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Wy<:hodzi codziennie· po południu, oprócz niedziel i świąt uroczystych. 
\\r :sriboty z codafkami Oustrowanerr.i Cła Frummeratorów. :: . Egzemplarz pojedyńczy 3 kop. :: Na stacjach kolejowych 5 kop. 
= 

Prenumerata w Łodzi wynosi: Redaktor llibjego z~stępca przyjmuje interesanfóww sprawach redakCyjnych 
od· 9 dol w redakcji - Widzewska ·l06a. i od 7 do 8 w administracji ulica 

Przejazd L 

Ogłoszenia: Nadesłane nlr l stroRłcy 50 kop. I 
::=::i:== .. =.= wiersz lub lego miejsce, wśrćd tekstlI 
60 kop., reklamy po tekście 15kcp .• nekrologjl 
15 kop.,. Ogłoszenla zwyczajne lO kop. Zamiejscowa 
po 12 kop. ;::a wiersz nonparelowy. Ogłoszenia małe 
l ! pół kop. za wyraz. Każde ogłonenie najmniej 

Rocznie 6 rb., półrocznie 3 rb., k\Varfuln{e 1 rD 
. SD kop., miesięcznie 50 kop. Redakcja .uli~aWidzewska nr. 106a (1\~Iefonu Nr. 20-22). Adminisfracja -

Przejazd nr. 1 (Telefon 20-30)~. Nr. skrzynki pocztOwej 570. 

• 

Za odnoszenie do domu f O kop. mfeslęcznfeo 
Zagranicą miesięcznie rb.. 1. Rękopisów drobnych redakcja nie zwraca. 

W niedziele i święta Administracja otwarta od godz. 11 rano do 1 po połudnIu. lU wyrazów.: 

Kantor włalm7~ Wa .. szawa~ Ma:rszałkowsKa 81a. fi 16. Tel. 198-65. I'iłje: Zgierz, Aleksander Lach, kiosk kolportacyjny. .. Zduńska Wola.l\sięgarnia Welenowskie~. 
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t . ." ·'CECHA 'I-iAMMERÓWNA 

LAMPKA 
_z N·ITKĄ ŚwiETLNĄ 
. Z DRUTU CIĄGNIONEGOi. 
:DOSTAĆ MOZNAWSZęDZIE~ 

~ .:. U'N·· IT·ił: ~....... ·1 się od rewolucji. Co J'ędna~ jest zja· . an aor l-um. " .... . .. .:.. .. . , PAU~A:~C~~~~ERG ~iS~~~~z:!łą~~: n~~:i~gatos:~~~ 
dla cierpiących na choroby wewnętrzne, chirurgiczne i kobiece z oddziałem L6dź. • w styczniu '1914. I rozmiarów monstrualnych na przed-

. dla położnic ..• . ... " mieściach. 

..... przy ulicy. PustejNlu'! róg Mikołajewskiej . .. al .. 'Właśnie w pasie siedzib . Iudz-
dawniei Lecznica Prywatna, Piotrlrowska 2Sr. Telefon H-78 i 13· 05 (Gabinet lekarski). ·Droz· y. zna z' y. c· -la· kich, otaczających Łódź, cZy tei 
Wzorowe urzadzenia:: centrarne ogrzewanie wodne, elektryczne oświetlenie, elektryczna winda, we· Wszystkich . ~ • . ..: . .. .... .. . _. Warszawę-~życie .jest ··najdroższe. Je-
pokojach woda zimna i gorąca, r6wnieź telefon; . . .. - śIi jednak Warszawa-· jakozre-sztą 
4 sale operacyjne - <~_1!o~odowe. PIerwszorzędne urządzenia steryliZac}'jne~ -.- miasto stołeczne-jest dziś jednam 

. Laboratorjum, pracownia ROOtgena 'leCznicza r rozpoznawcza.. - ,. .. .. . . d h E' . b 
ElektI~oter'łl1J~ Q d'Arsom'<lnza:ci~ Diathenn:ia .. Aparat d:> Ieczema słońcem wysokogórs!dem (Hohen- Drozyzna życia -. . iako ujemne z naj TOZSZyC .. miast w urople,· . o 

, , 'l:' (" /ronne).. Leczeme Odw.rple1'510wą sztuczną. zjawisko- społeczne-. daje się' dzishl.j prześciągając Berlin, Paryż i Lon..; 
lIechanoterapja. Masaź wibracyjny, Leczenie wiądu rdzema metodąFrenkla. _ zauważyć-wszędżie. Odczuwają ją dyn, dorównała nawet llprzysłowio-
Przy zakładzie znajduje się Oddział Wodoleczn. iczv z najn0v.:sze~i W ·równyrn stopniu społeczeństwa .wemu" Krakowowi i'Petersb~Fgowi 
dla przychodzących chorych .... JI . urządzemaml'WST-lÓłCZesne na całej' kuli ziemskie,J· .. w hiera.rch. ji cen życia. codzienI1ebuo, uatrysH, kąpiele parowe rzymskie i ruskie, kąpiele kwasowęglowe, solankowe, elektry~zne wodne i świetlne, t' 

czterokomorowe i t. d. Bwojego czasu-w wielu wypadkach to Łódź. stoi za nią zaraz-w pier-
. Lekarz stały i akuszerka na miejscu. . ł· '.{! t k t·· ym· ęd . 
Ceny umiarkowane, poczynając od 2-ch mb. dziennie. przYJę a ona . iOrTIly a os re, ze· sz rz Zle • 

..., _,._,.,. ..... _,,_,._,.<:;_~ ___ .., ""~~ ........ <:;-ee€E""~""'-.... ..,.~""""" ..... <:! ..... ..::: ....... "" ....... <:!~ ..... _ ..... ,.,.~ by~a, . ńa we·t przyczyną. hałaś1 i\vych . t 0kbjawy pOkdr~kżeniakżYkcia pU ła11cUaS 
r!l<:f.~~~~~~~'=~~~~-~~'=-:::~':!"i:i""'-_<:::'~-~. ""'~''''<:::'<:::'~_o;;<''',<::_<:::. ..... <:::'<::C:;<:::<:::.... ....<::c:~-::;""~.\\ manifestaćji ludowych, o których. spo y amy na az ym f o U. 

· ~ WIJ:'LKI WYBÓR KAPELUSZY DAMSKICH ~. w właściwym· czasie. wspominała. służ.by d0I:?~w~j wz.rOSła. v.: dwój-
w L i prasa:.·' .. ... . naęob, a Jej "mne wymagama". W 

~ L II · "m· Przejawy drożyznynajjaskrawiej wy.ższym jeszcze sto~unku. Cenywę· 
~ a at·· o· n m wystąpiły oczywiście w więksźvch g]a dochodzą do cen kartofli. Cena 
\Ii ~ ~ t .... . . .~!\ . zbiorowiskach ludzkich, a więc"'::. w '-rńięsaza' ostątni dziesią.tek Jat po-

· ~. ././ .. m miastach: Ofiarami jej padły prze-' troIła~ srę '·prawie. .. . 
ti. ..: ... PIOTRKOWSKA 83. . .. 119~12 J w~żnie sfer~-. ciężko ~~ ,chleb. pni- .::,Bardz6 :~~f1ne ~~~u:~ent,y przed. 

· ~~~~~SS~Ś~;;)&SS;;~S~~~SSS~SS~$S~SSS~~sssss~:~:::~~~~~sssS>S>ssS>S>~ cUJące, a~lęc-robotmcy •.. _ . ... staWIłby wspOkzeS~OSCl t~n pO,my-
- Ś~ea!njia 5," _..." , ~. I wQgołe w całym krajU na- : słowy :Człovliek, któryby zdoł~ł ze-

· ~i:'~i,~~or6~!!!~'''~~,':::,~:,:~~ IIIDOWJ·· R8l~łalll~[I~ngw .c~~~~~!edz~e:!ą~~~.;~~ ~rOj~Zl~~. ż~:. :~~c./ ~~.~:Ćja~10s~~~~~Z~~sta;::~i~: 
. . Illoczoplciowe i kosmetyka 16karska. Od <dnia 1512apaŹdz~rnik~~ ~clągłeJn. ,.łagodmeJszeJ hn]1. }uzto ka~"l1arllI 1 cuklerm łodzbch, cho~ 
· I.ecHnie s"pbilisu salvarsanem Erlich·Hata ~606' i 914 (wśródŹYl. , k k h łt hl' . b t t· d" k· 1·· 

nie). Lecźeni"elektrycżnością. elektrolizą (usuwanie.szpec'l,cy~11 ,,.,,,OS nmrsbmski różnica 31 min. wczesnieJ"). w. s o ac . g,,:,a ownyc J pozwa H- - Claz y . za os a l1I ZleSl \ te a.t • 
. ~.~c~~\\? t~wf~~e't~al'{~U Ai:d;~:"r~~ięf:zljmm:'2~olg~l w. KI! l . F b·· ., . d k lający~h praWIe naoczme obserwo- Szklanka herbaty doszła do normal-

DiapańoddzielnapoczekWa. 0:5210 ej a· ryczn 0-4.00 z a - ć h t·· . .'. b . ." 10 k k 2· 
gdchodził z Łodzi~ a) 12.15, b) 7.20 wa ruceJ c!snąceJ nas· SI u y. . neJ ceny op., awy - l. kop'ł 

10.00, dJ 12.5D, ej 1.90, f) 3.45, g) 5.45 h) 6.43, Wzmogło SIę to od roku 1911, nawet nr trzeclOrzędnych lokalach 
11.45. "". ....... .... . .. :... Jfi '"7· 700. któremu to\Yarzys;lyły Idęski ~oJni-· publicznych. ' nie mających do pad 

Jrll"zyc •• ouzą ... 0 _o ... z.. ......, .= h" k .. ł k . k t . 
9.85. i) 10.40, 1.00. j} 4.B6L &eS. &.55, k) n.oo. cze, c OClaz e onoIDlczme zaczę o ryCia OSZ owneJ opraWYf Czytajcie "SMłECH"! 



Nr, 19 

, ·Piśmiennictwo więzienne. 

P,r,of,es.o'_'r'S,pł",eW" U, dzimy naj zupełniejszą. inercję i bez- .. , o 
- 7 t ' N<iczęlnik ,głÓWfit>go ?aFządl~ ~l~:;lleu .' 

czynność tych sfer społeczens wa, kólIlikiem polecił naczelnikoGl vi!ę1.łeU naby-
'któreby właśnie powinny prżyjść z waó dla bibljotek więl!i'ennych 1'1ię~!ię .gen. 

Z funduszów, lf>kie zarząd główny 'I'--:va 
kółek: rolniczyCh otr!l.ymał .lo rozpoIządzeuUl., 
zostało n';i1!gl~dniollJeh: • 

1) 601 kółek roluicsych; 2) 14 społ.:k 
szkoty m nzycznej ' He1fgata (ucz ell GiraJdoniego 
i Ławrowskiej) uazielalekcji prywatnie-łą~znie 
z :Ł-eorj-ą muzyki i estetyki mnzycznej.-Warunki 
niliterjalne ucZniów, obdarzonych wyhitnym gro-, 
sam -' będą uwzględnia.u.e. Opracowanie reper-
tuarn, WiadoIDQŚc:-Adm. Gaz, Łódzkiej. 1:::61-3 

pomocą. -, ' ~ NieezwQłodowa p. t. "Opowieść Q ::en~l ro~ 
Układ stosullków gospodarczych svjskiej". Dzieło tu ma piZJe:r.'1'll~ SIę do 

W naszym kraju nie zdohil dotych- r~znowszeuhnienia wśród więźnij'\" wladomo-

t ' . d' 1:t k ktyw soi -po-aytectnyrh z ·jśtorji. .. 
czas wy worzyc ~a nye ore .'. Jak zazna\:za ,.Rieez\ tę gamą, ~sJ.ą:k~ 
ani wynaleźć skutecznych środków zaleca ministerjum oświaty dla btbllo~ek 

osz<:!t;ędncśei i po:iy~tek; 3) 53 3wierz-eb!lo. 
śd crminnych; 4) 10 urz.ędów parafialn1' h. 

°Razem dostarczył urz:;rd główny 1· .. :\ 
kółek na fi78 zbiorowych ';!mń""il?l1 .Rf) 'kil 
pudów 7yta t 40,000 pudow pszenIc.,' '.i. 

14293 gospodarstw. . . 
, Drugą akcją, którą zarl~d ~. ho l, r:, 

W barach łódzkieht wyrastają obrony. ·L. szkolnycb. 
eych dzisiaj jak grzyby po deSZCZUJ Ostrzeżenie dła __ ychodźców. 
częstokroć różniących· się jedynie, N J ł I l· I Al\ li KuIOIJja rosyjsko-lJurześeijańsl;a 'N Fila .. 

.przepr(}wad~ił, było_ do~tarcz:nle. IDemnJ:tn~'" 
dla ludnOŚcI, dotknH~teJ kI~skaml. ~ele~ \~l,_ 
starozeni!l na ziwę hOlUecznego pOZyvnli. 

,cudzoziemską nazwą od dawnych • atD~Zm~j nl~Z~ ~zmJ, ~anl,ll delfji- informuje za ")ośredn:ctw€IIl; e:uber~ąto. 
szynkowni-za kawałek sztuki mię· J U 'rów ludność pltństwi, M ~becmę lRUuJe w 

nia. 
Ziemniaków dostarezyl fillrz,~ główny 

1,QOO w3goUÓW, dając je potrzebUjącym po 
zniżonej cenie k. 4 z:\ 100 kg. (l rb. 60 kop. 
za 6 pudów) loco stacje odblOrcze. 

~a płaci się dziś tyle, co kiedyś za -- Ameryce zastójprzemysłowo-ekonom;c;.ny w 
• Slt'rokiml l!8kresie i dlategOc wszyscy nowi przy· cały ob"i,ad. Albanja otrzymała panuJącego. I l " 

d l"' t' ~~.. b"sze-robotniey_ maJ'ący aadziejc2, 7.,:n2 ez. c Z1fO· , L:>cg wypa ~l ost'l UlaSuowlal.l\ go W ' ,- d t 
-Te zaś" produkty; 'które nie po- bardzo, przykr,}'ch i nieprzychylnych dla b~k w Ameryce, muszą być narażem na () ~ 

ruszyły się \\' CE'nie~' narzuconej po\\ierzonego mu urzędu warunkach, kHwy l':R-<Kód. , . . Z Cesarstwa. przez taksę, zwvrodniały w· kształcie Zamęt, łąki obecnie panuje w tym Informacja ta przyda Blę l "Ielu wy-
J .' clludźcom 3:111du uasz!:'gol jeszcze 7.ywiącego 

"j istocie swel'-w'ilości' i :w"'J'akości. kraju' czyni, jego '8tanoWl~k, {} niepewne,m l , '.? • A e I OrY"I'nalna n-.:lotyna. \~ 1Io:;kw.i" 
d t ślepą nadzieję na złuąue powovzenlew m - ~ ~ - o 

"Bułka za dwa grosze stanie 'się nie- wątpliwe, czy mu u a ~;ę kU ;rzymac _na. właś-c~iel drukarni, m~eszc,zanbił1: S. M, BII~. 
. niem.równowagE?-. KW,estla~ -tora pJrllSZaryce. ." .. t 

długo okazem, żdąźaią.c'ymdo ob- umysły polityków .~są wątpliwości,. czy, Wynagrodzenie kołejarży. likow, lat 44, popełnił samo oJs WO W o-
serwacji mikroskopijn' c~ stojąc na czele zarządu Albanji. zdoła on Od siernnia l. z~ podwyższono 'it'ynagró. kropuy sposób. puśdw~zy.w ru.eh el f.' k-

Ciasteczl,o za dziesiątkę-coraz doprowadzić kraj do śamodzielnoś~i poli- 'dzenie wszystkicll pl'acow!likó~] kolei Nac- trj-'czną maS7.ynę do r07.~lI:ama pap1e-ru, p.od 
d .. . • " h r 'l.~· l.' • h dt>żki i astr\.' nóź. p. o.droz,Sl. g. łO,""ę, kt9rą rnnieJsże~wiemy o. tern" wszyscy, h~ ·tyczll-€jiza '1seuczymc asplrac}omswyc wiślańsk;Ch i W.-\~ HHlcusltieJ pOu-lera}ąeyc y " d ł 

t . d" 'd - . d' poddany(&h. , .. pensii mniej nfŻ rb.·, 600. roeznie. Obte~ie maszyna moru ełłtaI ms dZ t?,az. zJ ~'ł . 
ez coraz rza ZIeJ Wl Uje praw ZI- Oczywiście ostatnie to żądanie byłol zarząd kolei NadwiślańSkIch otrzymał zaWlIl- Zaniepokojona 1'0 Zina Je~o ygąli:: we masło. .. b:y do- pewnego stopnia chi.merą., albowiem damienie, ze w r. b. rówuiei ma być pod- obecnością, zarzą.dziła ~:"aUla. ' . li 

W fym proc"e, Sle grają. role. wszy- "ieszcze się ten nie urod~jł, coby bvł d' d 'ków otrzy z nich zajrzał do druo,:arlll l z przeraze-k "k' I - . ~ wyższone wynegro zenIe urzę ill, _', - niem ueiekł. Widok bł-ł przerażający- Ko-
st ie mniej .więcej czynni i: normal-' wszystkim degodm-;Il-· ." ,', mującyeh od rb. ,SOO do 1,800 r06Znl~ lo maszyny leżał trup bez gło\l"Y ... ,n:l po-
ne któr8 z drożvzny robią zjawisko' T}-mczaaowy rząd .. prOWIzoryczny, o~- dłodze _ .kałuże kr\\i, 'l1aszyna zas obry-

Po'wszechne życia cywilizowanego daf~ księeju 'w ręce kraj l yon, lecz l,e . k . 
, J '. ' • moza ,IDU go zag-war-~I1towac na czas dmz· Z za kordoIftl. Z!ffil1a mózgiem l' rWlą··· 

.a ki ?re p. t:dward Strl:lsbur~18r sta: szy. Rząd jednak, fak widać jest dla swe:- "" Samobójca listów nie zostawił, a jak 
ranme zanalIzował w_, swej cenne} go przyszłego władcy usposobiony -nader Monografjao generale Dąbro~' krążą wieści, przyczyną było zlikwidowac 

pracy O nDroźyźpie". A więc: pod- Beei>tseznie. Prezydeu.t f2.ądu -tJ:ni~zasÓ-i. skim. Akade1llja 1mfejętności w Krldwwltl nie interesów. 
nie~ienie stopy żydarrej 'warstw v.:ego.łzmgel .Kemel.?el"po~.n:o, u.~:~n~~:z;e zamierza w I"ok.n J91B.,k'J "7 setn~ rocz- NieOOBzczykbył obarezonyliczną ro-
'·recln·cli' . "'s y' h t l' b ma, 7e nędZ,le ,pflTllerar kallu,d",;a . lei- ł ' H D b k' dziną. rDWr~Sl\ lego b:.:ły n~ezłe. drukar· 
... .1 l TIlZ z C w z ros . lcze ny k·' ł - - . ,t. d ",. " nkę zgonu ge'!e",q 'l. ą rows ~ego, wy~ nia ławaJa zada.walui3J'ąc· dochody. Jed. . 'k'; :' " '-" ,IC 1 mf}caratw,. \\~S,tąph Je, noczesrnawpo- d"e' '}"eo-o' mQucO".fJ"" nauko~'" oprn6()Wan"- l 
maJą~ ow md\iWIdualnvch k tele . a ." • '"'d' 'h'': - .. naŁ ~",:"~t!lierni -czas~' Z powodu strajku, 

. L . . '" . ol, i ar rozumien:e z,: młodoturk~im:i> nietJlko, nIe artvstvC?ll!e oz o lGną. 4. ... ",ba J • • l ... t . 
i trusty, ogóhIa zniżka pieniądza, mauąc () 'odd.nili kraju w ręce k;f.W'i~ . ··Z te>go powoda Akademja juidJisiajz.mu:z6Ilf ,był drukarnl~ zam W&C l In eIes 
~powodowana doskonalszym rozwo- da~~ lecz: 'pr~eciwnie~ ••.. kn~ją: zaID:laty o. uprasz'1 () n-ada;yłanie -jej m.3:tErjałów, do,tYl. hkWI+dow

S
' ~.c. anie nauczycteikt W tych 

jem i dokła.dniejsząorganizacjąkre- umezalezmenm"AlbaqJl, od .mH~dzyn3:rod()- czaeyeh geller.!h\ Dąbwwsinegor rozproszo- d' h Il
h
al

1 
t-' d k" .,k zał za 

d tu. w:eJ kom~ji.Wezwała ~ż ona ~dr~dl~e~- ny~hpa całej Polsce IUaC mo} ews.I\.l są o "rt;'ga'it'y ~ a • 
y ., - '. ,. kIego bela. do uatychmIa,swweJ<ayuns!ł, . ,Pożądane są do·kuma.uty; listv przed- llcz~ie pannę Amelję L~bartównę .. na mp;h~ 
. ~e~h Jednak: drozyzna ~y::~~es_t Jakież je~ jednak zachowanie heja. Oto miary rozmaite kt6re były..vłas:.toścrią Dąb- cema 3 rb.a.ry z zamla~ą ~a Jt:den dz,~n 

ZJa WIskIem powszechnem,. }eshcter- śeiąga on w okolicy Valony wszys.tk,lch ro-wskie:!!o, Rie~nana portrety.- r-reiny i t. p. aresitu lm _ ,,_tajne naUt;UI.l:'I:'" Języka pol.slne-
pi przez nią nie tylko nasz kraj, s.w;r~_ zW:al~nillków' .TY':lcz;asęm j~<inąk pamiątkiluh <unośei- (ehoeiażby .. druhne go .. w gmmm Krllgiansktelt gub. 1ll0hJlew-
lecz w równym stopniu cała Europa Sl'mlaEssada-paszy zB:JmuJe Elbassan. szczegółYI_ wła.śe-icielom jest, oczy- Sklej • 
. Ak' t· t k d t Narcidliny niezaleznej AlbanIi odby;' w śeie. _'Zftp."wniony, .,. ,-
l ,mery a" o ~ osune. . o ef?o waFisie.więc w warunkaeh. pe'łnyeh trwo ~- -Pomoc głodnyq(w Galicji. Akcją 
powszechnego obJ~wu W zy.ClU ws~o~- gi inie-apodzianek. Qui vivra.v\erraj:"mówi~ ratu,nk~'l;Y df,}.klliętej~;głQ:dem Galicji ki~. 
czesnym społecz:enstwa l adrmm-francuzL ruie k-}m~tet. kl"lijowy pod przewodnictwem O Kanipanja przeciwko "Kijewłaniłl.~ 

l Litwy i Rusi.. 

stracji ,-" jest w róinycI,. '. krajach .- __. " '"l< X JE nam!estnika Korytowskiego.W skład Iw- wiU. Przeciw naC]OllUlistyezuemu" K!jed:i o 

różnym. '" - mitetu wchodzą, przedstawiciele wydziału kra- nińowi" w koła'tlhprnwieowyeh prlJwtl::zonu 
W Niemczech, rtaprzykład, ~ze- lńformacte. lowego, giównJeh korporacjirulJ;lic~ych ibiu.· jest energi~na kampa.nja. Dla przed wwagi 

. k l h' d ~ fa Patronatu dla spółek oszczędności i po~y~ powołano do życia nowe pismo DKijew". a 
C'lW o si nym ,o .Jawom roży:zny ~odługic;h cierpieniacb ••• -. ' czek, Cen traln" mi kor,;Or;l.rj3m~ tolniczemi prócg tego. _ jak dUllosi pism,} Il Kało . 
pr-zedsięwzięto .ódpowiedn~. środki M:inisterjum --komunikacji o-kólnikiem do są: c. k.'ręwr.r:.yst?ło gospL·(lureza we LWG- kołA w r&z],;;az;ie do H-go korpusu armji, 
z~radcze, ,: któr.e, jeśłi.~ie '" nSi,lI1ęły 'zBrządówkolei zabroniło służ{}iepociągowej wje, c. .k. TO~!1riystwo rolniCze '. w Krako- stojąCE.'go w RÓ\Tnem i DubUlt', 1Iabroniono 
zupełnie z widowni żjciatego -nie- budsić"potłr9illy,chpierwuej i dragiej klasy, wie; zarząd gł6wllY,Towanystwa kółek rolui- oficerom prenumerować nKijewlanina ~. 
proszonego,goś:?ia. to, w każdym ra: jadących w pociągach bezpośrednicb, w po- czyc:h i "Silskij Hospodar" - stowarzyszenie D Odmowa. Gubernator grodzieński od-
zie wiele' osłabiły jego działalność rz-e iloenej, pomięd»y godz. 11 i 7 rano. Od rom eze ruskie. . mówił p9J.\1iolenia na kIł1l66rt-hal. kwry si, 

, ., - podFóźllyeh" takicb polecono odbierać' bilety Pierwszą akcją, iaką komitet ratunkowy miał odbyć w Białymstoku w dniu 19-ym 
destrukcYJną. służl!ie konduktorskiej i przechowywać je dla przeprowadził, była' d:łsrawa z,bói> ozimych b.m. na IzeCZi uiezamoiulch studentów«po-

Pod tym względem u nas wi-' kontrlJli ,lsfehie. pod zaSie-;vy, laków. 

t 

CONAN DOYLE. 

" 
&mierć 

fi} 
dach,:; potem' stuk otwieranych ·i zamyka-
nych drzwi diJ sj'pialni~ , 

Następnie, ku memu wielkiemu zdzi
wieniu, ząpanowala cisza; ktqra trwała 
dość dIugo. -. Wyobra~iłem Bobie, ze przy
były ba6znie przygląda się choremn. Nare
szeie rręcząca pauza skończyła się. 

-' .'., - Holmesie!-krz"knal Smith.-Hol-
sławnego dete~tywa. '-mesiel .. powtórzsł stanowcz,rID tonem <lzło-' 

, wieka, . który, budzi" drugiego. - Czy mię 

,- SwieŁniel Watsonie. zrobiłeś wszy
stko, co mógł zrobić najlepszy przyjaciel. 
Teraz możesz zniknąć ze sceny. 

- Aleź ja muszę wysłuchać djag-
nozyl _ 

- Bezwarunkowo, powinieneś. Ale 
Eądzę, że djagnoza ta będaie szczerszą i 
cenniejsgą, jeżeli Smith będzie przekoJJa
nym, ie jest ze mną Bam na, sarn. Tutaj 
W ścianie są ukryte drzwi, Watsonie ... 

- Drogi Holmesie! .. 

słyszysz? Holmesie! 
,- Tu nastąpił szmer, jakby ktoś po

trząsał ramię chorego. 
. -To pan?.-szet)nął Holmes. - Nie 

-śmiałem wierzyć, że pan przyjdzif' .. ' 
. Smith roze8miał ~ję. 
- Ja myślę, ześpan nie śmiał wle

. rZ'yć~-rzekł.-Ale mimo wszystko, jak ran 
widzi, JEStem. Pan cały płoniesz, jak w 
ogniu! .. 

- 'To bardzo szlachetnie z pańskiej 
strony •.• , Bardzo szanuję pańskie wiado
mości naukowe, •. 

Gość pa!'sknął śmiechem. , 
- Niema dla ciebie wyboru! Pokój 

jest tam dość wygodny, hędz e ci tam do
skonale. 

~ Pan ceni? Naazczęście jesteś pan 
jedynym ez1'owh~kiain w Londynie, który 
zna ich wartość, A czy pan wieJ co panu 

Nagle usiadł i bacznie począł nad.,. jesi1 
słuchiwać. - To samo ... szepnął Holmes. 

- Słyszę stilk kół, WatsonieI Prędzej, - Aha!.. poznałeś pan symptomaty? 
prędzej!.. Jeżeli choć odrobinę' mię 1\0- - Zupelnie dobrze. 
chasz!.. l·nie poruszaj się, p"miętaj~ chD-_ Taak. .• wcale nie zdziwiłbym się 
ciaiby nie wiem co się stało, pamiętaj!.. Holmesie. Wcale nie zdgiwilbym się, gdy
Ani sŁowa, słyszysz? Nie ruszać się! A bytu było to samo. A źle 2i pant'm, jeżeli 
słuchaj uważnie!.. tak jest. Biedny Wiktcr ostYf!łjuż cgwar-

Tu si/y opusdły gf) zupełnie. i opadł tego dnia •.. ' taki silny, dobry młodzieniec •.• 
z powrotem na padu:;zki, mrucząc coś nie- Było to bardzo dziwnem, że· w centrum 
lrozumiałpgo. Z pol;ojll, dokr!d usunąłem. Londynu zachorował na tę samą właśnie. 
się rn:i,iegnie. słyszałem kroki na scho- jak panmó;wiłeś~ azjatyck~ churob~) W któ-

"waM!eeę J 

tej ja' je tern spe.!jalisią... Dziwnywypa- pan wie, co było przyczyną śmierci mego 
dek, panie Holmes. Bardzo to jest spryt- kuzyna, nie o nim mówimy teraz, a O 
n-etlh że PRĄ dostrzegleś to, ale... niezbyt panu. 
byleoy przyjemne m -dla, mnie wyeiągn~ć . - Tak. .. tak ... 
stąd jakie przy'czyny i skutki. - Os.obnik, którego pan przysłałeś 
. - Wiedziałem, że' to pan zrobiłeś .... do mnie. mówił, ż.e ~razileś się p'iU od 
, ~ A.ch, wi~c pan, domyśliłeś s:ę? Nie chińczyków w dokach. 
wiem jednak, czy pan móglbymi tego do- - Przypuszczam •.• 
wieść. Ale jak to wygląda: pan POS1&dZiLSZ - Dumny pan jesteś ze swego mózgu, 
mię o te straszne rzeczy, a potem blag:isz co? Uważa się pan, mister Holmesie, za 
mię o pomoc, jak -ty~ko spotkało cię llie- naj mędrszego. CQ~ A spotkał pan tym m
szczęście? Cóż to znowu za taktyka, panie zem mądrzej~zago od siebie! Proszę 
Holmes?. '~sohie przypomnieć, czy nie b) ło jakiej in-

,Słyszałem chrapliwy oddech cha- nej drogi, któ;~ choroba ta mogła przybyć 
rego. do pana? 

-:- Wody ... jęknął Holmes. -- Nie mam sił myśleć... tracę przy .. 
- Pan już kona, mój drogi, ale n'te tomntJś(ś... Na Boi!'&. pomó:de mi!. 

~hc~"b'yś '!1 umaLł. zanim skończymy - 0, ja }Janu POffiv;;f,:! •• IJomogę zro
, .".} ·~>:o podaję panu wodę. Pro- zumieć, gdzi,~ ,"Hm .iesteś i w iaki sposób 
szę nie rozle ,,~Ć. Ot. tak. wpadłeś \II" to połHżenie. Cheialb\"lll, abyś 

.• L:O~,=. clmith uważnie śledził wyraz pan wiedział wszystkQt zanim uml~ZeS7.. 
twarzy Hol me!S a, a gdy ten wypił wodę, - O ... coś!tol wiek. .. cośkolwi,.:k, aby 
spytał, nach) łając się nad chorym, mi ulż}et. 

- Ct,y zrozumiesz pan. co ci po- - Boli, co? Chińczycy porządnie 
wiem? . wyją, ~dy zbliża l;ię koniec. Przypuszczam, 

Hol mes jęknął: że ch wstają pana Euhine d rg:> \\' ki, co? 
-. Nie clił , p.an .. zrobi dla mnie wszrgtko, O l 

J ... tu~.,. drg&wki. CO mozn8. POwlllJllsmy darowywać urazy, 
-szeptał. - Zapomnę o wszystkiem tylko - No, do wysłul.'hllnła mnie sił panu 
niech mnie pan wyleczy!,. ' s!arczy. ~;'.lech s.obie pan pn) pomni, czy 

- O ćzem pan zapomni? nIe stało tnę cos nadzwyczajnego. kiedy 
O ' . poczu!eś pan pierws:-e ohiaw'-' chorob.\'? 

- smlerci Wiktora Bawa1ge.. O Xi,P ... nie ..• uk .. ~ oJ 

panu, żeś się przyznał do tego.: Zapomn~ 
wszystkoJ.. . - Przypomnij sobie, mistEr Hol-

meSIe. . 
, - J~k pan e~e~: ~()że pan pamię- Z d ot 

~a~, lu~ me; pana lUZ me ujrz~ na ławie ~ tllla. tom chory, aby mysie" .•• · 
~w!adkow. .Owszem, zoba.czępana, ale w (d ł 
~nnem pomleszczen;u1 ciaślliejszem, a tego • c. n. 
Jestem pewny. Wszystko mi jeduQ, ezv ~-

,J l'~~. 
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"Nr~ - .". = .N~'Y~~ GAZETA;ŁOąZKAIt. :24 Stycznla.1914 i. • 
, .. : . :0, Uchyltnie "koitfiskaty .Dziennika 

· KIJowstde!Jq·~ 'w :ę:ru<Iafu': ~ob' ; ubi:~głego
. "T,.m~aao'W,1 komItet ,4e ~]H'8W ~aąowy{]h" 

.,. -.4!ł,OOO,OOO bankructwo. Muzeum ·naukU JiZtuki. ""DemouAiemf" w·· 4 aktacb lłprologiem. 
Par;ski rY~~k finanso'wy" ~legł ~oważne- W roku bi:etącym mija 111t20 od zgo- Głównąmł~~kroowftĆ .~d~łe ~'zn:ałolIlity ar: 

zarząd.1ł,ko1diBk~~ nr;. MO· "D.iianuika -Ki. 
J0.wSkI6lgO-, n zamieszcq,aiawleraza .' Rel!l
gjusz:aKwłatkon~iego, p.;i; i __ Oatatnianoo 
nad BIlIterą''; ,pollłanawiajllC tlednol!ześnie' 
wytoclyó pisma proces I!l art. 129 (p. 1:6\ -

l!l1l Wb.tr~ąąnie.uiu,przez .bankr.uctwo.~ lIuanego nu Jana Matejki. Chcąc uczclćpami-ęć tyBta,: :sce~y.lwows~lej p .. R Ze~~~:ws~ 
fi~&nBi8t.Y fianlii~Ia Victąr'a, dyrektorś' .Socie· tego arcymistrza malarstwa poIs:kiego Z8.~ który w ~ro~rm CZalł~EI kene.:y . go ę • 
te Au;Hąire d~Cre~i~", którego zwano .kró· rząd Muzeum nauki~i sztuki Grgani$ttje. W naszem ml(Yś~it~~.~tukapo~S~8za grana by 
lem giełCły". Pasywa dosięgają 42,000,000 poniedziąłek d. 26 stycznia o godz. 8 ła z o\brz.;ml-!31fi powodzenl~n::. w warszR;: 
franków. 'wieczorem w Rali Stow. techników _ (Spa- skim .:ząd<'}~ym t~atrz~ 1l. ndz~~ł~m :. i:~i 

cerowa 21). odł'źyt altysty-malarza K. Z?WSklBgO.1 ~od Ja~o rezyse[jl\;
Krzyżanowskiego p.t .. "Matejko i jego ure' by ta ~I,gdJ'. g,rauil-. . . Według. n.staw obowiązujllcych pl>st~no •. 

~lenal. komltetu podlsgajl\ załwierdzeniu' 
Izby Blldowej. :l:ba.tOlltiskat~ tę uchyliła. . Pol. 

"'-Plony~ ~nkiety 
Tow. Teati". W 

tWórczość", W med~leJ~ o g. ił po połr po raJl ~6 
Łodzi.' Bilety od 20 kop. do 1 rb. przy wej- .<?rlę" arc~dZlełGW' . 6.aktaclt R(j&t.all.t1~! 

ściu na S1:l1~.· .' Wlecz.orem pa _ raz dru~ "DemQnZle~U1 

Z· Królestwa. Spis składek, zadeklarowaDych na utwo
rzenia subsydjum dla teatr1l Polski~go. 

'. '. . . 'Il udzIałem r- ZelaaowsJnegoó 
Z To.~,,,P"J!yszłośeu. 

Zwyc:.:ajne zebran!e ezłonków Tow: ab
Btyn. "Przy'!złość" odbę~ie się w ~niedzrelę. 
d. 25 styoznia r. b. o. godz. 2 i pół w loka

Rb. In przy Stow. nauoi. ul. Kó'nstantyn!>\Vska . 
Sport (Ciąg dalszy). 

§.Z90IlZ8Słuonego kapłana. ]II , 
· D'l. 1,8 ~ •. m •. zmarł'w.Wi,efgolDłYnachpt'o- .', 7.6 AIlth'zejew:sld i:jymf. 

bOSZC2. ~neJscowy. ks. Bolesław Norbert Mi. -;77 ŁllKawski: Wikt.~- . 
Jewsk!." ZaSłużył si2 on parsfji- niatylko: j~_. :78 'Jarzębo'WBkiJ; 
ko. gorliwy kapłatl~lecz ró~nieź jako praca- ",79 Meyrsohn Edm. 

· ,W~lk, kulturalny. przez-załi!żenie i p-rowadzenia, 80' Mantinband I. 
cah'go szeregu instytUCji ta1i:jc~' jak Kół· 81··Ple~inskiAnt. 
ko ~Inioze. 8JHSłka pisniężn, ochr(}ul>a it.p, 82PrQPpe .Jerzy ; 
V § Kary prasowe. .Dziennik Ku- 88 Porucz 

Jawski'" ~a wyqrnkowania artyk,tiju·· w M 2iH 84 PrzedpełBki Ant. 
Hkazan.y z,stał administracyjnie na 100 j·b. [.85. Rottert Edw. 

· z zan:ullI!}' dla rw. ~a miesil\c a 8BZtU. Z po~ '. 86' Ę.y/Sman P. 
·leCelllll włada B·konflskowany Z'o.stał· również '87 Rosent!lal H. 
ostatni num&r "Gazety Radomskiej" za wy.· 88 ·Rubi'enstein·D. -
drukowanie artykułu p~ t. "Upadek marjawi-S9 Rosenblum Sz. 
~yzml~". '.. . . 90 Sopinski Ant. 

','o :.J Dozór nadlr:opalniami.Wo- 'J 91 Sandomierski Zygm. 
:. hec B:z~ri~J;nie .wytW1\uanego braku węgła. w 92 Zybler Sal. 
'kopalaiaeh . dąbrowieoJticb, dla podtrzyma~la 93 Szcz-eśnia.k· JÓz. . 

cen na rynku, co odbije Bill na rozwojnprze.. 94 Truszkowski H. 
mysłu, postanowio?o utWQuyó specjalne po-' 95 Tymowski Stef. 

, ~ady n:ądo\Vych kontrolerów eksploatacji i 96 Tarski E, 
wydajnośoipokładów. . 97 Tomaszewski Ant. 

~z Warszawy. 
, (:) Mi8nowanie-" Władza duo 

98 Wisłacki Jan 
99 Wilkoszewski F. 

100 WeiJireb Zygm.· 

6.- '" nr. 1). 

3.-· ' Z Tow. "Wiedza". 
10.- Jutro w ńiedziellJ w jadalni Geyera. Gebauer :r;MaJikn-CyklO/pem walozyli 
10.- (PiótrkówBka. 289) p. Pierzchlewski o godz •. 14 minul W eh}gtt ~go Masu .. W3lIra . była 
10.,-· 4 po poło wygłosi odczyt p. t. ~Współżycia . niestmiarnEeul"oZ'm&ieo.nll mlH'ł~twem deka-
3.-· zwierząt-., Wejście:-5 kop,' wych rzutów. 21 kt&ryeh ·l).statorEt tom· detete, 
6.- . Czytanki dla dzieói. . zasto8owan,e- pr:&ez G.lle~· zakQd~ło za-
1.- W niedzielę 25 b. m. o godz. 2i pól pasy p(lr~ką Oyldoplł. . 
5.--:- po poł. staraniem Tow. oświaty " Wiedza'" Monrzuk \Ve2Ora.j dGpfera,mdg! po raf 
4. - odbędą się następujące czytanki dla dzieci: w pierwszy :ruldemGuau-o,\UĆ Ilwą :łelasllą, Biłę: 
6.- sali Geyera przy ul. Piotrkow'Ikie; ur. 289 rzuc~ł Ja~.JrtłOllIl kitbkr~tnie ll&: ElJwan, a 

40.- '"Mały Eskim~, w sali::aś Poznąńsldego. dw, rtł7.J' &1łatrak~k zulaluf sił !ui nawet 
.10.-" przy ul. Ogrodowej nr. 18 "Wnuczka Kazi. na łapa.theh. jedune lf~J'ł ir~łko Iłył przy-

6.-- miarza·. '. . trz'ymlWEtlll_ Wałka.. pG.2() .mlalltaoo. pc4Gt 
5.- . C.;ytanki ilustrowane' będą obraialJloi. atałab. l'8SilU.to..· . 
3.- . niknącymi. Ceny weJlfui~;··:ińa:::~rljfftWiW~l"I4;".-;;·'f: Dhłg.l neseI.awana walka. RIJ.ikowicz. 
6."- grosze.. .' .. . . ....... '. . Wildtuan. dla Iitórej Specj~lI::łs,. Z&hrały sit, 

25' -- Zniem.eckH!j •• '.mijFii~oł, ... łff.;;:'wc.z.Qraj taJcie 'łvm.y W' eyrku~ z.a:k:cH}czyła 
10.- Wczoraj \vieezorem fJdbyło się '7 ma. Si~ dl~ Rai;b~ies~ p~eudo-poraiką. W. dwu-
4.- gistracie posiedzenie członków niemieckiej dZIeste] szostaJ mlllU(lł~ gę B'erlł probo~ał 
6,-· komisji szkolnej. Z początku rozpatrywa. ~astosować tyIu,- ~. ~ildm1ł~ przemosł 

40.- no protesty tych osób, które starały się o "walkę poza. dyw~n l tam ~ tak ~tłBi~ Od6P-
5.- zmniejszenie składki szkolnej. Komisja ehnąłslę nogą od baudJ. QkalaJllool arenQ'. 
5,.,- szko.lna zajęta jest teraz pracą nad -vy- że Rajkowioz. updł w t.ył i ~ost~p:rątrzy-

___ 5_0_'_" _ s~ukiwaniem oapowiednich dla powstają-. many.. _ .' ..' 

'chowua iniao\oOwała ks. JuIjanaRystera, 
kapel~na kościoła. waraz. T()w~ dobroczyn
notki sekretarzem konsystorza metr.-war
Iza wilkiego •. 

Rbl. 279.--'- . jącyh'ch teraz na koszt rządu. odpowied- ~ k PrzbkY~~ZCtzaa n~l~ Ił .sę~'t-=I.wBdtm. 
Z przenle8łeniil 1,865,-;- nic szkolnych. uzupełnień., .e . szy . 0a.CI~ ep ~Ll.h... ~e ZU,*,,:.lI o-

Jt . ' PostanoWIOno z (H)ezątklem roku szkol .. strz .dz. ~ la~t to. ial1 spo~b:st&ło.ltUatagQ 

<:) Apetyt Warszawy.. W roku 
ubiegłym w ;'arlil&wsłtich.rzeźniach miejskich 

• . zabi tli nallt!) pnjt\Cl\il oŚĆ wroronogóWt -woł6 w 
, 25,921, cieląt 51,283, świń 224.42<t Do- tej' .' 

liczby' dodać naleły ogromną iloŚĆ owiec i 
barnów, które' Sił bite. w. rzeźniaoh podmiei- . ga; 
sklch w ilości około 150,000 rommie~ 

RbL2,144~-:- nego, o ildmożliwl"~wtyeh szkołach miej- tylko zaltcZ'yli W"~noWt r:v"J"CIQStwo... W~ 
'skicb,które obecnie posIadają 2 lub 3 od- d~e prawideł wO;Uu. frano1l8ki.ej ~py(}h~łłJ18 
działy powołać do bytu jeszcze jeden 4-ty. Się nog~ oef oblalllClich prIądmlOtG.. ;real 

Odwołany odczyt. wzbromonem. 
, Sekcja łOdzKa w:.śrsza~skieg~ .AlIiauc.e . Przyo,l'ł d. Wsi _ iMpiSJ~l lift tlo mr .. 

Dziś ~oteusza '. Francalsa il prąsi nas o xawjaqomienie; że nleJu j.ławnT i' naar lU :fodzIIla<mJ., AbB:i. 
'. ::'~=::ł!t~:;~"deł dźii ChwaUbo- -zapowiedziańr ,na dzien~6 ... Jltin,oall111t.p. EJ p. 
Jutro Miłosza.. , . . Ernesta. pemollou'il na temat "~Dnśża fraBCU-

Kalendarzyk. 

Wschód słońca o g. g. m, 2· - ska" .' uieodDędzie~ :ailJ·~nnW1)dit CiJ>ŻKleg' .0 .&e·· , .• a-... ~ 

Z sąsiedztwa. 

. 'Z h - . A. 20 r' "t ..... ' 21.-. a.c ód .,_. - .• - ",' .BachorGwanilr-pl!lBłe'gent'3" ..-... - .' '-. ._. 

d Te~::~:fi~~8.~~iŚ ,:ne:n~! z~em!: . .' ..•. -.TPW~ at~c:!ł~~! -. __ .~W~~oxaj" ~~~IWi>:'lłu:~~U-~ 
.. Jutro po pot •• OrIęc..w~eczorem~a;n~ Zł~ . _._ ~~dzkafirm_a }lł!ltlufak~~l\"eł1,p;l:l.n,ęr-t :slm';~niow", ~ .iRata" ~~. 

• . 'Operełka, łodS.zka. PZll?r PlęknaTRl~ liawełl1ianef łQ.dtirml:}. ,. Teooo-i Bteig-ert"ma ną '"dG fa. bryki P'w. Birnb&uma 'na uL Woła"' 
X Od 11.. ł W d' lA' zetta.·Jutro popOł' .. ztygarw eczorem. arg.· k ~-ł'" 't' '.... '. . . t k' '. '. '. ", . ..: 

._ . e!"rane upy •.... ' ąl~ !t. na dziewczęta" i "Tango· _ SH~ prze SZ.~_clc;er~z w. to~~rzys WG a'CY1- 1~WBkiei nr. 3. ~zi&wyhulthł ~ poUir. 
llst?pa~a rokuz~~~ego •. zamleszkałEl] "!. ,Teatr _arsz~ Minjature. Cegielniana ne .. z_ kapltałell'). .l~ ,poł mllJona l,b., drog.ą 'Budynki fabryczlle atały W ~łt &łafuim 
Z ~rzewhl> W gD:lIllle ChoJuy, .. ErnesfY~l~}4.Iiow'y.pr~gram operetka, farsB..:kabaret, akcJl wypuszozoue] po ~50, rb. -pusts i dopiim~wrolm biMącym prull'ffr-

.. Weucke, . skra.dzlono parę;..~om,·, wa. '. r~iłC.;: r~.w: ... -Cyr~ .. ~~cłakns TlaOrg~!:.r Rynek . "Optinu. e . Pa. risienne·.m~ Brattni Hur-vi(fa r.68tir.ł W!IJ~iIJ' .. 
'(j b l"" - • t' . '...., ~. ' a:lki ·.a.tletow 'ii';,~~te o g.Wlecz, -.. . ' .', . -_. 
,4 ?/ .,~ OS!!lanmOWi eJ: l~WZ: .'W,~f-:;c-':'Bibłj'o~iijk';~$teJaełskich. {Mikol:ajew W .OptiqU6 P~msjenue" demQu!łtro'Va-parter: ~kl łe teru zajmoWan.a się fedyni6 

tOBel ~o r,D. Na ·raz.le __ ~ ~Br!A!~n.'ka. $) otwĄrtIl;:-~zien.nle od g.6-ej do ~ nt będme drama& śliczny p~ t._ ~Atleta', pod .8stawlalllem maszy.n... ..' . : 
poszuklwan, zarządzanych,Jir~ez.połiCJę~,lWieezorem, w~lełe i świqta od l·ej do .czarną maską'",. ~ 6 więllrichozęściach wed- Poźar.- który . wybuchł ił niewiadomeJ 
samych p08l!koclowaDych~· na sIad złoczyn· 3;.ej pp.. '.' . . ług utworll Breszko-BreS'ZII:owBk ego, przy cz,yurna Jednej 2t sal fabryem\lYcll.; oga~ 

. ców nie natrafiono. Dopiero· onegdaj p. n kCzYktelnl~~ p~~, Towd • 6"W.ledzł ad" DemoDstro.wanie obrazu trw>l2 i pół 'u'ąłl niezwykh ........ rtołcifł; enł,.. tlłld:vt'rek ta. k. 
W k -, 1.' Bła k b ',' "'" iol.r ows a VVJ,. o" .. "" ta. o g. po po •. o . . ,"'I:. "':'10# '1f. _, or-:. •• ' 

ene ~ ,nil łannar~u w. .~ ~c J pozua- 10 wiecz., !I. w niedziele i ś:wi~ta. od godz. IQ..ej godz:ny. Prog~am oprócz t&go obejmuje kilka le Błrei: 1laUllesRlI mlł18~ła g'!} eałliowlo~'& 
a i1'H)Je kon.e, ktore tez foJlcJa odebrała rano do godz. 100ej wiecz. inny eh pieknycn J ci~kliwych ob'razów,: ,w płomieniach" Ił wne-lki ratUmek: okazał SliQ 

ł oddała wlaic. idelcB. Ce) . Muzeum nauk. i i aztuki~ (Piotrko~-" -' . . . . ..' ,niemożliw1fm. 
Z 'I . • ••• - ka' ska nr· 91), Otwarte Jest od 4-eJ po poła.d.niu - Usiłowanie. samobójst_a~ . . 'p . oL·' 'tr T II m" IV d 

X _ zglers .... le,l . ~y po- do l~ej wieoz., a w świE}tai niedziele od 12W hotelu liIIperial pr$y'ul. Piotrkaw-. . .' rocz .tego. a a~~ ~ .: l.. o •• 
grzebowej.. . We wtarek. dala 21 b. rano dolO wiec' . skiej 17 Marja Kozłowska, numerOW3

t 
lat fi5 'dZIały strazy ochotnrczel, odd&lal strazy 

m. O ~otiz. .1 wiecz.. wIokalll Graebscha usiłowoła oŁruó się kwasem solnym.' - W stli. miejskiej' i , P02inllńakiego; ozynne. prlmZ oały 
pr'zy ul. Szczęsliwej 2b/52 w Zgierzu 09- R' O K" 'A nie groźnym oawiezioJllłzostała' do szp. Po. czas, zmuszone b)'ły walczyć z żywiołem. " 
będzie się organizacyj ue zebranie II gru· K . NI.. .' .' znańskich... Pomimo energicznę-g,o·l'.atlłuk;u. Mrą! sj.Q 
PS', I zgierśkieJ kasy p06rzebowej, na. któ- jednak dach ofioyny ~.donill nr, 11 przy ulioy 
remprzeprowadaono z08taWl wybary przed- - Osłabienie. Dzielnej. W kóńcu straźy po i'rz&ob-gorlaitt-
BtawJ(li.~la oraz pełnomocników grupy. Na rogu ul. Zarz'ewskiej i Grabowej ma- aei : praay' udało sit: stlumić pożar. Strat! 

-=- Od_owa. . leziono w _stanie "oieprzStomnym Emila Stel n- obliezailł lllł 4(}}OOO rb •. Cyfra ta. d'akładnle 
Ministeljnm Bpraw.wewnętrznych od- . bantlta, lat 34, bez zajęria i miesakanla. Od- ieuaenie mołe hyć ustalona. 

',.Z· .·p·IS. ·_m.·.·.··.· rO'sYJ& sk. ich;." ,mówiłó magiatratowi łódzkiemu wydania wieziouo .go do '8zp~ Aleksand[a •. ' . . 
. . . liubsytljum jednorazowego w sumie 2,000 - Posiek;ana toporem. "F' A. ~v· 

- .. III I llil at';rjilm spraw wewn'łjpZD:rcIa' rb, dla Ligi prź:eciwgruźliaej w Łodzi. a Przy ul. Widzewskiej J 51. Marianna An- .u . l~il f 
o zjeździe oświatowy-. to za względu na stan finansowy łódzkiej łoniak, robotnica fabryczna, lat 34, pOBjek~- W celu tlCltDIlIa I .. p..lfr,Jda. yfra Seli. 

Ministarjumspraw wewn'łuznych bar- kasy miejskiej, której. bu?żet wykazuje na toporem przez męża odniosła rany główy 'na dła~orelftfeiro ~loii'lfft-K"lrmjtet1i uadzor~ 
dzo uwaznie śledziło za biegiem rozpraw wciągu lat ostatnich deficyt. i twarzy. . ' . ozego Tew tl'zyst\va, r..r",Ij lowego: m:. -Łodzi, 
zjazdu oświatowego. w Petersburgu i ~a- . 8dezyt. W Bianie ciężkim odwieziono jl\ do BZp. który b.rat 'nadto ezynuyl;udział w komisji 
kreśla już sposób organizacji. podobnych Towarzystwo Krzewlę,n,ia .oświaty przy ,Alęksau!ira •. · . " budowlanej gmHchu Tow8rJystwa, Dyrekcja 
zjazdów w przY8.lłQś~i. Zjazd zdani~mmi- pomina, iż: dziś t. j. W Bob~~f} -~ gbdz: 81

/2' . - Przy prac:J'. ofiarowała' na Hecl Towarzystwa dóbroczyu:" 
uisterjum wykazał. ze w przyElZłośC:1 nale- ,wieczorem, w lokalu przy ullcy Mlkoła- Pizy ul. W;~r~bo~ei 7 Teofila Sflyml\ń. no~i rb. 100.. 
ty ograniczyć li~b'l uczestni~ów .zi.azdu ,jewskiej Ml1 adw. przys, ·Eug. ~~koł0:V~ uarobotnica fabryki Wernera i S-ki, l!,it 38, Za dar PO:WYŹSliJ zarrzfid skłtlda serdecz-
3'00-400 dele~atow_ NastęllDlB IDllllsler· ski .wygłosi odczyt p. i • • Siczęscle".. JU- maBzyna poszarpałajejlewą ręką. ne podsi~kowao:ie. i wyraża szanQownej lO. 

jum pragnie mieć bardziej jednolity pod tro t. j. w niedzielę 25 b. Dl. powtorzYPrzy ul. PUBtej 7 w fabryce Tntemana .diwa zmarl;egll lIZezar~ wpółczucia. 
względem wyks.ztałcenia skład zjazdu, gdzie- odczyt pod tytułem .Matka a Matka a • port jer fabączny., Karol' Knaeht, lat 86, par- -o-
by oiobJ z niźl:lzam i wyiszem wykaztał- Bilety wejścia od 10 do 50 kop. dla wanyprzez transmisję literalnie zostahmiaż- Ostało' fa poclta.. 
ceniem nie mialJ jednakowego- prawa gla- ozłonków ó kop. diony tak, ze różne ozęści ciała. zostiiły roz.-
BU. Referaty muaz1) bye ściaIe rzeczowe, ł:.ódzka straż ogn. och. la11cou'Q pO sali fabryoznej. Smierć nastąpiła • 
~ nie dot~'kać spraw og~lnyc~. Mi n isler- W poniedziałek, dnia 26 stycznia r. momentalnie. 
jum z~u~.lOne było. t~m, J~k pl~ze. "R.ussk. bo, O godz. 8 wieczorem od~ędzie się ćwl.. W fabryoe przy ul. Północnej M 26, 
Słowo '. l,Z .m~łoruSllll ~alIezyłl slebI8 do czenie sygnałowe I-go odd.zIału łódz. och: Franciszkowi Matczakowi robo h lat 29, ma
IJbcoplemlencow. Btrai ogn. W domu .rekwl.zytowym.tegoz szyna obcięła lewą :t~k~ do ramienia. .. Od· 

oddziału. wieziony do szp. Poznańskicb. 

I f . h dl Raut-Bal. n ormaeJ8 aD. owe. DJiś - w sali Koncertowej- ()db~dzie siO 
Zjazd Ją"aedatawicieJi banków. Rallt.Bal na kouyióTowllrzy8iw~ opieki nad Teatr, Rluzyka r sztuka. 

Wiele hałasu, o nic. 

PARYZ. Dllisieisza prasa poranna. I 
oburzeniem omawia wczorajsze posiedzenia 
parlamentu memieckiego w spra.wIe savern
skiej 'i konstatuje j,ednomyśfnie porażJię OpOI. 

zyeji. Dziel1.niki ~arzucaj!\ partjom obywatel
skim tchórzostwo, stwierdzają, że mowa kan
clerza,' jilk grom ud'ernyła w opozycję i roz
biła jlJ. Wszystkie part je, 3 wyjątkiem so-

Jak donosi .Komm:sa.nt"miasto Aleksan. sierotami. W dziale ,koncertowym bi~rą u
drowsk, gub. jekaterinosławskiej, zamierza dsiał Pilnie: Hadkinowa, Jarocka, Sieradzka; 
zwotać zjazd pnedstawioieli banków miejskich panDw;e; . dr. Prybulski,Juljan Birnbaum, 
do Sdcatowa, o ciem Hwiadomił ilarzlld miej- . Alekaander Herłzberg. Pot!Zlltek Rautu- o ga-

Teatr Polski. cjalistów skQucentrowały siE;! około kanclerza 
nic wiEJC dz.iwnego, ża opozycja poniosła kIl}

DJiś w sobotę o g. 8 m. 15 wiec!'JO- akę •. Z oałej sprawy savernskiej pozostało 
rem po raz pierwszy głośny utwór Wede~ tylko ucaucie zni:echIJcellia i odnosi Bill wra
liuda, a rellertuaru scen stołecznyoh p. t.. Ź6nie, le był!) wiele hdaau g nio.. ski w Saratowie. iizinia 9-ej. 
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pusy turecldB7'W' Dikeli8.00G a pod Perga· 

l
i. p'ol:ska-whsnoi6m1lmskl • rozaZet'2,:ją 8.10' WSZystlrl13 Hnje'koleJowe Ż'Ostałyby z~j~te na mo znajduje łJi~ :5t{)(}1} żCjłnieny,tureeki:eb. 

KAZIMIERZ OSSOWSKI Po ss tem polacy wysuwają si~ uawysolrie tranllpotty wojsk:. " SAWNIKI. przygotowania ~ji 60WI!j: 
,,' . .~. 1ł1ŻYłiłY,' 17"::25 ~~osternnki 'W Petersburgu, głównie w mini· . Rewelacje lloJ"e.spondeata Jłct~'" ny są ccraz widOebnielsze.Turc)! ~~łat12H 

OBRONCA PATENTOWYBterjum8karb~ rolniełWa i spraw %8gl'3nien '. barSkiego' Bwoje wojalia nawet na łerytQl'l1lDl _IlU gar. 
Petersburg- .Wo.znie,siensJdj, Prospekt 20 nyeh. "PARYZ. Kmespondent peterBburs~ skłam. Pod Gimilhbiną, 1?ede AgaB. l Stam-

... _....;B_e;;,;;r.;;;;lin=-..;. . ...;P;;;.Q:;:,;ts;:.d:;a.m=e;;.;,r;:,;str::.·.:.::as::s~e.:.)&:..:;:o.;... __ .J1 Samorząd miejskI. ~EchodeParis. donosi, jakoby rząil ICSYJl pli znajdnjąai'Q Jfnaezne tl1ły tt:reekie. a.Buł-. 
PETERSJ3URG. Koła JlOBels'kie~dy ski zgodził siQ.na wysłlluie jednego ze, BW.O- galia spokojnie pr~ygl,da B1~_ temu l llH 

z' -', d'''''' . państ~~ oczekują z niecierpliwoścIą, ,wyooru ich statków wojennyoh na worly albllns~le,- przedsiębiene !adnej kontrak:Jl. Buł~;,!l' 
,'_ Są' O~. jlizez Izbę Ptiństwnw!,\ ezłonk6w do Komisji przez co ehllrakter międzynarodowy prolek.. końeentruje wojska na po~nlcZ1l serbs\;llll. 

O ' . ,., pojedn~wczej w sprawie samDlząt1n DlieJskie- towanej ałrćji b~4~e zachowany. Znaezne' oddziały ~najdujl\ $l~ W mars:&~ Ul\. 

, zabÓjStWD ilłł&nta policyjnego,' '. go tUa Klólestwa Polsldego. ',,' A-ł' v l~U' ł m' -.o"'lsłlda skarbu. 8trum!cę. pozwala to przypuszczać. obęc zu-
P . '1 l." ~ "-,·,i' 1'8 • JiI .- SZachowanI'" ,Serbl'i na wvp~k WOJny tura-

Dnia 21 b. m.'Wydtiał brny 'sąłiu anuJe ogo ne przshonanm, ze w .<oZ ,"" .I 

okręgowego piotrkowskiego rozpatrywał wJbninIa pTl':e2i Dumę stronników projektu w SOF1A., Były bułg~rs~i mini.... oko-greckiej. " 
sprawę o :zabójstwo agenta policji śledczej. redakcji ))urny, ~!iljekt będzie żgubióny. Pra- stei' skarbn Todorow ogłasza.' VI nM1- . Bezrobocie w Lizbonie. 
Michała K~iorb." • we.:aknydło Rady Inl1ist\\"& WJSllwa Ba pre- rze" artykuł, w którym atakuje 0- LIZBONA. Tyaillce BlrajkBjąe1cb . prs&-

"'! sprawie tej ~yli ~skarżeni przestęp nEe5R J .. omisji iejzDanego reabj{)niB~ Dur· stro postępowanie cara. Car Fer- chłgaprD/a ~iastO.w .poehodach ~alllfesta .. 
ey: Jozef DębkI l Mienał: ZakrzewskI owo. , . . ' - eyjnyeb. PollOlft l1BlłuJtI ,r~spro~lÓ tłumy, 
,Według :aktu' oskarz:eni.a _ w dniu 9-J~' •.•. !I WJe~z.~re:n'" ~ollo~i w numerze dz!-,- dynand, oswladcza, on, Je~t Blezml~r: co sj~ jej z wielką trudn&Scł.l} udaJe. 
września UHl rQkugdy Miehał Kosiorek 8It'!s.Zym, z{j Jez~l~,le~ea l ee~trupl Dna:y- m~ zdenerwowany lczyn\COraz W.l~ Ułaskawiem •• 
w tow1\nystwie dwuchstrażników obćho- W}blOr.ą do K?~lBJ} pOJednaWil~ej w SpTJnłle ksze błędy. W tymstame Bułgar]l S!VERNE. Jak wiadomu, rekrut, który 
d~i BW.ój ~wir,'zan~ażył TIR rf1. gu W, idz.ew- :s~mor'ądu. ~leJskleg{ł ?la Krel~t~a w~łąez., może łatwo wpaść w ,wir zamieszek h " 

'skiej i Pns'tł!jd'wńeh }looejrzanyólndzi me stronn!kow redakl!11 dtUm!kleJ proJektu, t h' t"6" - 'd wnią zak6mnr~ikował pismDm o zaC o~antu SIę 
'l{ . .... 1.. d" ~' -. _." • wtedy samorząd polski możua uważać lila wewnę r.znyc l S a ,SIę Wl o Forsiners, ~ostał ~kazany na 3u dm Aresztu. 

{)SlureJi~ cncąe ilW1euZl~C tnę co aą ~a . ., l " ' .. 29 dw d 
jedni, lm;:yłnął: ,,~tój"iee 'do!górył" im- pDgrzebany_ rewo UCJł. Obecnie, kiedy odsi~dział lUa • na e-
żądał ud ńlehpuzpoł1ów. , Cho_ba KPiwoJ&zei... Z9bójsiwo. uło dlań uła.skawienIe (Id cesarza . 

. ·Poda.ut· ołMywania. lłil~zpOrlÓW j.e l ' PETERSBURG. ZaTząd~ająey minisłer-... KATOwICE. Wczoraj rano, sastrze- 1I)'padek kolejowy. 
den .zo strażników nllwatył' a . drugiego jum rolnictwa, Kriw{)8Zein. POW1l211iie - jjaeho •. .1000 W Katowicach 2 policjantów, gdy EKATERINBURG. Na staeji Nasaul· 
nieznajomego wystlljąeyz 1:iesreni rewol- ro",ał i w dniach ,najł Hzsz)'ch wJlllMia nachdeli aresztować 2poddanyeh !GByj- skiej tikut·jeID p~knięcia szy?-y wykoleił 
wer i seIlwycH go rębmi.Wówcm t~n' dłuzszy urlop zagranicę. skich. . . się p!lciąg pocztowo-pasażerskI, przyc~em 
odskoozył 'W bolr,wyrwał z ąk stfaillika , .. ', ". _ _ Zakóńczenie bezrobocia. 5 wago»ów runęło e nasypu, wagon pierw 
brauning i 'Zaczął strzełae do Kosiorka. i •• abóźeastwó.' języka htewsluJII. .' Hej klasy uległ Btrzapkaniu! wagon poczt~. 
!traZnib~ . 'R,ówńDe?:e.%nie stł2i-elał in'ferw.' _ Wlli' iNO "'h 1<' - G- d • r -eśr - JtolEDJOLAN. Zakoncwny został strajk, wyusz&odzenin. Poczta Jest w • całości. 

. s: . , ~ • ~al'~iJame z Je rUJc wul l. tramW8'OW\'. k tr 'ł - ' 40 t nn ~zy nieznajomy, Strzelali również r łltraz- do mIllIster U'RkRpIa,W wewn~trznyeh' skargę ~ Jeden ezłowie 8 aei .zyCIe, ,es -t'v" 

niey." na to. ze biądZ' . Stragas 'wprowadził Da- '. Organizacja a,.ja~k~. . ranionych. 
8lmtki9m strzałów tyeh zabityzo~tał btJieństwo 'dnddkowa w języh }jtawskim __ o KONSTANTYNOPOL.Mlml~er , wOJ-

namiejfC'll [{i>sjorek, a ruriny w nogę straź· 21 kr~wrl:ą języka pulsklł?go. jliUo1w1ek lll'a- ny Enwer-pasxa rozpocG~l orgamzacJE} a
nik. Z pośród 'Zaś nieznajowych ranny 2.0- wie "SZJS~y parafjanie 'są polakami. Mini- 'wjat'yki wojskowej. ~nany lotnik francuski 
stłlł ciężko j był :aresztowany Józef D~b- ,sterjum skargę' powyzsz~ puzostawiło bez ~-:Vedrines przybył' do KonBtantynopo~18, 
ski. Drugi nazWiskiem Midmł Zakrzewskl, .kuth. ską! uda, BlI~ do San Stepano, aby obJąć 
-zbiegł, i!?cz wkrótce ZOSi3łl1jęty --kierownictwo w szkole lotniczej. 

D 
Oh WJ"zenie .. Bułgarji. 

ęvski zmarł w spitalu i przeciw nie-
mu sprawę umiJrzDnQ~' SOFJA. Było' minisier TheodoI'ow pn-

'sąd skazał AUehała. Zalcrzews1dego blikuje w gazecie "M'rs artykuł,za:wieTAlą~j , LONDYN. Nurkowie,lktórzy spuścili 
na ;!vzbawieni-e 'Wl!ZSlłftieh rrawstaull i silne zarznty przeciw carowi Ferdy:nandowj, 'idę wgłąb morza 1111 miejSCU katastrofy łodzi 
B lat eięiti!!h roooŁ ezyniąe gt)odpowiedzialnym ss nleazoZQAeia ·pOdWOOllf.j ~A 1"~twjerd$i1i, {ie wydobyoie 

bułgarskie w drugiej wojnie bał1aui1!kiej; do jej będzie bardzo trudna, lub ,nawet niemo

Telegramy. 
Tel. T.W.A.T~ i własne. 

ktDrf'j dopuszczono tylko li winy nerwowośei żliwe. 
kr~a. 

SOFJA. Gen. Ficzawokzymał dymisję 
jako Egei sztabu generiłlnego~ poniewas gen" 
Bawow składa na niego całą winę 'wywohi
nia in:enmie'ętuego prowadzenia; drugiej 
wojay bałkańskiej, ora~ wszystkich nie· 
szozęść, jakie z jego powoo~8padły na Bnł
garjl} 
Are$ztowaJiiezł'edziei samocbodowJ'ch 

WJ'1"Ok śmiercI. 

KONSTANTY~QPOL, Sąd wo1enny 
sb,zał}'l:ukdal'Jl paszę, syna byłs50 Sl!eika 
ul Islama na śm'erć za udział W spiskach 
pclitycznych. .. , 

Churchill :?!=wycięż)'ł' ••• 

Re1llfOlacja ,. Ileksyku. 

NOWY JORK, Prezydent Huarta po 
długich staraniach zaciągnął w baukach eu~ 
ropejskich pożyczkę w wysokości 20 milio-
nów franków. . 

Pod Toreonem toczy się ucięta walka 
pomi~dzy wojskami uądowemi a ~ojskami 
generała meksykańskiego \Villy'ego. 

PARYŻ. Z Meksyku telegrafujtt: Gane
rał powstńców Winy poniósł ciężką klęskQ 
rod !fore ]jem. stra.eiwszy 2,000 w pole. 
głycl!. 

NOWY JORK. ~y zagraniczne sta
rają się wywrzeó w dalszym ciągu uacisk 
na prezydenta Huertę, aby ustąpił ze stanu
wiska. Kandydatem na jego nas~pcę jest 
obecny poseł meksykańs:"i w Paryżu, Dalia
Barra. 

Bezrobocie tJ"agarzy. 
LO~DYN. Liczb:l strajkujących tra

garzy dosięgła 15.000. 

Zamach na 'następcę tronu. 
_ BERLIN. Wczoraj, pogódiinie 

';3 popołudniufl3 niemieckiego"ńa
stępcę tronu dokoIla1ł9 zamachu. 
,Do powracającego do zamku Da u:.. 
Hey Unter den Lind.en podskoczył 
jakiś człowiek i podniósł nań rękę. 
W tej ,chwili napastnika ohezwład· 
niono .. Zdaje się ł>yć on obłąka
nym. 

NOWY J.JJł,K.Policja aresztnwała wiel
ką' 8ajkę złoł'Z1ei 'sam.ochodowych, którzy 
1d8newiIi prnwdxiwy postraoh wszystkich po
siadaczy samochodów. W sposób bezczelnie 
odważny. uprowadzali oni ,S'1 mo chody, operu
jąc przewdniewnoey. ' Główny'przywóąca 
balIdy, Rudy, ,został tioresztowany na skntek 
denuncjacji jtig6 kochanki, pQwod'Owanej za

LOND'YR . Wbrew don iesieliiGm przy
,srnlo QO poro'zumiania, Vi sprawio' budzetu ma
Tynarki i z walki tej Churchillwyszedl zwy-
cięZ<ll!, Gabinet przr,ął prawie cały etat Powsta.ie przeCiwkO Włochom. 

. j ządaniaChnrobm'ahudowy 4 ·nreadnoutów. RZYM. Z Ben~asi donoszą. że szczep 
.<)hurcbiU:zaźądaod parlamentupieni~dzy na Sidi el Sherif czyni energiczne przy oto
budową jeszcze ił dreadnoutów. OkBiujesię, wania do walki przeciwko Włochom. Rów
więc. to Anglja. bnduje3 razy tyle okrętów riież inne Szczepy priygotowywują Bi~ do 
en Niemey.' powstania. .,.;- , 

Zamachu 'd()konano właśnie w 
"chwili, kjedy w par1ame~cie ruemie
~ckim t'Oczyła się walka o zaehowa
. nie się , następcy tronu w sprawie 
alzackiej, pomiędzy kanclerżem i 
kQnserwatystami z. jedn~j, . asocja .. 
lIs.faUli j EITonnictwamiliberatnemi 
z drngiejstrony. 

Zailla~bu nie byłt:J_ . 

:BEąUN •• , Orzek;ęm"m: z~n na 
lllI.Stę:pq~ nQou niemieckieg{).lm~~ikfljłł u .. 
rzędowo ~e D zaniachn ~ł~ściwie • lIie .może 
być mowy. Jakii szaleniec, nazwiskiem Sal
man, biegł za automobilewd13stępcy. wyda
jąc niezrozumiał.a okrzyki. Po l':aaresztowa
niu oświadcz.Ył na odwachu, ,że ccll.eiał od 
następcy, jako sWf'g6brata, ,zacii}gruW nię .. 
wi.elk4 pózy('~l;ę rif''':ę7,ną. . 

P:rzeci.w polakom. 

PETERSBURG.2b pr.lykłfldem ,,:N-owoje 
Wnmilł"wc7orojS7.Y , .. Goł:,os RaBi" ,w 't'ore;. 
spondencji z Kiji)Wa oburza si~ że "władze 
admjuiEirHfiyjne RdzieHły rod5inie Masarskich 
J!0zwQle,niana kupno majątku z rąk r{)syj~ 
fIkich .. "Stwierdzić wogóle naieil.;....pitize dzien
uik-z~ w kraju ilueh{H1Him wnhwvpolskie 

zdrością_' 
Projekt wzmocnienia ochro.y. , 

'" RZYM; Ministrowie wojny,. marynar
ki i skarbn złozyli w izbie projekto wzmQC
nieniu obrony krajowej. Projelrt żąda 
1.54,5GO.OOO fr. dla armji iądow~j. 135 milj. 
dla marynarki j 80 mil jonów na lólnietwo 
wojskowe. 

ł W_daCizm prusaków. 

Wrogie -stosunki. 

RONSTAN'ł'YNOPOIt. Skntkiem ujaw
·ni8jącego się w społec.I\sństwie tnreckiem wro
giego stosuuku do ludności greckiej przez 
'rol'lpoezęeiełwjk~tn sklepów greekich w Stnm
'bulei na pr.owincji, zaczepny ton prasy i 
'wybryki obrażające młodzieży tureckiej,pa'
trjarcha postaoQwUwysłaó, do wielkiego we
zyra deputację z prośbą o przeciwrl3iałanie 
tego rodzaju wrogim stosunkom. 

RZYM. ..Trybuna" donosi z Syrakuzy 
ze kilkunastu marynarzy .sł9I,&e~ tam nie. Odrzucenie dodatków kresowych. 

,mieekiego okrętil szkoJnego ,.Hsua". którzy BERLIN. Komisja budżetowa parlamen-
po iKlWl'ooie z miasta nIe zlU!mfi łodzi, ndał.o tUlliemieckiego w obradach nad prelimina. 
,gię ll1łplaiitaeie miejski~, gdzie dopuśeili się 'nem blldżetowym skreśliła głosami aocjali
nie bywalegQ 'W1\udaHzmu. . , : stów. centrowców, polaków. alzatezyków i wel. 

Sród kr~yków i hałllsów pOpt"z_ęwracali !ów·pożycje .. dodatków kresowych" dla nr.z~
cenne rzeźby, połamali. ławki i zniBzczylidnHrów pocztowych ns wschodzie państwa. 
wiele roślin. Zal'7.ąd miasta powiadomił O tern 
,8)sCiU 'komendanta OkT~tu, który {lddał nie
fornycb marynarzy po'! sąd. 

l'ary.E ., pazie 1Ilfoju7 

PARYZ. Na wczorajszemposiel1zeniu 
rady miejskiej- roztrząsam) sprawę zaopu 
trzema Paryż8w żywność na wypadek mobili-
.meji. ", 

Obrady doprowadziły du rezultatu, że 
Paryzna WYllsdek wojny, posiadałby ~apll. 
~y :ŻYWlH)Ści naiwdej na. 4: dur, 

Proces PerJ"Ugia. 

RZYM. 'Rozprawy sądowe w kwestji 
skradzeni~ "Giocondy m odbędą się W dniu 11 
marca l;~ b. 

'Turek się złwoi-Gre1c: się ulepokei. 

, ATENY: Gorącżkowy ruch' i nienstan· 
ne zbrojenie armji tnreckiej wywołuje tn CQ. 

raz wlęltszy niepokój. ,Liczba wojska ur v~ 
'ki!'go, wzrash z duia na dzień. Nl'plZI:'U.< ku 
:lilctyiene Don A'vaH flkr;neantro~'dUO 3 knr-

Dziś do poniedziałku włącznie. Wielki prze~złfJ 2 godzin}. trwający ~rogrant 

L V PTAK" 
Wstrząsający dra:m,t w 8·en. wielkich ezę~ciaah 
II; U"otej rosyjskiej serji z znakomitą~CZERNO W Ą 

w: głównej ,roli . 

. Nad program: ". 

fiara miłości 
Acyzabawna komedja w l"ykonaniu ulubieńca 
. Sz", Publiczności p .2r'en.sa. 

n 
Sensacyjny dramatw-wykorran!u najlepszych artys!ów ~CINES:' z życIa. spiskowców, 

, .' Słrasz:ae &patk.ame pło:nącegopoci.ągu li!: automobilem, 

Ze świata. 
(-) Małżeństwa chińskie. Ju· 

snszikaj obwieaeH chińczykom, że zawieranie 
małżeństw przed urodzeniem zostaje srogo 
W7.hroniunem. Wiek. odp,wiedni do wstępno 
wtmia W 2WillZki małżeńskie, określono od 
lat 20 dla n,.ężezyzn i od lat 14 dla kobiet. 
We~le prastarego obyczaju, rodzice 'Żenili 
cbsieci nietylko w najmłodsZYID wieku, ale na" 
wet w łonie matek. 

Małżeństwo w Cninach jest nie zespo
łem dwu uczuć, dwu sympa1iji, leCi środkiem 
zapewnienia krajowi oby\7ateli, a fodzicom
potomstwa. Gdy dwie kobiety mają zostać 
matkamil II. obie rodziny odpowladają sobie 
stanowiskiem finansowem j towarzy13kiem, za
wierany jest nkład, te jeśli dZl(;lcl, mające 
przyjEĆ ua świat, Dl;ldą płci odmiennej, staną 
się w przys~łości stadlem małień"kiem. Zna
kiem widomym układu bywa zamiana dwu 
koszul. 

Temu zwyczajowi, do dziś dnia, hołdują 
miijOD! ch1ńc$yków. Nieprędko zapewne wy· 
korzeDl go zaka~ Juanssikaja. 
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. aż dZIW bierze. że tIliast . kQl1i woda. nie '.' : Odpowiedzią' na' to pytanie jest zwię 
buc4nie z kQlosalnef musili:.. .. kszający się z każdym rokiem 'nakładka. 

Dobrze 'tu tak stac, . 'zapomniawszy o .lendarzy książkowych. - ' 
tyciu pod arkadami Parco de Julio, tern- Zwięzła i urozmaicona. treść kalenda
bardziej że o~zy wylecieć mogą daleko na ria,' obejmująca różnorodne, zagadnien11 
bezkres La PIaty: ,życia ludzkiego, jest więcidziś.ponętm 

. Wacław BudzjJjskt. lekturą dla całego szeregu czytelników. ~\ 
, (r' d ' Zjawisko to ocenili wydawcy, sple 

: "" .. n.. 'sząc z katdym nowym rokiem, zaspok-oit 
.bardziej ,wszechstronnie i przyst~pnl~mę 
kszającęslę wymagania cZNłelników. N.I 
.szczegó1Iłiejszą w tego rodzaju wydawn1-
dwacl1 uwagę zaAugrtje "świeżo.' wydań) 
. przez Iedakcję.RToniid. Rodzinnej" kalen, 

HENRYK HEINE. 
Z ąklu: 

Senne- WidZ!DIII. 

jętej melodji .. podziemnej,' co wycbynęła z 
głębi na nasz świat Samotność niemal 
pustynną odczuwa si~ w towarzystwie okrę
tów jeno drzemiących zdała od. pogirnrów -
miejskiego żyda. Na tem właśnie polega 
urok La Piaty; że na progu wielkiego mia:-

l. NOC ... skryła mOj'e Ol'fl1. sta daje nam, mir zamyśleń, podnieconych 
-J~ zagadką milczących pob~zeży.; 

Już niemy byłem trup, Niedługo tego~ Zbli2amy się bowiem 
Zbolałe tI]ózg i serce ~ . chyżo do portu, gdzie kłębi się tłum cie-
Złotonow ziIDńy grób. owych. Wita nas przeciągły Okrzyk, twa· 

wy ruch chustek i gwizdanie. Zebrani wy-
2. Jak długo tam leżałem'rażająniecojaskrawo swą -radość z powo-

.Nie wiem. ,Aż nadszedłczas, dn przybycia nowych gości; jednako osta-

. Śród. cisży letwejwiitczoTa, 
' .. W siebr:zystych' b/,llSkaCk nuesiąca, 
Żegnałaś mnie raz 1l proga • 
Miłością ,tak jaśniejąca, 
Jak gdyby dla mnie siędl0ga 

"Rozwarła nagl~' do slonca ~ 
. - Niestety, byM to wtzora~ 

A dziś, witając się ,z tobą, 

~ darz książkowy na rok 1914 w oprncowa
.mu znanego działacza 'społecznego ks. pra 
lata Marcelego Ood1ewskiego. 

Przerzu<:ając te ilustro-wanllksiątą 
'objętośCi 250 stron, znajdujemy.w niej ,0-

prócz powaznych artykułów, nowelI poezjl 
fragmentów.:Ciekawoslek" a nawet ,bumo
rystvcznych spostr.żeżen z życia" obszernie 
i ~y;zerpnjąco opracowany dział społeczno-
ekon ol11iqny_ ". ' . 

Żem zbudził się i słyszę tni nie zostawiają tamtych na bulwarze 
Ktoś stuka raz po raz. ' bez odpowiedzi. Okropny wrzask zrywa 

Gdy znów stalPl/q.ś.:Pfze~Jtt1J4 
W czarnego barwię.gQtębt.~,.;·:-" 
PrzypomniećdiCii1Jem· daremno, 
Jak gdyby duszy mej gJębia, 
Okryta serca żałobą, 

Wierna zasadzie, te .. :>szczęd1UJśd4 
,i:pracą narody się bogacą ·,redakcja ",K,a. 

" ~ .. lenfial'ZR" oprócz uwag teoretycznych, nie-
zbędnych przy um:iej-ętnem prowadzeniu 
każdego gospodarstwa domowego, podała 
wzorową księge prowadzenia gospodarstwa, 
wyznaczając nagrody gwoli zachęty praC) 
w dziedzinie oszczędności domowej. Po
żyteczną tę inowaąę należy powitać tycz· 
liwie. Wiadomo bowiem, że naród naS2 
nie posiada zdolności, oszczędzania. Prze
ciwnie. Ma on bardzo silne skłonności dn 
rozrzutności pokazania się, nieracnowania 
się z groszem. Cnota więc oszczędzania, 
a właściwie rachowaniasi:ę z gro zem, prak· 
tycznego zasłosowania znanego przysłowia, 
,.pamiętaj, rozclwdzie, tyć Z przychodem 
w zgodzie''. p:Jsiada n nas wi~szą, niż \Ii 
innych kn j ach dO::llosłość społeczną. 

się z pokładu ku ogólnemu zadowolnieniu 
3. ,.Czy nie chcesz wstać; Henryku? czekających i jadących .. Unosi wszystkich 

Już wieczny świta dzień. niepohamowany, temperament . połndnia, 
, Umarli wstają z grobów znajduje ujście niespokojnoś6 dusznaspa. 
Wśród ekstatycznych drzeń". dająca na: człeka zawsze przed zstąpie

4.' Ma luba, wstać nie mogę: 
Mój dawny zagasł wzrok, 
Bom ja wypłakał oczy, 
:-Joc wo~ół' mnie i mrok. 

5. ' ".Całusa dam~ Henryku, 
Z OClU twych zniknie noc, 
Zobaczysz chór aniołów, 
Po~ęgę niebios, moc." 

niem na wielką i nieznaną ziemię., Trwo· 
żne milczenie, sćhodzi dopiero na tych, Cco 
już wy..sied1i. Frasobliwość niezmierna wo
bec nieprzewidzianęgo losu .zdławiła ner.;. 
wowy wybuch powitań. Zasępione grama- ' 
dy znikają w bramie przytułku emigracyj-

, nego,bystądrolsiewać sj~ po całym kraju, 
wtapiać w życie, walczyć o byt. 

. II. 

Przepaścią stała się ciemną. 

Wschodzącej ZOłZy przed laty 
Tak olśniewały mnie blaski; 
Trwożylosuzęścia p~CZ1lCie, 
Me lica strojąc w szkarł:dy, 
Że dziś na j;ycitt rediJcie. , 
Gdyś ty przywdzitila jej szaty 
Ja występUje bez maski, 

6. Ma luba, wstać, nie mogę; 
Krew z ser~a płynie w,ciąź 
Z ran, któreś mi ·zadała 
Słów jadem, Wby wąt. 

. "Leciutko dotknąć ręką, 
, Henryku ran' twych zwóJ, 
Przestaną 'zaraz krwawi ć, 
Uśmierzę. ostry ból ~. 

Miąsto samo nie leży tut przy por- ' 
'de. Odsunęło się ~no nieco od rzeki na 
- ri1eWlelkie naturalne '-wzniesienie, ma"ącu 
. 'stóp 'planty portowe i jedyną w swoim.ro

dzaju' ulkę~Pasco de·Julio: Żadne ntiasto' 
. nie posiada nic równie bezczelnego. 

, Idziemy naprzód poprzez wypieszczo-, . 
. rią zieloność plantów, rozzoćzonych inis
terną za:wiJością, kwietnych klombów. Mówi. 
hi do·nas z kamiennych podstawpowaga':-' 
tych, co myślą i czynem. świat W przy-

l znów powiedzą, że ~9.iga . 
Los prieznaczenid}Jfia.ry, 
A:zed sercem cofnie ,się sefU, 

. Odejdzie. CZ!lTa 04 czary; 
Cho'; nie da malej iskierce 
WybuchllOJ!; $f wielkie pO~G:1Y 

Jedynie własJlaintryga! 

Aby właŚl ie w szergkich kołach swych 
czytelników wpOiĆ zamiłowanie do oszcz~ 
dności, redakcja " Kalendiuza" rozwinęła 

, akcję, mająca na celu ułatwienie robienia 
'OSZ~l ę In ości, stawiając na pielw3iym pła
, nie wkorzenienie przyzwyczajenia do skru
. <;pulatnego-zap1sywatiia wydatków. 
. , Myśli tEJ gorąco przyklasnąć naleŻYt 

, . . W.wfd Łaszezynskl. 

8. Ma luba,wstać nie mogę: szłość pOSllwali, a tera,,: stoją w marmur Z·' ." :',.' ·t· , 

Krwią braczy w głoWie ś1att_ zą14ęcinac~.adcctwą żywej wzn!osłejpra- '. '.,' .~·ll:~,.·m·.l',·B.:·nł' .U·. '1'. '~. : .... W,·.·, al Tomiejsce,:w któtemslrze1it cy cywilizacyjnej. Naglewpad<łl11Y VI gwa'r:"~ , ' 
Gdy mi Cili inny skradł':' ne podcienia' arkad, gdzie sżydercza rze. 

gdyż oszczędność-to owa pożyteczna za· 
biegliwość o przyszłość - najwatniejszy 
środek podniesienia bogactwa, dającego 
siłę. 
, Uzupełniają ;,Kalendzrz" liczne ilu· 
strację w opracowaniu technicznem znane
'go rysownika monachijskiego Edwarda 

9. "Z warkoczy mycb, -Henryku, 
Przewiązkę utkam znów, 

czywistość rozbija naslrój. Z tych kramów V· 
pstrych, tandeciarskich sklepów, knajp 

. Erlicha. 

11. 

Krwi strugi nią zatrzymam,' 
I'wstaniesz zgrobti' z-drów." 

10~ Błagała słodko, czule, 
'Aż wszelki opór znikł. 
Postanowiłem wreszcie 

r Do lubej ruszyć w mig. 

W tern nagle z ran obficie 
Krew z dawną mocą rwie, 

. Ból czuję w głowie, w sercu 
I ',nagle "-budzę się. ' 

Tłomaczył Konsacki. 

Stolica. Argentyny. 
(Z cyklu. "Wspomnienia podrÓZne'). 

l. 

cuchnących pijaństwem; brudnych iluzjo- Kalendarz Kroniki. Rodzinnej na rok 1914 z 
nów, dających jeno iluzję· zabawy, z lupa· IJwzględnieńiemslI.raw robotniczych. 
narów Iicznych,otWartychrtaoścież dla 
gości,-idzie cuchliwy odór tycia przeciw- Oprt!c~w~ł ,ks. dr. M. ·0o.dlewskf 
ny wszelkiej ogładzie i przystojności. Dzi- Wydawmct~G; rok y-~\, Warsz~wa. Na-
wna iroł!iałpsu. że wła'Śnieanfyteza ne- kład .,Kromki Rodzmne] . , ,'. 

teln~l~~panoS2Y się 'zarttt 7Z~ plecami Były u t:~3 ezasy, .. gdy;łtalen~zkSiąż. 
ludztwiellfith!" marm.ur zak1litJca ... , " < "kowy, zwłaszC2a pOWSlacb~ praWIe wyłą

. Falą'pW1te",tłu~, wpada ~o nor, WY~v:r;znie zast~p~.-..yałnie1iczne zresztą podów
pływa, T snUjąc Się meprzerwame wpod,ar- ,~zas wydawnictwa perjodyczne i :książko
kadoWJch. ~ro~. Falangą. han~larzy we. Oprócz zaćmień słońca i wyk$! świę .. 
pornop-afJą 1 starzyzną, oszust~WtWJdrw~: tych oraz świąt~ znajdował wniili,czyte1nik 
grosz~w - s:uka tu swy~h ?flar. .Szere?l praktyczne rady gospo 'arskie, trochę lite
sklepow, gdZIe odbywa. SIę Cląg!a !lcytaCJa ratury, nieco poezji,. qdr{}binę swojsk}.ego 
~a. me~le,~egaryl brop, ubranIe 1 mydłc;, humoru i t. p. Stanowiło to miłą rozryw
sClą~~lą . clekavlJcb .. Co za kantor. ~ob~t kę umysło'Yą w chwila-liliwypoczynku świą
za~l1~J;)klCh z czatuJą.~m, "urzędmkle~ ~ tecznego i wystarczało zupełnie skro. 
ktory maodposzukuJ~,-ego pracy,. ~~ląc mnym wymagan1om~łowieka,zajętego 
zadatek, by P?tem naIWnego~. wy:'lezc w ciężką pracą na rolL ( . . 
pole:-.dosłO\yme. Pomysł?wosc r:algłębsza Czasy te jednak minęły. " ' 
1 .nalmeuczclwSZ~ ,znaJdUJe fu. mIejSce .. ~o Promiertie oświaty docierały z kai dy 111 
n!ezwy~łych popl~o.w..Chłubn1e r~zwIJalą rokiem silniej do ubogich, u zaCQfa~ych. 
s~ę sZ.KołyzłodZ171 kl~szonkowyc_~, gdy dworków s.tlacbeckich, siedzib ma'omiesz. 

. Po soczystym kolorycie brzegów Bia4 cl~kaW1 pr:echodme.wlększą uwagę .~- czańskich i chat wieśniaczych, . budząc'Uś •. 
z-ylji.' pławiących się w powodzi słońca i cają na ~ałpy .w o!cme skaczące, nIZ na pione umysły do innego żyda, tWDrząc od
,przeczystym siafirze oceanu,-jednostajna własne kl.eszeme. , .' '.. .. mienne wymagania, rozszerzając nowe wi-. 
'równina La Płaty dziwne wywiera wraże- DopIero ~oło ~achll~ rzą~u ~ pał~c.u dnokręgi myśli; uczuć i czynu. Czy jeduak 
'nie. Przygnębionym trochę tą szarzyzną pr~zydenta urywa Sl~ ta r! __ ka zycla ml~J- kalendarz utracił dzisiaj cośkolwiek ze swej 
nizkiego miasta rozciągniętegoi niby oul- skle~o, by wypły~ ~aleJ na Pasco Col~n: popularności? ". : . 

. war nadrzeczny ginący gdzieś w mgle od- My Już tam: me pOJdZ1emy~ Stańmy lepIeJ" -

Antoni Nowacki. 

Z powodu wyjazdu do sprzedania 

lakładfryzjerski 
zaraz, bardzo łanio w dobrym miejscu. 

WjaQQm'DŚC wN. Gazeeie Łódzkiej • 
300--3-1 

Czy ·doprawdy 
Pani jeszcze nie utywała kremu 

»-->--...--.". tak bardzo rozpowszechnionego na 
całej kuli ziemskiej ,z niezawodnym 
rezUltatem. Wydatek nie2maczn:y, 
a korzyść wiel'--..a. '. WśmIlde 
opalenizna. plamy, pryszcze. 
ty i liszaj e natychmi2st h,.71n"",· ... , 

mie Zlńk:aja. Dla unikniecia 
dowmctwa' sprzedaż tylko W 

dach aptecznych ha 

Nawrot NQ54, i, 
tynowska 75. 

Cena za słoik 50 kop.. mOJcme]a-y 
75 kop. 

dalenia. PrÓcz' kilku jaśniejszych drapa;. na' wywkhn taresie i spójrzmy niby z 0-
ćz-ów nIeba nie widać hic na drugim pla. kien pałacu na planty szerokie na kształt 
nie: wszystk-o przesłania czerme:;1iący si~ ogromnego. parku. . Wielki słup wodny hi
pas wielkich składów portowych, strzegą- je w górę ze środkowej fontanny .. Wilgo-

Szauownym Panio'in W Łodzi i Q];; i' 'ic Jpo!ecam In,'ój 

cych,doku kaZdego. Wraźenie -przykre (}--tny pył wiatrem niesiony pada.na darń i 111 _____ -" 

kupujeniecoświeiość przedziwna po~e-· kwiaty. Po:obu bokach długiej alei stanę- ' 

'SALON DA SKI 
dłaczesania; onduJ,acji. masażu twarzy manicure, . 

myCIe głowy l ełektrom~sailJ. 

Anna Pawelec' 
" trza, nasyconego wilgocią ispokojemnieba'łyniikiei:grube palmy; ", widne z ~rasu 
prawdziwie włoskiegoć Buenos~Aires ... I,Iria':' jako piórópl1sze gęste w ziemię wetknię
sto qof?rego powietrz~1... . . te. l'?-mz-aś z pośród drzew wi~szych 

. Na roztoczy wielkiej, ogromem wód lśni -białOŚcią cacko kunsztowne, fontanna • .Pioi.rkowska 215 
raczeJ morze przypominającej niź rzekę,-Lola Mota. U podnóża skały cztetęjll1łQ- P:zyrzek~m jak;taj~umienniej wykonyv,,'ać wszelkie 
Iiiewy-powiedz, ianie cicho. Cza .. sami hrlko dzieńcy wstrzymuj"ą rozhukane konie, kŁó. pole?ema: Pama,;. kt?re chcą się wykształcić w Facnu 

".1 ~iIIII!IIII!l!IIIIIiIl_IIIII!II ___ ~_"_lI!IIfllliryiEz.Jelillrslllkilllll·li1lil!m:!rZYJmU.1ę nauaukę· ' . ~ 2zis w' zasłuchane ucho' wpada tajemny, plusk re aż na zad<ich przysiadły, gotowe do sk()- iii _ 

-1Oczą~j 'się:'ialii jaku!"wany'atorą-'niep?-, ,klL :HamQwaJ1ie,p~dl1 iest~iVpaźn~:,'" " ..-.",:,; >' 
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'~~~ ~ffi~~i~~W~~~c;,:::=~=-=~~~~~~~~~~~~=~=~~~~~~~~, 

'Nowo Ksi~ki. skiego, illustrując opi$"mńĆstwem'krea-,I' G 'rk· A'W' S" 
. eyj- artystycznych' znakomitego artysty . .::i:- c" ' • ,:. y , , ' . 
Wacław Sieroszewski wyborny mistrz wodo Dziś \V sobotę, dnia 24 stY02uia, 1914 roku 27-ł:y _dzień 

Życie Polskie. 
, ; t\\"arzaniużytia dalekiego Wschodu, roz- 'wielkiego międzynarodowego turnIeju 

poczYna tu wielce zajmującą' swą powieść "WALKI, FRANC,'IUSK'.ł,EJ _ , ."." 
Jft1lesięczniklllusirciwany pod redak

cją Stanisława Dzikowskitigo. Wydawni
ctwo E.' Wende' i S-ka. 

na tle życia wygnańców ,p. t. "Jak Oryl. , ',' ," , ' 
Mostowski budował młyn-o - Profesor A. 
Dobrowolski, z dzieła swego Jł Wyprawa do . ' m 100 rubli Eks-Maska 
bieguna południowego", które niebawem Dziś wal~zą~ I para. DecyduJąca.o pl'e~Ju . d k' cham świata 
ukate się w" druku, dał jeden z najdekaw- Louis Gebaner} BęrHn contra Wildma~ je 'b~y . ZJ"I?WB'e

l 
rzuci· Wildma-

.' Mamypr:z;ed sobą zeszyt pierwszy szych rozdziałówt illustrującgo licznemi -Węgry. Eks-M'aska przeznacza. lO, rr., I, leO l 0, S . jed Nowa 
organu, poąwi~Conego sztuce, nauce, litera- fotodrukami.-Powieść współczesną repre- na. II para DecyduJąca bez ?g~aniczenia czasu! r:. caamopaga.l.nini 
turu i sprawom społecznym. ~ntuie zajmujący bardzo utwór Jerzego Ziemia contra Ułrich ('bam. aWIsta. III pary DeCY':J~k ie Olbrzj'lll 
. Obejmuje on około 200 stronic ma- Zuławskiego "prof. Butrym". cham. Włoch contra Solar<E P~ng;}, CzesKa. l P~1"a; aJH·~:iing Niem-
łej ćwiartki, wydanej wykwintnie na pię' Testis, znów rzuca ciekawy referat. Serbja contra Mourzuk ~frYKa, V. par'. Dei}1W}'4C~ ł 
.knym welinowym "papierze" ozdobiony sze- Od .. W l P' " L ' ey c.Ml-tra Manko Cyklop II-gl' arazawa. . . . . ' ,,' nOWleme awe u w losence -a u- PoczAtek walkpunktuałnie o'godz. ID-ej wieczór. 
rtgiem dosko?ałych. rycin, ~t~at1nie dobra- dwik Bruner ciekawie aprzyst~pnie opisu- ~ 
nych, przez.klerownlk~cz~SClą artystyczną je Rad i wielkie znaczenie tego wynalazku, Jutro w niedzielę 25 stycznia 191~ r. 27-my dzień wielkiego międzynarodo~ 
prof. AntOnIego ProcajłoWlcza. Zeszyt ten znakomit~j naszej rodaczki, Marji Curie- 'wego tUf1'\te'u walki francuskiej. _. . 
pOŚWIęcony został Wawelm~"i. Na ~ie Skłodowskiej. Dziś ws§czą-= I para. Decydująca. Ralko_le· Olbrzym, champIon 
w;ęc mamy zaraz wyczerpujący szkic hIS,' Dowcipne ;Wycinanki Warszawskie" Bwiata-Sertja contra Eks Maska (Louis Gebaner) B'łrlin. Walka ta była 
tmycznyl<.,M.Morawskiego" Wawel", gdzie Wroczyńskiego i chwila bieżąca, doskona!e kwestjonawana co też Jury uwzględnił cI Ii paraf Decyduj~ca. SQ~ap. c.hamp. 
uczony nasz zapoznaje czytelnika z. dzie- uchwycOI~a we wszystkich dziedzinach, do· Europy, Praga~ Czeska" contraWildman jedyny· żydowski c~am~lo.n swmta-
j~mi tego "symbolu narodowej pqtęgi·O pełnia wydawnictwa zasługującego na u- 'Węgry. 1II para. Decydująca. John Pohl .Abs champIon aWlata contra 
Kaplicy . ZYgInuntowski~i~ z· pietyzmem znanie. ' . . Tom .Jackson Ąuśtralja. IV para. DecydUJąca ... T~odop Baganz pol-

;;ra$ciwym wielkiemu' poecie mówi. Lucjan Ignacja Piątkowska. . ski champion Europy-Łódź contra Paganini eham. Włoch. 
Rydel, r.zucająćdoskonałe rysunki doopi- '. Początek walk punktualnie o godzi1łie 10-ej wleoz. 

~~sfm:3;tio~:~1.;i~~ K D ~:!..::::.: s:: ::,!..K ~ ~:!.~mnwaDue.!lawienia. pO[!atek O gOdl. i BO 'DUł. Bwok dzieti buDłalDie. 
. dz " 12.24, 4.39, 6.ł3, 3.12. ',. ,. . 
deprychsłowach zajmująco b~ o GplSU]e • Odchodzą do Warszawy () godz. 11.01. 
iydol' s obecnego ' reżySera dramatu War- 12.34, 5.00, ~.3ł_;.,~'_III"_·.; iI' iIi' _." _______________________________ , 

. " 

Wiełkllllr · lurogram 1\I.I:IF}I>2i "'Y':: 
X:lXrN'":m1\.4X: 

", . 

"C H~Z B UŁAT"~: .~:a°I:lch :io~~SY~i~j ~!:ji 
~estcł;l.:n.ieU Arcyzabawna komedja W wyk. amerykanskich art. 

::.;:».:Et.OG-:Fł.A..l.\.t.I::. na ogólne żądanie :publiczności. . -: ~(,ru~-UII' ~~~ ',nf·I·',I··K~rI' :Y'I" .... ~J :x~;.' a~. t, :,~:~ l?.=ni~irif i:~~~~~~a~o';:[lg~~~~t~: ..', . :' ',' .' '. Krwawa ŚClana. Część 3"pTaJe:rnillcza maskarada. Ozęśó 
~. ' ~.' '.' " .. " 1 _ , '. ' • 4: W rękachapaszy. . W dramacie tym występuj e w 
, rolaCh;' Wl1i Mosz-liohwiarz. Tom Bob - amerykański detektyw: Fantomas-człowiek w czarnym. . 

.'. qen~ :.~:vj~f~ajp~ ".. . ,,' ; , Gęny, zwyczajne. 

II!tt łlłfillYłłY 

'w Łodzi: 
. DzIelua 38. 

Piotrkowska 86. 
" "Z13. 

19lerska . ' .' 9. 
łłonstantvn_a35 
Gł6wna' 62. 
RzgoWskU ,.. ,59. 
l Ślednla 3. 

2233-'-12 

Ni 2139. 

Dmk[ia lOWBrustwB KrelnowelO m.lOlli 
Obwieszczenie:, 

W zastosowaniu się do § 22 Ustawy Towarzystwa, Dyrekcja po
daje dn powilz&chnej wiadomości, że zażądane zostały pożyczki na 
nieruchomośei: 

1. pod Nr~ 87óz przy ulicy I(adwańskiej, przez Synod Ewan-
gielicko-Reformowany, pierwotna Rb. 8,000 . . . ... 

2. pod Nr. 1518 przy ul. Pańskiej, przez Jakóba I<ogana, do
datkowa na nowe budowle Rb, 20,000; 

,3. pod Nr. 787d/789 przy u~icy Zielonej. przez Karola Etilde, 
dódatkowa z przeszacowania i na nowe budowle Rb. 20,000; 

4. pod Nt. 810x przy ulicy Pańskiej, przez Zygmu.nta Manitiuw 

sa 1 Alfreda-Oskara Hessena, pierwotna Rb. 40.000. , 
;.:' 5, pod Nr. 5411J przy uticy Zawadzkiej, przez Jankelai Idessę 

małż. pasternak, pierwótna Rb. 25,000. .' -
6. pod Nr. 503 przy ulicy PIotrkowskiej, przez Henocha Freln

da, Mordkę Freinda, Surę FinkeI i Perlę Spitbaum, dodatkowa R,h .. 
88,400. ' 

Wszelkie zarzuty przeciwko udzieleniu ~ałądanych pożyegek 
stowarayszeni zeehcłlprzedstawi'Ć, Dyrekcji Vi przeci3gudni 14 od 
daty wydrukowanja niniejszego obwieszczenia. ' 

Ł6dt, d. 24 Stycznia 1914 lr Sł291"",:"l 

.Ie do uwle)\zenla 

tanio Sz. Pan teraz kupi6 moje na 

Wy pp:J:edażl' 
u . Sehmeehla. &; Ro'snera. Plotrk. 100. 

Palta mę~kle ta'::~n!::gO 
ds.wn.iej aa'18,'-do 86-

teraz •. 1280 
f lSSo' i '2280 .. 

Różne mieszkania __ 
si-Olre~e, składajtlce si~ i poje. 
'tlyń~. pokoi, pokoi z kuchnią. 
. ~ ,pojp'· Z kuchnią Bą do wyna, 
j~a ode 1 stycznia przy ul: Lipo~ 
wej Nr. '1l (róg Andrzeja.). Stróz lull 
uządea wskaże. Bliższe wiadomoścl 
u H. Neum&na, Widzewska 86 
Tamże 'Większe ł mniejsze lokale fe.... 
bryczne i warsztatowe do wynajęcia. 

2050-10 

Z powodu Gi~ż1dej -choroby i niemoś
ności dalszego prowadzenie, jest 

SKLEP 
kolon.falny najstarszej firmy. yr Kalt-. ~ 
szu do od~pienia na dogodnych wa
runkach. Panowie reflektanci zechcl\ 
się zgłosić do H-(!j;u EurapejskiegQ 

, w 1Zn. 2292-3-1 

Og108zenia drobne. 
A. Używane pianil1o, fortepian ~ 

nischa, lhala. oraz n.-owe pianina. 
po oen&qh ns.jniś.sszyc ch]la. ra.ty. Chod-
kowsk! lfikolajewska. ~ , 

2486-3-1 

A· Mebl~ z trzeoh pokojów sprzedam 
I tanio. Spacerowa 27-6. 2501.8-1 

Do sprzedania za .. az z powodu 
·.vyja.xdu ~&nle z dwuch po

kojów i kucłmJ. Długa lOB Dl. 5. 2500-~ 
1 

Ł~ż;a ielazne, umywaJ.ki. materace 
:Żpnaczld. .AlumiIljowe f kuchen. 

n.e nąqzynia na. nt)'. Chodkowski l 
Lenk MlkołajeWilka 25 2481S-S-1 

Do sprzedania 1 Dom w Rudzie w pobliżn fabryki do 
s.prseqllnia. W~ sprzedały do--

mahoruows nowa sypialnia, ciem- . : Q godne. Wis.domQ86 .fabryozna 3 in. la. 
no dębQwa jadalnia, pianino, ku- -i ~. 2494:-1 
chenne ·urządżenier: lampy, gazo __ , ~ ~ Ma.szyny 2 ~in~ pra'W~.now-e. 
mierz. Pio1.rk~wska 120m: 33 od ~. ~ bębenkowe l maszyna za 16 :rubll-
11-Ll od 4',--6 2276. >- ;.q Piotrkoweka lm-5. . .. ,249&~1 

eeee~l3$fi&9NEEeeeEEeeee: 6: ~~ji!~ii~1 "~ ~.. . iI~ek Andr=. ~z~. Rbr
t
4 ~ . "~ 1". ~rtu. z ~~. Jla. RVBY •. r ro:P ... 4a: .. jęąjJak muz::. 

;umenty i wywody musi przysto
sować dó UBposobfenia i upodobał 
klI81łtów tak. jak muZyk i>rZ)'.sto
llovro,fe ID\Bykł ao 11mć i JlP0tloot' 
bań ałuebaegy. 



Nr. 1'9. 

za lecznica. lekarzy' specjalistów 
dla przychodzących' choryph '. 

45. Piotrkowska 45 (róg Zieionej)Q Telef. so;.I3.· __ 
Wc:eWDęttzne i nerwowe Dr. l. SlWARCWASSER od·10 --: 11 i 41/ 2 - 5i / a <;odziennie. 

..' vi niedziele od 10 - 11. ;. . 
Choroby skórne i weneryczne Dr. L. -PRYBtlLSKLW niedziele, wtorki, czwartKt piątki od -

'. 11/ 2 - 21/ 2 a Ponied:ziałki,środy, soboty od 81f.2 - 91f2.wieczór. 
Choroby dzieci miejsce,poraddla matek szczepienie ospy Dr. I. LlPSZYC codziennie od 1-2 pp. 
Cboroby citirurgi.czne Dr. łł.'KANIGRod 2 -,.~ llt....:....S wi.eczó.t:.-codńennie. " 

. Choroby kobiece Dr. M. PAPIERNY od 3 - 4 codziennie. ' .. 
Choroby Dco Dr.. Bt OONCH11'ł' Codzien1i-1eod 9 - 10; rano. . 

. . Poniedziałek;· wtorek, środ.a,czvrl!.ttekod>1....,-2. pp. 
Choroby nosa, uszu i gardła Dr.G. BLUM Piątek, sobota, niedziela od9 ---O 10 rano. 

AnalizJ'lu:"wi! wydzielin,·mQczu. :.Badanie mamek. 

LECZ'NICAnZĘBÓW' 
Plombowanie i specjalne laboratorjum zęlJów sztucz-
': DY$! h i .. złotych l;:oró~ . < ;.~ ......• ~ . 

Rep~racje i przf:l:óbki 8ztucznY-<:,h iębów rta 'p~zekimłu. 
WYJmow.ą.nie zębów: b,ez bólu przez lekarza.:'deutyRt~ 

M. Lernera~ > • 1~9 
, Ceny .. ·bardzoprzystępnęll:~ 

'". 

" SPEcjaUsflt1Wrós . WeD2rvcnveD, SkórnYCh i dMg ·moczowvch 
D-r S.KARTOR, (Piotrl{owska 144), 

róg Ewangielickiej".Telefon 19-41. 
Frześwietlenie i fotografowanie wnętrzności ciała promieniami'· Roentgena; 'tit?.1i-

ił 

Dr. l. PRYRUlSKł. 
. . 

UlicaPo-łudn'lowa M 2. 
. !!elefon m 13-59. '. 

Syphilisrctiuirąhy skórne; włosaw, 
\Ko~metyka'ekarska) Weneryczne, 
. moczopłciowe I niemocy płciowej. 
Leezenię syphills.u 'Sa!varsanemĘ;r
lic n-Rata .600"-914 (wsródżylnie). 
LOOzenieelektryczllości~ el~lj:t:t;olizą 
fusu Wl!I.nie 5Zpflcącyeh iv-łosOW) ~ <0-

świetlenie kanału (uretroskopia). 
°rzyjmu~ od S-l r, i cd 4-;) . pp.; 

r:€t świa:tloleczniczy {choroby skóry i włosów) i e!ektroterapentyczny (niemoc Ordy. nat.M ..... A .. m.b,., .C, zer.. K,I": ... 7 yż.a.· 
l:lciowa). GodzinY przyjęcia; 8-'-2, rano i 5-9 po połndnill. Dlacpań, osobna. , w-

, poczekalnia.·· . ~9T.5 - '. ZawadtkaJ2~·,' ., 
~~------........ _--------------~ ............. ;.,!. Choroby skóry., w;osów i we'neryczne. 

n . d l S'lWAR[WłS~Ea Kosmetyka lekarska. Stoso~allie.pre.p Dr. 'med. S. Aronson 
Piotrkowska 120. Tel 31-82 

IkuslerjlI i chorob9 kobiece. 
iQd k1-11 nul{} i od ~ po '!'Głu4I1iu. 

W niedzielę -od 10-12 po p<H:.-,1249 

r m' Ił ... . 60fii 9ł4(wśróaŻYlnie),'. 
'. ~ ." • .. . .. l . " Przyjmuje ód 12-2 L5~8Panieua. 

Piotrkowska i.8. 4-5 (osobna poczekalnia), w niedzielę-
Choroby wewnętrzne inel'wo-we. no 4 P,o południu . 

" Dr.L. Klaczkin 
Specjalista chorób-:żoł'ądka, .ki .. ' 
szek i prze~mja!lY materji (cu
krowa, podagra, otytoSei t t. d. cNie-. .. ' 
zbędne dla djagnozy analizy cbemi.czne KONSTANTYNOWSKA 11. 
LbakterJologiczne wydzieLin i krWi . 

oH laboratorJu.mwtaSp.~'~' ',Syphilis, skó_e, weneryc*e 
n.;.· d l b Przyjmuje od 11-1 i od 5 - 7 i pół choroby .di"iig mocz6U1fy&R. 

1ft; me., ey erB P: ~::~~:.._., ~-<::~L ... ..!~ _, _ ,,~~C;~~I:cH8;.~~H.JJ'~~r ~ 
Chorob~t~·:ell~~C!~-r;łciowe; eD~€~~~A~,<:,""e>Se>~T-"-"'----'~'~S$, l'rfl~jm~~p r: . . . r&Il{) .. i od 5--=-8 

~l.jm~il~l~~łotw~ęt~· ~dniLnt. f. . ....... ' aOeUDł . ~d'-4~'9~laWd~~;~eb~aś:1:k~~: 
Dla pań ,ollilrlelm. po~kalnia. 2266 "', k . m ..... f 24 1<> do 1 rano. ri-ułrlww8 a '145. ., l.~e _ ;.. 1J 

Dr .:Rosen bla tt 
.Chorobyuszłj, nosa j gardła~ 

PrzyjmnJe ad .10-=-11 r. i 5,7 po por. . 
w Jrledmle od 10-11 r. 

Ulica Piotrkowska.Ar: as.. 
. -Tiililfon 19-84, 

eeee~€Eeeee~~ 

Dr. ~. IltHttki 
przep.B;'Dwadziłsię 

l1aul. Srem.ią .Ni 3. 
SpecjaifSta ~llOr-ób wen-erycznych,. 

s~ jrnychz koIDnetyką lekarską (twarz 
. wlo.sy etc.). . 

Pl'2yJmuje od 9-11 i. poł: f od 4 i pół 
00 9 wieez. . 

Dro JEhNIGI{I 
ćhcrołły weget'yczne, sitó ... 

drag mOGzowyGh 

u1. ANDRZEJA N!! 7 
9-12 i 5--8, w niedziele i święta 9-1 

TelefD1l-Nr. 170 1404 

Dr. M. Grom'ski 
Choroby dzieci. 

Dzielna 9 
. od 3- 5 po pol. 

1614. 

!. ekarz .. Denłysia 

J. HABERFELD 
mieszka' oDec:;i~ ul. Andrzeja N2 2 
N}g Pioi:rli<owskiej, l-Eze piętro' 

, Przyjmnje jak dawniej. 
Telefon 17-31. 1591-203 

Gabinet dentystyczny 

E. ł<oprowski 
fictrti)v:ska 35 (w Jok. zajm. ~ej 

przez W. Sznycnra). 
Leezellie zębów bez bólu e]ektrycz
noscia. Plomby i sztnczne zęby WSZe 1-
kiegosystemrr: Pr_ostow?-nie krzywy~h 
zębów. ł1asaz wibraCYJny. 1719-10 

Ch~roby we"lłęb-Zne~ -. ~ądka 
i kiszek. ' 

Przyjmuje od 8 do 9~ej rano i od 5-ej 
dt> 1,ej po :południu. . 1851-& 

Br •. Me .. '.·· 
Aleksand8r . Margolis, 

. Zielona· 6. Teł. ·~6-13. 
Choroby żołąd.ka i kiszek 
przyJi!luje od g - 11 E.i D~ 4,:- 1 
;pó pofu.d:niu.· 1902 12 

,-Pierwsza 

+ {1IłI~óań!Ka terznlra .+ 
choró:b zębów i' jamy ustnej. 
Ló~ ulica Przejazd a. 

NajlepsZe Z"ĘBY sztuczne L~lomby 
Porada o'i!25 k od 10=7 WleCZ. -Dr. irachfenherz 
ul. Za'lllfauka N2 6, tel. 34-76 
b. asystent petersburskiego szpi
talamiejski€-go, specjalista chorób 
wenerycznych, skórńych i nie
mocypłciow-ej.. .. , 1688-150 
Przy I€czeniu syfilisu" zastosowanie pn:pa· 
latu ER.L1CH~HATA 606-914. Leczenie za 
pomocą elektryczności. Godziny przyjęć od 

8-2 i <:Id -6~9.. 
Dla pań od 4- 5. Oddzielna poczekalnia 

Dr. VV. DUTKIEWłCZ 
przeprowadził' się na 
uL Hnwroi 1, róg Piotrkowskiej.· 
~irol"oby: skórne, weneryczhe 

. i meczopłtiGwe. 
Przyjmuje od 9-12 1'; i od 5-8 w 

. Panie od 4-5 po poŁ 20 

Dr, Sonenberg 
Choroby skóry, dróg moczowych 

i weneryezllil, 
PRZEPR"OWADZI-Ł SIĘ 

na Zieloną 8. 
~d 11-1 i 5-71/1' 

Dr. KarD.ł,Błum 
Sps ,,,,,,,,.~ dllOl'iJU " 

Gardła. ;,.",a, uszu i ~:bocze. 
auiwy :-' 

(j~kanje.sepl~nienie i t... d.) 
podług· metody 

, Eroi'. Gut;;ma.na. z Berlina.. 
Godziny przyj~ć: -od 10 i pór do 12 
.' i pół-i od 5,do 7-ej wie cz. ._ 

Pl.otx;lwwska HiS (róg św. Ann}) 
TeJefep 13. 52.,· , 

. . akłllszeha, 

po długiej. praktyce :zagranicą po-

wróc~ła ul. Zawadzka 28 (front): 
2283--3-I 

-- WYNAJEM~ 
karet i powozów 

fi. ~ellmall 
ul. Piotrkowska .M 119 

Telefon ~r. 10.gB. 

22 letni poznanczyk. władający ję 

~yka.mi: 'polskim i niemieckim. po
szukuj-e w Łodzi, lnb okolicy JłO-

sady w Składzie apł:.anym 
jako ekspedjent, lub drogista, Oferty 
pros2.ę adresować: Józef RankoVi'sH
Poznań-Posen Grasse 13erliDer~tras-

se ~ 115. 22804-1 

lokal dla doktora 
lub adwokata w odpowiedDjm pun
kcie do wynaj~cia od l-go Lipca. 
Mieszkanie składa się z 4.-ch P Jkoi, 
Wiadomość Piotrkowska :Mt 115, apteka 

2'łB8-10-.ł. 

I 

7 

inwentarzowa 
'" z ;rabałem . 

3 
Skł~u( fabryczny Piotrkowska ·29. Tel, 24-31. 

fabl'yka . łampi wyrobów bi'tmZBwych 

·WłAOYSŁAW HEKre iC~ 

cZarz:id· Eksploatacji 

Łe!kkich Rżęźniiejskich 
"1JI.lńiynierska-"'.M' t ... 

.. 'I~Óij wułowe, kliwie,·· [~łeIe, kuńlkte :~f~~e:. łói i 
',:m.łUlllł,~ tlłłiOIYi~~~~;:~~-łlei SłłllDDa:t:Z':~:Y' ,.Marme 

u_'U···II:; :,,~~l;~y:ucź·lłlńef tUll!uki, ł1!lYR-
"I_~k!!thW{lm~~:~ na !i,~; li! UlltUBY 
.pl} 15 )rop. ,za pndna mJejseu ·bez .oostawy~ ó92-

• 
<Ił 

J 
o 
g 
o 
ł 
Q 

~ 

"= 
" --=: 
o 
S 
CD 
.J 

y 
_ ubiorówmęzkich 

frauó kiH(~~( 
';: uL .• ,~d~zeja H! .~ 

Tel. al~76. 

Poleca n,i\ sezonJ~Slenny 1 Z1-

mowy w' wielldm wyborze go .. 
towe futra~ marynaI'kina futrze, 
bekies,ze,lllstTy pOdług najQstat
niejszejmody.- Damskie' 'koł-

nierze i mllfki ,futrzane~ 
lI't-'- ____ ~ .-

-

-MarjnaROwe garnitury, 
jak równieżllcZłłiowskie 

i ·dzieci_e. 

KLISZE 
OOREK~ GAZETOWYCH .. 
CElłN I KOW PROSPEKTÓW 
Zdjędafotograficme dłacelów reprodukcyj 
RYSUNKI,WOje1<ty reklamowe 
ł. wyd awmcze wykon~a '.. 

A.BOAKENHAGEN· 
&.01»*. Piołrkowskal00r TeL24·1~ 

~.~.~.~ Lemoniady Owocowe. ~~~~ Y.,'7~ "' ....... "". 
Najzdrowszym napojem jest dobra 

Lemoniada. Owocowa 
z naturalnych Eoków na wodzie destylowanej. 

To te?; prosz~ żądać i'sz~dzie tylko 1emoniadywyrobnfabry1q 

K. CHĄDZYNSKIEGO w patentowanych flasz-
" , łach oplombowanych: 

. Wyrob dobry 1 czysty· - pod gwarancją. 

Kantor. Główna 51, róg Widzewskiej, telefon 15.69 
Cena flaszki 8 kop. Dostawa do domów. 

~~~~ Lemonia~y Owocowe. <.~~ "''''''7 ~., ........ ...,. 

ZEBRANIE 
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ŁÓHlkiegn PUUUliJnegU IOWillYstwa POiyrlHOWO-O~l[ledn01[iowego 
o~będzi,: się l-go !ut~go r. G. o godz. ?-e1 po południu we własnym lokalu przy 
clicy IIhdz.e~sx~eJ filI' .. UH, n~ k~or~ z::lpr~szaW. P. Członków Q liCzne zebra-

. . me SIę w c.elu zamkmęcla. l z?konczenia ksiąg rocznych. 
Bl1~ro. od dma ]~ ~tyczma ~zy~ne codzler:me od godz, lO-ej rano do S-ej po połu
dll1U l we wtorkI 1 czwartkI 00 godz: 7-eJ d~ 9·~j wieczorem; w SOGoty od godzi-

uv B-el do 8-eJ Wlecz· 2291-1 



« 

Nr. 19. 
8. NOWA GAZETA· ŁODZKA·....;...24 Stycznia 1914 f. 

~ .. ł· . sztuki. ~j~em~· . ·IDziś! .. <. c.,.: .Największe ar~ydzle O tograłicznłłj.-

OSTAT tE D I PO PEl' " 
. . .. ł 30000 'b Porywajace sceny. 

Wielka tragedja w 7 -miu częściach z udzla em l oso.' - ł d" Pompei. 
Lwy! Walki Gladiatorów! ~~ybuch wuBkapu, pozar. I ~.ag a a 6 8-10. 

. . 10 llledzleJę o g. 2-4- -
Początek przedstawień w sobo!ę i dnie powszednie (} !!Od~ •. 4-~-8- ,w 

Passe-Parfout n:ewz,zne. 

&I; 

Teatr ł5 Piotrkowska 15. Teałr Atleta pod czarną maską Optique Parisienne 
Elektr. wentyIacja. Zmian ..... lI*"a ..... we wtopki i soboty. 

Dziś sensacja ladzwyczajny obraz 
Dram.:itdetektywny w 6-c·u wielkich· częś~iach podług znak~mit~go utworu 

Breszko-Breszkowskieao. Demonstrowame obrazu trwa 2 1 poł godz. 

i wiele· in~ychpię){nych obrazów 

li w't # 1~~~~~am"~~~~""RB""Ra. I (iQt:§et .. "JU\lENIL" 

~.~i . 
'J: 

. - . , Przelfsiębi o:rstw o w i er
cama i ~łłJlOWY' studzłel,! , 

artezyjskich i j1lytłflcłt -

- ... ~ .... 

~ .... "..~ .. ~ ..... , 
. . .. ~ < --

... A.T.FIUPPOWEJ-lain-S.Rosten 
~ ~ , 

Kompletne. urządzema .~ z ptlpędem siln~-
'., N. :l:~~f!~;;ir:;f~r:~k~~'~ 

.... ~ li'92 ' .~ E· .. -'c. ll·.···,·Ę; kowym, lub r~ych,.dla utytku. .. ~ 
. fabryk i domÓW".· . 

Najnowsze urząd:zeIlia· ~ ~ 
elektro-automatycznych ,.fi y d r o- ... ~ 
p h or- sIynnejfirmY Tow. AkcYi· 
MU Brllllderbum w~linie clTp~2-14 

Skład fabrycz. i d<J!n6Wyclr pomp . •. ,. 

Fabryka wyrobów miedzia-
nych, żelaz. i metalowych. 
Budowa ~5zelkich· aparAt&w, kotłóVi\ ,~węty,· rur 
miedzianych. i· ~e1aznycb1; jak rówriieZ~wszystkie 

w zakreswchodząi::e wyrolJ.y" 

\U9fObJ ołowione; iRO osobliWa· specjalu. 

E--··K··-Z.~·'ł. - . 
-. . Liszaje, Wysypki, . 

Pryszcze, Oparzeniait. p. 
- . Swlerzb i· ból przechodzą natychmiast 

Słoik Rb.L50. 
Kantor A. T.· FlLIPPOWEJ pożostaje 
ren sam S. Petersburg, Kazańska, d. 26, 
w bel·etażu i żadn}'ch innych oddziałów 

. . ńie ma. 

Wysyła Się za zaliczeniempocztowem, sto:. 
sownie do ·taryfy pocztowej ... Lutowanie ołowiu ołowiem za pomocą specjal

nych aparatów, podług ostatniego wynalazku 
techniki. Armatury z miękkiego f twardego o
łowiu. Szybkie i <!k;traine wykoolWanie r(jbót 

z daleko Idącą gwaranclą.· . 
Referencje pierwszQrzędne. Rosztorysy. 

vrospekty bezpłatnie. . 

Jest w sprzedaży",doskonałe mydło "Lain' 
skuteczne dv usuniecia wad skórnych, ka-

_ .. wałek kop. 75, pół 'tuzina Rb. 4.':' Hygje
biczny puder ;,Lam" pudełko- Rb: 1. ":"Krem 
do twarzy"Lain" bańka rc. 2.-Zbiór traw 
dla wewnętrznego użycia.· Cena rb. 1.50: 

B~ -[[b'I°)-n to~tWÓl[lań~ka Zlł .. 
A~ ~ telefon 13 .. 13. 

" ~ Ukazał sie w handlu podrabiany preparat 
pod nazwą "Lam", otóż ostrzegam, że jest 
to nic więcej, jak niedołężny i szkodliwe 
falsyfikat, którego należy się wystrzegać. 

e:~~e.:"'I:!.tI!:!...,e.:-"'~C'-"""łI!>-C""'oC;!.t!!>""'-"oC;!~.t!!>""''''''''''''''·C''''''''''''''''''~''''''·''''''''''·''~_ .~,~ ........ ~~ ..... ~~ę~~~e~~",~~~,.o;;,.~~~~""~~~;;;;;ve,,,"~~,,"~~:e::;lJ''''i;:=ee,~ 
!I; . ::, ~ .~ 

1« ZoaVla w ,ŁOdziPRALN.IA BIELIZNY Znan.3 _Łodzi ?6 
~. ... ~ 

iM. Cieślak, Piotrkowska N2 88. ! 
m Zawiadamiam niniejszem Sz. K:ijentelę, że otworzyłem oddzia.ł m m . chemicznej pralni i przyjmuję wszelkI!: garderobę męskI!: i ilamsklł m 
t6 także firanki, port jery, dywany, wogóle wszystko w zakres chemiczny tli 
~ wchodzące po cenach bardzo przy. stępnych ~ 
'" Z szacunkiem tv 

m lilII! ·C· '1 B_ m m .. " . nh les aK ..lI'! 
~ 21-104-18' Piob-kowska 88, w podwórzu. . JJ~ 
,~ 
1i:·~eeeeeeeeeeeeeEEeeeeeeeeeEeeeEeE:eeeeeEeeeeeeee~ 

Najpiękniejsze i najwięcej elegancIq)f 

BAlOWJE i MASKARADO TURLITY 
równię2; na śluby podhgnajnowszych fasonówi>ą..(do· wynaj~ci~ 

M. ·S" LAN.DA~, Średnia 4. 
2105-1 

mU . *""". i!WlliiiPitiJl'!!'7 

·Wydawca: Ja~ Gl'ode.~ 

2225-8-

We wszystkich Księgarniach sprzeda.- . 
ją się dziełapedagogicżrie ReussDe
ra do bardzo prędkiej i najłatwiejszej 
nauki Języ~ówOb.cych w Szkele 

i Domu bezpłatnie, bo 
bez nauczyciela z objaś
nietliem wymowy i kluczem 
pod t. . . 

amouczek· -' ; 
Polsko - Niemiecki kurs 
wstępny(Elemer.ł:arz)--po 
kop. 5, l:!, 24 i 40;-kurs I· !"zy 

·k.80;-knrs llcgi k.1.60-'" Rusko,.me .. 
micckik. 5, 12,24,40 i 220.-Poisko
Fran ciisłti kurs I-y k.1.20: kurfI, . d k. 
3.20- Pofskom Jb1,iielski' kurs l-y k, 

.75; kurs Il-gi k .. L2\)Po!sko6a:.H;~d 
E~ementał":Z po R. 5:. 12,24, 40,- !:U~3 

"I-y k.l.40;-kursII-gi kop. 18J. Nitldti.d 
·autora (Reussnera), ut Złota Ą~S, 
.Warszawa, który:wysyła I y zeszyt 
Samouczka gratis, po otrzymaniu 

marki poczt. za 7 kop. 

...•.... '. 

PrZY~DtoWUJe. PieknośćJJ2ury I Zdrowia· 
ZALETY: 

"r-oz.szerz:enie klatki piersiowejj 

talja elastyczna, 
, lanja"plecówzGpełnie 

. ~pr·osta 

Uży;wając gorset "JUVENIL" niebę
. dzie więcej 'pochyłych'· dzieci; skłón

nychdo chorób płucnych. . 

Gorsety ,;JUVENIL" 
renęmowana pracownia gorsetów 

Anny Laferskiej 
Poleca wielki wybórgorsełów ostatnich fasonów 
Pa~yskich i 'Wiedeń.skich,a także innych 

.. robot w ~akres gori::::~stwa wchodzących. I 
Konsłanłynowska .N2 10. Tel. 34 .. 15. 

~""_H""""" 

w. G I 
13052-7-8 SZEWC 

Mikolajevfs]ra 32 .. 
Poleca SZa Idijentemi obuwle wy-

I 
kwihtne w ~delkim wyborze po ceuaLll prz)'Btępnyf'h. 

.. ,. ~. r:ajnowsze fasony obuwia" 
FI.n;la. nagrodZCFl2. . wielkimi medaiami zło1emi na wyst< ,,,-,le Rze. 
mł8slmczo·Przemys{Owej w Łodzi oraz Wystawie 19131'. w Neapolu.· 




