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Egzemplarz po!edyńc:zy 3 kop.

Recznle 6 rb., półrocznie 3 r'b., kwartalnie l rlt
50 k•JJ., miesięcznie 50 kop.
Za ed!lłls2enie do domu IO kop. mlesłęczn.le.
Zagranicą mfeslęcmle rb. 1.

ł<oleJeYłyc:h

Ogłoszenia: Nadesłane
wiersz łub

Redaktor lub jego zastępca przyjmuje interesantów w sprawach redakcyjnych
od 9 do 1 w redakcji - Widzewska 196a. i od 7 do 8 w administracji ulica
Przejazd 1.
Redakcja ulica Widzewska nr. 106a (Telefonu Nr. 20-22). Administracja Przejazd o,r. 1 (Telefon 20~30). Nr. skrzynki pocztowej 570.
Rękopis@w drobllo/Ch redakcja nie zwraca.
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S kop.

na I stronicy 50 kop. za
jego miejsce, wśród tekstu

60 kop„ reklamy po tekście 15 kcp., nekrologja
15 kop., Ogłoszenia zwyczajne IO kop. Zamiejscowe 1
po 12 kop. za wiersz nQr.parelowy. Ogłeszenia małe .
I I pół kop. za wyraz. Katrle D!łoszenle najmniej I
:
10 wyrnów.
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D•li ·

„Hałka" ·
temu

Jutro

„Sufrażystki"

ddwrć, najna1\nlleJ~zy

jednak prze-

sięgła

już

mrn1mnm.

Niczem podobn€m

stanie tJ czynić, gdy się rozejrzy w budże po11r.t'zyc1c się nie moieruy. Łódź niema1
cie nasHegl lit-_ t\ i o!'JHczy w~1d:A",;, , - ani takiflgo ratusza i~k Bruksela, ani tak 1
noszone prztiz Ł.Jdź, U!'\ cele idru"' .:,•_:;e, minimalnej śmif rtelnośr.i, zr szt.ą my wła- 1
gdy przyp iooni sobie, że wedlug obliczeń ś .·iwie nawet nie wiemy, jak wysoka jest u
Jolm'a Buros'a, prze1iltawionych Ea tego· nas emierteluość, bo wbrew wymaganiom'
rocirnym kongresie lekarskim w Lond.) nli>, prawa nikt się tern nie zajmuje, ani inte·~
1
uzc1rowotniinie At~glji wynio- resuje 0d lat 4.
wydatki
Dla cał~lici obram dodamy jeszcze,
sły w ciągu ost 1!nice lat 40 inzes lo 3000
mi !jonów funtów sterJi 11g~.-,; (w _y nosi to o- że liczby zg:onów wskutek chorób z~!;:1Ź
ko Io 30,000,000,000 r::u.i) 1~ieniąd:.1e te nie nycb Nstrych B a1łi.1ją w Brukseli wzorem
Oto np. dur brzu!l:rny Angli z roku na rok, jak to uwidoczniają
poszły na marne.
(t.) fus) w okresie mięazy rokiem 1871 i następujące • 3fry.
1880 !'powod0wal U975 zgonów, vd reku
1867-1870. 1871-1880. 1881-1890
L'lt:'
zaś 1909 do 1911 yfra ta psmim~ ogrom- Ogólna ilość
nego przyrostu ludnoś.-i spatłła do 30! Li·
zgonów
267
693
419
czba zgonew wyVfvbnych prz~z 1-1ieżyt wskótek cherób zakaźkiszek z 78421 w latach 1871-1380 spanych.
d11i do 6447 w olrresitt między 190ll-I911
1891-1900. 1901-1911. 1912
TJat•l
Tylko p!ltrzeć, jak tyfus stanie się w AnOg0lna . ilość!
glji taką osobli • ą postacią chorobową, jazgon o w
71
121
207
wsku'ek choką stał się trąd lub ospa w Niemczec!.

OGLDSZE IE.

na

Wskutek masowej emigracji robotników górniczych do Amen ki, "

poirzeba do wieJu

kopalń. w Zagłębiu Dąbrowskim przeszło

„
,or111~i.kow.

1151-7

300 O

l

Zarobek Id 1 rlł. 50 kop. do 5 rubli dziennie.
Oferly .z 'adresami proszt prz.ę_sylać do p. Alf&nsa Klemensa,
Sooncw .ce, uli-ca Szenowska M 17. Pre~zę włoii:yć w kopertę 7 -kopiejkową
markę na edpowiedź, gdyż bez nich. prośby nie będą uwzględnione.
Prośby przyj-muje aię w polskim, niemieckim i rosyjskim j~zyku.

cboty ), że }it>lli'. kować się
pr;.c i John'a Burns'a, czy
w Aoglji strnszne spustoszen1a i imu·

Gruźl ca (s
będziemy wci~ż

niła
siła sp.Jłeczeństwe i rząd do wystąpienia
do walki z całym arsenałem środlcć>w p!ltężnych. Od stycznia 1913 lekar.i:e-prakty·
cy angiełs\·y są obowią~ani za ~·iad~miać
urzędy zdrowia o ka7.dym wypadku gruźli·

Kto chce mieć coś szczególnego w smaku i aromacie
nh~ch

''
T·WI A. n.

spróeuje nowow.vpuszczone rnpierQSy

UL''

TA

IO szt. & kop., 5 szt•. 3 kap.

I

Dostać

BQłdłłlłUJU

motna we wszystkich

AleksanderMargolis
Cooroby

Tel. 6-13.

ż&łądł<a

i kiszek.

Przyjmuje od 9-ll r. i od 4-7 po poł.

-------=--=-------------------------

Przestaję wątpić. „
Prz~·sta.ję

wątpi<!,

że Łesź posiędzie

jej potrzebny szpital dla cho·
rych za.kai-nyeh, bo w or.pa,~ unędowym
łf.~twnji piotrkowskiej wi"U.ytałem og..toazenie o aprze<Jaży pr~ez lkJmtję dnew, r«ts1\ąCJCb ua terytorjum wybranem iod bu·
dowę ciwr:go szpitala.
Radosna to nowina obec olbrzymiej
śmintelncści tgólnej w Łodzi, dwakroć

lltoe.', 3 t::ik

fJJ

P?tersburgu.

tabacznych i dystryhuuj>1ch.

wyższt>j

Dr. Med.
Zielona 6.

i S„kl

składa.eh

ntz
niej. D iięki

1154

w miastach Europy Zachcd-

odosobsłen.i' cho·
możności
ryc~·1 dotkniętyeh którąkcłwiek z różnorod
Byth eho!Ób zakaźnyc:h, stale 11anują ·ych
w Lodzi, posh.6izierny n~res~cie jeden ze
środków walili z cborobami epidemir.zne-

mi, podawnemu jednak, na\Tet w razie wy·
buduwaHta szpitala dla csorych zakaźnych
brak nam Lęflzie drugiege, a tak nieodzownego śr{!!dka: t>dosa~11ienia rt>dlioy chorego
w domach izełacyjnych.
W obec~ej chwili mamy w Łodzi ni.e·
mało wypadk9w zsp doięć r.a tak zwaną
cserwonkę (cłyzenterj~). której napięcie jest
wpra .... dzie znaczuie słabsze niż w roku
zeszłf1P, aa klerą jednak laazie dorośli u·
mierają, nie mówiąc j<Jż o dzieeinch: płoni
ca (szkarlatyna' też rnlłi sweje, a pojedyń
cze ~yp:idki ospy, kc~ue w 5&pitalu dla
zaka~ych ś'\!\-iadcz:.} na'dowedr.i1 j, że choroba ta nieulękła ~ię nielicznych szcze.
piań t.egcrocznych i, jak zwykle, wzmoże
się

ku zimie.

Tl'zeba

być

bardzo naiwnym, by

si~

cy przez nich leczo11ym. Wiąże się :i'! iem
odosobnienie (izolac1a) niezamożnych tu·
b3·kulików, pru'.'adzone w takim zakrflsie,
że 59 procent 1r.ężcayzn i 4B procent l,obiet z pośród ogółu niezamożnych osó ',
dotknię-łycb gruźlicą, umiera w odpowiednich zakł11dach leczniczych i tern sa~1e1n
nie wypł.;·wa n:\ zakażenie mieszk::ń prywatnych. Cyf y te o:::uczają, że 58 1/ 2
JlrGcent ogótu tuberkulików potrafiono w
Aug1ji unieszkodliwić, gdy u i:as„.
Doda,my do tego nadzór hygjrniczny
nad mieszkaniRIJ'i, nad środkami srożyw·
czyn i z całą sumiennością stosow;-~ny w
Anglji, a prz~staniemy się dziwić i pacz·
memy zazdrościć.
Na nie<>zc7ęście nietylko stan rzeczy,
panujący

w Auglji

może

wzuudzić

na~zą

zal drnść. Oto w Brukseli, mieście licz:}cym mnieJ wi~cej tyleż mieszkańców co
Ładź, śmiertelność spada z roka DH !'ok,
jak widać z poniższej tabliczki, ze słuszn~
dumą wywieszunej w przepięknym g1na·
chu ratusza mieiscowego.
11367-1870. 1871-80. 1881-90.
Lata

rób zakaź·
.__ nych

W ciągu całego zeszłego roku wezystkie choroby zaknźne ostre zdołały snowo·

71 zgon{jw, z C7.ego na odrę
wy r adki śmierci, na hłonict
(rl.\ ftPl'\t) 16, na <lur brzuszl'!y (tyfus) 10,
na błonicę (szkarlatynę) 7, na kszttrnieo
(ko kl u~?) 6, wreszcie na ospę O.
Ileż to p9k5leń prac&wać będ~ie musiało, hy w Ł0<lzi, w tak strasznie zanied·
banej pod VI 1e.lęd~m zdr11wotnym l:.odzi,
gdzie dziś dopiero peiłecono o~losić licyna sprzedaż drz~wa ~ t11rauu prze·
tację
znaczoaego pod budowę s 1pitala dla cho·
ryrh zakaźnych i d o prowad:dć <10 stanu
podobnego, w EurOfłie Zachod11iej nie u·
ważnnego rn idealn)? O ile.Z dalej naflrzód
pójdzie i z~jiłz.ie pnłt>2l ten czas Europa,
nawt>t w Krakowie ma bsć z
gdy
wiosną zaczf:ta budowa domthv izolacji·
nych, izby odkażającej miejskiej, pieca do
spalania śmieci!
~ O wiek cały zostaHśrny po za Europą
Zac:ho:Jni:} pod WZ!! i ę1łem dbałości o zdrowie ogólu, to też,- clrnć przestaję wątf_liĆ
o budowie szpitala dla chorych zakaźnrch,
nie przestaję si~ wstydzić> a to lJardzo
przykre uczucie.
St. Sk.
dować ogółem
przypadło 32

tłome-rule.

Umierało

na 1000 l
mies~lrnń·f

2918

27,7

24,3

Lata

Umier ło
na 100-0

1891-1900. 1901-1011.

I

które~
namiętno 1
większą za/artością, .niż o

Niema zape.vne prawa, o

C6W.

1912.

~Y:

walczono z

sc1ą,

z

większą

16,0 hom ,· -rule, o samorząd irlandzki.
17,0
mies~kań-( . 2016
Lud irlandzki w walce o swe
cow.
nie uciekał się do specjalnych
prawa
Uderza w tycłł cyfrach stały spadek
ale stale i wytrwale dążył
gwałtów,
liczby zgonów. Ilość .zgonów zdRje się do·

2.

.NOWA GAZETA tODZKA•-30 września 1913 roku~

do swego celu. I dziś Irlandja jest
w przededniu otrzymania samorządu.
"Bill" o samorządzie był już
uchwalony dwukrotnie przez Izb~
gmin-dwukrotnie jednak odrzucała
go Izba wyższa-Izba lordów.
Otóż według angielskiego prawa konstytucyjnego prawo przyjęte
trzykrotnie przez Izbę gmin może
być-bez pri.yj ęcia przez Izbę lordów-zatwierdzone przez króla.
Wiadomą jest rzeczą,
że libe·
ralna Izba gmin przyjmie „home·
rule" po raz. trzeci, no i że król
prawo zatwierdzi.
Zdawałoby się, ~e wszystkie sfery w Irlandji powinny być z tego
względu zadowolone. Stało się jednak inaczej. Przeciwko „home-ru·
Jo'owi" gorąco występują angielscy
unjoniści, którzy nie mogą ścierpieć
tej zniewagi jaką na nich "home·
ru]e" sprowndzi, że będą zrównani z
łrlandczykami. Przygotowują się ..-~·ięc
mieszkańcy
prowincji Ulster, największej i najbogatszej w Irlandji, do
zbrojnego powstania przeciw samorz1dowi. Sprowadzają broń, amuni·
ej~.

urządzają szpi~ale wojenr~e

itd.

czytu p. Kraohmala "O asekuracji robotni- zamachów samobójczych n:l. pierwków•. Przyczyn zakazu nie wyjaśniono.
..szem miejscu stoi moskiewski okręg

+ Otwarcie
szkoły
27 b. m.

dla dozorców naukowy-20, charkowski
- 20, peobectersburski-15.
ności ministra sprawiedliwości Szczegłowito
Wielka liczba samobójstw przywa, petersbursł<iE>go gubernatora i in., uroczyste otwarcie szkoły dla dozorców wię· pada na prawosławnych. Wśród ży·
~iennycb.
dów zanotowano tylko sześć wypadW nowej szkole wykładaue będą przed·
ków.
Wiek samobójców określa się
mioty takie j11k, hygjena, wstępne ' wiadomo•
ści z prawa, geogrufja i bistorja Rosji i t. d. między 16-ym a 17 rokiem, chociaż
Po trzech latach więzienia. W zanotowano w jednym wypadku sa.Mlta'.'lie rozegnt się w tych dniach wstrzą mobójstwo 11-letniego chłopca, a w
sający drannt, Niejaki Ul pe, po
od by ci u3 drugim-trzech 13-letnich.
letniego więr.ienia za znęcanie się nlld sw) m
W męskich zakładach naukowych
dwuletnim synem, wróciw<'zy do dómu zadu•
w celach samobójstwa używano broni
sił żonę i R~111 się pow'es1ł.
Nieletni zbrodniarze. Don()szą z palnej orn7: wieszano się, w że11skich
Jekaterynbura:l, *e w lesie w pobliżu stacji posługiwano się trucizną. Przyczyną
Łai, perMqkjaj dr. żel.
dwaj dziewi<J•1ioletni samobójstw przeważnie był pesymizm
chłorcy i j,,;fon 15 letni zabili d7.!ewi~colet·
uią di1if;w~·1,y11k~. poczem
stal'szy chłopiec życiowy, neurastenja, melancholja i
tęsknota. Sporo samobójstw dokodopuścił i;ię ohydnej zbrodni na trupiP.
Wsv-yscy trzej małoletni zbrodriiarze zo• nanych było również na tle życia
stali ujęci.
szkolnego.
więziennych.

odbyło eię w

+

+

+ Przeciwko karze cielesnej.

Urząd

gubsrnjalny w Saratow:e, roi:p11trują<J projekt
praws o walce z hultajstwem, więk•zośoią,
głosów uznało karę cielesoą za środek nie•
moralny, poniżający godność ludzką.
W obroni:i rózeg przem11wiała mme1szość, a millno-:< i cie: ks.
Golioyn, Miiller i
działacz miejscowy Goldbel'g.
Aresztowanie 2,000 osób. Przed
niedawnym rtase.n pos}owie kaukazcy w
Dumie otl'zymalt zawiadomieuie telegraficzne·
z gub. kutaiskiej o wypadku zaaresztowania
2 tysięcy włościan.
Telegram ttin skłonil poslów do zwrÓ•
cenia 11ię do minil'terjum z prośbą o prze•
prowu !zenie śle<lzt.·:v'l w t'lj sprawie.
Oberrie m·niilterjum wyjaśuiło, i~ fakt
aresztowania 2,000-nego tłumu potwierdza się
że winni naduilycia władzy
przed:;tawieiele
miej\!cowej administracji poDiOSfl zasłużon~

+

\\ogóle przygotowują się ulsterczycy
do wojny, ocz:1wiście, że domowej~
A rząd Asquitha przygląda się ·spokojnie temu wszystkiemu, na razie
prowadzi ciągłą agitację za „homerulc 'em" w Izbie gmin i najprawdo·
pocJobniej z tym samym spokojem
w imię prawa i sprawiedliwości
wprowadzi prawo w życie.
karę.
Na razie zupełnie nie zwracają
L. „ agi w sferach rządowych na wojenne przygotowania. uh:terczyków. Samobójstwa wśród młodzie
Zapewne zdolni dyplomaci an·
ży szkolnej.
gielscy, którzy trochę po macosze·
mu traktowali sprawę bałkańską,
Ministerjóm oświaty ogłosiło dapotrafią dyplomatycznie załatwić o- ne profesora Nieznoniowa w sprawie
statecznie spór o „home-rule".
samobjjstw młodzieży ::;zkolnej.
Novus.
Od 1-go stycznia 1911 r. do 1
stycznia 1912 r. w niższych L.akładach naukowych było 29 samobój::.t w
i 11 zamachów udaremnionych; w

z

Cesarstwa.

+ Za

dwuch

synów.

Ministerjum
1praw wcwnętrniych uznało za możliwe uwolnienia od kary 600 rb. (za r,uchylenia si~
11ynów od powinności woj,kowej) miłlskiego
ŻJda Culelzona pod warunkiem że wyjed.iie
on z grnnic R sji.
+Zabroniony odczyt. Naczelnik mia·
eta w PeterEburgu ~abron1ł W\ fllo 21rn'e od•

średnich zakładach naukowych-109
surnoLójstw i 77 zamachów udaremnionych; w wyższych zakładach
naukowych: w męskkh _ 14 samobój'stw i jeden zamach udaremnia-

Z Litwy i Rusi.
Zakaz mówienia po polsku.
„Dzien. Kijowski" donosi: Dyrektor gimnazjum klasycznego w Lucku ostro zap&wiedział we wszystkich klasach, by uczniowie polacy w
murach gimnazjalnych nie ważyli się
posługiw.ać mową ojczystą. Ci, którzy ten zakaz przekroczą, będą su·
rowo karani. Kara ta. w postaci kil·
kugodzinnego aresztu już niejednego
polaka spotkała.

Nr. 32
części
gmachu poklasztornego,
stanowiącego własność gminy. Nadto uchwa•
łono wypłacić szpiblom łód~kim 200 rb.
za leczenie tJiezumożnych mieezkań.c6w gminy.

do naprawy

X Kasa chcrych w fabryce

Borsta w Zg!erzu. (c) W niedtielę
ubiegłą w fabryce Tow. ako. A. G. Borst w
Zgierzu, odbyto się w drugim terminie Of' 11ne zebranie pełnomocników kasy chor\ <'h,
Według powziętej na zebraniu tern uchwały
robotnicy wpłacać będą do kasy 1% od Ml·
robku, firma zaś 2/3%. ZapJmogi dla cl1ory<!b •
członków wypłacanłl będą w stosunku połowy
pobierl'nej płacy zarobkowej.
Na pogrzeb
członka-robotnika kasa wypłacać będzie
15
rb., na pogrzeb żony 12, dziecka 8 rb. Budżet dochodów i wydatków na czas od 1 paź
dziernika do końca rb. określono na 1000
rubli.
Wynagrodzen:a dla zarządu ną 1 kwar·
tał lzfałaluości kasy,
zebrani nie przyznali,
motywując krok ten szczupłemi funduszami
kasy.
Po omówieniu azeregn spraw drobniE>j•
szych, dokonano wy boru komisji rewizyjnej,
w skład której weszli pp.: W lhelm Bersch,
Stanisław Krupiński i Karol Szmidt.
Liczba
członków kasy wynosi 700 osól;.
Dzinłal·
Dość kasy rozpocznie srę jutro.
X Smierć przy pracy. {a) fiWe
wsi Sobień, gminy Chońszew, pow. łęczyc
kiego, za .Aleksandrowem, miejscowy gospo•
darz, 75 letni Marciu Wyderka, w stodole
podczas młocki zboża, podając do maszyny i
1mopk\. z sąsieka spadł na klepisko i poniósł
śmierć na miejscu.

l inia m~talow[óW.
II.

Z

sąsiedztwa.

X Budo a kaplicy tymcza•
sowej katolickiej prry sz'l~i i zgiPr:skiPj- w

ciągu niedługiego czasu swe~o istnie„
ula (w Łodzi 9 miesięcy, w oddzialauh nie•
raz pół roku l jeszcze mniej), związek pO•
dwoił i potroił liczbę swych członków, przy•

W

przyrost ten staje się coraz ezybezy.
Wszyscy delegaci zd11wali sobie sprawę, żę '
siła związku jest jeszi.:ze znikoma.
\V Za.
wierciu np. na 6,000 metalowców, do związ·
ku należy zaledwie 181, w Sosnowou z 8,0001
i.:aledwie jeszcze 160, w całE>j zaś gubernji
do związku należy dopiero ośmiuset bez mała członków, lecz wszyscy równiPŻ zaznacmli,
że powaga i wpływ zwif\zku, jakliolwiek słnbe
eą pr7.ecież znacznie większe niż by to można
X Oględziny sklepów rzeź· b) ło wnosić z jego liczebności. W wy ni ku
niczyc!I. (c) \Vezoraj Ie;•arz miejski w t;yth sprawozdań zebrani przyjęli jednogłońnie
Zgierzu, dr. Weism nu, dokon:!ł uglęlłzin następującą uchwałę:
wszystkich jatek i sklepów rzeźniczych. Kil,Zebranie przyjmuj~ do wiadomości i za·
ku rzeźników zostanie pociągniętych do odpo· twierdY.a sprawozdanie z działalno_ści zarządu
wiedzialuości 1ądowej za uotisauitarne utrzy- i oddziałów. Zebrnnie stwierdza, że pomimo
mywanie swo·ch sklepów.
nieslychanie cię2kich warunków ogólnych,
X Zebranie gminne. (c) W nie- pomimo uęczy i dużej jeszcze obojętności
dzielę ubiegłą w Ła~iewoikoch, pod przewo· szerszych mas robotniczych, Z\\jązek rozwija
dnictwem wójta I. Grodzkiego odbyło się ze• się pomyślnie, zjednywając sobie ooraz wi~·
branie gminne. Po omówieniu niektórych ksze uznanie i wpływy śród ogółu metaspraw mnie;szej wagi, uchwalono ·!n·.:;:ist<ipió lowców.
o•em

Juljanowie aa plttcu zaofiarowanym pod bu·
dowę h.ościoln przez baron.ł Juljusza Hei117.l11,
dobiega końca . Coły budynek, równający się
rozmiarnrni kościołowi św. Józefa w Ło<lzi,
jest już pokryty dachem i pornnlownny. Do·
konanie robót około wewnętrznych ur.;:tdzeń
i ozdób, nie potrw11ją długo. Prl\wrlopodo·
bnie jeszcze w tym roirn, w kaplicy rozpocz·
ną się nttbo7ei1stwa.
(c)

0

ny, w żeńskich jedno samobój St\\ o.
"\Yedhg liczby samobói~tw i
™'* ·4&@§!*_:_~~~~~·~.i7~~~~~jiaWuif~1z~1~@~!1~'ł~#~SM~<i&~M~iii~Mii!l~~f~#m~„t~·-~.Z#~-z~.j,;we~~-~-M~-(~g~~§~§8~§~~±*~1'~!!\~!;~Jii~""e~~*~W~~i~~WA~~-~~-~·fi~''
odKrytych mi~jsc chwilowego pobytu wy- bezpieczeństwa, bądź też ze strony ofiar ganizacją, po za „robotą•, zgłębiając ta•
Przedruk wzbroniony.
1)
0

PAWEŁ

DERYNG.

Szlakiem

~anotOw- „mi[ilieli".
Powieść współczesna.

Wstępc

Przez lat sześć kroniki pism nietylko
miejscowych i warszawskich, lecz i catego
świata wielokrotnie zapełniane by1valy sen·
aacyjnemi opisami niezwyklych pod każdym
wzglę9,em napadów banńyckich, okrntnych
rozpraw zbójeckich, rabunków i neksproprjacji ", w biały dzień dokonywanych, tajemniczych morderstw, nieludzkich gwał·
tów i strasznych aktów terorystycznych,
którym podiegała bezbronna ludność okolic
miasta i kraju, będącego terenem działal
ności nieznanych sprawców tych zbrodni.
Kroniki uzupełniane były nadzwyczaj
cieka wemi relacjami o pościgach za ban·
dy tarni, przecł8iębranych przez silne oddzia•
ły policyjne pod kierunkiem uaczelników,
o masowych aresztowaniach ludzi podejrzanych, o ujęciu, w niezwykle trudnych i
niebezpiecznych warunkach, pojedyńczych
winowajców, o ich częstych ucieczkach z
wi~zień i aresztów, o olllężeniach i zdoby·
waniu szturmem zamienianych w oka mgnie·
uiu w twierdze warowne, przypadkowo

bitniejszych przestępców, wreszcie o ich
rozpaczliwej obronie, w której nie poddając
się żywcem, ginęli
od kul oblężenia, w
stosach ognia lub w kłębach dymu, często·
kroć zaś samobójstwem kończyli żywot
smutnych bohaterów.
W pamięci ludzi współczesnych niezatarte są jeszcze echa napadu na kasę
kolejową w Widzewie pod Łodzi:i, napodu
na pociąg w Rogowie, napadu na pot.:i~~g
kolei f.ibryczno-iórhkiej por.1iędzy Chojnami
i Widzewem, napatlu na pocztę na "Orlej
Górze• pod Cekowem, guli. kaliskiej, zrn·
bowauie kasy kolejowej w Pabjnnicach,
napadu na pociąg w Widzowie pod Często·
chową, napadu na kasjera tow. akc. L. Ge·
yera w Łodzi na rogu ul. Mikolajewskiej
i Brzeźnej, zabójstwa dwóch strażników w
Zgierzu, zabó~stwa dwóch strażników i
dwóch szeregowców w lesie »Grabinka"
na Batutach, pięciu innych napadów i z:i.·
bójstw policjantów przy ul. Rzgowskiej
(dwukrotni<.:} ul. Kątoej, Zarzewskiej, Wi·
dze1\·skiej i Radwańskiej, napadu i zamu·
chów na Brzezinę, zajść na dworcu Łódź
fabryczna, w garbarni K \rsza przy ulicy
Jakóba, w lesie tuszyńskim, w Częstocho·
wie, w Noworadomsku - na dworcu dr.
żel., w gm. Miedźno, pow. częstochowskiego,
ps szosie między Turkiem a Kaliszem, o·
brony w domu Nil 151 przy ul. Widiew~
skiej, oblężenia w domu M 6 przy ulicy
Zielonej, warowni przy ul. D..:ielnej M 78
w Łod~i, wreszcie napadu na lasek w Ka·
towicach.
·
Kronika ta obejmuje z górą 40 wydarzeń kryminalnych, w których bądź ze
strony bandytów, hądź ze strony służby

napadów

poległo

ogólem

około

50 osób.
tych
zbrodniach brała u•lz:ał jedua olbrzy·,llia
organizacja bandycka, pod nazwą: „Partja
rewoluojoni8tów-mścicieli•, hersztem jej zaś
oraz wybitniejszymi członkami byli: Józef
Piątek, pr:tezwany .Sęp", Edward-Wład,p'I·
ław DJużewski, Juljan tleszke, Józef Jach,
Stefan Słabosz, Józef Siwek, .Tózef Banaszczyk. Stanisław D(h>ki, Wojciecl1 Chlebny,
Antoni J,1giello, Std,rn Okóń, Jakob bry·
nia, Stanisław Bednarkiewicz, Boletiła.w
Placek, Marei u Kiecki, Władysław Komor·
ski, Edward Zgoda, Adnm Filipowicz, Frnn·
ciszek Tabor, Bronisław Cieślak, przezwany .Ceglarz", i wielu innych, ogółem oko·
lo st.i ludzi, w tej liczbie kilkanaśl!ie kobiet.
Dookoła wielu nazwisk i przezwisk
człoaków bandy utworzyły się z czasem
niezliczone legiendy i baśni~ fantastyczr.e;
sła\' a niektórych jaśnieje dz"ś, w wyolJraź·
ni tłumów, niezag1-1słąi aureolą bohaterstwa.
i męczeństwa. Jednakże prawda Hie jest
znana ogółowi, jakkolwiek częstok1 oć przechodzi uajbujniejszą wyobraźnię ludzką,
jest w większości wypadków znacznie cie·
kawszą, oryginalniejszą i charakterystyczniejszą, niż wszelkie gadki,
bezk:rytyczuie
podawane w masach z ust do ust.
Pilnie śledząc, badając i notując
wszystkie wydarzenia w życiu bandytów,
zorganizowanych w bandę, liczebnie tak
silną, pod względem charakterów tak zna·
mienną, w typy odrębne tak bogatą, stud·
jując plany i sposoby ich walki, analizuj=lc
ich stosunek do otoczenia, przyglądając ai42
ich trybowi ~ycia prywatnemu, po za. or·
Jak się okazale, we wszystkich

jernnic~

ich swoistej ideologji życiowej,
zmuszeni jesteśmy zastauowić się poważnie
nud szeregiem pytań, mimowoli powstajlł·
cych przed nami i szukać we własnych
domysłach rozwiązania zagadek, os' aniają•
cych niezw,Ykh\ strnkturę duchową, mornl·
Dl} i umysłow~i, tych ludzi zatraconych.
Niezwykli bowiem byli to ludzie, którzy potrafili teroryzować przez lat Slleść
olbrzymią polać kraju, żyć w ciągłej
nie.
pewności ży.!ia, wzajem wszędzie siejąc
po ::tr.icb,
wzniecając poploch, z1>grnża·
jąc i$tuieniu każdego, kto stawał na ich
drodze.
Nie można za zwykłych, pospolitych
n10rd ctCÓW włóczęgów i rabusiów, uznae
kil1.udziesięciu ludzi w sile _wieku, prle·
\·ażnie

zaś

młodzieńców,

posiadających

równomiernie · i równorzędnie z pędem
zlnodni czym i instynktem z Vt y rodniałośei,
- nadzwyczaj cenne zalety charnkteru,
jako to: poczucie solidarności koleżeńskiej,
wybitn-e takHty org~11izac_yjne, ozuły zmysł
obserwacyJny, umi-ejętność przewidywania
i oblicz.auia bZi:;lkir.h następstw, zdolności
w kierunku strateęji bojowej, nadewszystko
zaś odwa~~ niemal 9ezgraaiczną.
I dziwne uczucie w nas wszystkich,
drżących każdej
chwili o. najdrobniejsze
narażenie zdrnwia i całości, budzi
ta niezwykta pogarda śmier.!i, cechująea „rewo•
lucjonistów-mścicieli", w parze z ceną, jakll
jednakże okupowali życie własne i swuicll
towarzJ szów.
•

c. n.).
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.NOWA OAZETA ŁÓDZKA"

Wi<!Z<\C w apatji robotników jedni\ z naj·

Ażeby tedy zapewnić

~wit\zko~i

~os~a·

~O Wrz,~śnia 1913 r.

Bihljcteka Stebelskich.

(Mikołajew

pOW:\.Żuiej•zvcb przeszkód, jakie związek 011• teczny
.wpływ. na rrzell~eę:
DleunJklllO· ka 59) otwHrta codziennie od g, 6·ej do 8-ej
wieq:orem, . "V" . niedziele i święta od _l·ej do
potska w swej dliałaltlotłci i .rozwoju.'. zebra- , n~r.I~ ~ys1łk6w l star_ć, _1rnlezy __d~nó ~ od.po· . 3-6j
pp
uia wzywa ogól robotników metal.owcow gu· wrnoo10 przygotowa111e 1 skup1_eme_ s1~ o~ga
Czytelnia pism Tow, „Wiedza"•
bernj! ~iotrkowskiej do popierania związku nizacji. Jako n~jpierws_ze. więc 1 na)b~1?.sze PLotrkowska 103), otwarta od g. 6 po poł. d~
n1'z<:'z masowa 'wstępowanie w jego szeregi, wskazanie taktyczue wynika dla Zw1_ązk_u 10 wiecz., a w niedziele i święta od godz. lO·eJ
rlUle ao godz. !O-ej wlecz.
j
zebranie
k.westja
jego

~a zarząd zaś oddziały
ob wiązek

wkłlid1\

dalszej niezmordowanej pracy w
zjednywania związkowi nowych
człu1:ków. Tylko bowiem liczne, zwarte i
'karne szeregi umożliwią związkowi wypeł·
nienia zadań, jalii~ przed nim stojl\ na dro.
dze walki o polepszenie bytu materjalnego
metalowc6w•.
·
Sprawozdanie kasowe, złożone przez skar· .
baika zarządu, p. Ostrowskiego, w ogólnem
zcstnwieniu wyglądało, jak następuje:
Prz,rchód do d. I/IX.
Rvzchód do d, 1/IX'..
Łódź
929.84
663.38
Sosnowieo
189.51
105.44
:zawieroio
252.40
l41J.51
Dębowa-Góra 152.10
55.90
kirnrnku

zwięksienia

s~regó.w, zalo~en~a

nowyr.h oddl'liałów, wyszkt..IPnia 1 wyrob1eu 1 ~
członków. Z drugiej stro_ny .nahiży dążyc
również i do przygotowama su~ pod wzglę-

dem i.asowym,
.
.
, .
Do. puriłtu. teg? przy.Ję.to. Jedno_głosm.e
rezolucję, której tresć zam1esc1my w 3utrze1szym numerze.
(h)
--

·,,Wiedza''·

zarobków, bezrolo11a i t. p.
Skarżono -t.ię powsiechnie, że dotychcza·
sowy stan Etosunków zarobkow~cb staje siQ
wprost nie do zniesienia, i dla wprowadze·
uia stosunków normalnych należy dążyć przy•
najmniej do przywr6cenia zdobyczy ruchu
strajkowego z r. 1906-go, utraconych przez
robotników w czasach późniejsz.rch, ~danie
takie było by żądaniem bardzo skromuem,
jeżeli nwzglQdnić ogromne podrohnie środ•
ków utrzymania, jal..ie od te} pory lll•
szło.

spełniać

wszelkie

usługi handlowo·przęmy·

słowe.

•

(Piotrkow-

KRONIKA.

Z wystawy ogrodniczej.
W sprawie walki z cholerą.
(a) W dniu wczoraj6Zym, o g. 5 po poł.
w lokalu gtąny *ydowskiej odbyło się nad•
zwyczajne posiedzenie
członków zarządu
gminy, zwołane na zRendzis oduośnego roz·
porządzenia p. prezydenta m. Łodl!i. Na ze·
braniu przewodniazył preses p. Adolf Dobranicki, wiceore~es dr. Falk, asesorzy dr.
Hotszpan i
Neuman, sekratarzami pp.: S,
Herszberg i J. !:1. Halpern.
Sekretarz gminy p. Izydor Szwarcman

p

ruch strajkowy w przemyśle metalowym pr~·
dzej lub później musi si~ przerzucić rćwnieł
na gub. piotrkowską.
Z drugiej zaś strasy zllawna ocze!>iwany
i nieustannie _grożący wybn-0bem kryzys ma·
że robotników lada chwila postawić na nowo
przed klęską mi sovvych wydaleń, obrywania

frachtowe, e) przyjmować w ~<>·
mis w 0ksle hanrl!owe na inkaso, f) spół 1l7::a::~_
łać finansowaniu przedsi~biorstw kapita~a· mi lokalnemi i zagraniczneml .i g) wogule ·

W ciągu nadchodzącego miesi.!}ca P.a~·
ska 1n 91). Otwarte jest od 4-ej po południu dziernika w Łodzi otwarta zostame f1l1a
ilo 10-ej wit>cz„ a w święta i niedziele od 12 tego Towarzystwa, mająca spełniać wymie·
rano do IO wiecz.
nione funkcje.
Obecnie przedstawiciel 'l1 owarz~stw.a
bawi w Łodzi (hotel Bristol nr. 6) 1 ZBJ•
muje eię zorganizowaniem grupy ąoHdnych
agentów i przedstawicieli.
l'.lluzeum nauki i sztuki.

(a)
niedzielę o god11_. 5 po poh.tdniu
w lokalu Towarzystwa Kra1ozuwczego przy
ulicy PiotrkowskiPj M 91 odbyło się og6ht6l
Dąbrowa-Gór. 26.00
19.53
:ocr.na zebrania T·wn nankoweg.e ~Wiedza•.
Ruzem
1550.75
989.76
Posiedzenie zagaił prezes zarzfłdU p. Edward
Ogółem tedy wyniósł docl1ód lóóO rb, Mittelstaedl, poozPm na przewodniczącego po·
75 kop., rozchód 989 ro. 76 kop., pozosta• wolano p. Bronif'ława Ja~iń~kiege, który ze
łość w kasie 561 rb. 99 kop,
swej st ony zaprosił na ase11or6w d-rową odczytał odnoiine rozporządzenie p. prezyNajwię.:ej czasu zebrani poświł}Cili spra· Dutkiewiczowq oraz Ignacego Srako, pióro
denta co do ~ebrania, zwełanego speLielnie
wie talityki związku. Referent tego punktu trzymał I. Peuyna.
w
cełu narad nad wysznkaniem środków map. Kott, zarówno jak i m6wcy późniejsi ~od~
Odczytane ~prawoadanie zarzl\dU za rok terjalnycb do walki z chołerą, wobec dot·
nosili, że jeżeli odział awiązku w życiu .1 ub=egły (od d. 1 listopada 1912 r. do 20
kHwego braku fund1tsf;ew rząrlowych, nader
walkach ekonomicznyrh był dotąd dość słaby, września r. b,) wykazuje obecnie liczbQ skąpo na tę poważną
sprawę a'ygnowanych
to jedy'lie dla tego, źe pierwsH miesiące ci!łonków n36 osób. czyli o 45 osób więcej,
(ok~ło 33,000 rb., gdy same baraki, tł.o kt6·
Fwego istni1mia musiał zw:ąaek poświęcić niż w roku ubiegłym, W roku sprawozdaw· rych budowy obecllie
miasto przystępuje po·
Jir. cdewszystkiem pracom orgau;zauyj_nym. ~~· ciym urząd:zono 12 kcveertów popularnych,
chłoną więcej niż 33000 rb ).
.
łcżrnie to musi się zwienić z kon1ecz~osc1, _ w tej liczbie 2 dla młodl'ieiy.
.
NastQpnie o ile rząd wya9ygnu1e do·
skoro związek stanie się destatecznitt siluym
Na koncertach występowały przewa~u10 datkowe funduMe na wRlkt z choler!\, to
d!a podjęcia szerszej akcji. Ogólne .11asady siły amatorskie oraz zawodowcy artyści, r.a mogą one nadejść zapó~noJ
_
tr.ktyczue zwią~ku wynikaj4 z wieloleti.ie_go małym wyj~tkiem besipłatni.i. Wob~o braku
W 0bec tak postawionej kweśtjl }IO
d'1iwiadczeni& ruchu zawodowego zagranr.:4 sił w tej sekcji ref"fJre!lt sprawozdania p. A. kratkiej narf\dzie
gmina w zupełności przyi u nas. Dotychcz owe prace robotników Goldberg zwrócił się z prośbą do łodzian o
chyliła się do opinji prezydenta i za.decydo·
polskich na polu zalV<1dowem, jakkel ~iek zapil!J'W1'Die się do takowej.
.
wała się dołe?:ye ze swych środków
pewne
przerywane i pozbawione ciągłości erganrzll·
Bibljoteka F;ł6wna }łO~iada 3648 k111ą;.ek sumy na walkę
z choler-ą, spMcjalnie zaś na
C)jnrj dzięki przyczynQm zewnętrsmym, wy• w 4952 tomach, keięgozhiór bibljoteki_ ~a
budow9 baraków choltirycznych.
pracowały jednak wyrvźne podwaliny ts,kty .... łuckiej zawiera lł\-65 egzPmtilarzy. Z. bi~lro·
Dla opracowania odpowiednich szcze•
ki związkowej, i teraz można już czerpac ze tek k•Jr.zystają 1452 osoby, w tem dz1ec1 7%
gół6w sprawy, określenia potrzebq~c~ tuo.
skJ!bnicy ich doświadczenia~
2aledwie.
duszów, wyboru miejsca pod baraki 1 B!lQ•
Tuktyka zwią1.ku, zgodnie z całem tem
Ksią~k wypożyczono w głównej blbljo· zoru nad budow-l\, wyzna"zouo
specjalną ko<foświadoz~uiem u.usi opierać się ~a t1zech łeca 39,728 egz., czyli 39 k11iąook na ka~de· misj~ do wałki z oho~r-ą
z J'amienia
rodstawowyca zasadach: na zal!adz1e. klaso- go czyt-e-luika, w Bałuokiej . 8,214, ezyh ~o ill:>:dowskiej gmiHy,
zł0żonf\ z 20 osób,
pod
wości, masowości i bezpnrtyjności. Zy Nym 26 dziennie.
Tow. prenumeruje wszystkie przewodnictwem p. Adolfa Dobraaickiego. i odstrasz11jącym przykłsdem organizacji za· dzienn~ki i czasopisu:a polskie, w ogólnej
Z komitetu robet pubłicznych.
wodowej, która całtcwicii! chybiła 11wego z~· liczbie 77.
(a)
Wczoraj o godz. 5 po pol. w lok~lu
da11ia i uietylko nie odegrała żackłej roti,
z czytelni • Wiedzy" korzystało !,25~
biura
pośrednictwa
pr1lcy przy Tow. chrzeać.
)ecz nawet stav ała się często zawad!\ w ruu osób w tem połowa członków. Odczytów 1
chu robotni czym, są nieklasowe Z\Yil}zki t. z. pogadanek u au ko wy eh od byłe się 23; P~7e· dohroczyti.0-0ści, pny ulicy Wólczańskiej po~
polskie, rhrnścijańskie, niemieckie, ewange· ważnie w salach stowarzyszeń i jadal01ach M 95 orlbyło 11ię p(,sfedzenie członkow komi·
lickiP, ?ydowskie i t. p. Przeciw pot~uym fahryeznych, udziebnych bezpłatnie oraz w tetn nbót publicznych. Obradom przewo.d:
klasowym organiz:iojom przemysłowcew mo- Sali Koncertowej, mianowicie w tych wypad- niczył pastor R. Gundla~h, . w ~becno~~I
gtl sl;utecz1.de wystąpić tylku zw~ą,~ki,_ pr~e- kach, g<lf odbywał sirt w niej tegoż dnia k_otl• inżynierów miefskicb, Kuck1e\Vloza I 'ł'rzoui.·
11ik11ięte do głębi duchem twardeJ 1 s1eug1ę· cert Wiedzy." Słuchaczy było 3299. Do ilu· skiego.
Obradzano w dalszym ciągu nad sprawą
tej ohrouy interesów robotniczych i stojące stroV:~nia odczytów wypożyczano prlezrocKa
na r.ltanowisku ideologji robotniczej. Przyzna· z Warszawy, oraz nabyto 3 latarnie projek!• oczyszczenia i rozszerzenin kanał.ów miej·
skich, mianowfoie posta:iowiono nieodwołal
jąc związkom zawodowym ell rzymil} . rol~ cyjne.
.
i .znaczenie w iyoiu i walce klasy robotniczeJ,
Pogadanki naukowe dla młodzieży urzl}- nie rozpocząć prdee przygotowawcz~ do bunie należy jednak nigdy zasklepiać się w ra· dzane były w kinemategrafoch „Odeen•, .Mo- dowy nowej części kanału wzdinż ulicy Be:
mat·h krótkowzroczuej pra"ktyczności. Prze• derne" i Casino" we czwartki o g. 4 p. p. nedykta od ulicy Pap11kiei do ulicy Leszno 1
ciwnio - organizacja zawodo'ńa wtedy ~ylko Do 13 roa~oa r. b. odbyłt> się 21 przedsta- wzdłuż takowej do nj~eia kanału otwartego
spelni całkowicie swe zadaniłl, gdy stauie sie wienie dla 586! dzieci i 288 dor0słych. Od przy szesie Karoli:iw~kiej.
Przed~wszystkiem jednak rozpoczęte będ!ł
jegnym z potężnych środków emancypacji marca' działaluość i;;ekcJi został.a zawi~szona
JJrołt-tarjatu, gdy nie ;;erwie z całollsztaHem wa hec •konkurencji A ze strony kilku lun em a• roboty l'l'ZY pegłębieniu i rozssi:erzeniu kanału
wyzwole1lczycb dąż~u. robotuiczyc_h.
• , .
tografów, które na własrią _rę~ę poczęły urzą• otwartego na terytorjum kolei do lasu, ~·
02IYBajĄo od lasa.
Ponieważ do wyk0nama
W dalszym ciągu referenci v.y1asn1alt dzać przedstawienia dla dzieCl.
znaczenie mssoweści i bezpartyjn.ości dla ~zi~·
Czytanek d-l a dzieci wygłQszoao 21, w tych robót niezbędnem jest joaEcze ł do 5000
łalności związkowt-~,. przyczym Jedn~mysl.n1e niedzieh 0 g. 2 i p6ł po poład'uiu, w j..'ldal· rb. (komitet J:>~ł!i~~da około 1600 rb. na ten
uznano, źe ~oważ?leJ~z.ą ~olę ode?r&JI\ zw1ąz- niacb fabryk Geyera, PoznRńskiego i Alwr~. ceł, a iasynierja opracowała koszt~rys na
ki wówczas Jedyrne, Jezelt zgrupUJ~ V: sw~h Słuchało czytanek 4929 dzieci. Sprawozdanie przeszło 20000 rb.) przeto nie oze~PJ!\C u~y
szeregach ws.<1ystk1ch klasowo uswia~~~10• kallowe wynosi w dochodach z bazaru, ko-n• skania eto11ownej zapomo~ od m11g1stratu, Ja·
nych ro_uot.uików swego. zawodu b"'z roznicy certów, kinematografu, odczytów czytanek, ką komitet spod11iewa się uzyskać dla ro~,
bądź co bądź związanych z v elką przeciwl..-o
wyznania 1 narodovośc1.
. •
. . składek i in. 5131 rb. 46 i pół ~op„ • wy•
cholerlle,
ną ee mląiłstrat
napewno nzyska
Z tych wychodząc załozen, przystą,p1h datkowano 4 4 9 7 rb. 95 k. pozosta10 g')towk"
większe
kredyty,
kl>_mitet
.rooót
. publ~cfi~~1 ch
mówcy do określania z11dań
najbliższy~lt w 'kasie 63 3 rb. 52 i pół' kop. Przeprowa•
pe11t11nowU
zeluać 11ę we &Pedę 1 omow~ tę
związk_~ w C'hwi~i ob~cnej. V}' samej oceme dzoue wybory 1/ części czło()aków zarz!łd?•
3 losowanie dały wynik kwestję wraz z ndzMlłem zapNszonych kilkusyta11cJ1 ekou.onn.c.zneJ ze~rame zaohowywa_lo ustępujących przez
1iewnl\ ostrozuosc. Stwierdzono wprawdz1~, następujf\C): do zarzątlu weHli ja.ke człon· nastu wybitnieje"ych oseb, należ1tCy_ch. d_o
że poz.a Ł_odzią, prz~mysł. metalowy wszęlłz1e kowie pp.: Edward Mittelsta.~t, Aleksandel' grona komitetu obywatelskiego cl-O meei-ema
z~a~duJe się w stame k~1tnącym, _Ieez rów• Domański, Karol Izydorczyk 1 Edward Ja• pomocy rebotnikom, pozostają0ym bez pracy.
Nowa placówka handlowa,
mez wskazywano na rózne złowrózbr._e o~na• !!haski· zal!tępcy Zygmunt Mit.iels·taedt, An·
Na zasadzie Na.i wyżej zatwłerdzon~j
ki. i _trwożliV.:e przepowiednie, zapomadaJące drzej 'Niemirko, dr. o~aplick~, Wacław Za·
bl1zk1_e przesilenie. .
.
•
•
krzewski, Wacław Zajk'lwsk1, d-rowa Dut• ustawy 4 stycznia 1911 r. st. st. zorga_n1:zo-wano ros3'jskte wzajemne Tow. kupco~,
W skazywano Jeduozgodn1e, ze tak czy kiewiczowa i p. Wal1;1cld.
iuaczej nadejść muszą dla związku czasy
fabrykantów i przedsiębwrców dla sp~l
trudnej i odpowiedzialnej procy. Z j~dnej b?•
dJ:iałałlia. rozwojowi handłowyc~ ~t~su~kow
wiem strony z, roku na rok rozr:IBłaJący s1~
i tranzakcjł. Zarząd Tow. m1esc1 Bię w

w

należności

(a) W dniu wczorajszym odbyło Bill
obliczenie głosów konkursu publicznego na
wyroby bukieciarkie. Rezultat plebiscytu,
następuiący:
'
Pierwszą nagrodę otrzymał p. Fran•
ciszek Wesołek, zarzadzają t y ogrodami Il·
Herbsta za pracę p.
.Jesień cierpliwość
na.g. ad za" (owoce n3 gałęzi}, otrzyman•
209 głosów. Następnie 192 głosy padły
na prac~ .Motyl na krzaku" wy~ob~ p. _R.
Słabiaka zarządz. zakladem buk1ec1arsk1m
p. 8ałwy, 136 gło:iiów o1<iano na ~paf~cz~·
nę" i 132 na
.kołyskę z d~neck1em •
K<Tmitet wystawy posta.rowił w ~statnich
dniach trwania wyahnvy urządzić .kosz
szczęścia" z wielu cennymi kwiatami, or~z
owocami i war, ywami z wystawy. W dnm
wczorajszym wystawę zwi ~ dziło wiele o·
sób, sz.czególuie z są.siedztwa.
P. Celińska z Wołynia iuż wyprzeda•
ła Z:l{>asy grzybów i miodu, które znalazły
zasłużone uznanie u naszych gospoś, inne
śpissznie ~akupuj~ pozostałe jeszcze zapa·
ey, konserw, i przetworow ewvcowych.

t:

Kary za

udział

w strajku.

Gubernator piotrkowski

skazał

w drodze administracyjnej za udział

w strajku tramwajowym trzydziestu
konduktorów i motorowych na kary
następujące: dwóch na trzymiesię
ny areszt bezwzględny, 4 - na l
miesiąc aresztu z zamianą na grzyw·
nę 25-rublową,

pozostałych

zaś

na

areszt jedno lub dwutygodniowy, . ~
zamianą na grzywnę
w wysokosct
10, względnie 15 rubli.
Kasy choryoh.
{b) Według danych zgromadzonych prze.a
Towarzystwo przemysłowców, sprawa orgalll·
zacji kas choryc:h w Królestwie Polskiem
przedstawia się jak następuje: w gub. piotrkowskiej funcjonuje 15 kas chorych, w warszawskiej - 2, w kaliski&j - 2, i w suwalskiej-I.
Wybory pełnomocnik6w do OmQwieuia
u· tawy kas odbyły si-ę w 140 fabrykac}ł.
ustawy kas zatwierdzono przy 55 fabrykach,
zarząd wybrano w 31 lrns:1eh, wrtó>s cie funkcjonuj~. ljak wyszczególniono wyżej
20

kas.
W gub. kalisk..{ej, ki€leckiej, snwalski~j
i warszll wskiej organizuje się równorzędnie
z kasami oi..obnemi dla p1azczególuych fabryk
także kasy wsplHne dla kilku fabryk.
\Yycieczka s:irkolna.
Wczoraj 38 uczn iów 7-klasowej szkoły
drugiej handlowej łódzkiej (przy ul. Dzielnej)
pod kierunkiem prof. Stala, zwiedziło zakła·
dy przemysłowe p. Adolfa Wag• 11ra przy ul.
kokicińskiej nr. 47.
U1.. zuiowie s2czegó :owo
obejrzeli urządienie fabryczne, jedyne pod
wzgtędum udoskenaleń techniozgych w kraju,
służące do mechanioznego wyrobu pesv.dzki i
wogóle obrób1'i drzewa. Cała installlcja ru·
chu jest elektryczna. Cieka we są maszy uy
i urządzenia hygieniczne, usuwające z pod
maszyn trociuy i stróżki przez odpowieduie
kanały wprost do pieców.
Wobec ogólnej niechęci przemys1owców
dopuszczania osób pGstrounych, nawE t mło·
dzieży szkolnej do zwiedzania ich zakładów,
chooiażby oel naukowy był zupełnie widocz·
ny-z uznaniem

należy podkreślić gotowość,

z }akl\ p. Wagner udostępnił uczniom szkoły
handlowej wizytę w jego fabryce.
Echa wyborów nadrabina.
Moskwie.
(b) Dozór bóźniczny oprócz sum wy zna·
Celem 'l'ow. mającego }11ż olbrzymią czonych wyższym nrzędnik_om m<1gistrutu za
l.icwę filji i agent-Ow rommconych po ca·
Dzii Hieronima Kapt
pracę
przy wyborach rabma, wyaHygnował
Jutro Remiginsza. B. W.
łem państwie jest:
.
,
.
jeszcze 515 rb. dla podziału pomif;dzy ka11Imiona słowiańskie1 dzii Imisł:f.wa.
I) zbierać i kowumkowac swoim cełist6w, zajętych podczas wyborów.
jutro zna.tysta;wa.
członkom dane o warunkach wytwórstwa
W schód słońca o g. 6 m.
O
Sprawy rzeznto
ora~ zbytu towarów, tak na rynkach weZachód
„
„ 5 • 89
(b)
Cech
tzeźników lódzkioh w tyc'!\
DłngQŚĆ dnia ·
„ 11 „ 39
wnętrznych jak i zagranicznych, o handlo·
Stan pogody.-Podfog obserwacji opty· wych trallzakcjMh i zw~cz5jach, . o _odpo· dniach ponownie wystąpił, d? s~~at~ ~e sk~r
Jia R. Rit.tera, ul. Piotrkowska 1-& 86.
gą na zarzl\d łódzkiej rzezn1 mieJskJeJ o zn e-,
TERMOME'.i'R: Rano o g. 8.
7° ciepła. wiedzialności kredytoweJ przeds1~b1orstw sienie [nitiprawnie pobiera uej opłaty po\\ tór„,
handłowo przemysłowych i
Połudn. o g. 12
120
•
:
';
WczOJ;aij Q g. 8 w.
8~ • • „
2) spółdziałać: a} Uk>\'idowaniu dobro• nej za oględziny mi~sa, .ogl&dan~ll:? l r~ez l~
Mlniolum 4 ciepła BARO- 750 na~ 'i6i wolnemu i przymuse>wemu (!sądowemu) zo· karzy-weterynarzy rzeżni bałuckieJ.
ltaxilnum 14
„ METR:
na;rwyżej Swięta noworoczne u żrdć\"I.
bdwiązail handlowych, pobierając . opłatę
llygrometr 65lwilg-0cl.
. .
Nowy
rok żydowski 1·ozpoczyna Sili! w
Teatr Polski. D.iiś „Lena.• .Jutre „Ks1ptze tylko od u.zy1kanych. e~rn, b) przy1~ow~ć
Rałzfwił-Pa.nie kocha.nku"
na inkaso obraehunk1 1 otnymywame pie· środ~ wieczorem i święcouy będzie przn
Teatr f'op11tlarny. Dziś .He.łka• Jutro niode.y, c) spółthiałać zbytam.i towarów ~ dwa dni: czwartek. i prł\tek, w oi~u któtyeh
8ufra.zy1:1tki•
•
C:Wrk-Teatr. Targowy Rynek. Dziś wys· Bvsjł i zagranicą, nabywan,m ~owar_9w ! wszelka praca żydom jest wzbroniona. Swi;~
wyrabianiu kredytu, d) okreelać 1 odb1erac ta te należii do uroczystych.
ł41p trupy Lilipuflów.

Kalenllar•wk.

-
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4.
•r1czyty,

- Samobójstwo.

Przy ulioy

Włodzimierskiej

21, Regina
lat 16, zamieszkała przy

wa

wrztśpia

Mnnd~urji

za9strzyła.

bardzo eiQ w oetatnieh czasach I zdobyli km znaczne zapasy broni orartJ
amunicji. Pryzrend otoczony jest pnefll•

Przypominamy, że jutro (w ~rod w sali
Mo ilizacia w Grecji."'
.Lutni• przy ul. Piotrkowskiej nr. 108 o go· Włodarczykówna
WIEDEk Z Aten telę~rafują; Za·
tbinie 8-ej. wi'OO'łMem siaraniem Towaraystwa rodzicach, w oelu samebójstwa napiła si~
W stanie ciężkim odwieziono rządzonó mobilizację całej armji greckiej.
badań nad dziećmi odbędzie się pierwszy od- karbolu.
do szpitala Czerwonego Niedawno zniesiona główna kwatera zosta·
desperatk~
mł<Xi~
czytznakomitej ucsonej d-ra Józefy Joteyko,
ła napowrót przywrócona. Przyczyną mo·
kierowniczki fakultetu pedologicznego w Bru- Krzy:i:a..
l>ilizaoji jest groźua posta wa Turcji, która
kse1li.
o"ecuie żąda dla wszystkich wysp na m.
Temat odczytu: • Psychologja indywid11Egiejskiem autonomii pod protektorat~m
alności".
sułtana, podczas kiedy Grecja uważa JUł
Drugi odczyt na temat "Doświadczalna
Teatr Pols i.
wi~kszą cgęść wysp za swoją whtsność.
'badania rrad uwll'gą" odbędzie się w teiże sa~i
Dziś we wtorek po raz czwarty peł·
pojutrze t. j. w czwartek.
Zawierucha albańska.
Bilt.>ty wcześniej nabywać można w księ· na dramatycznego mtpięcia sztuka w 8
PE'rERSBURG. W expose serbskiem
garni L. Fiszera oraz przy wejściu flla od· aktach p t. „Lena•.
dowodzony jest fakt, ~e 11lbańczyków pud~e·
czyt.
We e1·otłę f o raz pie.rwszy doskonal a gauo z zewnątrz już w końcu czerwca.
i ptłna humoru od pierwszej do ostatn~ej
Oao~iste.
Jak donosza, tu z Białogroda, ollkarźaj~
Doktór medycyny uniwersytetu Jagiellctri- sc,ny komedia kl!lnkureowa pod tyt •• 1{s11ł· tam o owe podżegania Austro-Węgry i l;łuł·
aldi>go, Io.dzianin p. Klemens Lipiuski.,. otrzy- że Radzivdłł Panie Kochanku•, z p. Bo- garję.
mał dvplom ze stopniem lekarza na uniwer· lesław . kim w roH tytułowej, który zaHeza
WIEDEN. Wojsko albańskie iraj~ło
ją do nPjleps~ch w swym repertuarze. Ob·
11ytecie w Kijowie.
Ljumę.
s dP, dobrą. twor?.fl PJl. Sols1rn, Lortens,
P. Lipiński osiedlił się w Łodzi.
WIEDEN. Przywódca albulczyków Ri·
Kołakowskt, Piotrowski, Kwiatltowski, O·
Zmiany w duchowieństwie.
za ofiarował eerbom układy celem zapri1e·
(c) Dotychc3asowy wii.:arju.sz parafji św. riechowski, Machalski, Puchalski, Jabłoń stania kroków wojennych. Przyjęcie układów
Stanisłr.wa I\o3tki w Łodl.1, 1-ś. Jóirnf Mar· ski i inni.
przez serbów jest mało prawdop6dobnem.
We czwartek ku uczczeniu r,O letniej
t:ow>-ki i wik11-rjusz parafji Pawsin, w pow,
CE11YNJA. Dotychczas zmobilizowano
odegrana
Korzeniowskiego,
Józefa
roczniey
Wlll'F::'!awskim, kś. Wale ·jan Olesiński, prze&
10,000 ciarnogórców, przezUAczonych do
będzie tego~ autora. sztuka w 6 odsłonach
niesieui zustllli jedPn na miejRCP drugiego.
walki z a!bań<!zykami,
p. t. nKarpaccy Górale", które swe~o cimsu
Przeważa tu zdanie, że zmobilizowane
Z 'Tow. „Widzew",
(a) Począwszy od du i a wezarajszego cieszyła 6iQ dużem powodzeniem w War• dotychczas wojsko czarnogórskie i serbskie
Towai:~stwo miłośników ro~woju fiayez.nego sza wie.
jest zupełnie w.vstarczające, 11by stawić uzoło
Opera i operetka Łódzka (Kcnstantyprzeuosi swe !fki-je gimnastyki Śri>dowe i
dalszym zaczepkom ze strony albańskiej.
no•słta IG).
soliotnie :i o~n>du R•>kici11~kie:;o do fokalu
SALONIKI. Wojska serbskie w połą•
p ~ z.y ul. M:iri::zułkowskiej pod nr. 2.
D11iś danl b. dzie pet·Ja Of e" polskich czeuiu z oiaruogórskiemi zaatakowało pod
Ze Stow. godziwych rozrywek.
nieśmierfolnego mistna Moniuszki .Halka" !pakiem kilka wsi, iajl,ltych przez albańczy·
{z) Duia 27 b. m. w Dolllu Ludow_ym z pp. Kazimierą Horbowską, Brochwicz, ków. At11k zo~tllł jednak odparty."
pr:ty ul. Przejazd ur. 34 odbyło się przed- Mor>1wskim, Ochrymowiczem i Millerem w Zamknięcie instytucji dobroteat1·alne koła dramatycznego Sto- partjnch głów ycb.
i;t:. wie n is
czynnych.
wnrzys~enia zwc>Jeuników godziwych rozrywek,
Jutro prześliczna i pełna scen koZ rozporządze
PETERSBURG.
\V.
L.
ludową
sztukę
na l<tćri:m odegrtJ.no
m:czn)'ch operetka Gi,berta pod tytułem
An czy ca w 5 ak1alcl1, 6 obra?.nch p. t, „Emi· .s,1frażJstki~ z p 1 • Roeińską, Horbowską, nia naczelnika. miasta zamkni~te zo11:r.1cj a cl. łopska • t •eść E:zlnki zaczerpnięta z Sli:r7yc lq,
Kozłowskim i stały katolickie instytucje
s~czawińskim,
dobro·
żyda wiejt>k "{?,O w Gi~licii, na tle stosunków Grodn'ckim w rolach glóNnych.
czynne w Petersburgu: Dorn miło·
st:.iiigracyini eh rlo Ameryki,
W czwartek po raz 3-ci komiczna o- sierdzia dla kobiet i schronisko „Do„
Sztukę grnno- J:1k na amatorów bardzo peretka \Y t>inbergera „Romantyczna żona"
dobrzt', to też zapełniona na sali publiczność która w sobotę i niedaielę odegrana zosta· bry pa~terz" znajdujące się pod
darzyła i~mawró" rnęsi„terai &ki!iskami. Sztu- la vrzy przepełuicnej widc~ni, a na której protektoratem belgijskim. K~rowni·
W.)ireiy<erev at bardzo starannie p. B. publiczność bawiła się dos'"onale i nie· czką schroniska jest polka, Dmochokę
F.tzn er, który też z brawur11 o<legrał trudnił szczędził!\ braw znakom tym wykonawcom wska.
rolę Bartka Koz.icy, Basię bind· o dobrze z p. Rogfń-ską na czele.
Instytucje powyższe zamknięte
odegrała p. J8.tC'zak za ce obdarzono ill buW piątek daną będzie operetka Ej·
podejrzewają w nich bowiem
zostały,
kietem żywy~h kwratów.
slera „Gri-Gri".
propagandę jezuicką.
Rolę iyda Mendla-karczmarza zagrał p,
Wężykowski. Dosk0naly p. B. PiecirnlsJd w
W sprawie bojkotua .
roli starca Czapli zaslużył na oklaskF, agen·
PETERSBURG. Generał·gu bertern werbującym do Ameryki Szulcem był p.
Drążkiewicz jak równiea w roli S<rry ob'e
nator warszawski złożył władzom
te role zagrał swobodnie i z aaciteiem, zastozw>kłe sprawozdanie o stanie
~ ługują je:lilzeze na pol'l1wałę p. R•tkowski- (Telegramy ag. W. A. T. i wlasne z d. 29/9).
sunków sp(jłecznych w podtegłych
Matus, p. Matusiakówna-Matusowa, Jułjuaz
Traktat tureclto-łtułgarski.
mu guberniach. W sprawozdaniu wieJl. Kralkowski, Antek-p. R'ucharczyfr, wójtp, Kowalsb, Srocka-p. Olst;e-wski i p. Sa·
KONSTANTYNOPOL. Traktnt p&łiQjowy le rniej.sca poświęcono kwestji bojbelu, który rola Wojtka aag1 ał s ucrneiem. pomiędzy Turoją i BnJ,;arj(\ został diitś w kotu żydów. Generał- gubernator
Spiewy szły składnie. Orkiestrą dyrygowsł ostatecznej form'e obustronnie po,!ipi1a11y. Na podkreśla, że przedsi~wzięcie zarzą
p. Golc. Na niemilkD.1'Ce oklaski l?lazur ukła mocy umowy, w 10 dni .podpisaeia traktatu
du p, Kuchttrczyka musiano powtarzać.
pokojowego, wojska obu&tronae opuszczl\ dzeń przeciwbojkotowych było rze·
wszystkie miejscowośoi zajmowane det,cbczas czą niezbędną, gdyż bojkot przeUpadłości.
Osobny chodził w hultajstwo i rozwijał siQ
przypadająoe w ndziale stronom.
a
Piotrl:ow11ki są,d akręgowy ogłosił upa·
dło~ć łódzki~ fabrykanta Abram Feimaua paragrnf określa regulację fgranic, ogłasm coraz bardziej
wobec niep1zeeiweraz kupców -tomaszomkich Auslendera i A· amnedfę z11 prze&tępi;;twa polityczna, uznaje działania ze strony władzy.
prawa włusnolici, oraz postanawia, aby medolfa Szenkera.
czety mvzułmańe-k ie pozostały nłenarnszone. Straszna katastref~ kolejo•
Przykład nie do naśladowania.
wa 150 ofiar„
'---(b) Wobec grasującej na Bałkanach Dodatkowy paragraf protoknłu postanawia
ROSTOW NAD DONEM. Szajcholery i obawy zawleczenia jej do Łodzi zredagowanie odezwy do ludności w Tracji,
od dłuższego już czasu w magistracie, pod aby się pogodziła z nowym1 warunkami by-~ ka rozbójników przygotowała napad
przewodnictwem prezydenta miasta z udzła· tu i nie stawiRła tFudoości żadtlej włildzy. zbrojny na pociąg · pocztowy, idący
łem radnych odbywają się narady komisji Warunki traktatu sttljl\ si~ obowiqztij!\eemi z
z Baku. W pobliżu stacji Sosylrn,
sanitarnej, która wydała szereg postano• chwilą ich podpisania.
żel. władykaukaskiej, rozkręcili
dr.
wień obowiązujących właścicieli domów
polaki.
Kongres
lecz spłoszeni, uciekli.
szyny,
dbać o czystość podv:órza, ustępów i t. p.
DORTMUND. Kngres polai6w s Nie.
Postanowienia te nieopublikowane dotąd miec Zae1Md11ioh odb~dzie si~ prawdopotło·
Nadchodzący pociąg uległ wyw sposób właściwy nie obowią1ują wido· bnie w Holaudji, a y tym spesołlem ominąć kolejeniu. Parowóz i kHka wagónów
cz nie lilłużby podwórzowej samego magi· paragraf językowy, aabrani j4c.y n~ zgroma·
stratu, gdyż ustęp, znRjdujący się w pod· dzeniach publicimyc.k v~ywnć iaaego języka zwaliło się z nnsypu; R071egły si~
jęki i płacze. Kilkadziesiąt osób powórzu gmachu mie.iskiego na Nowym Ryn• tylker niemiecki.
ku nr. 14 pod względem sanitarnym z.naj·
niosło śmierć na miejscu. Około stu
Sułtan zaniernqł.
duje się w stanie bezprzykładnie Z»lliedba·
KONSTANTYNOPOL. Naj11owsze wia• pasażerów odniosło cięikie uszko„
11ym. Nieczystości rzadko są wywożone i
dzenia ciała i ogólne wstrząśnienia.
zla woń rozchodzi si~ po calem podwórzu. domości potwierdzają dawniejaze pflgłoski o
Dotychczas Niektórzy wpadli w obłęd.
złym stanie zdrowia sułtana.
Odebrane łlłfłJ•
Tcw. akcyjne.
(b) Agenci policji Śledczei odebrali od starano si~ ukrywać prawdziwy ełan rzecz1.
i sem sułtan cierpi na silnie rozwini~ty
Tymcz
samieszkałej w Zthiń1Jkiej Woli Łai Kuźnio·
PETERSBURG. Odbyło si~ d~i~ pollie•
raz om
[kiej 100 par obuwk\ męeltłego, damekrego i nietyt kiszek, ktt>ry spowedował już
wicemHiistrów i szefów ~ oddzielnych
dzenie
dlenifil, pvdobne do at&ku apoplektycznego •
. d:lliecinnego, pochodzenia których K. nie może
wydziałów w sprawie towarzystw- akoyjnyoh.
BI\
bardzo
sułtana
zdrowia
stanem
Lekarze
· wytłomarzyć;
zaniepokoieai,
- Przy pracy„
Telegramy • Konstantyno·
Ił W!EDEN.
Robotnik fabryki lł·cf Bamet (Widzew- Jl&la stwierdzają wiademotW o ataiu apoplek·
1aka 184) Wilhelm S11ane, lat 24, zaJitty przy
tycznym. jakiemu ułegł sttłtao. turecłd.
maszynie uległ urwaniu prawej ręki.
Olir:rucieństwa serbskie.
Kis.zpanie w Af•J'oe.
Pogotowie odwiazłQ ofi:rm;, nieszcze.śliwe"Al ban. Koresp. • donosi,
WIEDEN.
1go wypadku do szpitala Poznańs1ricb,
:MAI)JWT. Z Tanguu pi;z~3 Algesiras
się na malisorach
dopuszczają
serb-0wi~
źe
- W fabryee S. Rosenblatta (Karola telegrafują: gen. Siveab:e, pp aac~te; walce
!36) robotnikowi B'llesławowi Marciniakowi. ze sh:naoikami p-re,eodnta Rfjeule,o, 21gt0sił coraz wi~bzyeh gwałtów. Onegdaj spalo·
[lat 28, walce ma.siyny zgniotły lewą reJ{ę. prz&~iwnffłow ~ uełeff kJ, k\6.ra sio &Ayła no wielką wieś Iazen. Kolka ro4zin zam·
Pogo1owie odwi<>zło M. do kliniki przy ul. w znpełn&j r~ypee.
Wojsko hiHpdsJde knięto w jednyll} domu i żywcem spalono.
'fio.trkowskiej 251.
p&nntio si~ dafuj w g_łąb kraju.
Jest to ZWl'kły sposób rozprawy eetpów,
-- :Robotnik budowlany Stanisław ReinMancł:i•Pii.
W
dodaje gaze.ta.
,te 1, łat 22, . pramtjl)6y pr~y l>ud~wie domu w
Ob...aa P•1zrendu,
iPasai1I Sm}oa 36, został przywalony 1tłosem
PETERSBURG. Pow11~oił s p!41Jfl.y Dit
„N. F. Presse• donosi 2
WlE.Df}N.
...
nadwy
i
ręk9
DMł
przygnwłło
które
draewa,
Dakki W~hed poa4lł do Du101, NDkmrow,
1
JtłJło iebrn,
kt<1ry oewiadczył dźfen.iiikft'rz~~' łe S.PM•
ałoay, .io a~~y ~i już Dżak~wę

Teatr, muzy a i sztuka.

Telegramy.

Ostatnłe telegramy.

y

Nr. 32

1913 roku„

albańczyków że1aznym pierśeienie.m. Gro··
zi mu niebe~piecz.ęństwo 7dobycia. ObsaM'
da serbska P1·y:mrndu jest bardzo słaba,
wyno~i bowiem zaledwie 4000 ludii. Upa·
dek miasta sp'odziewany jest lada godziua.

Ha1rada lotnićza B'nett~.
PARYŻ. Na drodze do Reims

rozegrany zol!tał wczoraj konkurs lotniczy o
nagrody Benetta. Pierwsz~ nagrod~ otrzy·
mał Prevost, drugą Vedrin.
Urocz:yslość

po.apisania (traktatu.

KONSTANTYNOPOL. Wczoraj o go·
dzinie 7 wieczorem podpisano tr11kłat poko·
jowy turecko-bułgarski. W. Jwezyr, który
był obecny na posiedzeniu, win11zował dele·
gatom, że w tak krótkim cza11ie udało siQ
dokonać olbrzymiego dzieła jednoeoi i fpuko•
u. Następnie dziękował delegatom i !zazna·
czył, śe podpisanie traktatu stanowi rpocz11·
tek nowej ['ery pomyślnego rozwoju obU
Sawow
państw. Szef delegacji bułgarskiej
w tea sam mniej więcej sposób przemawiał
do wielkiego wezyra i d~legstów tureckich.
Przy słowsob Sawowa, te pomi~dzy obu '
państwami zapanuje ob~onie zgoda, a więa
Szczęście, delegat Totczew przemowił z roz·
rzewnieniem: lnsz Allach (tak daj Boże).Po.:'.
pis1wanie traktatu trwało przeszło 2 godzi-'
ny, giyź każdy delegat musinł się pod1>isad
w 36 miejscach. Nie powii~to na r~ie jesz··
eza ucbwuł w sprawie zwt6-cenia przez buł·

gar6w

które zost!\ły zabrane przez
i zamienione na cerkwie.

mec~etów,

bułgar6w

Turcja i Grecja.

WIEDEN. Generalna kwatera grecka,
która po pod pisaniu traktatu pokojowego
z Bnłgarją, została ·zwinięta, obecnie skom·
ple to wana jest na nowo. Raąd g. ecki we·
swał ws~ystkie swoje okręty handlowe, aby
opuściły cieśninę dardanelską, gdyż ta zo·
stanie niebawem zamknięta. Stosunki pomię·
dzy Turcją i Grecją pogarszaj!\ się z dniem
każdym. Turcja zamiet'Zl żądać zwierzohnict„
wa sullana. nad wyspami, zabranemi jej w O•
alatuiej wojnie i autonomji tych wysp.

Nowa katastrofa

kołejowa ..

ZĄBKOWICE. D1dś o g. 2 w nocy 'po·
ciąg osubowy nr. 20, wychodzący z War·

ezawy o g. 11 m. 48 w. zderzył ~ię z to•'
warowym JM posterunku Bugaj międ~y eł.
przy zamkniętym
~lrnwice a st. Łazy,
halhygnale.
Parowóz, brankard i dwa wagony paeażerlilkie pociągu osobowego rozb1te.
Dwie osoby są ciężej, dwie lżej ran·

ne,

osób potłnczonyob.
Trzy wagony pociągu towarowego

kłlJrnnaJil.!ie

legły

U•'

rol:ibiciu.
Pociągi kursl1ją

przeiz

liliję boczną. ·

Napad na poci3tg.
Zrabowanie 99000 rb.·
I

Pnuiieezy st1cjami f·Karymak11ja a 64:
przystrrnkiem zaba;kahkilłj kolei :;elaznej, dokonauo d. 23 o. m. niezwykle zuchwułego
okr<'d~enia jadących w p91ttiw.tu ~·pławików
Którzy
zanbod11.i1'j części .kolei amurs~ej,
wieźli 99,006 rb. dla robomików,
W oddziale drugiej .klas_}- ostat11~ego
wagonu mieszanego w pooilłgu er. 6 je&hałi
płatuioy Carew i Kalikajew ~ tr21ema stra3'
nikami.
Około 3 w nocy, [k'edy tylko pociąg
wyjeobał ze stacji „KarYIJlsksia", z Sl\sied·
nkigo przedziału III klasy weszło 8 rabu·

aiów, nzbrojonyeb w m'luzer1.
płatników,
Podszedłszy do

bandyci

krzyknęli:

- Nie ruszać się! R~oe do góry!
I wymierzyli do każdego z pła\nikchv
p-0 dwa mauzery,
Odebraó im broń! - za.komehderował.
przyw~do11 bandy.
Stało 'Sł~ to tak Hjbko ~e ... płatnie y i ·
strałnic1 nie zdą.śyli _wydobyó i:ewol werów.
- Carew, pan wieziesz 100,000 rubli,
dawaj ja zarazi
otocgyli pięciu
Jednocześnie bandyoi
innych jadf\oych w wagon!e pa!!ażer6'V,
Spil\cego pułkownika zbudzili wyra·~

zami:

Nr. 32.
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jemy.
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Odbfwa BifJ teraz okradanie płatni• chyli
Le! pan , spekejnie,
inaczej 1abl· cz,li

głowę oknem, zastrzelą,
wychodzić z wagonu.

spokojnie za.

Przedpołudniowy match footbalowy mię
dzy "Victorj8/ i • Widzewem" przyniósł łat·

Nil przystanku bandyci schwytali naczel· we zwycięstwo pierwszej.
nika, :.:aprowadzlli go na stację i zabronili mu
W drużynie
• Widzewa• (czerwoni)
wery.
wychodzić pod grozą śmierci.
t:!tróżów i brak było należytego tempa; pomoc i obro~k&ny ze atracho Carew oddał wo- zwrotniczyoh zamknęli w hudkaoh,
na nie spełniały swego zadania, ntak zaś do·
rek B płenięcłB'lli.
Jednocześnie przez 10 minut strzelali wiórlł wczoraj L:nowu, że obcą mu jest sztu·
Gdste jeszcse łóhy woreczek?- za• g~sto do wagonów i do 11arowo:m,
ka strzelania do bra mki.
P)'tali rabusie.
Po pewnym czasie, kiedy rabusie znik·
Natomiast drużyn' "Victorja" orjento•
Wiedzieli widać doskonale, jakie i w li, naczduik przystanku wyszedł i natych· wnła się znacznie Pzybciej, grała spokojRiej
pitnilłd.t:e wieziono.
miast zatelegrafował do blizkich stacji,
niż zwykle n napad przeprowadził
wiele U•
Obsnkali jeszcze dokładnie płatników skl\d przysla110 żandarmów, strażników i s~· datnych ataków, które uwieńczene zostały w
I wu.11tkich passżerów, poozem zmusrłi Ka· dziego śledczego,
pierwszej połowie jedną, w drugiej połowie
Rozbójników było około 25.
Jikafewa do obliezenia pienięd"Y w fob o·
dwoma brf.lmkami.
heności.
J::.k się zdaje, na ślad ich już natra·
Pierws z ą bramkę
w drugiej · połowie
fiono,
- Ile'? - zapytał przywódca.
uzyskała "Victorja." z rzutu karnego.
Os ta•
Ponieważ płatnicy dooiedzieli się, że po• t&czny rezult~t 4:0 dla "Viutorji".
- 9tl,OOO rubli.
jadą, dopieio na kill.:a godzin przed wyjaz·
- Gdzie jeszcze tysiąc?
Obowiązki sędziego pełn i ł p. Miller.
- Posłałem przed wyjazdem, - odparł, dero, istnieJe wiQc podejrzenie - jak donos i
*
z Czyty n Russk. Slow o" - że w tę sprawę
łrZtafłC się, Kalikajew.
Popołudniowy match międi:y .Kraftema
zamieszani
są
niektórzy
urzęduicy wyd110iału i "Ł. K. S" przyniósł zwyci';lstwo drużynie
- Pamiętaj! - jezeliś oszukał - zabi·
rachuskowego zarządu eachodnio-amurskiej biało-czerwonych (Kraft) i pierwszą klęskę
jemy!
Woreczka strzegło drugich ośmiu rabin· kolei żelaznej.
w tym oezoaie „Ł. K. S. w
1iów, którzy weszli za pierwszymi.
Po ostatniej przegranej z "Union1rm"
- Gdzie straż?
poprawiła się znacznie forma drużyny „Krat•
Płatnicy wskazali na ubranych po cywil.;
tu", być może iż prze waga 5 punktów wpły·
nemu strażników.
nęła deprymująco na biało-czerwonych,
Victorja, - Widzew 4:0 (hO)
- Trzeba ich zabić.
Kraft-Łó~zk i Klub Sportowy
W drnżynie .Ł. K. S. • brak było zy·
Rozległy się strzały.
Jeden ?.e strażni1:0 (1:0).
cia. Obrona a zwłasicza jej lewa strona zaków, Sidorow, pa:H śmiertelnie ranny, Nad
Onegdajsze zawory footballowe ściąg. wodziła często, pomoc nie współdziałała z
dwoma pozos~ałymi kule przeleciały bez nęły liczną publiczność na boisko przy ulicy atakiem, atak grał chaotycznie a przy strzeszkody,
Wodnój. Zwłaszt'za gra popołudniowa wy· laniu miał "pecha".
Na 64 przystanku bandyci 1atrzymali wołała znaczne zai11teresowa11ie to też liczba
Także i drużyna .Kraftu" i: ombiaowała
ociąg za pomocą hamulca Westinghausa i u- . zebranej publiczności dosięgła rekordowej w mało, n a tl'miast 1.1brona biało-oierwonych
1'rzedziwszy pasażerów, że każdego, kto wy· tym oezonie CJfry tye iąoa,
była <fo.,i:o!"i ;:łą.
Jl

I skierowali na n1ege dwa rewol·

„.

Swą jedyną bramkQ osiągna,ł 11 Kraft•
zaraz w paru minutach po rozpoczęciu gry z
.cc:irneru".
poławia miał

W pierwszej

przewagę „Ł. K. S. •,

nieznaczną

w drugiej .Kraft". Po ·

obu stronach grali bramkarze dobrze, nie
natomiast publiciności częste
wykopywanie piłki na „aut", uprawiane z
upodobaniem przez graczy z • Krnftu ".
Z powodu nieprzyjf,!uia obowią;iku sę•
dziego, z niewytłomaczouego zreszta, powo•
du, przez p. Szloessera, SQliziował p. SmiUi,
który i tym razem zwraoał baczniejSZf.\ nwagę na graczy ,Ł. K.
niż na członków
drużyny .Kraftu•.
B. M.
podobało się

s.•

s p 0 r t.

TYLKO .4 DNI !
Od dziś do

piątku włącznie
Wspaniała tragedja

w 6-u

40

SE

·CJ

cz ęści ~ ch

arcydzieła

z

TYLK

(1800 metrów długości) podług znanego
Ryszarda Vossa

znakomitą artystką Cłe~i ny

P r en

Obraz obfituje w efektowne i
Wspaniała

'
'•
li

\;\;strząsające

w głównej roli

sceny.

Piękne

gra !

dekoracje !

Ceny m1eJSC zwyczajne!
7000

Piotrkowska

kl uczone. Wiadomość:
37a, KamińskL

żywa piękna dziewcz~·nka

pół-małpa, pół-człowiek,

Wejłlcie

z dwoma

Przędzalniana

(ika7ja. Dom muro w any 3-pięt.rowy
U w śródmi eście .!'J· rze r.l.am lab za mienię. Przędzalniana Nł 37a, Kamiński.

z .<-i.n~ aryk.i

żołąd~{arni.

5-I

IO kep.,

otrzebna prasowaczka.

P

Dzielna 12.
2288-~-l

Tylko 4 dni.

I

5-l

l'f1

!!!TYLKO NA CZAS KRÓTKI!!!
Dziś i codziennie od godz. 1 po pol. do g. 10 wiecz. pokazywaną jest

lar

rb. potrzeba na 1 numer
bypoteki, pośrednictwo wy··

Tylko w teatrze

z

Wspaniała

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

tf PIERW3ZA
ŁÓDZKA CHRZEŚCJAŃSKA~~
Elek tryczna Fabryka

~
)ł
ł{

Cu l1;-ć w

Nagrodzona Wielkim Srebrnym Med<i lcm na wystnwie
mysłowej w Łodzi

ł'

T.

kornedja w 3 aktach.

w głó\'inej roli.

NAD PROGRlftM:

M

ZER
2-ch aktach w wykonaniu

Wszystkie dwan~ście części nieśmiertelnego utworu

1

podług

z:

iktora Hugo

nieśmiertelnego

utworu „Les MiserableŚ''

Program trv1a

przeszło

3 godziny.

Początek przedstawień

~

będą od dzi~ codziennie demonstrowane.

Ceny miejsc zwyczajne!
4, 7. 10 godz

amerykańskich

artystów.

700-0

}~
}ł

~
•A

58 -{."

~···~··~~

Tylko 4 dni. · s

Niezrównany

-~

i S•ka

w Ło d ~i, Widzewska 104.
swe wyborowe wyroby codziennie świeże.

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

~doleca

~,

Dąbrowski

~

•Rzemi eś lniczo-Prze·

.I.

••
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Nr. 32.

Wyszła z druku broszura, wydana staraniem Redakcji "Nowej Gazety Lód~kiej"

~1k1l1iltwo Pol1~ie wto~Ii i o~ołin

zawiera 3 ilustracje, kilkanaście artykułów, poświęconych szkolnictwu, opis
wszystkich szkół Lodzi, Zgierza i Pabjanic, dział literacki, bibljograficzny i t. d.
CERA 25 KOP.
40 STRON DUŹEJ ÓSEMKI W OPRAWIE.

nakładem

wydawnictwa.

„GAZETY ŁÓDZKIEJ•

Da aałłJ[ia we WSlJttkttb ksie1a1niacn i wAumin. „łiowei 6al@łY tódlkiei" Pueiaid 1.

z druku album Jana Mntejki, zawie·
30 reprodukcji celniejszych obrazów wraz ze
stosownem objaśnianiem.
Wyszl.idł

rający

Album Jana Matejki stanowi zapowiedzia·
ne premjum dla prenumeratorów „Jutrzenki", którzy

Pierwsza lecznłca lekarzy spacjalistów
przychodzących

dla

chorych

„Jutrzenkę"

Album Jana Matejki nabyć można w ad·
ministracji „Gazety Łódzkiej", ul. Pr.zejazd Nr. 1.

Piob•kewska 45 (róg Zielonej). Telef. 30·13.

45.

prenumerat~ za

opłacili całoroczną

w kwocie rubli 2.

i nerwowe Dr. I. SZWARCWASSER od 10 - 11 i 41/ 2 - 51/ 2 codziennie.
Choroby skórne i weneryczne Dr. L. PRYl3ULSKI. W niedziele; wtorki, czwartki, piątki od
l 1/'l-21/ 2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 - 9 wieczór.
Choroby dzieci miejsce porad dla ma.tek szczepienie ospy Dr. I. LIPSZYC codziennie od 1-2 pp.
Choroby chirurgiczne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 i 7-8 wieczór codziennie.
Choroby keltiece Dr. M. PAPtEftNY od 3 - 4 codziennie.
Choroby oczu Dr. B. DONCHIN Codziennie od 9 - 10 rano.
dł Dr C BLUM Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 1-2. pp.
Choroby nosa, uszu i
Piątek, sobota, niedziela od 9 - łO rano.
gar a • ·

Wewnętrzne

Analiz~ krwi, wydzielin. moczu.

Badanie mamek.

Porada 50 kop .

W szpitalu im

małż.

I

Poznańskich

waknia uam~J
Dllelli[ meł~lniat-2~

Dr•

:a;;;biatt Dr. HenrJk fiołdłłeJ11

Choroby uszu, nosa i

gardła.

Przyjmuje od 10-11 r. i 5-7 l:'o
w niell.zie le od 10-11 r.

poł:,

LECZNICA ZĘBÓW

Plombawanie i specjalne JaboratMjurn zębów sztucznych i złot.ych koron.
Reparacje i przeróbki sztucwycb zęb<iw na poczekaniu.
Wyjmowanie zębów bez bólu przez lekarza-dentystę

M. Lernera.
Ce~y

Zakład

Tapicersku -dekoracyjny
(J)ł. Przeźd;ietklego

przyjmuje wszelkie obstalunki oraz
posiada. na składzie otomany leżanki
itp. Piatrkowska 108

1349

pr~yotępne.

bardzo

~111!1-.fMW--=·e

Deskł'anały

1844-ł

w smaku

Telefon 19·84,

Żądać wszędzie.

Dr. Karol Blum 1
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Przy JeeHniu syfilisu stosowanie
prerarntu „łJOG"-.914". Leczenie za
pomocą elektryczności (elek troi iza).
~.fasaż "'ibrnc:vj1;y, 1Ad:rnill nnek, pę
chel'7 ... i i:.11<1h1. EL.!..sl<o!Jia i cystoskopia. Gc•czir.y : r..,yjęJ; ol 8 -1 i
od 4.-8, clla pa1i od 4- 5-ej. 14.til

lekarz-dentysta

Piotr

\~SłoJarski
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ELEGANCKĄ
męską, damską,

i

CD

(/)

uczniowską

dziecinną

KONFEKCJĘ
gotową i podług
szych materjałów

miary z najlepkr,ajowycb i zagranicznych po cenach najprzy·
stępniej11zych połera

)ł

M. WIELKOPOLANIN.)

NOWSZYCH.
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WYKLAD POPULARNY.
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120. Piotrkowska 120.

„„ Dr. L. PRYRULSKI
„
}t

::

~

WYKI.AD POPULARNY

Dla prenumeratorów „Nowej Gazety Łódzkiej"
po 15 kop. Do nabycia w Administracji, Przejazd 1.
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Choroby skóry, dróg moczowych
i we11eryczne,
PRZEPROVI ADZlł.. SIĘ

na

Zieloną

8.

od 11-1 i 5-7 1/ 2•

Piotrkowska 1;3.

Przyjmuje od g. 9-l i od 3--7 i pół.

do 7-ej po

oo

::

metody

Dr. Sonenberg

Telef. 24-16,

wewnętrzne,

Dr. ffl. PAPIERNV
Akuszerja i choroby kobiece.
b. ordy na tor warsz. uniw. klin. akusz.
Przyjmuje od 1~11 rano i od 4 i pół
do 6 i pół po poł.
Połudnbwa

żołądka

południu.

'otm~ni l~łnnLJ

1851-6

)ił

Powrócił

Ulica

Pałudn-iowa

1'elefon ~ 13-5~.

Sypl!.Hlsl choroby skórne,

Dr. nmft. S. Aronson
były

asystent klinik

Piotrkowska 120.

berlińskich

~cL

ikuszerju i thf!lttł~-

31-82.

rl'1biec~.

włosów (kos~

do roznoszenia gazet. Zgłaszać
się do Administracji Nowej
Gazety Łódzkiej-Przejazd 1.

eee~eeee

od 9-11 rano i od 5-7 po południu.
W niedzielę od 11-1 po pot 1492

Ogłoszenia

drobne.

Reussnera, najlepsze,
Elementarze
nauki
naj tatwiejsze do
prędkiej

Dr. L.
KONS'rANTYNOWSKA 11.
Syphilis, skórne, weneryczne
choroby dróg mocxowych.

czytania, pisania, rysuu ków, rachunków, z obrnzkami - ppglvhwemi.
J:;l,imentarz
objaśnieniem znaczenia:
Polski po 6-20 kop.. Polsko-Nie·
mieckii _Rosyjsko-Niemiecki; PohkoRosyjskl każdy po 1:2, -=:::!,-40 kop.
Nakłod autora. Złota 6, Warszawa,
2205-12

LECZENIE SYPHILISU
EHRLICH-BATA 606.
Przyjmuje od 8-1 rano i od 5-8
oświadczonl\ korepetytorka poszu•
wiecz., dla dam osobna poczekalnia
D
kuje lekcji. Specjalność matematylko
święta
i
niedziele
W
4-5.
od
tyka, p lski i rosy~ski. Oferty proszę
do 1 rano.
składać w Admi.nis t rarji "N. G Ł.•,
Przejazd Jo& 1 pod

M 2.

metyl<a ekarska) weneryczne, moczopłciowe i niemocy płciowej.

23. Telet. 16-85.
1766-0

UJ

TWORZENIE słę ŚWIATA I UKŁAD SYSTE!\tU
PLANETARNEGO WEDŁUG POJEĆ STARO
ŻYTNYCH, W~EKÓW ŚREDNICH .i CZASOW

~=

podług

Prof. Gut1.Inana z Berlina.
Godziny _Ęrzyjęó: od 10 i pół do 12 '
i poł i od 5 do 7-ej wiecz.
Piotrkowska 165 (róg św. Anny)
Telefon 13. 52.

.I»

ko m ag. • ~~ Ch. I. Sachs

streścit

1<órnych,

i kiszek.
Przy9muje od 8 do 9-ej rano i od 5-ej

c

c:z

Przyjmuje członków. UU.ziela pożyczki do Rb. GOO. Przyjmuje oszczędności, począwszy od 1 rb„ jak członków 'l'owa.rzystwa tak też i osób postronnych i liczy 0d tn kowyr.h
od 4 proc. du 6 procent. Biure otwarte w dni powszedn ie
od godz. 3 po południu do 7 wieczorem.
Zarząd: J. Grodek, Dr. R. Gloger, T. IApiński.

fi

specja·

lista choról! wenerycznych, s
włosctw. niemocy płciowej.

Choroby

ri21łuckie

Łagiewnicka

lu

berlłliskiej,

powrócił.
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~

Zr:N?'1.L' ,1
b. asystent ldln1ki

Piotrkowska 1!5.
Drogą

Specjalista chorób
nosa, uszu i zboczeń •
mowy
O!\kanie, seplenienie i t. d.)

Gardła,

Dr. A. S. T611eu~a~m

887-20-27

r

UJ

1864-g'

18ł0-6-l

I ·perial''

,,Keu1i·a

powrócił.

Ulica Piotrl.-3wska .Ml35.

dła

bez różnicy w.vznania. Zgłaszać się
do kancelarji ~zpitala, '.l'arg-own. 1,
do na.czelnego lekarza., między go_
dziną 1-f\ a 2-gą po połn.dnin.
1863-B-1

Lekarz naczelny s:tpita·a S·go Ale•'
ksandra

Dr. J. Silberstrom

Ordynator Amb Czer

Krzyża

.K~rerctytorka".

Pop. Tow. ł oż. O:;:zczędnoś
cio we, Widzewska :M 101, wydaje
pożyczki do rb. BOO. - 1?rz,dmnje
włtłacły, płac!\C od 4 do 6 procent.

Ł

ó dzk ie

'
. '
Leczenie syphilisu salvarsanemErlichZawadzka 12.
c_l.klep kolonjalny do sprzedania. Lipowa
~# Rata .606"-9ł4 (wśródżylnie). Leczenie elel:trycznośc!ą, elektroliza, (usu- Choroby skóry, włosów i weneryczne. '1-.N~ 75.
2285-6-1
w11.nie szpecących włosów) oświetla- Kosmetyka lekarska. Stosowanie prep,
&O& i 914 (wśródżylnie)
nie kanału (uretroskopia).
Przyjmuje od 8-1 r. i od 4 - 9 pP:, Przyjmuje od 12-2 i 5-8 Panie od
.
.·
.
.
.
.
4-5 (osobna poczekalnia), w niedzieli:}
panie oa 5 - 6 pp.
Dla pai oddAf~!a p~~e_k~~~n~i~~~~~~~do~4~p~o~p~o~ł~uc_ln_iu~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Redaktera Anna Grodek.
W tłocztl.i Ja.JJ.a Grodka, Widzewska 1i 106a.
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