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Wychodzi codziennie po południu, opr<><:z niedziel i świąt uroczystych.
\\I soboty z dodatkami llustrowanemi

Prenumerata w

dła

Rocznie 6 rb., półrocznie 8 rb., kwartalnie I rb
50 kGp., miesięcznie 50 kop.
Za odnoszenie do dom11 IO kop. miesięcznie.

rb. 1.

W niedziele i

Kantor własR':

Egzemplarz

pojedyńczy

.„.

3 kop.

Re4aktor 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 Wid'Zewska nr. 106a (Telefonu Nr. 20-22). Administracja Przejazd nr. 1 (Telefon 20-30). Nr. skrzynki pocztowej 570.
Rękopisów drobnych redakcja nie zwraca.

Łodzi wynosi:

Z~granicą miesięcznie

..

prenumerator6w.

świtita

Administracja otwarta od godz. 11 rano efo 1 po

Warszawa, Marszałkowska Bla m 16. Tel. 198-65.

„

kolejoVłych

S kop;

Nadesłane na 1 stronky 50 kep. za
wiersz lub łego miejsce, wśród telłsttl
60 kop., reklamy po tekście 15 kcp., nekrologja
15 kop„ Ogłoszenia zwyQajne IO kop. Zamiejscowe
po 12 kop. za wiersz nonparełewy. Ogłoszenia małe
I I pół kop. za wyraz. Każde ogłoszenie najmnleł
10 wyr&v.ów.

Ogłoszenia:

=========

południu.

Filje: Zgierz, Aleksander Lach, kiosk kolportacyjny·

Na stacjach

Zduńska

Wola, Księgarnia Welenowskieg;o.

„Lena'' „Gęsi i Gąski"
TEATR POPULARNY D•IŚ „Wróg kobiet" „~areg [JUiń~ki"
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trupy
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I! • llaJIDill-6JSZych w
świecie artystów.
Telefon 21-68.
W czwartek, dnia 25 wrzelinia na BENEFIS ulubieńcówPubliczneści: I. D. Wielikauowa
oi
• ·
9
g'
1 M. S. Demc·<.enko dana
w - częsc1ach ~
b!!szie zuaua op~retka , ,

Rynek Tii!irgowy

0

~;~ ;:~~~~:;1~e:e~ą~

k I•
•
• d ne .OWiecz
B 1e
Nowość! Kabarot „NI ET OPERZ".

Tego wieczoru lilipuci będ~ śp ewać i tańczyć nn scenie i wśród publiczności·
Eilety wcześniej nallrwać meżna w k~&ie od li r. do koiica pr>21:ed6tawienia.

OGLOSZ·
są

M

•

Wskutek ~masowej emigracji robotników górniczych do Ameryki,
potrzebni do wieJu kopalń w Zagtębiu Dąbrowskim przeszło
1151-7

3 O Górników.
·Zarobek od 1 rb. 50 kop. do 5 rubli dziennie.
Of-erty .z 'adresami prosz~ prze»ylać do p. Alfonsa Klemensa,
Sosnowi ce, uHea Szenowska >a 17. Proszę włożyć w kopertę 7-kopiejkową
markę na odpowiedź, gdyż bez nich prośby nie będą uwzględnione.
Prośby przyjmuje się w polskim, niemieckim i rosyjskim języku.

liedJ im to

ikońuy?

Jeszcze się wiją w bółaĆh ranni, jeszcze nieszczęśliwi rodzice oa
płakują zabitego na wojnie syna,
tu już nowa wojna, nowe ofiary,
ranni, zabici ... I to wszystko w dwudziestym wieku!
Od trzech dni wzdłuż nowej
granicy serbsko-albańskiej, od Dibry
do Djakowy, trwają krwawe walki
między albańczykami i serbami. O
co im się rozchodzi?
Serbowie powiadają, że albań·
czycy urządznją formalne napaści na
t. zw. Starej _Serbji,
mieszkańców
która dotychc,.as znajdowała się w
Otóż rrurcja pozwa.
rękach Turcji.
grabić i mordo·
lała albańczykom
wać se1 bów, na co Serbja się zgodzić nie może i z tego powodu konflikt.
Obecne zachowanie się albań
czyków należy wytłómaczyć sobie
ich niepewną. sytuacją polityczną. Są
oni ciągłą igraszką dyplomacji eu·
ropejskiej, która jakkolwiek potrafido wojny
ła narazie niedopuśció
międzynarodowej, jednak sprawę bał
kańską źle załatwiła.

Zakład

krawiecki

f. MAJIRAftOW~KI
dawniej A. Majeranowski

Piotrkowska 3.
1132-10-1

ŚPedaiJt 5
D r. B • R e J·1' telet.n
33.'ft•.
w&aeryczne
włosćw,
SIJecjalista. chorób: skórne,
moczopłciowe
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Od samego początku nie wróżo
no sławetnej konferencji londyńskiej
powodzenia-teraz zbiera ona plony.
Dr. Med.
W Albanji panuje anarchja zupełna. Powstania, bunty, mordy oto sprawy na porządku dziennym
Zielona 6. Tel. 6-13.
tego państewka, któremu niepodleżełądka i kiszek. głość wywalczyła dyplomacja euroPrzyjmu>e od 9-11 r. i od 4-7 po poł. pejska.
Jedna część ludności chce rzą
dów republikańskich z Essad-paszą.
jako prezydentem, inna znów buntuje sit; przeciw Essad-paszy,
celnym
gdyż wywiesił on w domu
w Durazzo flagę austrjacką, wreszudzielane będą dziś w lokalu Reda- de jeszcze inna - chce by Albanja
kcji przy ad. Widzewskiej Nr. Uł6a, została królestwem z ks. kumberod godz. 6 i pół do 1 i pół wieczorem. lancfa1kim ne czele.

Aleksander lviargolis
Choroby

BEZPŁATNE PORADY PRAWaE

Narazie biją się serbowie z al·
baiiczykami - znów padają trupy.
znów słychać jęki rannych.
A ostatnie depesze mówią o
mobilizacji rezerwistów w Serbji, bał
nawet się król Nikita na wojnę wybiera.
Europa znów będzie poruszona
przez sprawy bałkańskie, może znów
spory dyplomatynastąpią wielkie
czne, powtón.enie wszystkiego tego,
czegośmy świadkami już byli.
I tak ciągle w kółko.
Kiedy się to już wreszcie skoń
czy?
Novus.

W zagranicznej poUtyce Austrji przy•
gotowuje się LIDiana kurstt-tak wuosićly
1
należało z sobotniego wstępnego artyku u
„'l"eue Fr. Presse• ,-oświadczająca sii; jawnie
:i::a pol·t ką poroz mienia z Ro:,,ją. Zmiana
ta przygotowuje się oddawna i sądząc z
polemiki gazet wiedeńskich z niem iPckiemi
zbliżeuie do Rosji odbywa się kosztem serdeczności stosunków niemiecko • austrjac·
kich.
W organie wiedeńskim czytamy .
•Pewien wysoki dyplomata rosyjski
uczynił w rozmowie z naszym korespon·
dentem pet er ' burskim Mzereg ważnych U·
wag. Poruszyliśmy kwestję, czyby nie 1.Jyb dobrze postawić na porządku dyskusji
publicznej sprawę zbliżenia się Austrji do
Rosji, czyby przedyskutowanie obustronnie
kwe$tji, nie doprowadziło do określenia
warunków porozumienia, które pazwoniepew·
ciężar
wielki
zdjąć
łiłoby
tflkże usu~
ności z obu państw, a może
nąć niepewności położenia w całej Eu·
ropie.
Prezydent gabinetu rosyjskieg1 Ko..
kowcow wyraził w rozmowie pełne zRdO·
wolenie z projektowanej wymiany zdań, a.
!wieżo kore11p0Bdent naszego pisma m ał
rozmowę z wysokim dyplomatą rosyjskim,
który w kwestjach polityki błeżącej doskonale jest poinformowany. Dyplomata ten
powiedział, że usiłowania naszego pisma
("Neue Fr. Presse") podjęte w celu przy.
wrócenia stosunków lepszych pomiędiy Ro-

.NOWA GAZETA tODZKA •-25 września 1913 roku.
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. , i Austrją pr!yjruujt: 11ię

w rządowych z grup dumy, wroga Austrji, mogła zbliże s~owe rozważał
y dokładnie okoli·
z największą sympatją.
niu temu przeszkodzić.
czności,
w
jakich
rzecz znalezio no.
ZaEJadnic1ej niechęci do Austrji w rzl}•
Uprawnione interesy Rosji u;ogą być
·
Kary
pll'"asowe
dowych kołach rosyjskich nie ma.
.
osądzone w Austrji słusznie, jeżeli monar·
§Za śpiewanie hymnu pul"'
Wedlug zdania dnloma 'y rosyjskieg o chja nas;::rn liczyć może na wzajemność w
W ciągu ośmiu miesięcy r. b. w róż·
skiego.
Gubernator wars:m'l'nki sht: ~ ł
mo3no~ć naprawy stosanków pomiędzy A· Rosji. Dla tego porozumie
uych
miastach
państwa ukara110 administra ·
nie jest nic tylustrją i Rosf'ił istaieja w całej pełni, jeżeli ko poźyteczne, ale t::.kź
eyjnie 228 pism na ogóln~ sumę 89,400 admiuistracyjnie 6 osób na za~eme p•:i 25
e możliwe.
rb. za śpiewanie llymuu polskie.go w <h. ~
uw~głędnłone zostaną uprawnioi lo interesy
Artykuł .Ncnc~ fr. Presso" jest dal· rubli,
Roajil W tem pl'zelJłysk czegoś, co zapra· szym ciągiem ewolucji polityki austrjacki~j
W porównaniu z r. ub. ogólna suma maja w kościele we Włocławku. O!J1:.;• ,;„
aza do bliższego zastanowi enia i do okre- po zrn iaoach, które zaszły na Dałlrnnie.
kar wzrosła o 28, 700 rb., w porównaniu z r. polecono policji kary te wyegzekwewać.
i!eni:l .życzeń w sposób dokładny.
1911 - 18,125 rubli. Liczba kar powięk
Jakież są uprawnion e interesy Rosji
szyła się ze 189 do 228.
Z pism najwięcej
i jak do nich odnosi się naaza monci1·cbja1
ukurane zostały: „Russkaja Mołwa" - 16 kar
Informacje.
Odpowiedź na te pytan' a doprowadzić mu·
w sumie 7,950 rb.
(:) Jan Bersoh n. Zmarł w War·
ai do uznania, czy możność porozumie nia
Jedenastu r~daktorów zostało aresztowa - szawie. w sędziwym wiaku lat 84, ~many
Ochrona
robotnikó
w.
i
istnieje.
nych, odsiedzieło karę z powodu nieza:noż• poważny przemysłowiec, Jan Bersohn.
Międzynarodowa komisja dla ochr~ny
Wiadomą jest rzeczą, do czego dyności-8; przestało wychodzić z powodu bra·
Ukończywszy instytut rolny w
Mary•
plomacja rosyjska już od wojny krymskiej robotników, obradująca w Bernie ezwa1c., ku funduszów na kary-5 pism. W
siedmm
moncie,
Jan Bersohn po .święcił się za młodu
uchw:;iliła
następujące postulaty; kobietom
i od pokoju pa1·yskiego · dąiy i co jest re·
redakcjach dnJ..onano rewizji.
rolnictwu i prze~ długi c&as w kilku mająt·
ici1 rosyjskbj polityki orjentalnej. Może bez względu r.a wiek oraz młod1cianym
Konserw atorja muzyczn e.
kach: Czersku, Boglewicach i ~Lesznie prorob
otnikom
do
16
roku
życiR
przy
s
łull:uje
być atoti, że os tat.Q.!_mi światowymi VI y11ad·
w
zasadzie
.
10 g <- dzinny dzień pracy. PraMiuisterjum spraw wewnętrznych opra- wadził wzorowe gospodars two.
kami na Bałkanie życzenia dawnie;sz e Ro·
W
okresie,
gdy
zMzęła
ca
się
nocna
u
nas bumłodocian
ych
dq
14
roku
iycią cowuje projekt ostatecznego uzu ·;!1ia konsersji zostr.}y atęniono. Rosja nie potrzebuje
dzić
inicjatywa
prr.emyału
cukrownic
jest
zego,
bezwarnnk
owo,
w
zasadzie
zabroni~na
.
watorjów
za wyższe zakłaily naukowe, z wprodziś krucile1 potęgi sułtana oceniać zbyt
wadzeniem zwykłej w wyższych zakładach Bers-0ha stał się jednym z pionerów tej proUbezpiec zenie od strajków .
wysoko, może jej jednakowoż użyć, zabradulicji 1 stanął na czde dwpch wielkich cunaukowych normy procentowej dla żydów.
mająe innym państwom wstępu statkami
Petersbu
rski
krowni: c.~erska i Michllłowa.
zwią7-ek ta bry kando morza Czarnei;o. Ro~jtł, posiadając w
Ożywiony dążnościami szczerze obywa·
tów i przemysłowców postanowił n·
ręku po tęż cą flotę czarnomorską, 1. tóra ~·
telskiemi,
prncował na wielu polach dziułal
tworzyć
wszecbrosyjski fundusz ubezhecnie po\ntaje, rnoźe przejazd przez cie·
ności społecznej oraz nad rozwojem
kultu1·y
eninę w połączen i u ze swoimi sojusznika · pieczeni owy od strajków .
Członko·
i oświaty pnlskiej śród źydów. W tej dzię
mi i przyjaciółmi wymusić, gdy to okaże wie związku zobowiązali się do wydzinie pracował razem z ks. Janem Tadeu·
się konieczne. Minio to kwestja dardauel·
Szkoła polska w Moskwie. Miejkonywan
ia
terminow
szem Lubomirskim. Byt następllie twórcą iuych
zamówie
ń
scowy
kurator
ska należy dziś jeszcze do najwllźniejszyoh
okręgu naukowego,
odmówił
StJ'ucji,
J.ioświęconej zaszt!zepianill rolnictwa
fabr:1ki,
na
wypadek wybuchu w niej pozwolenia na ponowue otwarcie zi1mkuiętej
zagadnień polityki ros_
yjski 2j i nie należy
śród ludu żydowskiego,
mianowioie szkoły
strajku.
W celu zapobieżenia odmo- przed kilku tygodniami szkoły pols dej. Ze·
uważać jej za . ro.związaną.
rvl11iczej w Częstochowie.
zwolił
natomiast
wnieść podanie o
Wszakże - f,isze organ wiedeński wie ze strony robotnik ów wykony·
otwaNie
Człowiek uiezwyli.le światły, wykształ
nowej szkoły.
monarchja Austro-Wę - ierska nie jest w pier· wania zamówiet1 bojkotow anych
facony i prawy, pozoatawia w na;szerszy ch
wszym r z ęd.:ie powołana do rozstriyga nia
w Tow. [opieki nad in· kołach serdeczne wsp.;mnienia i szczery żal.
bryk, postanow iono do umów z ro- walidami.Kradzieże
tej kwe::;tji. Dyloby rzeczą nieroztropną
Doradca prywatny Tow. opi.::ki
Jan Bersohn byt bratem zmarłego przed
botnil1ami włączyć artvkuł, grożący nl\d inwalidami złożył radzie tegoż 'l'owarz.}.
rozgłaszr.ć już teraz, Cf) uczyni nasza dy·
laty
kilku
archeologa i historyka Mathiasa.
względem
plo1!11tcja, gdy Rosja wystąpi z żądaniem represja mi
robotnik ów, stwa obszerny referat o opłakanym · stania
do mocarstw, aby Turcji nie było wolno którzy nie zechcą wykonywać ter· funduRzów, które roztrwonione zost:.ły przez Bersohna,
(:) Dworze c central ny w War•
członków 'I.'owariyst.wa, dz ' ęki zupełuej nieir.trzymy,rnć w cieśninie wojennyC;h stat- minowyc
h zamówień.
umiejętności administrowania
ków rosyjskich. Stosunki chwilowo są ta·
prezeski ba- szawie . l\Iii1isterjum komunikac ji, po J·
Rzeczy znalezio ne.
ronowej Eugelhardt owej. Kasa Towar .i:ystwa statu 1m pobycie ministra Ruchlowa w Warkie, że na czoło wysunie s1ę tu aj Anglja
i ona pierwsza czuć będzie potrzebę wyDepartamen~ policji wyjaśnił, że jest całkowicie pueta Człvukowie upełnomo eza w ii', 7-:t pat ruja się bnrdzo przychyla ie na
cnieni do zbieran~a ofiar, dłużni S:\ 'l'uwa• buriowę dworca centralnego w \Varszawi e,
powiedz0u ia się za lub przeciw Rosji. W przepisy , przyznające trzecią
część
rzystwu większe sumy, do c h o dztł e e n ieraz do któryby zjednoczył staoje kolei warsz.-wied.
każdym razie nasza flota i nasze wojsko
wynagro dzenia za znalezione rzeczy, 15-:'.0
nie będą po" ołaue w pierwszym rzędzie
tysięcy rubli. Rada ·rowarzysrw:, , nie or:iz ~nfoikiej i łączył się za p:JmO e !ł szerodotyczą
tylko
znalazcó
w
prywatn
ych. cheąc brać odpowiedzialnoś c i z 1 I! „p,,tf irkę, kotorowyuh linji obwodowycll ze stacjami kodo objęcia straży nad Dardan&lami, gdyby
Jeżeli
więc przedsta wiciel policji, zwróciła się co petersburs kiego 11' '<'%• lnika l ei 1ittdwi8lański c h i petersburski ·-j. Na bU1lo·
straż turecka okazała się za słabą.
lnteresa, którn ma Rogja w Azji Ma· działając w charakte rze urzędowym, mi11stą z prośbą o wyznaczeni •· r
-11 raw wę dwo.r:ca centralneg o ministerjn m komunikacji czyni staunia o asygnowania 2 miljo·
Towarzystwa,
łaj nie mogą doprowadzić do konfliktu po· znalazł jakąkolw
iek rzecz, Jlatencza s
nów rubli.
między nią a nami. Siłą imaginacj i nie
nie ma on prawa do wynagrodzenia
(:) Na cele publicz ne. W tych
można sobie wyobrazić, aby Rosja mogła
dniach otworiono u jeduego z rej entów war•
tutaj natrafić na większy opór, aniżeli An·- ze strony włt.iściciela, albowiem · z
Z Litwy i Rus'i.
szawskich testame.>nt zmcrlej , w sierpniu r.
glji, Niemiee, Włoch lub Frnncji. Nie by· mocy prawa powołany jest do pilb. ś. p. .Marji fo1dwik1 z Lipińskich,.. Łagu•
łoby więc uzasadnione, gdyby Rosja upa· nowania rzeczy, pozostaw ionych przez
D Bankructwo. Zaw it> SI I \\)pła cy w nowej, która zapisała mają.tek swój wynos zą
trywała w Austro· Węgrzech przeszkod y właścicie
la bez dozoru. Gdyby nato- Wikie kantor baukierski H o r od_1'!<zi>za. Pasy· cy sto dwa
tysią,eo rubli, ną róine cele
pll•
nniemożli wiające zbliżeni o.
miast tenże przedsta wiciel policji, wa wyno , zą około stu tysięcy rn bl1. l\1łlltor bliczu e.
Przyjaźń wielkiego państwa, które wyjest oblę?.ony przez depozytarj usi:ó':r. Wtnści
stawić może miljony żołnierzy, .IPusi być będąc poza sferą swoich bezpośred ciel i
kasjer wyj chali z Wilna
dla Rosji, posiadającej dlugą granicę, zaw nich obowiązków służbowych, zna• Kur;er Krajowy" pisze, źe po~ło s ki o ban•
sąsiedztwa
aze rzeczą pożądaną. Rozumie się samo lazł przypadk owo czyjąś rzecz, wte- kructwie dawno
juź krążyły po
m1esc1e,
przez się, że Auetrji także potrzeba p-0ro· dy przysługuje mu prawo
do żąda gdyż zwracała uw n gę wszystkich h~zardowa
X List Sienkie wicza. Przed kil·
zumienia, co tern łatwiej przenikni e opi·
nia
znaleźne
go
w
rozmiarz
e
kzeciej gra kflsjera.
ku miesiącami, w Chojnach pod Łod:i:ią, zor·
oję publiczną, gdy sobie upl'Zytomni rry,
gonizowano 'fowarzystwo szerzenia oświaty
Depąr~ament policji zaleca,
że tutaj ukłądaj& · się ze sobą dwa silne części.
im. Henryka S ienkiewicza. Na zebraniu orga•
ażeby w każdym wypadku znaleziepaństwa•.
niz ,1 cyjnem, na c Jonka honorowego wybrnn o
Organ wiedeńsld nie sądzi, aby jedna nia przez policję zguby ~_ładze miejHPnryka Sienldewic:;rn, do którego wysłano
~
Mili

Z:Królestwa-

kołach rosyjskich

Z Warszawy.

Z Cesarstwa.
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HELENA . I3UCHNHROWNA.

Dla ziemi.
Zaczl\ł

raz pisać do niej gorączkowo:
Wybacz
mi Pani, że śmiem Cię
1
niepokoić
wylewaniem mych skarg, .
udr~k i tęskuot.
Wybacz, ale jam
nie winien. Winien tu chyba niesz·
częsny fatalizm, to „coś" niewolnicze,
które me serce przykuło do Ciebie,
to ~coś" nieokiełznane, które. nie zna
ui słów rozsądku, zapór, przymusu .
Kocham Cię bowiem, Halszko, nad
życie i nazywam Cię w duszy swym
aniołem śmierci, który przeszedł przez
drog~ mego życia, druzgocząc i ła·
miąc wszystko doszczętnie. Wiem, żem
Ci o'bojętny, że niewdzięczny ideał
pierwszyc h drgnień twej młodości napoił Ci'i] jadem rozgorycz enia i żalu.
Wszak pamiętasz, Halszko, chwilę,
gdyś mi po raz
pierwszy życzliwość
okazała, w ustronnym ogródku won:
11ych tchnień nocy. Tyś wtedy pl'Zedemną rąbek swej wzniosłej duszyczki
otworzyła, a ten rąbek mały wpadł
w moje serce i teraz mnie kąsa, dławi
-palącą tęsknotą i pragnieni e śmier·
ci podsuwa.
Halszko j1Hlyna, ulituj się nade·
urną, rozrzaź tę iskrę przyjaźni wtedy

**** Adama,

mi okazaną, w plorpień i bądź moją,
moją na wieki!
A ja Cię tulić będ~ w swych
objęciach, jak dziecię, pod stopy Twe
róże rzucać i w słonecznych falach

miłości,

czci f!Urzać. Rzuć naukę i
zaciszu wsi polskiej, l!tań
mą pracownicą w zagorzał11j walce z
niemiecki m „Ausrotte n". ł'rzeb!l~z.
aniele jasnowłosy, mą śmiałość, za
tylokrotną wymianę Twego pieściwe·
go imienia, wybacz„. Bom ja nie .
winien, powtarzam , gdyż kocham Cię
każdym tętnem mego -serca, wibrem
nerwów, każdą myślą, każdym tchnieniem gorącej młodości,
Adam L."
Po wysłaniu listu Adam chodził jak
nieprzytom ny. Niezdrowe rumieńce gorzaly
mu na twarzy„ Nie słyszał stawianyc h
pytań matki i służby, nie byl w stanie Io·
gicznie mówić. Wiedział, że nastąpić mu;;i
jaki punkt zwrotny w jego życiu. Albo
szala przeważy na rozkosz objęć i poca·
łunków Halszki, bądź na okrutną niedolll
nieodwza:emnionej miłości.
Swiadomość tych ewentualn ych wy·
ników napawała g_o . takim niepokojem, niepewnością
szczęścia,
ozy · cierpienia , że
pI'zypr.awiała poprostn o utratę zmysłów.
Dzień mijal za dniem w trwożnem,
tęsknem oczekiwan iu wiadomości od Halszki i każdy nowy dzień zawodził i wpra·
wiał w czarną zadumę.
'
Aż
oto w tydzień czasu, posłaniec
umyślny Adama, stanąl konno w galopie
przed gankiem dworu i z zanadrza wyj~ł
jakieś pismo.
Ptak niepokoju .zatrz-epotał w sercu
królai w

'±

ehwiejnie

wyciągnął

µu niego

"Panie Adamie-czytał -

rękę.

przez

moją drogę przeszedł też anioł śmier
ci: zburzył nadzieje, odarł z wiary do
ludzi, zasklepił w cichej, źrącej roz·

i

;a

Zresztą

kocham naukę, z trudem
do niej drogę sobie utorowałam, a
dziś, miat.!bym ją zdradzić?
Nie, nie
mogi;i.
Tak mi dyktuje sumienie. Ina·
czej dostąpić nie jestem w stanie.
Niech Pan mi przebaczy .
Żyj dla wielkich ideałów dźwi·
gania w wyż kultury ludu, pracuj <lla.
niego, cierp i walcz.
Wszak tak chciał ojciec.
Halina•,
Adam trupio-bla dy z kurczowo sc1sniętynl listem
opadł, na stojące
krzesło.
Stracone nazawsze-myślał-"nigdy", „niema" łblo mu w piersiach. Ból ~°' stra.
szny po t·hwycil w swe szpony i przez jed·
no rngnienie zadał tyle dotkliwJc h ran i
okaleczeń, że krew z nich ściekająca, zalał:\
Ś'Aiadomosć. Nie widział, nie słyszał. Tslko czuł j _szcze, że jakiś huragan złowiesz
czy, wciąż w nim pustoszy, wali w bez·
denne otchłanie: msśl, rozum i wolę. Po·

p«iczy. Nadto pozostawił mi wyobn1Ź·
tego jeszcze,
kt6r.) brutalnie mnie od siebie odepchnął. 'l'a ukryta moja potęga fan·
tazji, dorzuca wciąż szczep nowych
do ognis.ka miłości dawnej i każe mi
tegn, co mnie zdeptał, osypał gradem
mistyczny ch wyrazów kochań, ciągle
kochać i przez niego cierpieć.
Szanuję Pana, jako człowieka,
cenię jako wiernego wykonawcę woli
ojcowskiej . Lecz lubię Go tylko, jako
mężczyznę przyjaciel a. I dlatego
pańską nigdy nie zostanę, bo wnio·
słabym w dom jego nieszczęście, gdyż
postać
ukochanego pierwszyc h dni
mej młodości, snuJaby mi się ws.zę·
dzie po kątach 'l'wojego gniazda i
wprawiała mnie w rozpa cz podwójną: padł w dziwną martwotę, był
człowiekiem,
tę11k.J1oty, żalu i wyrzutów sumienia który wyszedł z siebie.
Przez dni kilk3
2gryźliwyeh, że dla Ciebie mus zę być nie i adł, nie mów ił, tylko
leżał ciągi"
chwilami zirnną, zdawkową, a może wznak i wpatrywał się uparcie w zieloną
nawet podłą hipokrytki}. A ja pragnę toń parku, ścielące go się tuż koło okien.
jasne kręgi szczności i szlachetności
Sluźba zamieniała trwożliwie wejrzewckół roztaczać-brzydz~ się fałszem, nia i szeptała między sobą, że
z panr~:n
obłUdl}.
coś niedobrego i panią starszą
sprowad::.ić
Nie wyjdę za Ciebie, ani za in· należy.
nego, gdyż na ustach mych składał
- Zabraniam dawać znać mattJe już tamten gorące .pocałunki.
Zdraj- zawołał gniewnie, doniośle Adali1 - po~~~
czynią względem niego - choć może szawszy w lóiku szepty służby.
on m.1ie nie wart-być r,ie ~hcę. Nie
Stnżba picrzchnęła l~kli w~e.
chcę, by cfoń przeda1ności zawisł na
(.-'!, c. P.).
mem czole, to się nie zgftdza z mym
katechizm em etycznym.
nię rozlegtą, idealizującą

~~J
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i odpowied11iem zawiadomieniem.
Obec·
w gm1D1e Nakielnicy: Józef Szprucb wóJ·
w:ikomity pisarz naidesłal odpowiedź na tem, August Krop zastęrc11e;
ręc:-: pr.1ewodniczącej sarzlłdu
Towarzystwa
w gminie Radogoszcz: Wilhelm Zimmer
ireś ;i n3r,tępującej:
wójtem, Ferdynand Lange zastępcą.
„ Po powroci!fl 1 Warszawy pomwalam
X Plany załwierdzone.(c) Wy•
sob ie przesłać na ręce Czcigodnej Pani, za- dział budowlany piotrkowskiego rządu guber·
równo dla Biej lilamej, jak dla w.szystkich nialnego zatwierdził plany na budowle na·
członków 'ł'owar1ystwa szerz9ł'lia. oświaty, stępujące: Edwarda Bercholza na oficrnę
iloWd najgorętszego
podzitkewania za za· partero>' ą z przybudówką i we: and!\ w Rusz.eiyt, jaki mi wyrządZ()no, aa.zywajl\O mo· dzie Pabjanickiej, Walentego Kępki - na
jem imieniem tt pożyteczni\ i nlez~dn~ in· 1 piętro y dom i komórki w Chojnach, WłR•
st) tucję. Prawdziwą redośoU. dla każdego dysława Skrzypka-na dom parterowy i ~o·
piszfłcego jest myśl, że słowa jego znalazły mórki w Kona antynowie, Maksymiljan11 Kar•
oddźwiQk w społeezeństwie, ie, padając na wackiego-ua 1 piętrowy dom i komórki na
glebę.
wydają
plon tak błogosławiony. Bałutach, Władysława Kozulskiego i Stefoua
Wdzi~czny też jestem całem sercem za za- Strauba-na oficynę parterowi:\ i komórki ..,..
mianowanie mnie pierwszym członkiem To- Radogoszczu i Piotra Pruchnickiego-na b·:·
warzystwa i -postaram się być mu pożytecz dynki gospodarcze, pralnie i przeróbki w du•
nym. Tymczasem przesyłam życzenia, aby mu parterowym w Chojnl\cb.
obywatelskie dzieło Wasze rozwijało się jak·
X Zebranie majstrów tkac•
najpomyślniej i do tych iyczeń dol11eczam dla kich. {!l) W sobotę nadchodzą.cą w lokalu
wezyatkioh członków wyrazy gł~bokiej ozoi i B rnekiera priy ul. Sredniej w Zgłerzu od·
ycważtłnia".
bQclzie si~ zebranie tkackich mujstrów zarob·
X W sprawie walki z chole• nyLh w oelu rozpatrzenia spraw, dotyczą·
rą. (o) Wczoraj w magistracie 1gier11kim, r.ycb 9Jeksandrowskiego oddziRłu związku
pod przewodnictwem prezydenta miasta p, tkaczy.
X Liche plony. (c) Jak nas informu•
Bortowskiego, odbyło łię poaiedzenie miejakiej komisji sanitarnej z udziałem radnych ją rolnicy, tPgoroczny plon żyta jest bardzo
i obywetoli, na którem obradowano nad epo• lichy, bo wynosi zaledwie 6-7 koJCy z morga
Job:imi walki z cholerą, gdzie epidemja ta ziemi, gdy tymczasem w latach r;ormalnycb
i!kazała się w mieście, przyczem powzięto mórg ziemi wydaje przeoittnie 10 korcy.
Ps7.enica sypie coko'.wiek lepiej. Owies
si;ereg uchwał, Ił mian-0wieie: miasto podzie·
tono na 14 obwodów, w kaźdym obwodzie średnio.
X Lasy i nieużytki w Rżgo•
ustanowiono jedneg.o opieku:Da sanitarnego I
wie. (a) Onegdaj w osadzie Rz~ów odbyło
jeduego zwykłego sanitarjusza.
Począwszy od dzii sanitarj.usze obwodo• sit} ogólne "" bninie obywateli osady. N•1 ze•
wi, przy udziale policji, ruzpoeznfł przegl!\d braniu omawiano rpomiętlzy innemi, paląc11
wszystkich nieruchomości iniej11kir.b. Dla do· sprawę lasu miejskiego Rzgowskiego, mające•
prowadzenia do porz!\dli.u domostw i pła• go przestrzeni około 5 włók. Dotychczasowa
gospodark 1 była wprost rabunkowa, las wy·
uów, dawany będzie termin 7-dniowy.
Oprócz domostw sanitarjusze zwiedii:a6 einaoo dla zapomóg obywatelom p~ klęskiich
bedi, wszelkie z11kłady handlowe ze sprzedażą pożarowych ną z:isad ie uchwał obywatelproduktów spożyWcl!lych oraz jadłodajnie, ka· skich, oraz uprawiano obok tego na s:rnrok1
wiarnie, tukiernio, restauracje, piwiarnie, ma· skale leśne kradzieże. Aby zapobiedz zupeł·
nemu -1;niszczeniu lasu, uch walono wpro wa•
aarnie i t. p.
Postanowiono wydać polecenie, aby po- dz1ć bezzwłocznie prawidłow~ gospodark~
pasów koni nie urzl\dzano zbyt blisko atudnl le~nlł•
miejskich i oby rowy przy szosach warazaw'skioj i ł~ozyckiej, zostały oczy.zczóne z na•
gromadzonej w nich wody, która uuchnie i
międzynarodowy
zstruwa powietrze.
współdziel
Nadto postanowiono zwrócić aiQ do df•
IX międzynarodowy kon~res wsp6Idziel•
rekcji kolejek dojazdowych z pr-0~blł o ogrodzenie poczekalni pasażerakiej na stacji w ezy. który odbył się w początkach b. m. w
, Zgierzu, w okół której z braku ogrodzenia Glasgowie, po> zil\ł ucbwały następująee:
1) Kongres współdzielczy wleci' wszy•
plac jest stale zanieczyszczany.
Na i;zpital choleryczny w razie potrzeby stkim narodowym związkom wepólclzielczym,
1 o&rócony zostanie, stojący hes użytku budy· w interesie dulszego rozwoju wspóldzielczo•
ści i wychowywania w jej zasadJch il\\yCh
nek si:pitala fabrycznego przy ul. Gołtbiej.
X Szkoła w Rzgowie. (a) Od członków-o ilelpozwolf\ na. to warunki miej·
przewodaicząc!lgo
komisji budowlanej szkół scowe-wydaw11ć odezwy i pismR ulotne, którzgowskich p. Wojciecha Bergera, administra· re dostarcz11ne być winny mCJzJiw;e wszyst.
cja miejscowa przyj~ła wybudowany w roku kim członkom kooperatyw na ich i;osLt, Te
Meźt\cym dom szkolny dla osterokompletowej pisma ulotne są nietylko doskonałym środ•
kiem rozpowszechnian:a zasad wspóld.zielczc,,„
11koły.
śoi i ropularyzowania jej celów we wszyst•
X Walka z koniokradztwem. .kich
sferach ludności, ułatwiają one nadto
(o) Na oncgdsjszem zebraniu wójtów i piea•
zarzlldom
kooperatyw organizację i współ·
rzy gminnych, odbytym w biurze p1>wiatu
łódzkiego przy ul. Zielonej, obradowano nad d1dałaj11 tem rozwojowi wytwarzania współ·
1posobami ukrócenia, powtana)l}cyoh sit oQraz dzielczego. Szczególnie jest to niezbędne da
wiQksaych keoperatyw, Jiuzl\cych członków na
częściej kradzieży koni i bydła.
Po długich debatach urz~nicy gminni tysi„~e, a to w tym celu, by utrzymać cha·
irzyszli do wniosku, ie jedynym sposobem rak ter demokratyczny kooperatyw i wciągaó
walki z krad.ieżami może byó ścisła reje· człouków do udziału w tyciu współdziel·
czem.
1tracja inw6\n tarza.
Pozatem kongres zaleca związkom koo·
W myśl orzeczenia tego wbś~ioiel koni
peratyw,
by nie zaniedbywały wydawania
ety bydła winien posiadać na każdą sztukQ
iwindectwo, któreby dowodziło, ozy dana prac naukowyob, w zakrflsie kooperatyw.
2) Międzynarodowy kongres w11p0łdziel•
iztuka zwierzęcia pochodzi • przychówka,
cmy
oświadcza, ze jednoczesne istnienię wie·
.t~~ zostałli ... nabyta, od kogo J gdzie mia·
)ezy
lu kooperatyw w t j samej miejscowo~oi,
1ow1c1e.
lub
w blbkiem sąsiedztwie, szkodzi ruchowi
Na jarmarkach i targacb, po ząwarciu
wspóldlllielczemu,
ponieważ prow1ułzi do szkt>•
~nzakcji na konin czy krDwę, obitJ strony
dliwego
rozdrabuiania
sił, do bezustannego
~Inny udać się do miejscowego urzędu miej•
upadku
or"anizacji
współdzielcze.j i do os.la•
kiego czy wiejskiego, gdzie na świadectwie
[olo*ona zost11nie odpowiednia adnotacja o bieuia jej pod ekonomicznym i społecznym
w!glęrlem.
~rzejśch1 zwierzQcia na wlasuość nowoną.
Knngres żąda, aby ws11ystkie związki
~ywcy.
współdzielcze
WS!!ystkid1 krajów przedei~·
Rejestracja taka ma by4 wprowadzona
wii:ięły energiczne kroki w celu zapewnienia
e wszystkich gminach.
ruchowi współdzielczemu jednośei. W tym
X Pr.zy pracy. W Pabjauicach, na celu zaleca się szozegó1n1e łączenie organizarrytorjum m. Dąbka, podczas zakładania cji współdzielczych, istuiejąoych w jednej
asów transmisyjIJycb, dwuj robotnicy Bi· miejscowości.
kcpski i Jasiński schwytani zostali przez
Następny zjazd wspóldzielczy odbędzie
~)·by, .ob1óce11i parQ razy i rzuQeni o ziemiQ, Bit w Bazylei.
~naleziono obu prawie nago i nieprzytom•
t)lb, a strzę1 y ubrani11, zawieszone na tran.·
·~isji. Poszwa11kowanycb z połaroanemi że•
;~mi, odwieziono de szpitala, gdzie Biskup•1. wl:rotoo 1ii:marł, a Jarsiński walczy ze
P•i' Flriuina. B. W.
~16!'Cll\.
lutro Cyprya.na ł ;r,
słowiańakie1 dzili ~wi~toX Ncwi wójr.i. Na stanowiskach pełh. Imiona
jutro Ludzisława bł.
6jtów gmiu, w pow. {ó.1zkim, ę.a nadohodz11•
W schód słońca o g. 5 m. 52
e trzecl1locie zntwierd-Żcui zostali przez gu·
~achód
•
• 6 •
51
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IX

kongres

czy.

Kalendarzyk.

Teatr PoJaki. Dziś .Lema• Jutro 9 Gę1li
I ~ski•
Teatr Fopularny. Dzil\ • Wróc koei•t•
Jutro .Barun Cygański"
Cyrk-Teatr. TM'g'C'WJ Ryn~li .
•Jat~p trupy Liliputów.
Bibljoteka Stebelskich. fMikotajewka 59) otwarta codziennlo od g. 6-ej do 8-ej
wieczorem, w niedziele i świ~ta od I-ej do
3-ej pp.
Czytelnia piam Tow, „Wiedza 11•
Piotrkowska 103), otwaita. od g. 6 po poł. do
10 wiecz., a w niedziele i święta od godz. 10-ej
rano do godz. 10-ej wiecz.
Muzeum nauki i sztuki. (Piotrkowska nr 91). Otwarte jest od 4-ej po południu
clo 10-ej wiecz., a w święta i niedziele od 12
rano do 10 wlecz.

..,.t9

lichowskiogo,

'eażerami.

ktdry

operownł po1:1iędzy

N1e\.'Vdzięczna

pa•

ko,)han'.1::11.

(b) One'.:!daj wieczorem do r.amiesz"·1·
łego na Szogi~ Pabj :111iekil .i w d ··. mu Selll' ' ~.
chh, A11tonie?,o P. rrzyszła w odwiPd 1iny
~n~joma Anil'la R ,t\owska, która nnst~
p11ie wobec spóźniouej pory zanocowała q
1

nirgo.

Przebudziwszy się rano P. spo~trzegł 1
Rutkowska zdv~yła ju1 wy.iś~ z tniP~z.
kania, zabiPrai:~c, widocznie przez \1 <lzię.
czność za nocle~,
30 rb. gotówką i biżu.
terję wartości 45 rb.
Zawiadomion i polil'j11 nrPsztowah\ v.:czo·
raj Rutkowską, ltioz phnię<lzy, ani biżuterji
przy niej nie znaleziono.
Badana w wydziale śledczym U., która
nawiase ::1 mówi~c, j~st rPghmentowan:t
prostytutką, zeznała, że pidni!!dze strac i ła,
===================~
pierśdeuie spr"edała niezuauemu jej doZ polskiej komisji szkolnej.
(a) W magi„tracie odbyło się posiedze· rożbrżo·1.·i, a ii:egarek zastawiła w !om•
bnrd:>i~·.
nie polskiej komisji szkoluej, na którem pJ·
.R. osadzono w więzieniu.
stanowiono przekształcić szkołę początko•;,•.ą
że

KRONIKA. -

Sprzeniewierzenie.
p. Piachalskif'go, mieszczącą się
(b)
Zamieszkały
przy ul. Ogrodowej nr.
p1:zy ulicy Rzgowskiej pod J-12 25, na szkołę
miejską.
Na miejsca p. p·achalskiego, pr?.e• 3 Icek O. zawiadomił policję, że inkusent
niesionego na stanowisko nauczyciela szkoły jego przywłaszczył sobie zainkasowane pie·
miejskiej rządowej, M 11, zamianowano nttu- niądze w sumie 1,065 rb. i zbiegł. Za
czyc.ela rz!\dO\' ego Szczep11ńskiego,
Celem aprzen!ewiercą rozesłano listy gońae.
Kradzież i paserstwo.
wyszukania i wynajęcia dla nowej szkoły
(b) Zamieszkały przy ul. Piotrkowskiej
lokalu u:worii:ono specjalną komisję.
nr. 62 Abram Fri1jman zawilldomił policję,
„Dzień kwiatka".
że
ooeguRj rano z korytRrza niewiadomi zło·
(a) Wczoraj wieczorem w sali stowarzyszenia techników przy ulicy Space· dzieje skradli skrzynkę przędzy w ..gi 15 pU·
rowej N2 21 odbyło się zebranie osób ma- dów, wartości 300 rb.
Prawie jednocześnie buchalter F., Aron
jl}cycb sprzedawać kwiatek na rzecz szko·
Dąbrowski, przechodząc ulic!\ zauważył jakąś
ły rzemiosł, w dniu 28 b. m.
Obradowano nad techniczną stron~ kobietę, wiozącą przędzę, podobną do skra·
przez D. kobieta zesp1zedaży kwiatka, rozdano odpowiednie dzionej. Zatrzymana
znaczki osobom, biorącym udział w sprze· znała, ie przędl!ę kupiła od stróża domu, w
się sklad Fr., Wojciecha
daży. Rozdano kwiaty wrzosu przyrięte k tu1-.,. m mieści
Chudziks.
D.
przędzę
zatrzymał, a nieznajodo karto1.1ików z wyobrażeniem cyrkla i
węgielnicy en blematów rzemiosł. Udzie- ma, korzystając z zamieszania zdołała zbiedz.
lono informacyj oraz rozdano legitymacje Stróża aresztowano.
Systematyczna kradaież.
podpisane przez rolicmnjstra sprzednjącym
(b) Właściciel składa towarów manufaparom.
Postanowicno, aby ort jutra t . .(. 25 kturowych przy ul. Piotrkow~kiej ur. 62
b. m. uproszone w tym celu panie obcho· Aron Lewi zawiadomił policję, że w osta·
dziły sklepy Baszego miasta celem zebn- tuich czasach ze składu jel?;J kradziono system;.tyczuie różne towary wartości 600 rb.
nia większych datków.
W końcu zwrócono się do o1iecnych Podejrzanego o popełnianie kradzieży stróża
przedstawic:eli prasy z 1 rośbą o poparcir, Walentego Chudzika areaztowano.
prywatną

Zjazd delegató111r.

-

Otrucie.

Nadzwyczajne ogólne zebranie
Około
domu nr. 30 przy ul. Widzewdelegatów związku robotników orze- skiej znalez1 ouo nieprzytomną kobietę lat
rnysłu metalowego gnb.
piotrkow· około 30 7 oznakami otrucia.
Wezwane Pogotowie odwiozło nie7.najoskiej odbędzie się w niedzielę, dnia
mą w stnnie beznad <iejnym do szpitala Po·
28 b. m. o godz. 1 po poł. w c:ali znańskieh.
Wiktorja, przy ul. Długiej N2 45.
- Smiertelny krwotok.
Z Domu Ludowego Staw. robotników

Przv ul. EmilJi nr. 56 żona piekarza
Marjnnna Milos~ skutkiem peknięcia mMicy
W niedzielę, dnia 28 b. m. rozpoczy- do~tala gwaltownPgo krwotoku dolnego i w
na sezon artystyczny piękną sztuką histo- dro :::l' do szpit.\la zmarła w karetce Pogo·
ryczni:\ Józefa Szuiskiego p. t.. "Królowa towia,
Jadwiga" w Domu Ludowym Przejazd 34;
- Przejechani•.
nowe dekoracje, specjalnie sp1·owadzone z
9-letni syn handlarza Szaja Kleniecki
Warszawy, początek o g. 7 wiecz.
zamia zkały przy ul. Cegielnianej nr. 34 doU majstrów tokarzy.
stał się pod przdjeżi:l~ający wóz, którego ko•
chrześcijan.

(a) Wczoraj wiecz. w lokalu Stowarz.
majstrów fabrycznych na Nowym Rynku
pod nr. 6' odbyło się kwartalne posiedzenie
zgromadzenia majstrów cechu tokarskiego,
na którem zapisano 12 uczni oraz wyzwolono na czeladników: pp. Edmunda Marę
dziaka, Wacława Solanika, -Mieczysława
Spławskiego, Juljana Kebsch, Władysława
Stangreciaka, Ottona Zysmilcha, Bolesława
Ciepłego, Jana Radeckiego, Zygmunta Do·
magalskiego, Ignacego Sobka, Jana Janiaka
i Hugona Bandischa.
Przesłano 500 rb. do Kasy pożyczkowo·
oszczędnościowej przy Resursie rzemieśl
niczej.
Asekuracja przed rabunkami.

(b) Z obawy przed ratrnnkami kas to~a·
rzystw pożycii:kowo-oszozędnościow,Ych, to"'·,...
rzystwa te wyjedna y po7.wolenie na pu~;·~
danie broni i zwiększyły nadzór, poniowaf.
jednak i ten sposób nie zabezpiecza dostatecznie kas, poruszono więa projekt utworzenia
w Króletwie Polakiem oddzielnego towarzystwa asekuracji od etrat z powodu rozbicia
kas i od rabunków.
Kara administracyjna.
(b) Mieszkaniec Łodzi Józef Bieda na
zasadzie prawa o hultajstwie skazany został
administracyjnie za. nożowui ... two na trzy miesiące

aresztu.
Aresztowania.

(b) W ciągu nocy wczorajszej ogenci
policji śledczej 3resllltowali w różnyab cze•
Dł~ośd dnia
„ 11 „ 59
1rnat11ni piotrkowskiego:
Stan pog_.y.-Po'1Jug obserwacji opty- śoiacb miasta 60 osób, z których część po
W gminie Oospodarn: Paulin Krajinnkl ka B. Bi.ttera, ul. PiotrjQw&ka lf.t 85.
sprawdzeniu tożsamości osoby wypuszcllono
·ójtem, Franciszek Glapió.ski zastępca;
7Ełt'XODTR: Rl\no o g. 8.
8° ciepła. na wolnośe, pozostałych zas jako nie mają·
„
Połudn. o g. 12
9D
•
w gminie Chojny: Walenty Kłya wcij•
cych w Łodzi znjęcla i stałego mieszkania
:
•
Wczoraj o g. 8 w. 8•
„
:m, Gnegó1z Kerneckł zsstępcl\;
wysłano transport~m do miejsea pochn<i?.enil'I.
Jllnhnum 6 ciepła BARO- 750 najniżej w g;;1inie Łagiewnil{i: Franciszek Bud1iar- KuiJ,JHlm. 10
OprócH tego aresztowano na stacji Łńrlź.
•
J4ET{ł.:
nllj'wyźol 700
11 wójtcn1 1 Knoper ~urek aast1pc1M
fabryczna złodzieja kieszonkowego Towję Że•
llygrometr 66%wilgocL

ła zmiażdżyły chłopcu prawą nogę.

Po
zostawiło

-

dol.onaniu opatrunku Pogotowie i•o·
K. w doi-.n rodziców.

Przy

pra~:r.

W fclbryce B·ci Lange (Długa r6g An·
drzeja) tokarz Edward Kane lat 17, zajęty
przy maszynie uległ obcięciu 2 palców środ·
kowyoh u prawej ręki,
- Rozprawa nviowa,
Przy ul Zg'ers'·iej nr. 12 robotnik An·
toni Dynas lat 36 iostał napadnięty przez
swego towarzysza, który nożem rozpłatał mu
bnn~ch.
Ze straszliwej runy nast1\pił gwał
towny krwotok i wypłynęły wnętrzności.
Pogotowie odwiozło Dyoa!la w etanie unpeł·
nie beznadziejnym do szpitala Czerwonego
Krzyza.

Teatr, muzyka i sztuka.
Teatr Polski.

Z kancelarji teatru Polskiego komuniku•
ją, co następuje:
- Dzis wa czwartek po raz pierwszy znakomita sztuka w 5 aktach (6 obrazach) Jasieńczyka p. t. • Lena".
- W piątek • G(ll1 i gąski• k.oroedja w
5 aktat·h M. Bułu„•4a-:,c.
- W sobot~ pe południa po cenach
najniższych
wulloła komedja z francm:kiego
„ Papa w, wiecwrem po raz drugi „Lena•
sztuka w 5 aktach Jasieńezyh.
- W uiedz;elę po pn>..l·h.P'ł .G~si i Clł•
ski", wieczorem .Lenaa.
Dyrekcja teatru l'olskiego podaje ~o
wiadomości, że będzie sprzedawany abonament na przedstawienia czwartkowe z Uwtęp·
stwem, na następujące sztuki: .Or!~-. „'Król

.

NOWA GAZETA

4.
lls.wehda1ly", • Katastrofa", • Prawdziwa mi~
E"'a Frank", .Kobieta uagn", „M:ą,z
~e"
b
.• p
' "
M~11łny", .'ropit!l", .Romantyczu1 , „ owa _Y
1nei:l!u", „Duilek" 1 „Iw au Groźny", „MarJa
M1ttil11lena", „Grzegorz Daudin", „Juda~z
z Karjot.u", „Za ce ufi! lez", .Anna Karetll·
n~", „Ży'fi'Y trup", .Demon ziemi",, .~eść",
„i•rnłiwiła". Oprócz wyżeJ wymten~o?y.ch
dohtczone będą wszystkie nowoscl Ja·
IJ-.!l!łk
kie ei~ ukażą, w sezonie biPż~cy m na scenach
wurszswsliich i zakordonowych.
Teatr Popularn]r.
kn:i~elarji tf' atrn Po1ularnego komuni•
.
};~1h, ro nflstępuje:
-- . D'biś po raz pi en szy melJdyJna ope.
r~tb Ej slcrn p. t. „ Wróg kohiet" z pp. Ro•

z

Janicką,, Górską, Skrzycką ora~ ~P·
Grodmckun
Kozłowskim,
.
i Jarzęckim w rolach głównych.
rló~l'ą,

Orhrymowiczem,

W piątek po rn.z trneci melodyjna
op~rctka Strausim „Bllron oyga1iski".
- W sobotę po południu o godzinie
-

8-ei po ceoac.b najni~S'zych (kr7Jeała po 40
i f;O kop. Balkony po 25 i 30 kop. Loże
bliższe 2.50 d:dsze 2 rb.) dana będzi~ prze·
śliczua i pelM komicznych sytuacji 011eretka
Oilterta .Cnotliwa Zuznnna".
-- Wieczorem glośnn nowość repertua·
ro operetka w 3-ch aktach „Romantyczna
łorrn" z p. Rogińską w roli tytulowej,

hwrnm uouu,ani.

Słtaszna nte:strcr~ ni BLlU~CA.
Trzy trupy.
(~)

cie,

Dzisiaj

należącym

prz; końcu ul. Kelma na Bałutach, zda·
rz}·ła aię straszna katastrofa, której ofiarl}i
padło

5 ludzi.

Wspomniany teren, obfitujący w pia·
sek dyłuwjalny, ekeploatowany był przez
właścłciela, który wywoził piase.k, kopiąc
głębokie doły. Ostatnio utworzony został

„lejek",
którego głębokość sięgała już 3-4 s~ni.
W te! otchta-ei pracowało kilku Judzi, wy•
dobywająl:ych piasek, śród nich zaś

kobieta i

chłopiec n~eletni.

26 wr22Śnia 1113 mkll~

-

tODZKA•

w Łodzi,-pod puewoduictw~m prezesa. P.
Bazylewskiego, rozp.a.trywał przy dnv;;1ach
zamkniętych sprawę 36-letniego Frane~sz~a
N owickiego, oskarżonego o rozpowszeclm1au1e

Krąży też pog-łoskB, że mlQdzy Austrj:t powodu grcź:?cj sytuacji w Albanji. . Al•
Bułgarii\ stanęła umowa co do. wspólneg~ bruic,zycy zaJQli oietylko DibrQ, lenz l'OW•
działania, tym sposobem wi\)o .rozbiór Alban)l nież Kiczewo, a obecnie maszerujQ

j

.
proklamacji partii aiele.galn&j •.
Sąd uauał N owiokh!go winnym i ska~al
go na 1 rok twierdzy.

Kto zabił

~tani~ława lhnanow~kieuol
(Nowe wersje).

Porl powyższym tytułem „Birż. Wied.•
feljstonów, zawierają.cych no•
we a seusacyjne rewelacje o wielu różnych
oso bach, zamieszanych w afer~, zwaną "Ro•
.
nikierjadą. •.
Rewelacje te wyjaśniają, przyczyny, dla
których do nowej roiprawy sądowej werna„
no z górą 100 nowych ś--viadków.
W ostatnim numerze .Birż. Wied. •
zuajdujem) opis nowej wersji o ~abójstwie

ogłosiły sze1·eg

Stasia Chrzanowsldrgo.
Podług tego opowiadania w dzień krytyczny Chrz. miał „renrfez-vouF>" z pewną
przer·
tajemuiczfł blondJną. Ich tete a tete
wane zostało przez zjawienie się do pokojów
meb!owanych dwóca sutenerów, utrzymuj~·
cycl1 „hloudynkę". Wszczęfi oni spór. na

byłby

.
nieunikniouy.
WIEDEN. Położenie w Albanji _st_a1e
się widoczuie groźne, skoro pt-ezes mrn1st·
asioz po.stanowił prz&rwać
rów serbskich
.
swój urlop i ~raca jnż do Białogrodu. .
„Wiener Allgemeine Zeitnng• tw1erd~1~
te o.hecne rozruchy na granicy a1bańsk1?J
naleiy uważaó jako for~alue . powstan!~
albań.czyków ze Sta1·ej SerbJI przeciw Serbp.
WIEDEN. Piąma Herbskie w artyku:

na

Stn:.imnie~

nowe J1ioporozumlenla.
WIEDEN. Wskutek nłeporozumtenl~
pomięd.zy mocarstwami, l'ząd angielski P·
wezwał .kome.ndant3. swego w Sku~nri .(1o
opuszczen-ia tego miasta. Podobno Aus~rja
nie godzi si~ na interwencję zbroJn~ w

Austro-Węgry 1
Włochy, że państwa te wywołdy w cel~ch

łacb swoich oskariają wręoo

dla nich wiadomych obeany stan rzeczy na
granicy serbsko-albańskiej, który to sta!1 p-o·
wdnie zagraża pokojowi na Bałlunach 1 mo·

ze

wywołać trzecią wojnę.
Sprzeczność.

Dzisiejsza „Reichspost•
WIEDEN.
zaprzecza poółoskom o zamiarzA ustąpie
nia ze swego stanowiska szefa sztabu ge·
neralnego, bar. Konrada Heotzendorfa.
Natomiast .Neue fr, Presse• potwier·
d~a wiarogodność tych ppglosek, daJ:tC do
zrozumienia, że pomiędzy następcą tronu,
arc. Franciszkiem Ferdynandem, który do·
wodził manewrami w Czel!bach południo
wych a .genel'ałem Hoetzendortero doszło
do poważnych różnic, które nie zol!ltały za·
łagodzene. Skutkiem tego dymisja gen.
Hoetzendorfa s~ała si~ nieuniknion(l, Następcą jego b~dzie prawd.ftpodobnie g&n..
Friedrich.

Alfon2i zaż1t-dah od
Fał•Z'JWe franki.
Chrz., by podph1ał rewers.
Policja wykryła w je·
MARSYLJA.
Chrz. odmówił. Zaczęli go te.roryzowaó.
?. tutejszych restauraeji fabryk~ fał·
dnej
.Nie pod(liszę".- ,Podpisz.esz". "Zmusimy•.
szywych pieniędzy. Podczas rewizji »nale·
„N!e podpiszę•. Uderzenie. Staś krzyczy. No·
ziono falsyfikatów na sumę 38 tys. fr.
we razy. Staś krzyczy, ale podpisu dać oie
p.ieniężnym.

gruncie

chce.

Zamiary Turcji.

Znaleźli się świadkowie,

których zezna·
jakbj potwierdzeniem tej wersji.

KOLONJA. Potwierdza wiadomość ie
Turcja, pomimo układów z Bułgarj:\, lwnNiejaka Kensińska (?) opowiedziała fpp. centruje w dalszym c·ągu wojska w Tracji.
Brul i Rostlilk, że w owym dniu fatalnym Ze strony pełnomoceikow bał~arsklch dano
miała w tychże pokeijach 111eblM~, 11pot. Turcji do zrozumieRia, że woj11ra bułgar·
kanie z pewnym znajomym i pUnyro wie- skie otrzymały rozlraz niez-włecznego zaję·
czorem słyszała krzyki i jęłii. Otworzyła cia kraju na zacMd od rzeki Maricy. Po
drzwi, wiod!łee na kurytarz i ujrl'lała bieg· upływie krótkiego terminu amnestji Turcja
Dl\Cego młodisieńea, breczf\oego w krwi. Za powinna wycofać stamtąd swe w&}ska.
nim błegł napastnik, uderzył go poBownie i
Wiadomość ta budz.i senaację, jako
wciąg&ął z powrotem do pekoju.
podająca w wątpliwość dalsza zamiary Tur·
Autor rewełaoji za11eweia, że napastni• cji co do lojalnego wykonani1 w11runków
kiem tym był Wit}ckow&ki, brat Zawadzkiej, trak'atU.
l!lutener, karany kilkakrotnie za przestępstwa
Donoszą z Salonik że bułg;ar~y. pozo·
kryminalne.
stawiwszv nieznaczne tylko załogi w Ne•
wrokopie, Mieln.ku i Strurnnicy, wycofali
stamtąd swe wojska, prawd , podobnie z
powodu trudności zaopatrywania źołnierzy
w żywność i amunicję.

o godz. 7 zrana na grun- nia
do Józefa Wojtczaka, w po•

lu

.

służą

Telegramy.

Sciany tego kotła nie były wzmocnio·
ne ani zabezpioozone od runi~cia.
OsL tnie des.ze.ze były prawdepodobnie (Telegramy ag. W. A. T. i wl.asne z d. 24/9).
powodem, iż ściany się o.sunęły, a , przy
Naraiła u hkowćowa.
podkopywaniu ich u fundamentu, dzisiaj
PETERSBURG. Jutro w mieszkaniu
1rana
nagle •unęly.
prezesa Kokowcowa odbędzie siQ pesie·
W mgnieniu oka ogromne zaapy pia&• dzenie Rady ministr6w, Ba którem ma być
kowe skryły pod sobą zajętych tam praC!l rozważonych szereg spraw mniejszego zna·
czenia.
·lut\zi.
Jeden z robotników, którego nazwisko Załatwienie zatargu chińsko· japońskie,
nie jest nam wiadome, znajdował się w
LONDYN. Z Pekinu telegrafują do • Mor„
momencie kataatrefy na nieco wymej od ning Post", że generał Qhióski Tsang-Elun
po"Wstał.yen kondygnacji warstwowęj, szcz~· udał sit) do misji jap&ńskiej w Nankinłe,
liłiwie wydostał 1ię o własnych siłach
celem urzędowego pr1eproezenia sa zamor·
dowani~ przez żołnierzy -0hińakieh 5 ja•
i ocalał.
ponczyków.
Za~waiył on, że i goapodars Wojtczak
Bunt w w•i•ku gre6klem.
zasypany jest nleabyt grubą powłoką zie•
LONDYN. Z Salon~k teJeg1 afnjrt, przy•
mi, rzucił się na ratunek, łeez saczęla mu. goębiajlłce wrażenie na h1aności tutejszej
się
wywarł bunt wśró'1 greckich batłlljonów
ziemia z pod nóg usuwa6,
1trzelców, którzy oświadczyli stanowczo
albo chcą, aby ich
zostawił przeto Wojtc~aka na łasce Opatrz. swej komendzie, . że
walk z nieprzy·
dal1t1ych
do
poprowadzić
notici, a sam pobiecł po pGmoc, alarmując
ich do
rozpuszczenia
żądają
albo
jacielem,
lndzi, napotykanych po dredze.
Sąsiedzi wyrat-0wali Wojtczaka, a czy. domu.
Wśród burdiwej .demenatracji oddziały
niąc dalsze poszukiwa11ła, znaleźli, niestety
strzelców przebjegły ulice Salonik, strzejuż tytko zwłoki
lając w górę z .karabin.Sw i grożąc wtar·
gni~ciem do domów.
lat
liczącego
woŹllicy,
Jana Ulatowskiego,
Ludność zanłepokojena zaczęła zamy·
10, zamieszkałego przy ul. Kelma M 48.
'fymcz is.em e godzinie 9 i pół przy· kać i tarasować bramy. Dopiero po zako·
był za:tłarmowany oddział miejskiej straży munikowaniu woJskom rozkaiu dziennego,
uwalniając-ego część wojsk s ezeregew,
egnłowej.
porządek j spokój zestały przyvv róoone.
Z pod ziemi wydobyli strażacy
Cały ten wypadek bzymany jest · d<ł
:.włoki kobiety i chłopczyka
tychczas przez włapze greckie w jaknaj•
llarj.anny Eartold, lat 47, zamies!'.:kałej przy wi~kszej tajemnicy.
Wojownicza Alllanja.
al• .Głowackieto >& 10, i .Adama 1<orow1kiego, lat U zam, prey ul. Wagnera 9.
WlEDEN. Z Białogrodu d-OB.OHI\, źe
Lekar1 . pGgotowia stwierdził zgon Serbjll utwor~yła ju~ dywizję, nł1ułaJąelł si,
wszystkich łrte~h ofi~r kata&trofy.
1 ośmiu pułków, prze..znaczonl\ WJłfłCZaie do
Ka miejsce wypadku pr1ybyli przed· operacji przeciw Albaajl. Dywiz.ja ta zuaj·
1ławiciele wladz policyjnych i Słldowycb, duje sie ju~ w marszu ku granicy.
WIEDEN. Czarnogórze przedsięwzięło
Sllne odśrodki wojenne przeciw Albanji,
działy wojskowe wyruszyły ju~ w kierunkn

Ostatnie telegramy.
'8enerał-prowekalorem.

Albanji.
Pogre.m ludnośćl.
BIAbOGROD. Wazoraj pó•nym wi$c~o·
rem nadeszła tu wiadomośe o po.chodzie
6000 ęddziałn ałbańskfogo przez okl'ęg Dryny. Alh:ińczyoy w p&chodzie swym palą O•
sady serbskie i morduj!\ luduość. Ofiar~ ich .
padło d&tycbełas 6000 chus-śoian. Do.l)U•

szczają się wstretnych okrucieństw, gw~łOl\
kobiety, obo 'Uaj.t\ .im płars.i, m~żcayzlU\ za6
usz-y i Hosy. W poblitll Pryzrentu przys:itło
do większe~o starcia pomiędzy afbau~zy'k.Bm\
i 11.rarballli. Albańczycy zostali po~oQ-®i. Ob.&•
cnie 8 p.\lłk6w wojsk serbskich maSlł"ru}e
na Strugę, aby odebrać ją albauezykom. Cll·
ły okręg Ragowo sosillł pnne>wnie zdabyty
prz.ez Serbów.
Bandy rozbójników albańskich przebie·
gaj!\ kraj, szerząc mord i poż.o.g~ Pomimo
cal.tj auarehji, Jaka panuje •w Alhanji w ko• ·
łaoh urz-odowyob serbskio.h oiwia.dczajfł, Al
powstanie to za~onozy ei~ w eil\gU 10 dnf.
Turcja wobec Albanii.
KONSTANTYNOPOL. Rzfłd turecki za• 1
w1adomlł ambaudorów wielkich mooarstw•
ie z obecnym ruchem w .A.lbanji nie ma nio
wspóln&~o i nie poprera powstańców. W tych
dniach rząd ttm cki wydalił licznych albań•
ozykew z Konstantynopola.
Kóttastrofa.

· HAMBURG. Nocy wczorajszej opuszcza-,
iąicy port bambunlri parowiec .Graf Wan•
de.rsee-• najechal całll silą na parowiec
norwegski „Zorge• i rozpołowił go. "Zor-

ge" p.DSzedł natychmiast na dno, a • Wan
dersee• z ciężkiemi uszkodzaniami powróał
do portu. Załogę i pasażerów wyratowano.
Sufr.a żjstki 11al,.t
·LONDYN. Zakłady dla obłąltnnych
Sea Loe zo~tały spalone przez sufrnżystki,
Strały wynoSZI\ pr~eszlo 2,000,000 rubli.
Strasa::ny ••żar.
wczorajszej

WIBDEN. Nocy

w Borka .

nied w komitacie Sph1klm spłonęło 27 do·
mów mieszkalnych i przeszło 60 skle·

p.ów.

Dzienniki tutejeae podę.j,
pogłoskę, iż jednym z główniajuyeh powo•
dów napadów albańozyków na Serl>j9 ma byó
Qpadłałć firmy „lgnaćy Herdlic11kau.
fakt, ~e generał Ziwkewioz odezwał s:l} do
N-a najblliel'lej sesji rozpatrywana bitdzle
oficera, który przyprowadził mu jeńeów
kwutja ogłoszenia upa6ło~ci firmy Ignacy
albańskich "wolał bym ioh widzieć w gro•
Hordliczka, nie w osobie Stanisława Bordlibie", co wywołało oburzenie bunto.wnlezych caki, jak pJerwotuie, a w osobach wszystkich
plemion.
majl\tku tvj upawspółwłaścicfoli firmy i
dłoioi.
Zapomogi dla rewoluóJo"istjw.
.TPaktat handlowy,
LONDYN. Na wczerajs•ym peeietłsenhl
na posiedzeniu zjazdu rolni•
Kijowie
W
ligi przeciwników samorzj\du w lrlandji po•
cgego w sprawie traktatu hand-lowego z Niem·'
8tanowiono zebrad jedel,! milion3 fu11tów, cami skonstatowano, te polityka wysokicb1
jako kapitał zapomogowy dla tyuh człon· oeł na zboże sprzeciwi& się interes.om R.<u1ji,
ków, którzy skutkiem rewolty sorianl\ zruj. Przy zawarciu nowego t:·aktatu ż Nillmaanlil
przemysł rosyjski winien się . starać poprawiq
no wani.
Ro>ji i zwiekuyć e.ksp.ort n>syjskl
smnowisko
Choroba krulowej - sioatr~ miłoaier•
państw, aby zmniejszyć sale~nośt
innych
do
dzia.
od Niemiec, wresż'bie uzyskać obniżenie cła
MONACHJUM. Młoda małżonka eks va ps~euice i żyto, w jakim celu wiuue by4
króla Manuela zachorowała ciężko i le~y w stworzone specjalne organizacje okręgowe,
lazarecie,
w celu wyjaśnienia potrzeb miejscowych,
Przy przyszłych pertraktacjach z Niemcami
Walka bułgarako•ture~ko·ae•ltaka.

WIEDEN.

Informacje handlowe.

SOli'JA. „Agencja Bułgarska• donesi,
ie wojska bnłgars.kie stoczyły pod Włado
wce i Ricz zaci~tlł. walkę z oddziałami
tureckiemi i serbskiemi.
Zderzenie pociąg6w.
LONDYN. Z Halifax dgnoszl}, że w
pobliżu Amhurst z~rzyły si~ dwa poci=lgi.
Kilku konduktorów i obydwaj maszynilcl
zostali zabiel, 2 innych u.rzttdników kole•
jowych odniosło ciężkie rany.
Miasto w płemielliach.
KONSTAN'l1YNOPOTJ. W Ordn naCt
morzem Czarnem epłont)łt> 1000 tł.omów.

Rosja winna wystąpić ęuergicztiie.
Z•wies11:enle wypłat.

W ostat~foh dniach zawiesił wyph•

ty w Moskwie 11 M. S. Dobkiu" składy chu·
stek i towarów manufakturowych, pas3wi
wynosz!}

óóo,ooo

rubli.

~

Sport.
Daieel41ce :drui]rn~ sportowe.

Z dniem przeniesienia sie do ae>wego
Jekalu t, j. 5 paźd11i.ernika f, b, na ulicł
S.rednią nr. 46/48. Z11rzl\d łódzkiego Lśydow•
skieg.o Towlłr.zystwa giwn&styczuo-aporłowe·
go postanowił otworzyć oddział dla dai'0ci 'łl.
'!'uzi.
Straty przeszłe 2 miljony franków.
Za rozpowszeehnianie preklamąoji.
dwóch oddzielnych drnżynaell dla chłopców i
WIEDEN. „Z~it· donosi, łe Serbja
.a'.dob]rcże au.&ńoz)'ków.
dziewczl\t. Zapi.sywaó się można u p. A. 1,
(a) Dzi&iaj w lokalu zjaadu sędziów po• porozumiała si~ I! Grecją co do obsadza•
BIAŁOGROD. Pasicz bawit\O t dotyoh• Lappa, Dzielna 14 codaiennie od godz. 2- i
koju prsy ul. Mikołajewskiej M 34, 4-ty lłe· nia wojskiem pewnych terytorjów w Al·
Błąrritz, 20~róei_l d_9 Białog,r~du z po Pttł'!~P.i!l· ,
w
ez~
1anamoał wał'sz. Izby sąclowej na klldencji banJi.

Z

sądów.

5.

„NOWA GAZETA tODZKA•-25 wrz~śnia 1913 r.

Nr. 28.

Świętowanie 1-go Maja.

Mord seksualny.

Rada ministrów na jednem z ostatnich
posiedzeń swoich zajmowała się sprawą
świętowan!a 1-go Maja, a to na skutek
prośby fabrykantów moskiewsk1ego okręgu
prumysłowego, którzy ractziby widzieć sprawę tę raz unormowaną.
Ministerstwo handlu przypomniało przy
lej sposobności uchwałę Rady ministrów
w tej sprawie z r. 1908. Rada wyraziła
wówczas zdanie, że byłoby na czasie uznać
za możliwe upoważnić właścicieli fabryk i
zakła:dów przemysłowych do włączenia 1-go
maja do liczby dni, wolnych od zajęć,
w tych miejscowościach, gdzie święcenie
dnia tego weszło w zwyczaj, lub gdzie
w dniu tym przypada miejscowe święto kościelne, obchodzone przez cały okręg, lub
chociażby tylko przez miejscowość, w której znajduje się fabryka.
lv1inisterstwo handlu wyraziło równocześnie zdanie, że wobec zmniejszenia się
liczby -strajków w porównaniu z ostatniemi
łaty, rząd mógłby wejść na drogę uznania
zwyczaju za wystarczający dla pozwolenia
świ~towania 1-go maja.
Rada nunistrów, rozważywszy sprawę,
uznała, jak pisze .Dzień", za możliwe podzielić pogląd ministerstwa handlu w tym
kierunku i za pożądane wprowadzenie w
życie uchwały Rady z 1908 r. w tej
sprnwie.

przytiięgłych w Berlinie
!lądem
rozpoczął się proces przeciw służącemu Jó-

zefowi Ritterowi, który 10 maja r. b. za·
13-Ietniego chłopca Klaehna i
mordował
.
zwłoki jego poćwiartował.
Pned rozpoczęeiern rozpraw wygłosił
przewodniczący sądu radca sądowy dr. Schlicbtung krótką przemuwę do przysięgłych, zaznaczając na początku, że j~st to pierwsz1~
posjedzenie

przysięgłych,

sądu

przysięgli otrzymają

ta

odszkodowauie w

Wielkie

m;śl

gdzie

był

w

lat 40-tu,

służbie,

najlepsze świadectwa.
choroby jednak, jak porywy wściek·
łości, obłęd religijny i epilepjsja wypełniały
jego życ;e.
Oskarżony, opowiada obszernie, w jaki
sposób z:.ipoznał się z chłopcem i nawiązał
z nim stosunek seksuulny. Podtrzymuje swe
twierdzenie, że zamordował go w chwili po·
rywn szału, gdyż chłopiec chciai na nim
wymusić 100 marf'k, groża,c, że w pn;eciwnym
razie doniesie policji o jego zbrodni.
Przesłuchi\rnnie oskarżc1nego zfljęło cale
posiedzenie.

• roweru.
• wy Iosowan1e
Bieg

~
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przygotowuje własny KĄLENDARZ humorystyczno-satyryczny, obficie ilustrowany, pod tyt.
·

.

.

SMIECH

wpańst~le dobrvch obyczuiów. .~
m "
~ Ogłoszenia

świata.

jak zwykle.

Bilety wcześniej nn.bywa<\ można w hięgar:ii W-go R. Horn (właśc. J. Winkopf. Piotr
KONCERT·
kowska x~ 146). Każdy bilet daje prawo wolnego wstępu do Helenowa. -

!;tory

Różne

mistrz Otto Meyer

pneciw Stabe'mu z Niemiec, Shwap'emu z Ameryki,
Carapezzi'emu z Włoch, jak również przeciw tutejszym najlepszym jeźdźcom.
I Ceny miejsc,

otrzymywał

~awsze

międzynarodowe wyścigi

startować będzie

tylko przed>itawicieli prao;y.
Przystąpi on) natychmiast do przesłucha

oskarżonego, człowieka

Plac SportoCJJY HelenóCll.

Wszechświatowy

_,.,

które

zatrzymując

nia

„„.
„„

25·io letniego istnienia toru

oskarż1mia sąd posta.
nowił wykluczyć jawność, przy rozprawach,

wszęd:de,

. ii-

W niedzielę, dnia 28 września I 913 r., o godz. 3 po poł. odb~dą się z okazji

nowej ustawy.Po odczytaniu aktu
I

- ·-----

Ze

T. s. "Union".

Przed

•

'9~

I

"

~

Q1

•

dnia we Wrocławiu jest niezmiernie skandaliczna sprawa orgji, urzą
~
do tego kalendarza od dnia 1 lipca b. r. przyj~
(-) Prawie 100 letni samo• dzanych przez „dobrane towarzystwo". Orl.
J(g
Przejazd
ul.
„Śmiechu",
administracja
muJ·e
I.~
bójca. W Norymberdze w 98 rokll ży· gje owe polegały na tern, że za pośred·
~!
cia. popelnił s11m0Lójstwo byłv z wiadow· nicż-..ve m różnorodnych rajfurów sprowadzano \tł
'\tl
Kalendarz ten ukaże się w wielkim nakładzi~. gdyż po za ~przedażą poje'i\.
ca lazaretu miejski ego Stet.tner, rzucając do mieszkań prywatnych dziewczęta w wieku
dyńc'ł:ą, będzie bezpłatnie dodawany przed t.!a tnikom Smiechu i N. Guz. Łódz. -../.'-'
się z drugiego piętrn na u lit ę.
12 do 14 lat i oddawano się wstrętnej
.........~.~:>~·....... ·~~1~=>:::::.~~~~~~~~~~~;!!!,~ę1!'/
~~·'·"""-·~~
(-) Szkoła kinodramatycz• rozpuście.
:::~~:s;~~:::=::,~ . . . . ~~~·7' ~·7•7'7''1'·7'·7 ·1"·7"·#"'·11'·1'·.-.
na. Zonna artystka wiedeńska p. Odillon
mie·
takich
z
jedno'
Policja wykryła
zakłada w Wiedniu fabrykę zdjęć kinemato- szkań, a po nitce do g~ębka ~rzekon~ła
Wyszedł Nr. 40
gr:ifioznych. Będzie to towarzystwo akcyjne się że orgje odbywały srę co kilka dm u
z kapitałem zakładowym, wynoszącym miljon kogo innego. Urządz_a~i je ~ogaci męż
łódzkiego tygodni.ka humorystycznokoron.
czyźni, którzy stanowili rodzaj klubu; nasatyrycznego
-~~
Równucześnie z fabryką p. Odillon tak- leżeli do niego osobistości z kół towarzyPani jeszcze nie używała kremu
gry kinematograficznej skich, oficerskich i urzędniczych.
że ?.tildada szkolę
\ tak bardzo rozpowszechnionego na
dla aktorów, mających zamiar oddać si~
Bagno to istniało od dłuższego cz~s~.
całej kuh ziemskie) z niezaw!ldnyn. ·
\ ' il.
do zdjęć kin<>matograficz• a dość powiedzieć, że dotychczas poltcJa
wyłącznie grze
f rezultatem. Wydatek nieznaczny, .
>---.n
..
c .
nych.
· 1· \t a korzyść wielka. Wszelkie piegi'
jest w posiadaniu 72 nazwisk dziewcząt,
~~ opalenizna, plamy, pryszcze, wąg-··
·
(-) Liczba stacji 'telegrafu które wciągnięto do owych orgji. Są to
1
)I ry i liszaje natychnm1st bezpowro1
bez drutu na kuli ziemskiej. O- dziewczęta, które uczęszczały do szkół i
J' tnie znikają. Dla uniknięcia naśla
becnie istnieje r.a kuli ziemskiej 280 stałych
: downictwa sprzedaż tylko w skła. , .
.
.
. .
Egzemplarz IO kop„ Żą·
Z uieh przypada gimnazjów.
stącji telegrafu bez drutu.
dach apteczn ych na
~ I
Gdy poiaw1ły się pierwsze w1esc1 o
na Kanr dę 88, na Anglję 25, na Rosję 22, wykryciu tego ohydnego klubu, ośmiu męż
wszędzie.
dać
Nawrot NQ 54, i Konstann11 NiPmcy i Włochy - 20, nfl Brazylję 16, czyzn, organizujących owe wstrętne zab~wy,
tynowska 75
1\
na Iudje a11gielskie Il, na Hiszpanię 9 a na popełniło samobójstwa, w tern jeden oficer,
Cena za słoik 50 kop„ mocniejsz
'15 kop.
Liczba okrętów, np któ· jeden urzędnik policyjny, właściciel hotelu
l!'rancję 8 stacji.
rych zaprowadzone zostały stałe etacie tele- i inni.
grafu bez drutu wynosi 1200. Utiział w tej
Dotychczas aresztowano 14 winowajliczbie floty angielskiej wynosi 590, floty ców i kilkarn1. ście osób płci obojga za
Z francuskich okrętów rajfurstwo.
niem ie ck iej 553.
tylko 90 je!2t zaopatrzonych w stacje telcŚledztwo trwa w dalszym ciągu, spra·
grafJi bez drutu.
wa nabiera coraz skandaliczniejsze rozmiary.
(-)Owoc jako lampa. Na podU pewnego właściciela ~.rogerji znatropikJ1laych wyspach Ocea u Spokr jnego oraz leziono wielki zapas fotografJI pornograw niektórych okolicach południowej Ameryki ficznych, stwierdzających obrzydli.:Ve sceny,
posługują się krajowcy do oświetlenia swych
które odgrywały slę podczas orgJ1.
w wielkim wyborze
mies1.k:łń pewnego rodzaju . owocem, a miaDziewczętom płacono od 20 do 30
szybko i tanio
wykonywa
nowicie owocem drzewa orzechowego, które marek za „ seans". Często pieniądze za to
9.
Nowo-Cegielniana
w języku krajowców nazywa się Zapukajn. brały od rajfurów matki owych dziewcząt.
Owoc ten dla mieszkańców tych krajów jest
Kandydaci przyjmowani będą w dal·
Tak sromotnej sprawy, świadczącej o
szym ciągu do klasy wstępnej i podprawdziwem blogosławieństwem, gdyż służy zgniliźnie moralnej, toczącej życie :vielkoDo klasy podw~tępuej
wstępnej.
im zarazem jako pokarm i do oświeHeuia. miejskie, kroniki sądowe chyba me noSensacją

it
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Czy doprawdy ?
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Lokalne oktuaUas

)
i

~ił~ty wintow~

Do gimnazjum Polskiego

low. ~[lf lHll

l karty adresowe
DRUKtlRnltl

tego
Swiatło
Zapuknja pali się bez dymu.
Owoc
owocu jest bardzo dobre i spokojne.
Pozatem owoc "! natury
zapala się łatwo.
już jest pr7.erlziurawiony dłuż, tak że można

e eee
-
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bez egzaminu.

towały.

Widzewska 106a.
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.IŁódzkichZarządRzeźni Miejskich

m~2:;~:i:~~~~i!!l~ie~~t•J~: tó~lKa fa~ryKa WJro~ów MetalOWJ[~
Pańska
:::~:,",~,n~:·' " p;,1,„IB~~~~"

~kóry wołowe, krowi@, [i@Iere, kOń!kie :~f~}l~e'. tói i

t:i~~=ż r~~~~~ó!g~a{r~~z~.~~~~~t~a! ~~ka~~~=~~

Dużo pieniędzy

1

Eksploatacji

Ul. Inżynierska M I.

Poleca

t

a

'l[ln[·Ine
r;

wyborowych.
jakościach i kolorach ~
w kilku

suchą

mokrą.

lo·!l11 flłll[lDY
~

po 15 kop. za pud na miejsca bez odstawy.

r

592-

wlekłemi

Doskonały

w smaku

• I Imperial''
,, Ken1a~<
Żądać wszędzie.

887-20-27

heblarstwa i kotlarstwa

1809

Zawiadamiam W. P.,że otworzyłem nowy oddział .z
wszelkiemi wygodami dla
paralityków i osób z prze-

I

chorobami psy-

chicznemi, jak ró'i'l·111ez
oddzielny pawilon dla.nerwowo chorych pod opieką lekarza z uwzglę<l nieniem środków leczniczych.
Z poważaniem Winkler

Telefon 377.

Fabryka maszyn farbiarskich, gięcie i k1•a •
5

INKLER
H. w
01'WOCK

~lrnale[ topiony,don~~~~;ct~~h- Krew ~U~lOna ~:t~~~~-l~~y Mau~e
1
mie~o-KO!tHa ~~ t,~;i u d/at/~~~·y~UCZ· Włe~ień tapirnnki ~elYDn~1,w~lłY
C.~lU

,.., 74.

1.,.

'5

•KAŻDY

wchodzące.

172G-52

MOŻE NABYĆ DZłAł.KI ZIEf~I
miejscowości m. Wilna, „:ZWIERZYIUEC".
na i zdrowa: stary las sosnowy, Wilja. CENY NIZKJF..-

w najlepszej
Miejscowość ład

W ARUNKI DOGODNE. -

PROLONGATA

WYPŁATY.

Wyjątk:o~'o

tunie działki nad nekii,. - Rozmiary dzidd; weiltug ży-1
czenia nabywc.ów. Zwracać się do biura pośr.-w s11rzed. działków

wyg-odne

i

WILNO, Zwierzyniec, ulica Giedyminowska 32. (róg SosnovJej)
Tel. N<>

~G.

.

_ .

W.?-1-:_-12-4
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1
Pierwsza Lecznica lekarzy specjalistów
przychodzących

dla

Telef. 30·13.

Piot-rkowska 45 (róg Zielonej),

45.

Al~~M JAHl
I
--

chorych

i nerwowe Dr. I. SZWARCWASSER od 10 - 11 i 41/ 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.
szczepienie ospy Dr. I. LIPSZYC codziennie od 1-2 pp.
matek
Choroby dzieci miejsce porad dla
Choroby chirursiczne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 i 7-8 wieczór codziennie.
Choroby kobiece Dr. M. PAPIERNY od 3 - 4 codziennie.
Ch0roby oczu Dr. B. D9NCHIN Codziennie od 9 - 10 rano.
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 1-2. pp.
•
Choroby nosa, uszu 1 gardła Dr. C. BLUM Piątek, sobota, niedziela od 9 _ 10 rano.
Wewnętrzne

Badanie mamek.

Analizy krwi, wydzielin, moczu.

Przedsiębiorstwo

--

•• „

www

Dr. M. PAPIERNV

wier-

Akuszerja i choroby kobiece.

cenia i budowy studzien

b. ordynator warsz. uniw. klin. akusz.
Przyjmuje od 10-11 rano i od 4 i pół
do 6 i pól po poł.

płytkich

artezyjskich i

Południ )Wa

Kompletne urządzenia studzien z -popędem silnJ·
kowym, lub r~cznych, dla użytku
fabryk i domów.
Najnowsze urządzenia wodociągów
clektro-automatycznych ,Hydr o·
p ho r• słynnej firmy Tow. Akcyj.
w Berlinie
Skład fabrycz. i domowych pomp.

Zawadzka 10.

b. asystent kliniki berlillskiej, specjalista chorób wenerycznych, skórnych,
włosów, niemocy płciowej.
Przy lec2eniu syfilisu stosowanie
preparatu. "606"-"914". Leczenie za
pomocą elektryczności (elektroliza).
Masaż wibracyjr.y, bada11ie nerek, pę
cherza. i kanału. Endoskopia i cystoskopia. Godziny przyjęć; od 8-1 i
od 4-8, dla pań od 4-5-ej. 1461

Budewa wszelkich aparatów, kotłów, węży, rur
miedzianych i żelaznych, jak również wszystkie
w zakres wdio dz~ce Wl roby

sffdlln.
Wvrebv ołowiane, Jaku asolłłłwe
specjalza
l.utowanie orowiu

1134-52-U

pomocą

nych aparatów, podług ostatniego wynalazku
techniki. Armatury z miękkiego i twardego ołowiu. Szybkie i zkuratne wykonywanie robót
z daleko idącą gwarancją.
Referencje pierwszorzędne. Kosztorysy
prospekty bezpłatnie.
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Choroby

•M•••lillilil
W"

._-;,

. ,

Piotrkowska 1!5.

specjalne laltoratorjum

CJ
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•

,
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ulica Zawadzka H2 &,
b. asystent petersburskiego szpitala miejskiego, specjalista chorób
wenerycznych, skórnych i nie1688-150
mocy płciowE>j,

6'"9

:::ir;'

=.a

1349

Przy leczeniu syfilisu zastosowanie preparatu ER.LlCH-H ATA W0-914. Leczenie za
pomocą elektryczności. Godziny przyj1:ć od
8-2 i od 6-9.
Dla pań od 4 -- 5. Oddzielna poczekalnia

I~
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•
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• •-.,.

•

•

Dr. Alfred Hejman
~
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Alrnninj ow~ naczynia knch~nn~

f( PIERWSZA

)ł

M
M
lt

ŁÓDZKA

C HR

Nagrodzona Wielkim Srebrnym Medalem na wystawie Rzemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi

Dąbrowski

i S•ka

w Łołlzi, Widzewska 104.
swe wyborowe wyroby codziennie świeże.

700-0 ss /
~oleca
'••~•••<§••••••••••••-=-..•=-•=......:•::....•

W1'4awea1 Jan Grodek.

„

z EŚ C JA Ń SKA~~

El~ktryczna Fabryka Cukrów

T•

Cena pojedyńczego egzemplarza rb. 2.

Specjalista chorób uszu. nosa i gardło

Dr. Rosenblatt Dr. B. Czaplicki
Choreby uszu, nosa i

gardła.

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

Ulica Pietrkomska Ni 35.
Telefon l 9-84,

Włodarski

Przyjmuje od g. 9-l I od 3-7 i plił.
1810-G-l

Dr. Karol Blum
SpecjoJista chorób
nosa, -uszu i zboc~eń
mowy
Uąkanie,

)ł

)ł

•A
T'I

Dr. L. Klaczkin
5

seplenienie i t. <!.)
podług

metody

•

Prof. Gut·mana z Berlina.
Godziny przyjęć: od 10 i pół do 12
i pół i od 5 do 7-Pj wiecz.
Piotrkowska 165 (róg św. Anny)
Telefon 13. 52.

M!

~20.

Telefon ~2-SS.
Przyjmuje od g, 11 - J'..! rano i od 5
do 6 i pół po pot.
w 11iedziele i święta od 10-11 ra.no

Zakład Tapicai·s~o - da!rnrn~11n1

OOł. Przeid;r~~~~rn~u
pr?.5jrnnje wszellri•· oh>taltrnki ornz
1 o,'a•l l n~ t;l;tadzie ntn1:;;,11y leżanki
itp . r io ł»kowsita 1;3

~otrrn~liY urnrniijtJ .

do

składu

a[jitcc;.:znego, z

pałetttem dro~istouiui!dm

do Ftow, prnc skindów
aptecznych, Piotrkowskn '>G.

Cferty

lB·U - 3

do roznoszenia gazet. Zgłaszać
Piotrkowska 120. Tel. 31-82. się do Administracji Nowej·
Akuuerjo i ckorobv kobiece. Gazety Łódzkiej-Przejazd 1.
od

~J-Jl r~no i
niedzielę

W

od 5-7 po południll.
od 11-1 po pot. 1492

o~doszenia
'

Dr. Sonenbero
Choroby skóry, dróg moczowych
i weneryczne,

PRZEPR-O WADZIŁ

SIĘ

Zieloną 8.
od 11-1 i 5-7 1/ 2•

na

Dr. L. PRYBULSKI
Południowa Ni
~ 13-59.

drobne.
.

urtepiany i .,.anin;J krajowe i
wyh cr::e.
zagraniczne w dużym
Spr ze daż za gotówkę i na raty, z::u uhnn, wynn,jem, strojenie i reper:i.1·ja,
G1 zegorzewski, Piotrkowska 117, foL 102:2-12-:'i
fon 14-02.

F

skład

resztelc
sald i palta,
suknie, l>l uzki i kostjumy d.ams kie.
Edruuud Wasilewski, Łodź, uli~a Kąt2209-10-l
na :V~ 36.
i detaliczny
Hnanrto"·y
parnitury

męskie

lub Technika, włada
polskim, rosyjskim
i n;emieckim, do prowlldzenia thiał u
obstalunkowego, poszukuje p icr,y~zo
rz~dna firma elektrotechniczna. Oferty pod "Technik" przyjmuje ,N• w&
227L
Gazeta Łód z ka•_
nź:yniera

Powrócił

2.

Teiefon

Syphilisl choroby skcirne, włosów lkosmetyka ekarska) weneryczne, moczopłciowe i niemccy ptciowej.
Leczenie syphilisu salva:sanemEdichHata "llOG"-914 (wśrudżylnie) . Leczenie elektrycznością, elektrolizą (usuwanie sz1><•cących włosó-w) oświetlenie kanału (uretroskopia).
Przyjmuje oc.i 8 -1 r. i od 4 - 9 pp.,
panie od i:> - G pp.
Dla pa.n od.dzielna poczekalni<.

ijącego

ję z ykami~

Pop. Tow. J oż. 0Pzczędnoś
ciowe , Widzewska ~ 101, wydaje
Przyjmuje
pożyczki do rb. 300. wkłady, płacąc od 4 do 6 procent.

Ł

ódzkie

Kalmus syn
Mojsej
pa.zp ort wydany z

Płocka.

Hersza zgubił
magistrnt11 m,
2270 - 3-1

kuchnią i

z wygopol.:ój z
Potrzebny
dami, b!izko Pi otrkowsk iej. Oferty

w .Administracji dla "Mieszku nie".

KONS'rANTYNOWSKA 11.

_______

P'o{rkcn.vsk~

l:yly asystent klinik berlińskich

~~~~~1s:~:;e~ 0'::::1'ic~~ne

J,ECZENIE BYPHILISU
EHRJ,ICH-HA'fA 606.
Przyjmnje od 8-1 rano i od 5-8
wiecz„ dła dam osobna poczekalaia
od 4-5. W nietłz~e i święta tylko

Ordynator szpitala Anny marji.

Dr. m~.S. Aronson Petne~ni [hłUU[Y

Ulica

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

©
{'(>

nabyć można

Powrócił

'.l.'elefonu ~ 33-34.
Od 9 - 10 i 4 - 6 po pot.

J. HABERFELD

'-9

g)eeesase~s~~

gardła.

Lekarz-Dentysta

za

w adAlbum Jana Matejki
ministracji „Gazety Łódzkiej", ul. Przejazd Nr. 1.

Zachodnia N257

po tanich cenach i z wypłatą na dogodnych warunkach :polecająl. Reiche.r,
Lódź, ul. Piotrkowska 17 4, telef. 25-77
i F. Moszkowicz, Pańska 12, 1850

A-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
M

Choroby uszu, nosa i

„Jutrzenki", którzy

I@
@ Bla ummneiatorłw ..Howei 6azety tMzKiei" rnu J~

Specjalista chorób wenerycznych,
skórnycl. z kosmetyką lekarską (Gwarz,
włosv etc.).
Przyjmuje od 9-ll i pół i od 4 i pół
·
do 9 wiecz.

"O ::..

opłacili całorocim~ prenumeratę
w kwocie rubli 2.

ej)
Q)

~
"~
„Jutrzenkę" ,ff'n.

Album Jana Matejki stanowi :rnpowiedziane premjum dla prenumeratorów

żołądka

przep-:owadził się
na ul. Srednią .M 3„

o.
o

z druku album Jana Ml\tejki, zawie30 reprodukcji celniejszych obrazów wraz ze
stosownem objaśniEmiem.

0

Dr. Trachtenherz

przystępne.
'

wewnętrzne,

Dr. i. imitt~in~

t:'3

Wygzedł

rający

Gardła,

e:

złotych kol'9'n,

·

Telef. 24-16,

i Liszek.
Przyjmuje od 8 do 9-ej rano i od 5-ej
1851-6
do 7-ej po południu.

::::ii:"

zębów sztucz-

M. Lernera.
'

„GAZETY ŁÓDZKIEJ.a

'a

Reparacje i przeróbki sztucznych zębów na poczekaniu.
Wyjmowanie zębów llez bólu przez lekarza-dentyiitę

Ceny bardzo

~

wydawnictwa

Piotrkowska 213.

powrócił.

6'
::;-

nych i

nakładem

Dr. A. S. Tenenhaum Piotr

LECZNICA ZĘBÓW
Plombawanie i

~

Lekarz-dentysta

Włklalika llł
lódt
telefon 13-13.

.

.„

Telef. 16-85.

Dr. med. P. LAHGBARD

Fabryka wyrobów miedzianych, żelaz. i metalowych.

B~ f[łitmn

23.

1766-0

Hax Branderburg

ołowiem

Porada 50 kop.

AlfJ

2273-3- 1
(starszy)

miea:i:ka obecnie Przejazd Nr. 8,
142
front, 1-e piętro.
Przyjmuje od 91; 2 -12 i od6- 8 w.

Jub po.mocniit fryzjerski
Subjekt
2268-3-1
potrzebny Krucz11. 1.
oginął

Z Kazimierz,

-

paszport, wydany z gminy
gab. lubebkiej uu imię
:?27t--3„-l
Szaji Edchl>erg:i.

_ __a_._T_e_l._._17_-_1_4_ _,_ii!!!-~•-~s~~w~~~!I!!-!!!!!
_ z _d _.N!
P_r_z_e_-=-ja
d_o_l_ra_n_o._ _ _ _ _

W

tłoczni

.Tana Grodka, Widzewska Ji 106a..

Redaktor: Anna Grodek.

