~łe
kiiJ.ka sztuk bydła:
W pociągu osobowym odniefti lżejsze
rany:
podróżna Michalina Rusińska;
nadkonduktor Maksymilian Racinowski;
konduktor Jan Sobienieki;
pomocnik maszynisty Kazimier• Marlzeweki.
Prócz tego kilka osób 11 pośród podrół
nyoh uległo okaleczeniu, a maszynista Bd ward
Stelczyk i palacz Stanisław Ciepłota doznali
silnego wstrząśntenia nerwowego.
Wszystkim poszkodowanym
udzielono
pierwszej pomocy lekarskiej na stacji.
Zdruzgotaniu uległo 5 wagonów towaro•
wycb. Parowóz poe~gu osobowego spadł
z szyn i został powagnie uszkodzony.
Wa·
gony poci4ga osobowego ocalały wszy1tkie.
Komunikacja nie uległa przerwie dziQ•
ki temu, ze katastrofa wydarzyła s~ na
niósł ciężkie rany i
12iesiony został do

niem w dziedz.inach, przez naukę _uniwersy••
teoką zaniedbanych. W szczególno~ei wyspeJ
ejeHzował sie w sprawach konsystorskich j11.i
ko d-0skoB8ły zuawca prawa kanonicznego.
Rembieliński j powodzeniem proeowa?
te~ sił swyeh na polu publicystycznem, zaei·
ła~o przed laty .Gazetę Warsilawską". Prócz
tego ogłosił cenną rozprawę· o filotofie Salomonie Majmonie.

pom. adw. przyp. Paweł Lasota
z warunkiem wyjazdu zagranicę.

(:) Tajemnicze morderstwo.

Z sasiedztwa.

X Poświęcenie lokalu Tow.
roln. eż~czk.•oazczędn. w La•
giewnikach. (c) W soóotę w Łagiewni·

.„.

§ o spadek 1"8,ooo,ooo
E Piotrkowa donQBZJ\, śe takiej aum1 doma•
się

od rz!łdu amerykańskiego bucbaker
poł:yczkowej w ł.iasku, w guł;. piotr·
kowskiej, spadkobierca Kazimierza Puławskie
go. Taka suma winna si~ była - zdaniem
petenta - utworzyć z cmy, otrzymanej 1a
ga

k.alily

place w Chicago, ofiarowane

swego czasu

Puławskiemu.

§ T•jemnicza sp•awa. W pil\•
' tek ubiegłego tygodnia z mieszkania swego
w Lublinie wyszedl z zamiarem udania siQ
na przedstawienie „Violetta a znany z wokalnych popisów estradQwych wychowaniee
jednej z miejscowych szkół Bolesław Bom·
biński. Ani tegoż dnia w eocy ani nazajutrz
rano BomMński do mieszkania nie po•
Wl'Ócił.

Natomiast nadeszły do Lubtina wia•
o znalezieniu zwłok 8. p. Bombiń·
skiego w lasku nieopodal stacji Gotąb.
Zmarły ma w skroni ranę, wskazuj:teą, ił
zgin~ł od kuli, którą następnie lekarze z
głowy wydobyli.
Przy 'Zmarłym znaleziono bilet do teatru i bilet kolejowy na przejazd do stacji
kolejowej Iwangród. Natomiast znikn~ły
pieniądze, które ś. p. Bombiński miał przy
1obie i zegarek.
Charakter)Btyczńem jest równid to,
i~ podobno przy zwłokach tragicznie zmar·
lego nie znaleziono rew-0lweru1 co niemożliwem uczyniłoby przypuszczenie o popeł·
nieniu przezeń samobójstwa.
domości

Z Warszawy.
(:) Antoni

Bembieftński. Zmarł
dłllŻ.azyob cierpieniach, w

Poseł

o blokach.

do Dumy

państwowej,

Lewinson, rzuceniem wyzwania sppłeczeństwu,
dlatego }est wogóle niemożliwy. Zu·

i Rusi.

ZXrólestwa,.

Poseł Makłakow

1

(·) Uwolnienie z zesłania. Makłakow, w rozmowie z dzienniWskutek starań p. Aleksandra Babiańskiego łmrzam i oświadczył, iż blok paździer
w Petersburgu uwolniony został ze zesłania nikowców z nacjonalistami byłby

Wczoraj około godz, 11-ej w nocy w domu
M 52 przy ul. Konykowej dokonano tajemniczego mordu na osobie handlarza drobiu Jana Czuchracha.
Czoohracb, który zazwyczaj miał przy
sobie dużo pieniędzy, wczoraj miał przy sobie
600 rb. Wys~dł on na miae~o i powrócił
przed ll·ą; a w kilka minut po zamknif,lciu
bramy wróciła Czuchrachowa.
Zaraz p0łem usłyszała stróżka przeraźli·
łlocznioy.
we krzyki, a Czachracbowa wyleciała krzy•
cząc, ze m~~ jej zamordowano. Posłano po
poliej~ i wezwano Pogotowie.
Litwy
Jak dot!c~czas zabójcy n~ odnaleziono
~r~yp?s.zcza~ą
Jedna~, Ae zabó1stwa dokonał
O Dj.ecezja żmHdzka. Rządy djeeezją
tmodzką, osieroconii przez ziron ś. p. Diejaki Szum1ota, zn11.1omy Cznchrachów,
biskupa Cyrtowta, at do chwiłi obrania
przez kapitułę administratora. aprawowai
będzie kolegjab1ie sama
kapituła pod
przewodnict.wem prałata archidjesecji te.
X Królewski park w Zgierzu.
Jana Skirmunta.
(a) Magitltrat m. Zgierza pł>stanowił unądzió
O Rozwój prasy litewskiej. Dwa wfle.ń· trotuar wz~łuż parku miejskiego t. zw. ogro•
skie czasopisma litewskie, wychodzllCe do· du królew&kiego, na. ulicy Pilłtkowsktej. Rotąd trzy razy tygeiiniowo, postanowiły boty zostan1t oddane przedsiębiorcy z licyprzekszałcić się na aziennHri, uwzględniając tacji d. 13 pddziernika od sumy 1072 rb.
wyrastając stlłle wśród litwinów czyteł· 70 k. in minuB.
nictwo. Czasopism-O „Viltis" wychodzić•
X Nauczanie powszechne w
ma codziennie już ()d I październik, „Lic· powiecie łódzkim. (c) Wczoraj w biu·
tuvos Żinos• zaś od lfowego Roku.
rze powiatu łódzkiego przy ul. Zielouej .M
Pierwsze w pa ńatw;e rosyjskiem cza· 80, pod przewodn~twem naczelnika powiatu,
sopismo litewskie powstało przed laty p. »&karowa, odbyło si~ zebranie wójtów i
dziewięciu,
vr roku 1904, wydawane w pisarzy gminnych w sprawie wprowadzenia
Petersburgu przez p. A. Smilg~ pod tyt. nauczania powszechnego.
.Kictuvos Laikratis".
Obrady dotyczyły przeprowadzenia w
Obecnie wychocfai 9· głównych 'czaso• sprawie zadecydowanych już przez zebrania
pism litewskich, któ.Ye og.ółem maj11i 33 gminne i gromadzkie szkół, nowych uchwał
tysi2'C0 prenumeratorów, Z tej liczby i sporządzenia protokółów według specjalne·
według .Lict. Zinios•-część trzecia przy· go formular1a naczelnika
dyrekcji naukowej,
pada na pras~ pO&tępową, której głów· który dorecsono na zebraniu wszystkim wójwnym przedstawicie~ jest właśnie wyżej tom.
wymieniony organ i dwie trzecie na naPrzeprowadzenie tych uchwał ma byd
cjonalistyczno·klerykaln1t z czasopismem dokonane przed upływem d. 3 październi·
• Viłti1" na czele.
ka r. b.

Z

.red)'łOWego miejskiego W sprawie ograni•
1aenia ~rdów, zaznaczając, że żydzi w
Warszawie są sprzymierzeńcami rosjau i
stanowi11i poważną siłę polityczną. Ns szc~ę·
ście - koriezy ks. Meszczerskij, prośba
~ołaków została odrzucona.

kach, pa uroczys.tem nabożeństwie w miejscowym kościele, odbyło się poświęcenie loka•
lu nowozorganizowanego łagiewnickiego rolni·
czego Towarzystwa. po!yczkowo-oszczęd.no•
jciowego.
X iniwo dyaenłerji. (c) W gmi·
nie ~eromin, w pow. łódzkim, dysenterja
azerzy się już w kilku wioskaeh i zabiera
obfite żniwo. W 011tatnich dnhlCb we wsiach
Wodzynek, Głuchów i Wodzyn Prywatny,
zmarło 7 osób; wyzdrowiało kilkoro, pozosta•
ło chorych 5.
X Pożar z podpalenia. (o) W
Konstantynowie w nocy z soboty na niedzie·
lę wyaikł pożar

w nieruchomości Michała

pełnie

możliwy

i konieczny jest
blok złożony z różnorodnych ele·
mentów społecznych, oparty na za•
sadach programu pos~ępowego.
atol'i

1 ,Dymisj-aU

Petersburski
głoski, . krążące

Kokowcowa 0

„Dień" objaśnia

o rzekomej

po·

dymisji

·obecnego premjera, jak następuje:

N ·

· ·

· ·

3CJO~ahś~J, . a w czę1c1 1 praw1cowcy, hczyh memało na uroczy·
stości kijowskie. Zdawało im się, że
pod wpływem hymnów pochwalnych
na cześć twórcy nacjonalizmu, jak'im by ł St ołypm,
· st ame
· su~
·
· Ko·
i
kowcow chętniejszym do jakichś u·
stępstw dla przedstawicieli tego wła·
śnie kierunku. By to osiągnąć, poruszono. wszelkie możliwe wpływy.
Na premjera próbowali oddziałać najrozmaitsi dygnitarze. Wszystko jednakże okazało się beiskutecznem.
Kokowcow oświadczył, że jak długo
jest u władzy, prowadzić będzie tylko politykę realną. Prawica i nacjoliści nic nie wskórali tedy, mimo
iż cały czas przed odsłonięciem ki·
jowskiego pomnika zużyli głównie
na zdobycie dla siebie prz~rchylno·
ści prezesa gabinetu. Ody się to nie
udało zemścili się-jak zwykle puścili w obieg wieść: .„Kokowcow
.

ustępuje".

Kalendarzyk.
Dzi6 N. M. P. od wyk. niewolników.
Jutro Firinina B. W.
lml11tna słowia'ńskie1 dziś Homira
jutro Świ~topełka,
W schód słońca o g. 5 m. 49
Zachód
„
• 5 • 53
Długość dnia
„ 12 „
1
Stan pogody.-Podług obserwacji optyka R. Rittera, ul. Piotrkowska Jłi 85.
TERMOMETR: Rano o g. 8.
go ciepła.
„
n
Połndn. o g. 12
9ł
•
„
•
Wczoraj o g. 8 w.
8'
„
Minimum 6 ciepła BAROnajniżej
Maximum 10
„ METR: 750 najwyżej 760
llygrometr 65%wilgoci.
Teatr Polski. Dzlś„Mąż z loterji" Jutro
pierwszy raz „Lena"
Teatr Popularny. Dziś "Gri Gri"Jutro
.Wróg kobiet•
Cyrk-Teatr. Targowy Rynek. Dziś wystlzp trupy Liliputów.
Bibljoteka Stebelskich. (Mikołajew
ka 59) otwurta codziennie od g. 6-ej do 8-ej
wieczorem, w niedziele i świ~ta od 1-ej do
3-ej pp.
Czytelnia pism Tow. .„Wiedzau.
Piotrkowska 103), otwa1ta. od g. 6 po poł. do
10 wiecz„ a w niedziele i święta od godz. IO-ej
rano do godz. 1O-ej wiec z.
Muaeum nauki i sztuki. (Piotrkowska nr 91). Otwarte jest od 4-ej po południu
do 10-ej wiecz., a w święta i niedziele od 12
rano do 10 wlecz.

WasiJewsktego i obi&ł niebawem dwie obory
i stodoł~ . napełnioqlł zboż@m, a nastl,lpn ie
przeniósł się na posesję Rywki
Rnjchmano•
wej, gdzie spalił się dach na oficynie,
Str a ty wynoszą 1300 rb. z czego ubez•
pieczenie polryje zaledwie 90 rb.
Pożar powstał prawdopodobnie z podpa·
lenia. Podejrzany o tę zbrodnię Aron Jakób
Słowik został aresztowany.
X Kradzież i odbicie koni. (c)
W tych dniach wieczorem, w ł.1agiewnikach
Małych, z przed domu
zajezdnego niewintło·
mi złoczyńcy skradli parę koni z wozem,
Z wystawy ogrodniczej.
wartości rb. 500,
należącą
do kolonisty
(g) .w dni11 .. „.„Injszym zwiedzalo
z Cbełm6w, Wilhelma Glasslł.
Kradzież natychmiast Sl'ostrzeżono i wraz
wys : awę około 300 osób między nimi pre·
11 policifl rol'lpoczęto energioz'le poszukiwania. zydent m. Łodzi, Pieńkowski, policmajster
Nad ranem poszukujący spostrzegli w pobliżu rutmistr Gruzinow. Ogłoszono rezultat są
lasu zgierskiego jakichś ludzi, jRdących kra- du konkursowego publif'zności na 4 pra•
dzionym zaprzęgiem i puścili się za nimi w ce z zakresu bukiec! •rstwa.
Pierwszą nagrodę otrzymała bukiepogoń.
Wówczas złoczyńcy zeskoczyli z•wo·
ciarka firmy ogrodniczej Stefanów, p. Anzu l pomimo energicznego pościgu zbiegli.
na Zryglik, za kapelusz wiosenny z jesiennych kwiatów. 51 głosami. Publicz.

KRONIKA.

Informacje.

w Warszowie po
Studia uniwersytećkie.
wieku lat f>2, Antoni Re..Oiełiński, znany
Wszelkich informacji (:O do stndjów na
adwokat puysięgły i ohr-0ńea konl'łł'Btorslri.
Wychowaniec wydziału prawnego uoiwerey· niwersytecie w Tuluzie udziela p. Leopold
tetu warszaws~iege, nalezal juz w czasach Daałt w Wa:i:szawie, Stalowa 12 m. 2.
W sprawie ograniczenia żydów.
atudenckioh-miQdzy rokiem 1878 a 1882do ówczesnych kółek akademickich, w któ•
W numerze onegdajszym redaktor
rych sejmowano się gorliwi.a ruchem spo~ ';.Gra-żdanina" ostro występuje przeciwko
łeemym, oras dopełniajll-Oem ·eamokeritałoe". znanej petycji UIZl\dll warszawskiego Tow.

ność wyróżniła

z firmy

drugą

pracę

konkursowlł

P. Salwy, „Marzenia dziewic1e,
oddając 48 głosów.
D )łączyć należy do
poprzednio ogłoszonej listy nagród, pierwsze odznaezenia: p. Teodorow_i Euder i Pa
bjanic za owoce i St. Dymkowskiemu za
lilaki (bzy) do pędzunia, cyhlameny, hortenaje i LI us zcze.
P. .Zycblińtiki z Gemnowa nadesłał
piękne okazy pastewnych buraków i marchwi, a także nasiona włas1 . ej hodowli.

odbf
„ się ekspertyza prze;;
tworów warzywnych i marmolad 'owocoWt eh p. Fricka i marynat z .;Krajowej Fa·
bryki I<onserwów" Tomasza hr. Potockiego
w Strugach pod Warszawą. Oba wyżej
wspomniane zakłady zasługują na specjał·
nq uwagę. Wyroby p. Fricka, a mianowiofo marmolady i karmelki owocowe, angielski AJam", naturalne soki owocowe, eu
szone jarzyny i t. d. były dotych "Zas prze·
ważnie z zagranicy sprowadzane. Poniewa~ jednak cło i koszta przewozu wyno·
siły bardzo dużo, niową pliwą jest rzeczą
że nasze gospodynie będą mogły uiyw:ić
wyroby krajowe po cenie znacznie niż fl'
Tak samo wyroby „Krajowej Fabr>.
Konserwów" hr. Potockiego, jakkolwiek wystawiono tylko kwaszon11i kap~st~ i kiszone
ogórki.
Wyroby łe, najlepszego gatunku,~fa·
bryl. owane w doskon ałych warunkach hygienicznych, Sił dostępne dla wszystld1·1
gdyż sprzedajlł się w małych beczułkR•
po 10 funtów.
Dzięki zniżonej cenie, w tych dniach
1
zwiedzą zapewne wystawę zastępy młodzeży
szkolnej. Jako piękny okaz należy wymie·
nić zielniki p. Słabraka, szereg oszklonvr 1·
tablic, mieszczących różnorodre odmi ·,,
liści i kwiatów, z zachowani ~ m ich natu
ralnego koloru, ilustracje chorób liści, ta·
blice morfologiczne.
Spisy

ludności

miast.

spraw weWnf,ltrznych okół·
gu~ruatorom, aby zebrano
wiadomości, dotyczą~e składu ludności miej·
skiej pod wzglf,ldem jej stanu majątkowego,
rodzaju zajęó, stopnia wykształce1.ia i tp.
Dane owe są potrzebne do rozpoczętych
prac nad samorządem miejskim według usta·
wy z r. 1892.
Ministerjum
nikowo poleciło

Pożyczki

bezprocentowe.

(b) Ostatniemi czasy do gubernjah1ych
komisji do spraw stowarzyszeń i związków
napływaj!\ do legalizacji ustawy żydowskich ·
towarzystw wydawania drobnym handlarzom
i rzemieślnikom pożyczek bezproceniowych.
Takich towarzvstw w Królestw'e Polsidem
powstało już ~36, pomiędzy inaemi w Łodzi
sześć.
;,Dzień

kwiatkau na

szkołę rzemiosł.

Szkoła rzemiosł przy Łód. Chrz. Tow.
Dobr. dążąoa do podniesienia wykształce
nia zadowowego rzemieślników, niedoma·
ga finansowo. Ogół nasz jest w ogóle
dosć obojętny dla potrzeb nauki rnwodowej, szczególniej zaś tak pożytecznej insty.
tucji, jak szkoła rzemiosł, odmawi:l nałe·
tytego, trwałego i posilnElgo popnrcia, nie
dbając o jej byt i l'ozwój.
Zarząd szkoły nie zraża się tą oboj~·
tnością, dąży wszelkiemi siłami do wzmocnienia f .ndsmentów niezbędnej w naszem
mieście instytucji i usilnie się stara o to,
by w szersz) eh masach wzbudzić żywsze
zainteresowanie szkołą.
Bj dać ogółowi ludności możność okazania jei czynnego poparc'a, chociażby'
ko"ztem drobny,h ofiar, zarząd wyjednat
u władz pozwolenie na Ul'Zl:\dzenie .dcia

kwiatka• w d. 28 b. m.
W tym celu l'dbędzie się dzisjaj w
lokalu Stow. Techników (Spacerowa 21)
o godz. 8 wiecz. posiedzenie organizacyj·
ne, ua które zaproszeni Sfli wszyscy, pragnący przyczynić się do powodzenia „Dnia
kwiatka", a tern są.mem i do zasilenia fnnduszów szkoły.
Mamy nadzieję, że chętnych do U•
działu w pracy nie zbraknie.
Z Tow. krajoznawczego.

W sobotę, dnia 27 b. m. o godi. 8-ej
wieczorem, w lokalu Towarzystwa przy
ulicy Piotrkowskiej Ni! 91, odbędzie się
miesięczne zebranie
czlonków łódzkiego
oddzialu polskiego Towarzystwa krfljoznawczego, poświęcone sprawom bieżącym i
administracyjnym instytucji.
Na zebraniu tem członek zar'lądu p.
Konrad li'iedler wygłosi odczyt, ilustrowany
obrazami świetlnemi, p. t .• Ojców i jego
okolice".
Ze Stow. spo*ywczego „Wyzwolenieu.

W niedzielę dnia 21 b. m. odbyło się
2-gie zebranie ogólne członków, istniej4cego
od miesiąca Stowarz.rszeuia spożywczego
~Wyzwolenie•
w sali jadaluej Tow. akc. L.
Geyera przy uJ. Piotrkowskiej 289 w obec:ności 65 osób.
Zebrania 2!ł,l:aił p. St. Jt1błoński. Na.tychmiast wyłomła się zywa ogół zebranych
obchodz11ica sprawa dalszego kierunku orguni·
zacjl koope •atywy: ozy Ulf mał) m poJ.>l'zestając otworzyć wobec szczupłych śrorlków jakie
obecnie Stowarzyszenie p sil.da, niewielki
społeczny
sklep spożywc2y, cierpliwie czekaj!\C na rO"t:wój jego, czy tez dąż)ć do
otwarcia apołe zn.ego sklepu BVożywczego na
wielką skalę,
w tym więc eeln przedłużyć
okres ~rga.tt.izacyjny StowRrzyszenia i woią
guąć przedewszystkiem pracowników fabryki
Geyera, wśród których idea sklepu Sp(lleoz~ .
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4.
popularną, zyskuj!lC tą dro•
wyborny teren organizacyjny, jako teł
plerwszorzedull kopalnię sił ludzkich i kap1·
kłów. Ostatni kierunek !i!dobył sobie uzna·
Dłe całego ogólnego z1:ibrania a to z powodu
DJ.ocznych korzyści, jakie przedstawia: 1) ca•
łe zastępy robotnicze uczuwają brak swego
1klepu spoleoznego, 2) tylko większy sklep
ap ożywczy, pozw n hljący na kupno produktów w dużych ilościach i z pierwszej rę·
ki - zapewni członkom spodziewane ko•

nego jest wielce
llł

Nietrwał„

Teatr, muzyka i sztuka.

pewnego ryzyka, czy tak mło·
Obawę
Stowarzyszenie umiejętnie zdola pokiero·

sklepem Rpołecznym--uzunuo
za uieuz11sadnione, gdyż Stowarzyszenie, w c ią
vnji1c do pracy organizncyjnej i admin strację fabryki (która już ujawniła 11amiar ws1,ół11racownir.twa w Stowar, yszeniu) - posiądzie
Zgodnie
ilo s ć dostateczną rutynowanych sił.
z powyższem jednogł r śnie uchwalono: J) peł·
nom o en ie two tymczasowego zarządu, składa
jącego się z pp. St. Jabłońskiego, F. Kowal·
ski go, W. Banasiaka, J. Drożdżyka, A. Pa·
włowskiego, W. Rybczyńskiego i J. Kłosow·
skiego przedłużyć i oho~ iązać ich do pro wa·
dzeuia spr·awy orgauiza C' yjuej kooperatywy w
tym kierunku, by wciągnąć do Stow. praco" ników fabryki Geyera.
2) Udzielić zarządowi tymczae.owemu
prawa kooptacji celem zjednania zdolnych
organizatorów.
na ogólnem zebraniu powołano w
Tuż,
ch1:1 111kterze organizatorów: pp. T. Kokelego,
W, PieCJhocl>iego, J. Pawłowskiego, J. Lenartowskiego, S . Szuberskiego, W. Kołodziej•
Il'· iego, Jana Marendlliaka, A. Kleina, Adama
Popławskiego i Wł, Cynamona.
Zwrot ten uwieńczony zol!ltał znakomi·
tym rezultatc m: daje się zauwa1Jyć masowe
do Stowurr.yszeuia robotników
przystąpienie
fobr. Geyera.
wać

Teatr Polski.
Z kancelarii teatru Polskiego komunikll·

większym

0

,,Luna"

Od wczoraj teatr ~Luna• demonstru·
je wspaniały program.
Na całość, trwającą blizko 2 i pól
~oizin\', składa się \\Strząsający draniat w
4· h częściach, osnuty ua tle życia wspótczr•sr.rgo. pod tstułem .Bezdomna".
\V "ykunaniu dramatu biorą udz i ał
najwybitniejsze francu skie siły artys;tyczne.
.Ma 'y włóczęga", wspaniał , komedja
z ud z iałem dubieńca publiczności młodo
cianego Bobusia w rÓli głównej; komedja ta budzi w widzu szciery bezttstanny

~

Walka z bandytami.

co następuje:
- Dziś w środę do$kouała komedjo·farsa
w 3-ch aktach Joamy p. t .• Mą~ z lo·
łerji •.
- We czwartek po raz pierwszy zna·
komita sztuka w 5 aktach (6 obrazach) Ja·
sieóczyka p. t. „ueoa".
Obsadę stano Nią w rolach głównych pp.
Pie1)koweka1 Różańska, Sol.ika, Bolesławski,
Bogusiński, Kołakowski, Wolski i Zboro·
.
wski.
- W piątek "Gęsi i gąski" komedja. w
6 aktach M. Bałuckiego.
- W sobotę po południu po cenach
wt1soła komedja z francuskiego
najniższych
„Papa~, wieczorem po raz drugi „Lena•
sztuka w 5 aktach Jasieńczyka.

ją,

Teatr Popularny.
Z kancelarii teatru Po_;iularnego komuui·
lmją,

f'"

co

-

następuje:
Dziś dana będzie

komici1M operetka
Linckego p. t. "Gri-Gri • z p. Orwioz w roli
tytułowej,

- We czwartek, wznowienie prześlicz•
nej i melodyjnej operetki E slera pod tyt;
„ Wróg kobiet•, który ob!egł wszystkie sceny
operetkowe i cieszył eię ulbrzymim powodzeniem. Role główne odtworzą p. Rogińska,
Janick a nowezaanga~owana artystka wodewi·
lows; wystąpi ona w roli Filli, którą to rolo
211licza do jednej z Iepszycb!w swoim [reper·
tuarze, dalej Ochrymowicz, Kozłowski, Grodni·
cld, Jnrzęckl i inni.
- W piątek po raz trzeci melodyjna
operetka Straussa „Buron cygański•,

Wczoraj o godz. 1 m. 50 po poL po·
osobowy, idący z Łodzi do Warszawy
(na stację Warsza-wa-wjedeńska pociąg ten
przybywa o godz. 4 po pol.), wskutek wadliwego nastawienia zwrotnicy na st. Kolu·
szki kolei warszawsko-wied e ńskiej, wjechał
nie na wJaściwy tor peronowy, lecz na
cz-warty tor, na którym stAł pociąg towaProces przeciw fabrykantom.
.
,
.
Dziś rozpoczął się tu proces przeciw rowy nr ..163.,
. Pontewaz pociąg oso-b~".'Y WJecha~ na
6 fabrykantom, oskar~onym 0 podpalenie
swych fabryk w celu otrzymania premjum _~lacJę całym p~de~, ~aezymsta, pom1rn?•
ze dos~rz;-gł meunikmooą ~ata s trofę, ma
asekuracyjnego.
zdo~ał Jl~.Z w porę zahamow_ac rozpędzonego
Rejn·
Gocht,
Ludwik
są:
Oskarżonymi
bold H inze, Józef Heinisch, Józef Makow· pociągu 1 lokoi:iotywa pociągu osobo~ego
udel'zyła całą siłą w ost,~tllle wa?ony _poc1~u
ski, Emil Szyndler j August Hencz.
towarovvego. Uderzenie było tak silne, ze
.
.,, •. t
„_
trzy waguny oso b owe 1·
·
- r a .a„m1n1s racy1na.
u l eg ł y roz b'1c1u
b z
( ,>
rozporządzenia gubernatora piotr- cztery węglarki.
Trzej pasażerowie i trzej fnnkcjonar·
kowsl::e?o rzą,rlca _domu nr. 199 przy ~I. Piutr·
k?wsk.eJ Jakob Fisz, za przekroczenie prze·- ju::ize kolejowi ze służby pociąl>'owej sa
•
"
p1sów. n:eldunkowych skazany zostal admini· ranni lub potłuczeni.
Pouiewąż katastrofa wytiarzvła się na
strnCYJnle na }I) rub. grzywny lub dwa dni
, ose b"owa 1· to·
·k ac;a
·
t orze b ocznym, Komuni
aresztu.
Ujęcie opr„szka.
warowa na torac h gł ó wnych nie uległa
(b) Policja tutejsrn otrzymał l zawiado· przerwaniu ani opóźuitinioru.
z powodu tej k.\tastrofy „Kurjer War•
domienie z Bremy, że w jednym z tamtej·
szych hoteli aresztowany został na gorącym ezawski• pisze.
w ciągu dwóch o~tatnic!b dni jest to
nr.zynku kradzieży n;ejaki Eljasz Szyldwach,
zatem druga poważna katastrofa na kolei
rochodzący z Łodzi.
Sz. jest notowany w policji łódzkiej ja· warsza wsko·wiedeńmkiej. ł'rzyczynR ta' sama: wadliwe nastawienie zwrotnicy lub
ko niebezpieczny złodziej międzynarodowy.
wadliwe funkcjonowanie centralnego syste•
Ujęcie zbie9a z katorgi.
(b) Agenci wydziału śledczego dokonali mu zwrotnic.
Są to, niewątpliwie, poważne, wręcz
w demu J'.& 28 przy ul. Dolnej rewizji i w
jednym z mieszkań, zajmowanym przez Józef!) karygodne objawy nieładu i rozJlrzężenia,
Hazel~iajer zastała n ' eznaj~mego, który przy- jakie od pewnego czasu zaznacia]ą się w
znał się że zbiegł z katorgi, do której zo· 'gospodarce zarządu kolei warszawsko-wie·
stał 2esła11y za zabójstwo w roku 1907 sttó· deńs1dej krwawą pozycją ofiar.
Opłakane, fatalne skutki lekceważenia
źa na ul. Północnej i uazywą się Kiuol Ha·
życia i zdrowia poctróżnych powinny na·
.ielmajer.
~o~ s!lnym konwojem odprowadzono go reszcie skłov.ić zarząd kolei warszawsko·
wiedeńskiej do przedsięwzięcia energicznych
!
do w1ęz1ema przy ul. Długiej.
kroków"!' uelu zapewnienia bezpieczeństwa
. &Usiłowanie ~amobó~stw:i·
Zamieszkały. przy ulJCy GłowueJ 5, pasażerow.
Domagają si~ tego od zarządu kolei
A~~red S,, robotnik lat. 20, "! celach samo· ·
bo1ozych rozp~atał_ sobie n_ozei:i brz~cn. , warszawsko-wiedeńskiej ju.ź oddawna głosy
Denatowi nie grozi mebezp1eczen- opinji publicznej, protestujące, w imię prawa i bezpieczeństwa publicznego, ale, jak
stwo.
dotychczas, bezskutecnie-przeciwko obee·
Znowu rusztowanie.
Przy szosie Karolewskiej nr. 18, 7.0• nemu systemowi gospodarki na kolei war•
·
stali przygnieceni rusztowaniem dwaj ro· ezawsko·wiedeńskiej.
botnicy: Ludwik Fijałkowski lat 30 i Woj·
ciech Cieślak lat 45.

do góry" zatrzymali Ajlarta, a następnie
grożąc śmiercią, zażądali od niego wyda·
nia pien!ędzy. Ajlart wyrwał się bandytom
i uciekł do sklepiku mieszczącego się w
domu nr. 78 przy ul. Andrzeja. W sklepiku byli zajęci przy naprawie drzwi stolarze Franciszek i Józef Olszewscy z ul.
Lipowej nr. 119 i napastowany Ajlart zaczął prosić ich o pomoc, jednakże na widok bandytów stolarze uciekli. Alart począł się bronić laską, która się złamała, a
bandyci zadali mu nożem dwie rany w
głowę i ramię, poczem A. rzucił się do
ucieczki na ulicę Zakątną. Bandyci rzucili
się w pogoń za swą ofiarą, dogonili przy
domą nr. 78 i zaczęli zadawać rany nożami
w głowę i plecy. W tym czasie nadbiegli
na pomoc ludzie, zaalarmowani przez stolarzy, oraz wybiegł rewirowy Dymitruk,
który krzyknął bandytom "ręce do góry,
strzelać będę". Bandyci rzucili się do
ucieczki, Wtedy rewirowy ciał do uciekają·
cych dwa strzały. Jeden z bandytów Teodor Wencler, padł, trafiony hlą w rami~,
a jego brat, Bertold uciekł, trafiony jednakże kulą w plecy. Rewirowy ranionego
bandytę i aresztowaną z tłumu kobietę,
niejaką Rosner, podejrzaną o współudział
z bandytami, zabrał do cyrkułu. Po drodre na rogu;ulic Milsza i Li·
powej drugi bandyta zac;,zatował się w
bramie na przechodzących, chcąc odbić
brata.
Gdy aresztowani zrównali się z nim,
podbiegł z tyłu do rewirowego, mlerzając
go w głowę cegłą. Rewirnwy, Dymitruk,
padł na ziemię ogłuszony, brocząc we krwi,
a bandyci obaj rzucili się do ucieczki, je·
dnakże dozorcy więzienni przy pomocy
przechodniów schwytali obu i uwięzili.
Z cyrkułu ciężej rannego bandytę
odwieziono pod eskortą do szpitala św.
Aleksandra.

śmiech.

„Tsgodnik illustrowany• jak zwykle
ciekawy i urozmaicony zawiera wypadki
ostatniej doby. Prócz tego nad program
demonstruJe s ' ę jeszcze wspaniały dramat
w 3-ch częściach „Nikczemne zamiary" w
wykonaniu znanej firmy Ambrozio.

Nr. 27

1913 roku.

{b) Zamieszkały przy ul. · Przędzalnia·
(a) Przeprowadzone śledztwo ujawninej Nr. 86 Chaskiel Edelsztajn przed kilku
dniami kupił od Szmula Paciorkowskiego ło szczegóły onegdajszego ujęcia dwu bandytów. Na ulicy Andrzeja obok N2 78 dwu
(Rokici.'tska Nr. 17) konia i wóz.
Wczoraj o godz. 6 rano, kiedy E. bandytów napadła na majstra murarskiego
spał jeszcze, do stajni jego przyszedł Pa· Gustawa Ajlerta, zamieszkałego przy ulicy
ciorkowski, wyprowadził konia, zapuągł Lutomierskiej nr. 44, który wraz z właści
go do wozu i wyjechał niewiadomo dokąd. cielką nieruchomości z ul. Lipowej nr. 46,
Marją Diesner, szedł do cegielni Prajsa po
Rozesłano za nim listy go1icze.
zakup cegły. Bandyci z okrzykiem: .ręce

rzyści.

de

nabytek.

września

alilańska.

tem.'1~

Enwer-bej

wystos;:ował

do

tutejszej kolonji greckiej dep.eszę, w której
oświadcza, ze armja turecka nie uzna trak·
tatu bułgarsko•tureckiego.
WIEDEN. Ze Skutari telE>grafują do
gazet tutejszych: walki malisorów przeciw
czarnogórcom trwaj1t w dalszym cilłgu. 'Równoczt>śnie walczlł

albańozycy

skutecznie

serbami.
Miejscowość

wyparciu z

Tuzi

zajęli albańczyoy,

tamtą,d załogi

się wiadomość

o

oraz wiei a
uzbrojeui,
najnowsze armaty szybkostrzelne i:
zabitych,
~ołn ierzy
dobrze
są
A.lbań-ci1yoy

kudziesięciu

rannych.
posiadają

dobrych oficerow.

----

Ostatnie telegramy.
Katastrofa lotnicza.
PARYŻ.

W pobliżu Sasy spadł do mo.

rza aeroplan wojskowy. Lotnik został
TawarzyBZlłeego
chłonięty przez fale.
pasażera .zdołano z trudem uratować.

po·
m11

Lot przez morze Sródziemne.
PARYŻ. Lotnik "6arros po raz drugi
pr ed1:1iewziął lot przez morie Sródziemne.

które

w 'Z godzin 45 minut, li\·

te~ przebył

dując

w S. Rafael. Dzielnemu pilotowi to•
łodzie
warzynyły przez r.ały czas podróży
torpedowe, Obecnie Garroa zamierza doko•
nać lotu z Algien do Marsylji.
sokołów.

Sąd w Grodzisku rozpozna•
w ubiegłą sobotę sprawę starszyzny. i
kilkn druhów miejscowego gniazda sokolskiego za rzekome u-1'ządzenie w dniu 26
stycz11ia r. b. publfoznego obchodu rocznicy
powstania. Sokoli ur-ządzili w dniu tym
zebra.nie uroczyste w celu uc!ilczenia roczni·
cy powatania, lecz zebranie to odbyło się w
ścisłem kółku stowarzyszonych i charakteru
zgromadzenia publicznego nie miało, to teł
sokoli nie uważali za potrzebne zgfasznć je
polir.ji, Sl\d śkazał pp. Knola ua 500 marelr,
Hoffmana ńa 50, druhów Paśpieszneg1, l•'liskt
i Wierzejewskiego po 50 marek kary.
Wojna domowa.
LONDYN. Do formalnej bitwy po·
przeciwnikami samo·
ł
między p0Jf eją
rządu irlandzkiego przyszło wcioraj w Rosler Fermanagh, gdzie policja usilowała
Ostatn
rozp~dzić tłum demon11trantów.
zaatakowali w odpowiedzi policjantów ka·
mieniami, padły nawet strzaly rewolweroi
we. Policja dobyła bialej broni i wywią·
zala się zaci~ta walka, przyczem wiele osób
odniosło ciężkie lub lżejsze rany. W kilka
godzin później demonstranci Jł-OWy bijalj
okna wystawowe w całem mieście.

POZNAN.

WIEDEN, Serbskie biuro pra&owe twil'.lrdzi, ze albańczycy walc.&ą pod dowódatwem
oficerów bułgarskich.
Z Białogrodu donoszą że w Alba11ji zauznaj a
panowała zupełna anarubja. Nikt n ie
tam żadnej władzy. W okolicy Drenicy pomiędzy Prisztinlli a Mitrowi.cą wybuchło pow·
stanie.
zabili
Albańczycy S{Ja1ili dom gminny;
i uciekli w
zarządu gminnego
członków
góry,
Essad-baszs, zajl\ł dom celny w Duraz•
zo i wywiesił flagę austrjacką. Przypuazczal·
nie zrobH to z wiedzą hr. Berchtolda.
Ten ostatni konferował w' sprawie nl·
bańskiej z cesarzem Franciszkiem Józefem. ·
Telegramy prywalne z Białogrodu do•
noszą, że pewne koła albańskie rozwijaj!:\ eza stworz·e niem •republiki
nergiczną akcję
albańskiej z Essadem-baszą, jako prezyden•
WIEDEN.

Potwierdza

wał

(Telegramy ag. W. A. T. i wlasne z d. 23, 9),

Zawierucha

WIEDEŃ.

zajęciu Dibry przez wojska albańskie. Załoga
serbsluł pierzchnęła wobec 8,000 albańczy·
ków, pozostawiając na .,placu 4 oficerów i kil·

Skazanie

Telegramy.

ciąg

PETERSBURG. Wiadoiąości o nowych
lcomplikac-jach z powodu Albanji wywołały
niepokój w tutejszych kołaub politycznych.
Następstwa niefortunnej keoferencji łon·
eiQ rychlej, nił 13i~ tego
dyńskiej ujawniaj
spodziewano.
„e l! inani, że w razie dalszej
Tutaj BI\
anarcbji i napadów, Serbja oraz Czarnogórze
wejdą do Albanji.
Kandydaturę na tron alb11ńeki ks. Kumbe1·Iandzkiego, według informacji tutejszych,
Rosja tr ,, ktuje sympatycznie.
Poselstwo bułgarsli.ie w Petersburgu sta·
nQwuzo zaprzecza temu, jakoby w szeregach
albańskich znajdowali si~ oficerowie buł·
garscy.
CETYNJ!. Rząd czarnogórski postanona granicQ albański} swoje
wysłać
wił
·
wojska.
BIAŁOGROD. Rada minisłr6w serbskich
przeciw ko ruchowi al•
postanowiła działać
Walki w ol..oli·
bańskiemu z całą energją.
cach Djakowy, Pryzrentu i Dibry trwaj!\ w
d11lszym CJiągu. Straty po obu stron.ach BI\
bardzo znaczne. Popłoch wywołała pogłoska
o zajęciu przez wojska albańskie Dibry.

1

Wybory do parlamentu.

KRAKOW. Przy wyborach uzupeł·
niających z ok1ęgu Podgórze - Boebnia-

rpo Wieliczka wybrano dr. Emila Bobrowe-kiego

ozar&ogórsk1ej.

BIAŁOGROD. Na radzie ministerjaln'&j,
trwającej przez 2 dni, pod lprzewodnictwem
kr6-la Piotra, zapadło postanowienie, aby
część rezerwistów powołać aie.zwłooznie ~pod
bron i wysłać ich natyohmlaai na granict

Albanji.1 1
Rząd serbski wygotował W) czerpuj11cy
memórjał, dotyczący połoźenia w Albanji i
ciągłych wyeieoiek oddziałów albańskich na
terytorjnm serbskie. Memorjsł ten ;,, wr~czony

socjal-demokratę.

Kongres

ant„alkohołiczny1

Międzynarodowy kon·
gres antyalkoholiczny odrzucił zaproszenie
miasta Krakowa i postanowił o być nn·
etQpne swe posiedzenie w New Jerst.y w .

MEDJOLAN.

roku 1915.
Bezrobocie~

SZCZECIN. Do robotaików portowych

którzy wczoraj ponucili pracę, przyłączy
zos\anie przadsławicielom m·ucaretw.
WIEDEŃ. Sprawa albańska wikła sill li się obecnie robotnicy okl'ętowi. Pomi~
coraz bardziej. W kołach pal1tycznyoh jednali. dzy łamistrajkami i strajkującymi przyszło
Obaj ule_gli ogólnemu potłucizeniu;
przyczem F. odniósł silne okaleczenia i
Dla uczczenia pami.ę-ci D·owej Tren- panuje przekonanie, ae poło.łenie w Albanji w kilku miejscach do poważniejszych starć.
zwichnięcie prawej nogi, C. zr.ś złłl-manie knerowej, składa Da c.ął'telni~ T-wa ~e zmiąniłol}y się. gdyby zamianowanie księcia
prawej ręki,
wienia Oświaty rJ?. 6 Aleksander Babicfii. Allła-nji t.1ło jąi fa.kłę.m dok<>n!l~vµ_i.

OFIARY

5:
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%kGłlłłSJi PDHMeJ miejskiej.
(a) Czynno~ci łódzkiej komisji poborowej miejskiej przy tegorocznym po·
borze rekrutów rozpoczną się w dniu 1/14
października w lokalu magistratu.
W pierwszym dniu będzie odczytany
spis w&iyst!tich popisowych, oraz wymienie.ni zostaną popisowi, którym przyznano
1lłgę WGkutek stosunków rodzinnych. Następnie zoS'!lną przyjęte wszelkie reklamac~ i podeie popisowych, lub ich rodzin
w kw.estji ulg i odroczeń. W pierwszym
dniu równi-el odbywają się oględziny lekarskie ojców i braci popisowych, celem
określenia stopnia zdolności do pracy w
stonunku .do ulg rodzinnych. Potem bezpośrednio rozpoczyna się losowanie popi~owych, które potrwa około czterech dni.
Popisowi wyznań . chrześcjańskich w roku
Do
bit'tącym losowaniu nie podlegają.
wojskowego poboru w tym roku staje 1064
chrześcjan, w tern ulgowych I kategorji
H~5; oraz źydów 544, w tern ulgowych I
kategorji pięciu, razem z całej Łodzi 1608
popisowych.
Superrewizja odbędzie się w .nastę·
pującym porządku: 1) popisowi z lat zeszłych, którzy otrzymali prolongaty dla poprawienia zdrowia (zielone bilety), 2) ocho·
lnicy (według nowego prawa w wieku od
18 do 30 lat b.ez względu na cenzus naukowy, jednakże ci tylko, którzy nie zaniedbali dokonania stosownych formalności
na 2 miesiące przed rozpoczęciem poboru),
3) rekruci poboru roku bieżącego, poczynając od bez ulgowych, aż do skompletowania pełnego kontyngensu rekrutów. Po
dopełnieniu kontyngensu popisowi wyznań
chrześcjańskich, oprócz ulgowych l kategorji, zostają zaliczeni do pospolitego ruszenia drugiego rzędu. Rekruci, przyjęci
do wojska, otrzymają urlo11y krótkoterminowe dla uregulowania swych spraw rodzinnych, aż do poniedziałku 1O listopada,
w którym to dniu do godz. 8 rano obowiązani są stawić się na zborny punkt
wojennego naczelnika łódzkiego powiatu,
przy ul. Nowo-Pańskiej Nr. 1, róg Konstantynowskiej. Na czas urlopu rekruci
będą zaopatrzeni w odpowiednie świadec
twa. Termin czynności przy poborze rekrutów określony jest do 15/28 lutego
1914 r.
Ci popisowi, co w przeciągu tego terminu choć nie stawią się w czasie właści
wym do poboru, lecz przed 28 lutego 1914
roku dopełnią tego obowiązku, zostaną
ukarani przez sądy pokoju aresztem do 3
tygodni Również ci, co będą odesłani do
szpitali i lazaretów dla obserwacji stanu
zdrowia, albo ci, co wskutek rozstrzelenia
się głosów w komisji powiatowej, zo<>taną
przekazani komisji gubernjałnej poborowej,
w razie · niestawienia się na termin, podle2ają wyżej wymienionej karze. Popisowi,
którzy nie stawi& się do 28 lułego 1914 r.
będą karani kilkomiesięcznem więzieniem.
Rekruci, którzy nie staną we właściwym
czasie na zbornym punkcie -będą sądzeni
przez sądy wojskowe. W stosunku do ży·
dów, prócz wyżej wymienionych kar, zo-staną jeszcze zastosowywane nadal 300-rublowe grzywny, nakładane na rodziny popisowych.

Tak czy nie?
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Czy pan przyszedł tutaj, aby nie
poślubić swej narneczoueJ?
Rozumie się że na zapytanie to odpopowiedział pan ml ody energicznem • nie",
zamiar potwierdzając tem samem, że ma
ślubić ją.
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Kandydaci przyjm.owani będą w dalszym ciągu do klasy wstępnej i pod·
Do klasy podw;otępnej
wstępnej.
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Nabywać można
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Dla prenumeratorów „Nowej Gazety Łódzkiej"
po 15 kop. Do nabycia w Administracji, Przejazd 1.
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ad dnia I-go maja.

(Czns petersburski róinkn 37 min. wczemiej)

w Admi-

Kolej Fab-ryczno-tódzka

nistracji 11 Gazety Łódzkiej"
Przejazd Nr. 1.

Odchod .~ą z Łodzi: a) 12.15, b) _7.2o
8.05, 10.00, d) li'.50, e) 1.50, f; 3.45, 4.50, g) o.45.
h) 6.43, 7 .33. 8.45.
4.37 1 7.22
Przychodzą do Łodzh
8.33. 9.33, i) 10.40, i.oo, 3.10, j) 4.38, G.20, e.oa,

e.ss,

k)

n.oo.

K o 1ej W a r s z a w s k o · K a I i s k a.

Odchodzą do Kalisza: o godz. 7.55.
12.24, 4.3~. 6.13, 3.12, do Warszaw/ o godz.
] 1.01. 12.3·1, 5.30, 2.31.
Kalisza o godz. l.2i
Przychodzą z
10.51, 12.2'2, 5.20, z Warszawy o godzinie 12.14
4.2&, 6.03, 3,02.

Odchodzi\ do Łowicza IO. Przychodzą z
7.4.5. Do Sieradz>i odchodza, 9. Ol.
Z Sieradza. przychodzą 7.55.

Łowicza.

Kolej obwodowa.
Odchodzi ze stacji Łódź-Kaliska do Stot
wi11 o godzinie 6.03, ze Sl'otw in do st,, ł.Jódź
Kaliska przychodzi 5.27. Odchodzi ze stncji
Łódź-Kaliska do Koluszek 1.11, ])rzychodzi z
Koluszek do st. Łódź-Kalif.ka o godzinie 7.4G.

SPRZEDAŻ i KUPNO
szybko i tanio tylko Fr. Kamiński, ul. Przędzalniana ;:)7a.

Majeranowski

Ur. R.

„LUTl'ii"

udziela lekcji gry fortepianowej oraz teorji' IDU·
zyki. Piotrkowska 1-08, .Lutnia" tel. 21-75,
_przyjmuje 11-1 i 7- 8.
243-1

załatwin

f. MAJ(RAU~W~KI

WYKŁAD

Tadeusz Mazurkiewicz

-0raz -

Uskutecznia

posady inkasenta,
agenta lub magazyniera.

Przyjmę

lokatę kapitałów

oraz dzia:

t
~

informacyjny.

Poszukuję

rrzedstawicielstwo w branży kolo-

nj al nei, ta bacznej lub żelaznej. Duże doHutyna handlow13!
ś wifidcze1 iP!
Oferty sub "Hnndlowiec" w at"lmio.. „N. Gazety
T ·4-g

f,6<171' '"i•. n I 'Pr7Pi'•7•1 ,\:. 1.

streścił

Pro.f esor

w Helenow'ie.

Wyszła

żą

(Palej o wski).

krawiecki

WYKLAD POPULARNY.

~~

··

wają

Niebawem w I wydziale karnym sądu
Warszawie będzie sądzona
sprawa mieszk1u'1ca Kutua, Nnsena Fosta, oskaTżonego o handel żywym towarem. Spra•
wa się tak przedstawia: niezamożny mies1,kaniec m. Kutna, Jan Piott·owicz, mahc uro•
ją do
oddał
dziwą 15 letni& córkfJ, Ce ii nę,
służby- w cham kterze m łodszei--:- właśeicie
lowi majątku Sójki, hr. Moszyńskiemu. Młoda
dziewczyna. tęskniła za domem i często udwiedzała rodziców.
W tych (·zęstycb potlróżach z Sójek do
Kutna zaznajomiła się ona z fai torem, N Uf.'!e•
nem Ftlstem, który ją niejednokrotnie z grzefurmankę. Przeczności zabierał na swoi:t
biegły faktor >vypytywał naiwną, dziewczynę'
czy zado11.olonri jest ze dnżby, a dowiedziawszy się od niej, że już dawno by rzucih1 tflu
obowiązPk, tylko ż3 nie chce się sprzeciwiać
woli rodziców, Fast zaczął ją namttwi:ić, aby
Warsza\Vy, gdzie ma
pojechała z nim do
dla nid bardzo dobre miejsce. U wiHzywszy
Fastowi. dziewczyna w sekrecie przed rodzicami p~jechała z nim do Warszowy. Fast
aparta·
zaprowadził ją do bardzo bogatych
meutó'Y przy ul. Wilczej pod nr. SO. g zie
za pokojówkę.
zgodziła się Piotrowic;,ówua
Na drugi dzie1i przekonała się, że padła O•
f1arą podstępu, gdyż był to najzwyczajniejszy
dom rozpusty. Dziewczyna zaprotesto•vała
rrzeoiwko-temu, le-0z to nie pomogło: dopuszczouo się uad nią gwałtu i iagroźono
śmiercią, w ra.de gdyby chciała uciec.
D~iewczyna poddała sifJ losowi, lecz w
kilka dni ciężko zachorowała. Umieszczono
wypadkowo
ją w szpitalu na Pradze. Tam
pobędący sędzia gminny, p. Wierzbowski,
wyto•
znał ją i dał znać rodzicom. Fastowi
czono sprawę z 2 części artykułu 52-l i 2
części art. 527 kod. karnego. F. wypuszczo·
no na wolność po zło~enin 1000 rb. huojl:

~
ł<

. Bar Imperial

Piotrkowska 17

naszą Gazetę,

dać bezpłatnego wydani~ jedno·
dniówki, poświęconej .Szkolnictwu Polskiemu w Łodzi i okolicy".

Piotrkowska 141.

uży

żywym

okręgowego w

zawrzeó

prenumerują

Szpitale Kochanó<aek
i Czerwoneto Krzvźa

towarem,

dawniej A.

Wszyscy zamiejscowi prenu·
meratorzy .N. Gazety Łódzkiej"
mają prawo cd biur, w których

Piotrkowska 86.
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sądów.

f Zarys kosmologii. ~
·v

Restauracja Louvre
Bar Empire

Rolę

Zwiiv:ek małżeński był zawarty.
• tak• odegrało slowo .nie".

::> ł7u I;~ \;i

(Zebrat i

Srednia 13.

namyśle zapytał:

-

I~ WJ~awniltwa.

Piotrkowska 59.

nie
od parady: wziął się na sposób i sformuło
zapytanie,
ustawą
wał inaczej wvmaganeaby otrzymać kouieczuą odpowiedź. Po krót-

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

·~

· Mleczarnia RogóCIJ
Mleczarnia RogóCiJ

twierdzającego wymówić nie moż.e!
Ale urzędnik gminny miał głowę

Zakład

W dcis,·ć trudnej sytuacji rr,nalaił eiiJ
pr2ed kilku· dniami pewien urzędnik gminy
w BrntanjL
Przen nim stanął niemowo, nie umie•
Y,WllJ 7,P ]~

Wśród kilka słów, które niezbyt wyraale prz.ecieź zrozumiale wymówić um:nł
kandydat do stanu małźeńskiego, znajdowało
BifJ słowo „uie", natomiast z powodu wady
chronicznej w gardle niemożliwem wprost
było narzeczonemu wymówienie słowa • tak•.
Co począć?
Uatawa wymaga, aby oboje zgłaszający
nrnją zaeię narzeczeni byli zapytani, czy
mfar zawrzeć małżeństwo i aby na zapytanie
to odpowiedzieli twierdząco. Małźeństwo zawarte bez tego pytania i odpowiedzi nie jest
ważnem, a tymczasem narzeczony słowa po-

źnie,

~.

n.zrrnuna11m

powrócił.

Telef. 2-1-16·
Piotrkowska U5.
Ch!>reby wewn~trzne, żcłądk3
i lliszek.
Przyjm uje od 8 do 9-ej rano i od 5-ej
1851-o
do 7-ej po południu.

LitKfud

Upte1;r.;~t1

{J)ł. Przeźd;ieckiego ~
prz:yjmnje wszelkie obstalnnki oraz
posiada na składzie otomany leżanki
itp. Piotrkowska 108

Ogłoszenia

P. LAftGBARD
Dr. medoZawadzka
10.
b. asystent kliniki berlińskiej, specja-

lista chorób wenerycznych, skórnych,
włosów, niemocy płciowej.

Przy leczeniu syfilisu stosowarue
preparatn „606"-"914". Leczenie za
pomocą elektryczności (elektroliza).
fasaż wibracyji:;.y, badanie nerek, pęcherza i kanału. Endoskopia i cystoskopia. Godziny przyj~ć; od 8-1 i
od 4-8, dla pań od 4-5-ej. 1461

1111'iJt.,„~l.c;&' '" d

\;..~-

- UIHU;I iil;}jdJ 1jącego językami:

drobne.

lementarze Reussnera, najlepsze,

E naj ta.twiejsze

do prędkiej .nauki
czytania, pisania, rysunków. rachunków, z obrazkami - pogll!dowemi.
objaśnieniem znaczenia: Elernentarz
Polski po 6--20 k-0p„ Pols.ko-Ni.erniecki; Rosyjsko-Niemiecki; PobkoRosyjski każdy po 12,-::!!,-40 kop.
Nakład autora. Złota 6, Warszawa,
2205-12
rzeźniczy z urz"!rl~cnif\m, kb
wydz$erż~wie11ia :-:araz
Wiadomość: Nowe Chojny u.1. Mickie-

Sklep
bez do

wicza M 38 u Z:li'.Zf1cd.zaja,cegc.

2165-2-1

.li

q;:._;-1•::1••-_.,,,

\\Id

lłi.-

polskim, ro$5·jsidm
i nieUlieckLm, do prnwudzenia działu
obstalnnkowego, poszukuje pierwszorz~dna firma elektrotechniczna, Oferty pod „Technik" przyjmuje „N"wn.
2271
Gazeta Łódzka•.
Kalmus syn
Mojsej
paszport wydany z

P locka.

Hersrn zgubił
magistrntu m.

2270 - 3-1

uc:z;eń do introligatorni
Mikołajewska. 30 zgłaszać się z ro-

otrzebny
P
dzicami

2272-1

zdolna krawcowa do szyPotrzebna
cia bielizny ulica .Aleksandrowska

N! 28 m. 72
aginął

Z Jychlin,

2267

paszport, wydany z gm.
pow. kutnowskiego, gub.
Warszawskiej, na imię :Midrnła Bu2'.:GG-3 -1
dzyńskiego.
,,,,.~~„.....upię pianino ma.ło używat.e w doK brym stanie. Oferty w &u•.i~i
i;tracji, Przejazd 1, 0 Pi11.l\ir.o•.
2252-1
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pod dyrekcją artysty muzyka

A• He I ga.t a
mieści się

na

D • In • N 14
!
U I• Zie eJ

profesorow: Fo1 tepian: LJr. t:mil Wild, A. Grou, A. Hilsberg, J. Zozula, F. Ktzyżanowski, L. Nasberg, R. Romaszko, E. 8midowkz, A. Tlirner.
Skrzypce: A. Helfgat, J. Ziliński, L. Ortenberg. Wiołonczela: A. Mitnicki. Flet: A. Fiselsohn. Kornet: A. Gruszkowski. Inne instrumenty dęte: A.
Herman. Teorja muzyki, harmonia i kontrapunkt: A. Turner. Operowo-symfoniczna i wojskowa instrumentacja: A. Tilrner. Historja muzyki, historja sztuki i estetyka: publicysta Witold von Miiller. Solfeggio i chóry: Dargużański. Klasa kameralna i or1destrowa-L. Ortenberg. Klasa wykonywania i studjowania utworów muzycznych pod względem stylu, epoki kompozytora, treści muzycznej i duchowej: A. Helfgat.
Przy szkole są: 1) specjalne kursy zbiorowe skrzypiec i fortepianu dla dzieci od lat 5 do 7 za opłatą 30 rb. rocznie. 2) kurs akompanjamentu
operowego (dla przygotowania dyrygentów operowych i koncertmistrzów. 3) kurs gimnastyki rytmicznej podług Da!crozza. 4) kursy wieczorowe dla amatorów. 5) Kurs niedzielny wokalnych instrumentalnych zespołów za opłatą 1 rb. miesięcznie; dostęp bez egzaminu. 6) klasa przygotowawcza na tytuł wy.
zwolonego artysty. Kurs odpowiada programowi Cesarskiego Konserwatorjum. Po ukończeniu-świadectwo.
W czasie studjowania kursu nauk w szkole, uczniowie mogą korzystać z prawa odroczenia powinno$ci wojskowej podług§ 6ą Ustawy o wsjskowośc1.
Przyjmowanie nowy ch kandydatów codziennie między 11-2 i 4-7 pJ inł. Kancelaija tymczasowo do 1-ł września mieści się przy ul. Spacerowej 40 m. 18.
·
Do dyspozycji Szkoły służy winda elektryczna przy frontowem wejściu, z której prosimy korzystać.
Dodatkowa liczba profesorów klasy operowej, śpiewu solowego i inny;h będzie podana w osobnem ogłoszeniu. Urządzenie specj01lnej bibljotek:i muzyczoej przy Szkole, dostawa fortepianów, nut i wszelkich instrumentów muzycznych-objęte zostały przez firmę .Friedberg i Koc• (główny skład intrumentów muzycz1807-9
nych, Piotrkowska N~ 90).
Skład
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1
Pierwsza Lecznica lekarzy specjalistów
przychodzących

dla
45.

chorych

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

elSSS~cg

I AlBUM JADA MAlUKI I

Wewnętrzne

i nerwowe Dr. I. SZWARCWASSER od 10 - 11 i 4 1/ 2 - 51; 2 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 kobiece Dr. M. PAPIERNY od 3 - 4 codziennie.
Choroby oczu Dr. B. DONCH&N Codziennie od 9 - 10 rano.
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 1-2. pp.
Choroby nosa, uszu ł ~rdła Dr. C. BLUM Piątek, sobota, niedziela od 9 - 10 rano.

Analizy krwi, wydzielin. moczu.

IŁódzkich Rzeźni Miejskich
Ul.

Poleca

Inżynierska

~kóry wołowe, krowie, rielem, ~Dń!kie :~f~~ec~

włosy etc.). od
4
Przyjmuje od 9-J 1 i pół i
do 9 wiecz.

tói i

m~rnHą ~:t~::r·l~~y Mąulrn
mie~o-koitna ~f :(:i;~u dilatr~~~·y~UCZ· Wło~ień tapirnnki ~!lYR

urn ale[ topiony, do n~~~~;c\~~h- Krew

•
1

Ord~nator szpitala Anny·Marji.
P1otrkowsłc:a N! 120.

VO

stosownem

Q)
e))

ne premjum

objaśnieniem.

JEhNIGł\I

l:horoby weneryczne, skóry
dróg moczowych

ul. ANDRZEJ A N!? 7

9-12 i 5-8, w niedziele i święta. 9-1
1404
Telefon Nr. 170,

·

~

Album Jana Matejki stanowi zapowiedzla·
dla prnnumeratorów „Jutrzenki",

opłacili całoroczull

prenumeratę

ktorzy

„Jutrzenkę"

za

w kwocie rubli 2.

ID

Album Jana Matejki nabyć można w ad·
miuistracji „Gazety Łódzkiej", ul. Przejazd Nr. 1.

~

Cena :pojedyńczego egzemplarza rb. 2.

ma arnnumentsniw „łlll1vet fiaiety U~zkiei" rnu
-..-.~r#,11r.i.._.lfi„ii.11r~'11r.ii-..M~lillll11t.1'r#f.~

tt Dr. L. PRYBULSKI
osen i a

D

RPo róciłbl

r.

Powrócił

Południowa .M 2.
Telefon Ji 13-59.
Syphiłls, choroby skórne, włosów(kos4
metyka lekarska) weneryczne, moczopłciowe i niemocy płciowej.
Leczenie sypb.ilisu salvarsanemErlichHata "606"-914 (wśródżylnie). ~ecze
nie elektrycznością, elektrolizą (usuwanie szpecących włosów) oświetle,
nie kanału (uretroskopia).
Przyjmu-Je od 8 -1 r. i od 4 -- 9 pp„
p1mie od 5 - 6 pp.
Dla pań oddzielna poczekalni i.

Ulica

gardła.

Choroby uszu, nosa

poł.

Przyjmuje od 10-ll r. i 5-7 i'o
w uiedziele od 10-11 r.

_ Ulica Piotrkowska M
Telefon 32-33.
Telefon i9-84
.i>rzyjmuje od g, 11 - J ~ rano i od 5
• '
do 6 i pół po poł.
1r niedziele i święta od 10-11 ranr
Gabinet dentystyc1;ny

Dro

(@

album Jana Matejki, zawie- .
rający 30 reprodukcji celniejszych obrazów wraz ze ~

· "
po'ł ~-

Dr. 8. Czaplicki

po 15 kop. za pud na miejscu bez odstawy.

Wyszedł z druku

&)

Specjalista cherółi uszu. noso i gardła

fekowany ;k~~~~:C1:V)~bo:~1:;.~c~~ ~nzerine ~UO~~~- lóg ntH[lBY
592-

„GAZETY ŁODZKIEJ"

Q)

,:;;;g~~gf.~;~;;~;~.~

N! I.

~

~

Dr. ~. ~lnltt~iB~

Zarząd Ekspl·oatacji

nakładem

ID

Porada 50 kop.

Badanie mamek.

l'iA
\...Y

wy~awnictwa

~

35.

E. K.OPROWt:XI
Piotrkowska 35 (w lok. zajm. dawniej
przez W. Sznycera).
Leczenie zęliów bez bólu elektrycznością,. Plomby i ~z tuczne zęby :wszelkieg-o systemu. Prostowanie krn.vwych
zę1>ów. Masaż wibracyjny. 1719-156

Dr. Fran~i~zek Kozi~łki~wicz Dr. med. S..A.ronson
były

(starszy)

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

Jakład fre"nw~ki [elinJ BalenJó~kiei Dr. Alfred Hejman

Przejazd .M 8. Tel •• 17al4

arsy i slojd dla freblanek i

zajęcia

z

dziećmi,

lokalu otwarty będzie 30 września b. r.

\\"Skutek zmiany

Spacerowa 37.

1811-8

Zachodimia

Zawiadomienie.
Niniejszem podaję do wiadomości P. P. że zakład mój kuśnier
ski, egzystujący od 1003 r. przy ul. Przejazd, został przeniesiony na
ul :Piotrkowsk!J! ~ 93 i został zaopatrzony 11a. sez0n bieżący w doborowy wybór towaru futrzanego w zakres konfekcji damskiej i męskiej
wchodzącego, tak gotGwej jako też i na zam ówienia„ oraz przyjmuje
wszelkie roboty z własnego i powierzonego tewaru. Mając nadzieję, żti
i nadal P. P. zaszczycać będą mój zakład swojemi względami pozostaję
Z wysokim poważaniem A. Maniszewski
. 1842
Łódż. ul. Piotrkowska 93, (oficyna na parterze)

Telefonu )ft 33-34.
Od 9 - 10 i 4 - 6 po pot

w

Choroby

I

kotJiece.
Akuszerio i odchoroby
G-7 po

~-11 rano i
W niedzielę

połudui1L

od 11-1 po por.

1492

Dr. W. DUTKIEWICZ
przeprowadził

się

na

1, róg Pintrkowskiej.
ul. Nawrot skórne,
weneryczhe

Chorobr:

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

od 3-5 po

poł.

Łódź,

1644.

ul. Piotrkowska NQ 37.
Telefon 26-81.

Badanie krwi na syfilis.

gór Harcu

(Dr. LAUER'S HARZERIGEBIRGSTEE).
Zalecana przez najsłynniejsze pewagl ekarskie, zatwierdzona przez Departament Me?)'.czny Pf~):' Minisłerjum .Spraw Wewnętrznych w Petersburgu jest
Jednym z na)nłez~druey.;zych środkow 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 chok'.ryny.
Cena plldełka rll. 1, pół pudełka kop. 50
UWAGA: Każde oryginaine pudełko zaopatrzone jest następującą etykietą
Jedyny reprezentant na Królestwo Połskie i Cesarstwo:
Józef 8Posemann, Warszawa„ Złota 1'6. Tel. 184-44.
Zamiejscowym wy6fłam za zaliczeniem od l rb., z doliczeniem na koszta;
preesyłkl. Wystr1>egać się ialsyfikatów i podrabianych etykiet I
455-2-21

J. HABERFELD
ul. Andrzeja M 2,

mieszka obecnie
róg Piotrkowskiej, I-sze piętro.
Przyjmuje jak dawniej.
1591-208
Telefon 17-3L

Lekarz-Dentysta

Dr. M.

PAPłERNY

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.

Południowa 23.

Wszelkie analizy lekarskie i che•
miczne: moczu, plwocin (gruźlicy•
krwi, wyd.zieli111 dróg mocze•
wody, mleka i t. d
płciowych,

Dr. J. Sflberstrom
Ordynator Amb, Czer.
Zawadzka 12.

l<rzyża

Choroby skóry, włosów i weneryczne.
Kosmetyk& lekarska. Stosowanie prep.
GOS i 9ł4 (wśródżylnie)
Przyjmuje od 12-2 i 5-8 Panie od.
4-5 (osobna poczekalnia), w niedzielę
do 4 po południu

~6~6-_0~--~~·~~~·=e>
~~~~~··~==~~~~~~-:--~~~~~--17
~- l1!M9I

W,dawca1 Jan Grodek.

od

Magistra N. SCHATZA

Dzielna 9

całym świecie

HERB AT A z

berlińskich

Dr. M. Gromski Laboratorjum
dzieci.

Zdrowie jest najcenniejszym skarbem dla wszystkich!
Słynna

gardła.
~57

Choroby uszu, nosJ i

asystent klinik

Piotrkowska 120. Tel. 3-1-82.

Telef. 16-85.

W tłoczni Jana Grodka, Witiewska Ji lOOa.

Potue~ni l~łnmJ

do roznoszenia gazet. Zgłasz~
się do Administracji Nowej

Gazety

Łódzkiej-Przeja~d

l.-

~€eeecE.es~eese~e-eee

Potne~ny uramm[J

do

składu

aptec:uu;go, z

pate11tem drogistowskim
Ofer ty do Sto w, prnc. lik ładów
apt~~znych, Protrkcwska 5S.

.
aeukłer1 An-.

1843-3

eroc1.es.---

