H 8.

.R ok

Cena 3 kop, Na s1aciacb koJejowych cena 5 kop.

lV.

Dziennik polityczny, społeczny i
Sroda, dnia 11 stycznia 1911 r.
(iona ngłoszoń: I-sza strona 50 kop. za wlerst
Prenumerata w Łodzi wynosi rocznie z odnoszeniem do domu, przesyłką poczlOW<J Qa prowincj~ lub. lub jego miejsce, nadesłane 50 kop., nekrologi I re•
kłamy 15 kop•• ogłoszenia zwyczajne 10 kop.; Drob.111
do Cesarstwa: rb. 8 kop. 40. P6trocznie rb. 4 k. 20,
ogłoszenia 11/1 kop. za wyraz.
kwartalnie rb. 2 kop. 10, miesięcznie 70 kop.
Ogłoszenia zamlelscowe: I str. 50 kop., reklamy pa
Za przesył!«: zagranic<: dolicza się 60 k. miesięcznie.
Admfnlstracła otwarta od 8 rano do 8 wlecz.
ul> r'J m iejsc~
20 k., zwycz. po 12 1r. z. w' 0 , , etit)
TELEFONU Nr. 253.
Zmiana adresu 20 kop.
Adres tel8ł!J'8ffczny: „lódi Kur]er•
Rękopisów nadesłanych redakcja nie zwraca, za artykuły nieoznaczone z góry ceną, honorarjów administracja wypl caó n!e b ę d2 Ił.

ł edakcja i administracja .Kurjera lódzkiego"
w lokalu przy ul. Zachodniej Nr. 37.
mfełd •
łnteresowanf do redakcji zgłaszać się mogą od
11 do 11 w oołudnłe I od 6 do 7 wlecz.

Agentury: w Łodzi Biuro ogł.
lfYł.ĄCZllE

„Promień''. Piotrkowska ~ 81.

PRAWO przyjmowania

ogłoszeń

Teatr Polski

w Rosji, za

W Pabjanłcach A.

granicą

Wadzyński,

I w Krołe!łtwie

A. Zelwerowicza.
(Cegielniana Ni 63.)

Polskłem,

~~~~.

Teatr popularny.

Zamkowa 416, róg

oprócz

Łodzi i

Długiej.

W Zgierzu Al. Bie1as, Poczek.

Tramw~

Nowy Rynek

okolisy, oddana jest Domowi Handlowemu L. i E. Metzl I S·ka

„PaAna Maliczewska"

(NOWOŚĆf

1-szy r2z}

(łv1ICIC

J\ifro~

Wiec: z.

lrzyna:afe l'rzea:afawienie aJa prenum raforów „~urjera ~óaz(tiego".
POPULARNY.
TEATR
_

We

środę,

dnia ll·go stycznia o godzinie 8 mln; 15
tytułem
wesoły wodewil po

wie.~z.

dapJ'

bttd~i~

„Panna do ·wszystkiego"
Bilety po zni*onyoh prawie do połowy cenach są do nabycia w administracji „Kurjera Łódzkiego", Zachodnia }.1 37, codzień od g. 9 r. do 8 wleci.:
Spn:edat w administracji trwać bc:dzie codzieti do środy 11 stycznia do godz, 5 po poł. Reszta biletów sprzedawana będzie w kasie teatru od godz. 8 po poi„.
we środę, już po cenach zwykłych. Administracja sprzedaje bilety tylko za 0kazaniem kwitt.a od opłaconej prenumeraty za miesiąc grudzień 1910 roku4.
~~1'?."!!!!!!!!':!11!:1!!!~!!!!!!!!~!!!!!!~~'.~'r:?:''""!:'.·~

TEATR POPULARNY

~

pod dyr. A.

Drugi goicinny występ
-Artysty Warsz. Rząd. Teatrów

t1K':~~. „We~ele ~~nem~ R~w~lu~ji"

•

~1~!!'!!.:!~~~~c~~~~~~~~~e~~~~!!!!!!'~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!'!!!!!~!!!!!!!!!!ii!!!!!!!!l!!!!!!ll!!!!!!l!!!lll!ll

MIJ~LEWSKIEGO.

Wojciecha Brydzyńs ~iego
~

Bilety po cenach zwyczajnych
wcześniej nabywać moł.:na w
rl49-2-l
kasie teatru.

~h
i
oo ZĘBÓW
~
utrzymuje ZElbY biało, czysto i zdrowo~
"9i••~mnazmma ta.dać wsz~dzie · filiE1C11111ED1rmm.ms„.., °'

Niezb~dny KREM i ELIKSIR

darmerji, naczelnik miejscowego wydzia- dobnych gadzinowych organów naciano
kolejowej, oraz kamen• mu charakter listu„. z Rzymu.

łu źand~rmerji

dane! zakwaterowanych w gub. szwadronów żandarmerji.
Specjalnie ważnym rezultatem nowej roli, nadanej w kwestji powyższej
gubernatorom, jest to, że w razie różni

Artykuł ten niech b~dzłe ml arą sy·
stemu ~alki obywate1i państwa .bojatni
bożej i miłości blitniego", niech bqdzie
dowodem historyczn}'.m, iż niemcy nie
cofają sle przed niczem, iż niema takie•;
cy zdań pomiędzy nimi, a przedstawi~ go kłamstwa, któregoby nie popełnili !
clelaml miejscowej poliCJi politycznej w byle dopi21ć swego. Z tych wzgl~dów,'.
sprawie owocności projel\towanego rod- ten twór nienawiści i bezsilnej złości
ka, gubernator może opóźnić urzeczy. podajemy niże· w przekładzie niemal'
wistnienie projektowanego kroku do ch wi dosłownym.
li zadecydowania kwestji spornej w PePolacy przekupili duohowień~
tersburgu.
stwo - i prasę wloaką.
Naczelnikiem policji. według projektu,
jest minister spraw wewrn:trznych; jest
Gdy Pius X na tron wst~pował ty . .
naczelnildem ·pddiielnego wił do polaków C.t..UCia sympatji, którą
on również
korpusu tandarmów i szefem tandar- potrafi•
służbie
w ywoł, ': bądąca na

merji.

Projekt

KALENDARZYK.

=

Sroda, d. 1t etyczni a 1911 r.
Dziś:

P.
Jutro: Arkadjusza.
Wschód słońca o godz. 8 m. 13.
Zachód słońca o godz. a m. ,8.
Honoraty

Reforma policji.
MtnllterJum

sp raw

wewnętrznych,

lik tut donosflijmy, wnosi w lutym r. b.
oa rozpetrzenłe Dumy projekt prawa o
wormie policji.
Jedne 1 najciekawszych. a przewi-

~~ycb przel projekt inowacji, jest ta
lt2o ci.U, która dotyczy praw i oboS.fązk<>w policji I agentów policyj-

Vcb.
Wtdhsg projektu

zredukowana zosamodzielna le•
. wladu, 1 jakiej korzystają obecnie
MUlafJ ochrany i tandarmeria na pro-

llla<:znlc:

zupełnie

jest Inna inowacja: prawa te I

mocnictwa

przysługują

pełno

gubernatorom.

Przedstawiciele policji politycznej na
tracą istniejiicą dotychczas zu-

prowincji

pełną sam o dzielność i niezależność w
sferze swe1 działalności i pracować 1111ają pod osobistym nadzorem gubernatora, który będzie naprzód Informowany
o wszystkich ważniejszych krokach przez
wydzi ał ochrony przedsic:branych.
Gubernatorzy wchodzą w stosunki
bezpośrednie z organem centralnym a-

wieństwa włoskiego~
polski t:J prnsa d
zlach ta .i">Olska w samą porę
zorjentowali si~. iż frymarczenia rełi gją
dla celów polsko-narodowych musi byf
zakończone, o ile nie potrafią utrzyma'
1
dla siebie we Włoszech, a zwłaszcza w
Rzymie. przychylnego usposobienia. Dla„
tego też od dawien dawna zabiegali <l
pozyskanie dla swych celów osób wpły„
wowych w kurji oraz u prasy klerykal•

uwalnia od wydatków na Biskupi

policję, samorządy miejskie
kładąc koszty utrzv~an ia jej

i ziemskie,
na

pań

stwo.

Budżet projel<t .>wanej eformy obliczono na sumę 6f' m1 • rb.
Pensja służb y policyjnej ma być
znacznie podnies1J.ia.

nej.

Mac~c~ w o~wietl~nlu rru~a(~W.

Ponieważ przekupstwo

otwarte bar-

dzoby knowania polskie dyskredytowało,
w cynizmie swym, który przed niczem

si-: nie cofa, uważając, iż każdy środek
Dla czego Pius X stracił swą je~t dob, , uyle prowadzi.ł do celu, po•
umiejętnie
manewrować
stanowio1 o
sympatJ ę do polakow'ł
ją zupełnie swobodnie.
„slypendjami mszalnemi". Kai.dy duPod tym tytułem, znany ze swych
Tym sposobe~ naczelnikiem policji
chowny katolłcki z radością wita wpły •
w gubernjach będzie gubernator miej- wystąpień przeciwpolskich, a zwłaszcza wający fundusz; m::szalny. We Włoszech
scowy .W .gradonaczalstwach 11 -naczelnik us1łu1ących bezcteścić naród polski za atoli, wskutek wielkiej liczby kleru dozbrodnię jasnogórską „Ta :liche Rundmiasta.
chód z ohar na msze jest bardzo sk"py,
Dla przeprowadzenia nowych ich schau" w nr. 6 zamieszcza pod tytułem: a poJedyńcte ofiary nie przekraciaJą
prerogatyw, urządzane będ(l specjalne .Dlaczego Pius X stracił swą syrnpatJ~ lira.
kaocelarje gubernatorskie do spraw po- do polaKów" artykuł pełen kłamliwych
Z tego powodu duchowieństwo wło•
licyjnych, oraz utworzone stan owi~lrn insynuacji, które oburzyłyby każdego skie zmuszQne jest Qglądacl iic: JM po„
nie
gdyby
człowieka
rnyślqcego
uczciwie
pomocnil\a gubernatora lub pomocnika
mac z za aranicy. Te wzd4ay postanonaczelnika miasta, dla bezpośredniego to, iż brednie w 1ym elaboracie uwarte wili wyzyskać ttła swych c:ełów polacyl
uśmiech politowania
racz.ej
wywołują
zarządzania pollcjri miejscową.
µizelewaJćlC tta Wp.fywowe duchowie ń#
Pomocnikowi gubernatora do spraw dla jego twórców.
włoslde iuociusze. Ql:i:einaczone na
stwo
Aby uposażyć w cechę .autenty.czpolicyjnych podlegają: naczelnik miejscomue.
W~Q w~~iału ochrany. naczelnik żan- ności•. artykuł tel\ wzorem techniki po„

depart&mentem
gentury po1itycznej policji, lecz są od niego niezależni i w
granicach swych pełnomocnictw działa

UtJR l ER t..ODZKł - - 11 c:tvon la l •n 0 r.
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n•e "' :ed ·:ą i'" fl 1ł ~ hvć nir. ;·· [' ·l ką prz ·
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; :·w niez w:, · !e ł1 rzyc h y !ni us~ · f)·on . ca c11 po s:d h dleruoe:r Jej otacza na•
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ze p 1zeo r (p er Prior) podczas mor.jo. ~1.ny zttrz<td do spra\V gospodarki mleJ·
wania brata swego (co?> zrobił' pau z ę ::, ·. OW Cl
Opinja l ~ ka wydana: :Wi5tała podobhy mu ud ziel ić ostatnich sakramentów i
dopie ro po:cm zamordował go na do- no dlatego, ze rząd wogóle nie tyczył
sobie wprowadzenia j ednoc z eśnie dwuch
bre.
tak poważnych reform, nim nie dadzą
Pols ~: a 1mie j est katolicka.
samorzzidu
si~ zaobserwować wyniki
miejakiegu.
Uj;nvuienie tych faktów godnyc h
w1 al'.e !1ie na Pa pie
Drn z i:-oc ąc e
arl a w i adomo ~ ć, i.:dy s i ~ dowie dzin~.

murzynów z Dahome,u , było dla Papie·
ża tern
wielką

iż dowodzi, i«k
bol eśniejsze,
_m ieli rac i ~ ci wszyscy, lttór:&y

zwracali uwag :~ na wykole1ente s i ę duc howieństwa i szlachty, używ uf ący ch re-

do c~ ! ów naroctowo-pol itycznych,
wprowad z <l 1 ąc na ró d na b e zd roża. jak

ligii

Em i.Jar1usze zutym taki stan rz czy lulloli cyzm o wi szkodzi
::i•de, 11a1 ollowe,.
polscy prz e .\u11)'\\ tli; 1 "' a i) ież <.1 , 1ż uu zy- wi d zi obecnie sam Papież, odkąd soc.•
ma111t: wac,:en u. kato licyzm u v: f~os,1 'c.iemokrac1 ilustrowane bro;:izury o zaj·
.i oy u\ j,u .owai 11owe !i.orouy ~k i ach czę sto c howsi ·i ch dost<- rczyl1 wielu
~~ y11w ~a.
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kardy na łom z Kurii.
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Katol icy zm polski llie je$t teraz rePrns ua r s11: d 1wy cić 11a lep (dosło·
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na
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u111
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Jak z u pe łnie szłuszn i e utyto jezuil\Lón: ::; !dada; ą sit: nie sami tylko pohl. \\ t..ni a :.u,akót.v.
wy1w m1c J;orony , w s 1.ttqąc c prze· tyzmu, za nazwe iron iczuą religji chrze .:::ą ""1 i.lO::ij c sd 111 , i.IO}' w u JJc:1 1ych cy vllvO 11 ;rnków 1 o te1 1asc1: swej ścjań sk1c1, tak ohecnie religj~ pol11ków
O
l
o
;;,zl
.j„~1r:: u .::i!l . a~ J i i. „t.u1!-:!\,C11 1 i. uc a ć potleJ·
winniśmy naf..y wać me katol1cl\ą, lecz od
du cho wreri.3two 111emiec• oghJ ~ 1i „iJrui i;t Orbi'".
i L~ !l!':! tiu cak

" · J ~l:lll' ÓW .
~~.eaik rne o.i l e~o
·) \\ . ~j.n1i.: , uuc 1, k.J1·

1>0.:i ada ,ą polau po:s1oc l1 mo11„u,1,·~.~ u pu o! 1cys t; , tdo-

1

Wogóle -

jaK:

twierdzą

w

tutef·

szych k o łach biurokratycznych - przy
wszelkich reformach, dotyczących J(rO·
lestwa, rząd stosuje stopniowołt i w
dany~ wypadku obstaje przy swym sy.
stem1e.
Charakterystyczne jest przyt m zda·
nia niektórych członków głównego za·
rządu, którzy twierdzą, jakoby rychło
ziemskiego
samorządu
wprowadzenie
mi a ło być_ niezb~dne, yoniewai obecny
ustrój gm1n11y me moz.e zaspokoić sze-

rokich potrzeb ludności wiejskiej zwła
szcza w .zakresie szpitalnictwa, dobroczynności

i spraw zdrowotności.

Pozbaw ien ie tych dobrodziejstw mówl(i owj członkowie zarządu - lojal•

ne j ~~ględe m rządu. cztaści ludności, t. j.
w.tosc1an, byłoby mekonsekwenc1ą.
„moljanizMohla
ks.
obrońcy
jej
~ a mego W li ardynała
elregacja w Rzymiie.
.i e , u 11~me l 11<.1
O Sprawy uniwar ytaokie.
mem".
i c pt-" ; v ~1 wcu ::>lf.9 le.i ich nlotem bet.
)ot m śrnig11t;li do Hzymu polacy
Rz(la zam ierza polecić proit!=>urom uniwii:przypu:ic i ć ; aby
chyua
Trudno
Lal! tl} d • :-, i-i u 1 uł ow.
z l{os;1 1 ł-'rus, by w i1111 e111u naroct u zła cej bezecnych l\łamstw, paszkwili, osz· wersytetów i szltół wyiszych, aby w pły ·
u 1 c 1 1! ~ l'almieri i.apo wia da, iż w :t:yć p o d w~Kę za dar. N J czele lej piel- uęli na studentów i skłonili ich do u~pec;al grzymki :,lal zna11y crę 111 1~zca niemców czerstw i przeinaczania rzeczy obol( zu
. „ _:. .. .: , h :órq :i:amlerL.a wydać,
,; z~szczania na wykłady i woaóle priyw
prawdziwych
falttów
1gnoracji
pełnej
} , , L1.l ~ld 1 !1 l~ św .f;ci tym nadużyciom.
1 rusmów l~s. Jjilclewsk1, który miał do
Jednym artyku le moł11a oyło ;i:amieścić, wróccnia 11rawidłowego biegu tyciu unl•
„ .thtC';t21'!!lie sm~ polakoog-" od P.:p1eia l'rzemo~ę u t1eśc1 patrjotycweJ a 1ednal~ rn~mcy uczy11i li lO z wy1ątlrn· wcrsyteckicgo.
Y razi~, gdyby profesoro ·N;e o dmó·
Zt! spra'v'.1Jd1..1ą, lctóru
JJ~CIU SI~ tej mlSjt, l ub lei. g dyby
pO
i
Wll
nie mm:pll1C l11::>t01yct:neJ i1ęczności w
l- u, u .;} , 0CL.t1 1„..i,11i; muych katu11„
kardyllał 1Vle rry ue Val,
n~e odniosły s lrnmu, dl 1t1 1J..:.
zalJ1eg,1
1d1
mor1.1u waniu bezbronnych kJl>Jet 1 dzic•
; W przed Stolicą AposiOlslcq usiłową.li
111tencje 1 za111 1ury cu1e1 „so·;,ctr prze· u pn.et: prus!dctl i(rzew1cieł1 chrześqań  ~~dz i e z l>ezwzglqdn~ energj<1.
•. ai ylrnn przekona(, 1ż są oni najbardziej
sLwu-mnknow l\riyiack1c11.
•.. 0 ,'1mym i l<atoi :cK1111 narodem w sw1c- nikn~I .
Pozatem inten\:JI! 1 1echnilrn arlyku. \; , Jedynym, na którym trnrJa w w alce
Wow 3 ~orouy o ~ rai 1b:i@no.
11 :e'-hamzmu.
spr~.i.yny
ł u zd1 adztiJil
·.;„ ~·J,e J przecnv rnuym wyi11a11i \>lll upOJSklej•

• -.. łUi\.'.i& l'.J i'~.

.E11t11 zjarn1 i~ olaków

ostudził nieco
i~tóry wcześnieJ

sprawnością,
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Auuj.;!nqu ta u Piusa X była ostatnim tryumfem polaków w Wa tykanie.
\Vlu ótc~ po wy , eżdz i e dele 1~a cji <.lll reola
u o ~ o bo iności narod u ;' oskiego rozwiała

ego 11,łowy. Nie bez
:si~ 1 opadła z
tt!go by Papieża samego 111e zraniła
\\ ieśc', która dosz~a do Watylrnnu, iż z

Zwłaszcia 11apdść

w

n11 ks. Mollla,

sposóu Sl\U teczny

li.tóry

zwi:licza elukub1 a1y

ZE STHON DALSZYCH.

11Iejak1ego 1c:s. Palmieregu poi wa1a doa
lt: arty1rnt pu:et tegv oswl-

6 Reforma. F in a11s o m1 komi
pdństwowej postano wih z djąć
Uumy
sja
1i1ct:,O JIJD Jc&O jJfZYJ<iCIÓt byi lllSj) lfOz etyl\iet wódki rządowej herb, un1i .:sLwany.
uwagi o s~ \, o<liicza j ąc tam natomiast
Ks. Palrnieri wydut swego cza~u wości alkoh olu.
książtcę p. l. „La chie sa russa" tt<oś·
b. 1!.m i a1t1y w l.\tiuro a.o.r-i~,cj i„
ciót w Ros11) 1 pod wrażeniem spostrze - \'V p eicrsburs1\1Ch !<0łaci1 miarodnjnych
podczas podróży po Ros1i l~rążą pogłoski, że wl<rótce zajdą zmiany
żeń ~ wycli
dosze,il do wniosku, i.t jedyną przesz- na stano wiskach kuratorów ol~r ę~ó w
«.odą do poł11czenia s i ~ . Kościoła kato- naukowych. Kuratorem warszawskiego
9

111ys1ać !) lę,

1wro1" f(tó re Papic7. przy5łat wyłupiono
praw.t.:.iwt: b 1 ~da11ly, z a ~tt:pu,i~c 1e sztucz;1y1ni. (!l!)
;<!llUlJl
IW
l.'.t.:
.
tJIL'
y"
U!\..::.l
jll
.
a
l.
i<'.ly
.0 1u l y t •V
T ..::,. o n·e zrobit ża<le11 inorodca ,
Dbi1U ,.di.j li f.: l llLi:!,
::.tuJ1t..~
V;
li t \
\\ a „ 1U
rdd.:i111y polak, mnich, wspóinie :.,
CZ
1L
;..,I Ut:cl;; w I rze .: l \ Vll.)'111 H1ZI(:; uJ 1;l .Zt!llll':llł
u1111cl1 a li1i, nie dlale ~ o by hry- ~;ckiego 7/ Cerkwfą (Jf wosławną jest
ny1)11
111
l;.
<il\i'
l
\cz
~. -: <1d l\ o,:, ..:1ola
okr~g,u naukowego ma być miano wa ny
11111tarn1 N\a 1!011ny lly o derać , wspomd-~ µol 1tyk<1, uprawiana przez polaków.
Mitrofanow.
1 ć b1ed11ych, lecz l.>y zdobić 1:ir111 sw~
:t: L tr'o cl: 1~iia ~i;a .J:;:.;..s. h e~ ~~i ó ;,·~e.
Obecnie zrozumiały iest zupelnie
6.. Odznaczenia 11oworl!łcz„
l' 1us X la k d łuc,u u i.z. 1 i 1ał ~ G , cJ lllt:lleSy.
cel kampanji „ Tagl. Rundschau 11•
ne. Z listy kandydatów do odznaczeń
ten
mnich
żł
<lalt!j,
wieść
Doszła
iyran,<i 1-· laków, aż rnu 01ii sa1111 oczy
naiwisko
wykreślono
noworocznych
\.tworzyli na swe be1gra11 czne sz:1· ·ie r- za111ordowat własnego brata, by bez
Gołowina.
prawicy,
skrajnej
członka
przcsz.kód u rzy 1 n ywJć stosunlci miłosne
.:-i wa i k.cmed c.
; ',_,,._uJ,.d 11 •.::

s.„ '°'l '- :11(~
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Ignacja

,

.

ro za.

a)

Piątkowska .

Al i skoro pierwsza powieść moja za•
c lf:la wychodzić . w 1ednym z. warszawskich
11 zienników taki uczułem iuż niepokój, trwogę,
~1 li: się· b~dz,ie podobać, jak będzie przyjętą, źe
r.. k ażdym nume rem powiększalo si~ moje
nie z ~ rlowc\lenie.
Potem nawet, gdy całość wy8zła, a kryr'' ka przyjęła życzliwie, wszystkie pochwały,
,'} kiemi mnie obsypano ulecinly jako dym,
' zniknęły bez śl2'du i już bez echa.
Pis n łem potem dużo i wci~ż jt'szcze pra·u i ę , ale czynię to więcei, aby dać u!ście
1:oi m myślom, których przed nikiem wylać
iie mo ~ę . bo l~tóźby chc ~ a{ pojąć te szamo. ni & s i ę chorej duszy.
W każdym razie jei;:,t to µewne, że nie
sławy momid!~. ani chęć roz:1~· · <'t· mnie

ich pamięć, laurem sił) je otacza,
ale się już ich nie czyta.
Po~óż więc należeć do tych pracowników
Syzytu, wiedząc, że to prD.ca bezowocna nie
trwaila.
Jest jednak coś w naturze każdego pi~zącego, & także artysty, wogóle w ludziach
poświęcaje.cych się ukochaniu pi~kna i twór·
czości, iż nie potraf i ą się WJrzec swoich ida·
alów, żadne przeciwności ich ni e zniech~ca j ą
i choćby silą woli pra gnęli o br ~ ć jakiś realniejszy kierunek dzi ałal ności w racają do u milowanego przedmiotu, on jeden b owi em
potrafi wypełnić pustkę ich życia.
Dlatego tet zapewne nazwa.no literatów i
artystów cyganer j ą, k a źdy '.l nas lllowiem bez
względu, że gdzieindr.iej mógłby opływać w
dostatkach, ciągnie J3k cygan do swej ukochanej netury-bo tam ma pierś jego swobodQ
oddechu-tam swój be:zmiar przestrzeni - i
widzi słoneczne blaski.
Za parę tygodni wyjeżdżam z Włoch do
Szwajcarji. Teraz tylko natury, . samej natury
Czci

~ię

pragnę:

mnie jakoś,
r:zeżb,
gmachów,
obrazów,
chaos widzianych
mięsza mi .się w pamięci.
Rzecz jedna zaciera drugą, a m oże i dla
tego natwiększe twot y myś li lu d7k iej n ie buDzieła sztuki

Nie r az zapytu ·e się sarn siebie co przyj! uz,nkowych prac, .które różni
t \' cli
1Z i f' z
autor0ww irn rrncają w dani.
;-)ą to \'I :• zy~irn :„>.!bit.ki [otograficzne, który ch mamy aż nadto.
Czyta się 1 e jedyn:e, aby z~bić k ilka godzin nudy, i l.rndzi,: ju?. i tak rozigraną wyo·

n ion Jiterackieh
jasno, dziś coraz

już tego

.zachwytu -

w szystko po •Nsz e -

dnjeje, na\-:r et olbrzymy wyd a1ą S ltl sza blonowymi, bo s ię ich z n w iele spotyka w tej oj·
czyźnie piękna i !dusycyzmu .

br:.=d:oię .

Z wi ek.ów

dzą

pr'lytlacza j ą

ub i e g ły c h
o c alała,

słabiej

zaledwie

eząstk.a

re~zta dicć nitgdy:ś

przy$wieca.

S z w a j c a r j a w l i p c u.
Dwa miesiJ\C6 ;.stem już w ojczyźnie
Tella i W inkelrida.

Dobrze mi tutaj - w dole roztacza si~ tu
upajajl.\ce ciepłem prawdziwie włoskie powietze-a w górze iskrzą si42 lodowe skaly wieczn1m snem grenlandzkiej zimy uj4Jte.
Na palecie wyobratoi tyle mi. nowych
farb przybyło, il zaczynam się niemi rozkonow ać.
Bardziej jak.oś zacząrem tera.z pojmować
Słowackiego i zwiedzając urocz~ Tella kapli·
c~ zdawało mi się, że duch naszego wieszcz i>

towarzyszy mi w te · wędrówce - on to ml·
Szwajcarii p otrafił t~k zespolić z po1ę ·
cism miloś c i, że mi niewypowiedzianie tęskn<,

zwę

za tern, że nie mam tu kogo ko c hać.
Pragnąłbym nie l!Hlm w błękitne źre n ic 1~
j e zior B p ogląd a ć, nie sam sluchać m1u~yk.i
srebrnych wodospadów, lecz tut przy ~obie
widzieć odbicie oczu aksamitnych i splotów

jedwabnych, ale to wszys tko chyb a na prsgnien·u s i ę skończy-urna goto w a, ale kwiat u
n ie ma, aby go w nią wtotyć-je~t tu wprr:lwdzie kwiecia dużo, ale ni~ takiego, j akie
chciałbym zerw a ć.

Mój kwiatek

musi

ojczystych w~'rosły,

i

być na

moich niwach
rosą ojczystych uc.,,116

skroplony.
Nigdy nie po kocha łb y m cudzoziamki-jt.st
w m oi m se rcu ~ trunł\, na którejby on~ zagrać
nie potrana, k tóre j dżwiflków i jabym z jej

pier si dobyć n ie mógl. A p rzecież w ukochn·
ne j kob iecie koniecznie tony t~ wydobJĆ ja.

mu szt.
Mim o w szystki.., go wi dz ę jedna k

w

całej

\ej podróży wielką, bezcelowość.

(D.

c.

n.)
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Samobóistwo

6

20, o<ldawna nosił sie z zamiarem samobóistwc i zwierzył się z tego przyja::ielo wi swemu 19-letniernu jakóbowi

Merklowi.
Wreszcie otrzymał od Merkla list,
w którym ten mu donosi, że jest zniechęcony do życia, i ze je odbierze so-

bie.

Fleischer wobec tego, że sarn miał
2amiar także pozbawić się życia, na list
Merkla natychm iast od p isał i prosił go,
aby uczyni} to razem z nim.
Zginiemy z jednej broni razem,
jak dwaj przyjaciele.
-

Zeszli sie koło parku Kilińskiego.
Merkel przyniósł nabity rewolwer sześ
dostr:i:ałowy.
U dali się

do park u, gd zie po serdecznem pożegnan i u Merkel strzelił sobie w p rawą skroń, a upa d a j ąc, podał
który strzał
rewolwer Fleischerowi,
-skiero w ał w serce i raniony ciężirn padł
z bólu na ziem i ę.
Wi dok kona jącego przy jaciela i ból
od ebrał

odwagę

mu

µoprawie-

11 a strz ału .

Zo r n~r. n ął
sił

sią

zern at

i

Resztą

żyć, ratow a ć się.
b i t:gł Im miastu,

rewol-

wer rzucił po drodze, gdzie go znaleźl i
studenci, którzy Fle ischera spotkali i
odda li pogotowiu.
::.t an Fle1schera beznadziejny, ma
wore k
pł u ca \,rze: trze1one i zrnniony
~ercO\v r .

Merkla przewieziono do inS\\ tuc,i 111edycy11y s ądowei .
Zwło ki

ś m ffo~rć .i.~5·ch1
w iti,~hlill.'PW. Z i:(1v uc jane:r u uu no~
~u·, Lt: na \~ ysp1e Co bras, w porcie ł\10
jtH.e1ro, zmado Jednego dnia 45 mary6. k! z iw~a

•

m11zy, uwięzionych za udział w buncie,
ldóry wy b ucl i n ~ ł' rnedawno na brazyl1Jt.lo<.l1 Oilrętacn wojermyi...li.
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Oto do głównego szefa drogi przy.
jeden z urzędnil<ów, prosząc o pozwolenie pm•jechania tą koleją do krań
cowej stacji, celem zwiedzenia, korzysta·
B o I s ".
Iluż to obecna Francja ma takich jąc z niedzieli, nowej linji.
Dyrektor, niewątpliwie mając słusz
panów du Bois w spókzesnej noblessi~.
ilu Polska i Litwa posiadaią uszlachco· ne ku temu powody, bilety odmówił.
nych w podobny sposób s k i c h, Na to jednak obecny życłek zwrócił się
do urzędnika z uwagą: „po co pan proc k i c h, i c z ó w ?!
Francją a na· sisz? Chodź pan ze mną, to za 50 kop.
Różnica pomiędzy
szym kra iem polega na tern, że francuzi każdy konduktor p. przewiezie".
Nie wiemy, czy ów oficjalista kolenobilitują się „od łba", my zaś „od ogona", przez wydl'użenie nazwisk za po· jowy skorzystat z propozycji, jesliby tak
mocą rzekomo szlacheckiej końcówki. jednak było, to mielibyśmy do czynieMówię: .rzekomo", bo zakończenie na• nia z faktem niezwykłym, mimowolnego
zwiska na „ski", „cld" lub „icz" bynaj· popierania „gapy" przez dyrektora.
Działahaość Eforuncemniej nie dowodzi szlacheckiego pocho·
Haraburda, Wojno, Tołłocz· wa w \.iYarsz:awie. Dliennił<i andzerna:
ko są b. dobremi nazwiskami szlCJchty, gielskie poda1ą bliższe s lczegóły 0 zab:tym w Londynie anarchiście M oru ncei bez tych końcówek.
Ale, sposób teo jako najłatwiejszy, wie.
„Daily Telegraph" donosi co nanajwiE:cej ma lWolenmków.
Przybywa do m·asta Wo;tek Dziu· stępuje:
„W końcu 1905 roku na bruku
ba, dorabia się prowadząc małą knajpę,
albo na stanowisku µodmaistrzego w ja- warszawskim poiawił się niebezpieczny
łdej fabryce; 1 oto po ldl!m latach, taki bandyta, ldóry odrazu dat znać o sobie
Wojtek Dziuba, w „palicie i meloaie" rzuceniem bomby w l<awiarni ,,Bristol",
składa na marmurowej paterze u swego napadem na kantor bankierski Szerelub sz,fa bilet wizytowy, szewski~go 1 całym szeregiem innych
~ospodarza
11a którego chińskim papierze stoi bał śmiałych napadów.
W tym czasie policja warszawska
tyck im gotykiem wytłoczone ,,Albert
otrzymała wiadomość od innych zarzqDziubi ńs ki".
dów policyjnych w Cesarstwie, że w
Szybkość, taniość, elegancja!
Prz.ed Jaty manja szlachetczyzny Warszawie przebywa 111ebezpieczny teromiała <lalel,o w i ęcej zachodu i ldopotu, rysta Moruncew. Are3ztować go jednak
nie udało si~.
zanim do;i~ła celu.
Według wiadomości policji MorunDorobkiew;cze uJawali się do heraldyków, a 1ych !ltaran1em byJo wyna• cew of1arował SWe usługi warSZ<:1WSl<im
lezienie rodowodów i wykreślenit: drze- or0 a11izac1om soc1 alistycznym w charakwa genealogi cznego dla 1rnenteli. za do· terze in.:strui<aora drutyn bojowych, usłu
gi jego 1ednak odrzucono.
bre - ocz) \\ i śc ie - pierną i.:tze.
Wówczas ze złodziei i bandytów
lsuliaJo wtedy µrzyslowie: „klamie
iak hera ldyK' ·, z µowodu nieprawJopo- zorganizował szaJk~ pod nazwą „Zmouobnie skreśionych kolei zyv.ota przod· wa robot111cza'·, l\tóra dokunałtt l<ilku
l\fwawego
rabunków, m1~Jzy innerQ1
ków id1 entd1.
Uziś, w epoce ob.slu~i elo;:klrycznej. napadu na l<aSti „1-'rLemysłow.;ów'·. J!o
nie µoLrzeba iylu forma111os..:1, kto żyw, tym napadz!e ZlldCZai:l częsć szaj!~i areszwojenny, a
nobiłltu 1 e się usob1scie sam; Kaw1rn 1esr towa110 1 oddano pod sqd
i.Jz1ubińs!dm, pri:ewó.:ica saiJIU na pewien cza.3 znii\Kawczynsl\ltn, Oz1ubu nął z War.:)zawy.
Urona - tirvn Clt:m.
WKrótce znowu sic: pOJa w ił w W<:1r·
A wszys11<0 to 1 obi się przez falszyw y w.:ityd, prztz natural11q, wrt:S!..Cle sza~ 1e 1 zorganizował nową szajk(ł pod
.Udy znaczną
sęp·'.
c11ęć n1ewyr0żn1arna się od ogólu, !(tory naLW<t ,, Ctarny
i.:1erµ1 rycui Lem na_ flldn , t;; ::i.lla..:ilt!tuyz- część teJ st.ajl\:.l po1iCJC:1 aresztowała, Mouy, nie tyte nawet sz :wd11w4, co smiesz· ru11cew na zawsze zniknął z horyzontu
llii w Ct.łb<.tdi, gdy lJutomKo.v.t:: zamoz- warszawsl<iee,o.
1Vloru11cewem prowaJt:ili zaciekłą
neJ 1111::E'.uy.-, ::,z,acmy :, ą i„ondu l\torami
tn.un wa10 N, al oo of.cianstdml Koiejo- watl\.~ me tyU\O pOllCJa, lecz 1 sucJaliśc1,
którzy go uNażali za szi<Odl1wego 1
wymi.
Man1 a la potrwa jeslcze długo, a Kornp1 umituj ącego ruc.ll rewolucyjny. W
przynaJmmei aopóly, ao;.>olu poc11oc1le· wa.,~e z ::>OCJ.:1115tam1 .~ \Jrnncew zabił 1rn
J11e siia .;lied< :e uęui1t:: c1eszylo :;.ę prz)1- ~VOJI przewodcę icll, nosa1cego nazwę
W i łeJam1 od rLądu 1 ou s ~ olt!Clenstwa; ,, l:. i eKtrycmoś c' ·•
riuony Rabs2ti:,rna. Ruiuoi-iol<1 L>1cdz.1.: 0110 1 s„n1eo1atu noszącyu1
111:1zw1;:,\rn szl ac łleck1e, ... ols111.ewa.fo 1yd1, nom .cg.u ::.lai 0 Lyt11cgo z..t1111rn w pow.
cl Kuski 111 grota szyOlHl i zupełna zetgła·
którLY 1cłl !li .! u oszą.
oa. Dziejt $i~ to skutkiem wandalizmu
Cz. L.
1111eisi.:owych 1 okol1cznyc~ mieszl<ańców.
l{ozb1e1 a 1e& om mury bqdZ celem grabie:

dwuch dalania sylab;

Donoszą ze Lwowa:
prz yj a.ció.ł
W parku Kalińskie~o popełniło dwuch
młodzieńców samobójstwo.
Nieiaki Karol Fleischer liczący lat

w p:ersi

wreszci~ sylabę początko
wą zdecydował sie pisać przez małe „ p",
a dzisiaj pisze fuź najspokojniej : .,p. du

3.

y mo !

ą~y

<1 :111.ly„uu-

llut11S, L(J::>l..i{

SZt SC m1t:::s 1ę cy w1ęz 1 euia Ut
ll l cwO l łllCtWa w SWOICll

+

z

+

ży cegieł

Z LITWYI HUSfi
.

--~.-........-.n-

~ ..... -.aa.~

X

.......

1

i<anueu1a ClO:>Oweg J,

tez w poszul<twarnu
slrnrbov.:.

~w:ll'Gl r. p,....... „

--

Wiw t11G 'łt1rn ż d ~.id e przysięgi.

w "" .i»i-

\V li.lllHCC <..:llll'ul'gi ~z tl 1::J

r'u stw1~razern u osob i stości

ży d ów nu v, ozac1ęwyc11.

Przys1ę1:;;a s i ę oc:UJ)ła, z1.1awttłoby

własna).

Gmach szkolny.

Oświetlenie.

Szkoła

miej·

ska. Trotuary. Samóchody. Farbiarnia.
Rok ubiegły zapadł już w otchłanie
niepowrotnych czasów, niechże więc
kró tto bilans roczny uzmysłowi czytelni-

kom , · urjera Łódzkie~o". co też do·
l recJJ tało sie w ciągu ol<rągłych dwu·
nastu .1iesiE:cy minionego roku.
W początkach rok'l 1910 krzątano

torkowie . 1J~oło założenia tu
w
a. 1st va wza 111 JO kredytu.
Z llL mocą I 01npecentnych działa·
czów impreza ta doszła do skutku, kre·
dyt wzaiem11y powstał, obraca ju! do·
statecznym kapitalem i rozwija siE: cał·
Idem normalnie.
Oczywiście, instytucja finansowa te•
go typu dodatnio wpływa na tutejszy
przemysł i handel, i zaoszczędza miesz·
l<ańcorn Ozor owa i n jbli ... „ej okolicy
~źeniu
.z
łap tó
trudów
/ " "skoncie we~:ili, co
v i
' „1
w„zystko przedtem ... ałatwialiśmy w Ło„

~ię

T

dzi.
Druga instytucja, dawniejsza, mia·
nowicie Towarzystwo pożyczlmwo-osz„
czędnościowe rozszerzyło swe operacje,
wprowadzając z inicjatywy swego człon
ka pana S. Praszkiera dział ubezpiecze-

1110 ..vy.

W magistracie tutejszym uch walono
odpowiedni plac, na którym b«:·

zakupić

dzie wystawiony piękny gmach
Plac zakupioi;io,

szkolny,

a gmach stanie z

żela·

znego funduszu, ulolcowanego w banku
Pan.itwa, w sumie 40,000 rb.; fundusz
Len dawniej przechowywał silł w kasie
m1ejs!dej, a powstał z indemnizacji za
miesione prnwo propinacyjne.
Na posiedzeniach magistrackich ob·
myślano też sposób wzmocnienia świa
tła miejskiego. Stanęły
łulcowe, olffom lampy w

wii:c 23 lampy
rynl<U, system u

.Lux".

jeżeli dodam, że i polecenia magi·
strat u, obywatele ozorkewscy urzcidzaJ fi

przed

nieruchomościami

chodniki asfa'l-

lub wykładają je flizami kamiennem1, - jeżeli wreszcie wspomnę, że

rowe,

uruchomienie samocllodów przyczyn i a
do ułatwiema komunilrncji pom1~azy
t~czyc'ł a Zgierzem przez Ozorków, to śmiało rz;ec można, że w ubiegłym
1910 rotm zdziałano tu wiele dobrego,
a c1, którzy !ię ~o tego przyczyniU w.ta·
sną prac'l lu b llUCJaiywą, zasługują na
współoby~atel i 1
zupetne uznanie od
l<tóre im w korespondenc11 11101 ejsZej
t<reśl~ t.. I ')fdJahl'ł s atysfakcią · estym~
st~

zJpełną.

feliks.

dom1ut:i.ian_ycu

-t- Samo ójshvo

ł:s:~11.

(Kor.

T·wo t'/z. kredytu . Dział ubezpieczenłowJ
w T wie pozyczkowo-oszczędnościowem.

Dąaz

::.z, 11 ala

Vv ł" aryczai:11 w gub. i\ , 111 ,": t! j t. „::>l ~ 1.1ł w Uz1e .... 1qtlrn Jel.US znalez1u11u w . 11 11~J!3 c u
usl<;i:JO Wt:m ~1epłe 1eszcze Z1vwlu w1:;,lq•
tych d111acłl niezwyldy wyiJaueł<.
Pom1mu
Po dolwnanJ m i,,oburze do wojska ~t: ua tJaSl\u oa szlatro1rn.
w miasceczku, rabin 1nieiscowy zv::sti.Ał mezwłvuzuego ratuntrn. w.-,zelka pomoc
wezwauy ala odebrani a prt.y s1 ę;;1 oct kil- była J u ż s poźmona.
kunastu

Z Ozorkowa.

był

Prz

~stawi enie

dla naszych prenumeratorówl
i;;, dnia 11 stycz.
s : w teatrze popu; z rzędu przed!1 prenumera•

śr<

despe- nia r. '

rnta o ... ala ł o s i ~. 1z Jest tu 54-Jetni wt'u· larnym
:;i;iarnn t\Je1\$amter 1\raie v sl\t~
stawie1 •. _ :!!a 1ic.
I U.;,,1i.ldlOSCJac i 1.
d eJrzcwać, <1Żt: Dy tu z "J sć m ogło Jakie~
Domrnemć:tlHl p rqczyną rozpaczli- to„ów.
w ) 1 ul< zu<1lazł zulWltrdzewe w naj- oąelź niepurozu 111 1;11 le.
wego krol\u IJył u .) 1u wa ~rzeci dość
Dany b~dzie we ;o ty wo dewil pod
~ j Z::t.v 1 111staiKJI, a prLzyt.tent fatL od·
NaraL: wrndze wui::;kowe zostały po- c1~.rną operncA.
tytułem:
111uV. rl \\.::.Zt l!m:gu Zlllil lt!J::iLellla kary, IUO
wiauum1o nt, że rnbill, zam iast zwyKłeJ
-t- ~ks„p · !: · :&t ~ tai.ny i.łan•
~am t111e111a JeJ na karę p1e111ęż11ą.
roty przy s1ę ~1, odczyluł 11111ct i Żt! otict:r uyłit• UUla ..., t.l ~ :a l'JLJb WKU Ila
a::;y:stujący li;: mu obrzęuow1 me zwrO<.H t-1"-cJ1;"'użc.1Ją<.ego id::> ... .i ron1anow::;kim w
Skrzący humor tej sztuki, i znako·
na to uwagi.
µuw. wJoaawsKi.-., ,,, .>wego, Aleksanmila dowcipna gra wykonawców daią
i i Li;:prowadz.one śledztwo potwier- urn C11ouuwca, H Q \.l wieczorem napadło
ta1u powyzszy, w 11asl~pslw1e ctwuc11 bctndyt0w 1 1 o d groźbą rewolwc· zupełną r~lwjn:ię, iż prze~sta~ienie t~
dziło
wypeł·
czytelnicy nKurjera ~~dzk1ego
czego rabin zo~tał och.tany poct sąd.
rów zrabowało gajowemu 150 rb.
.
nią do ostatniego miejsca.
izba sądowa warszawslrn w d. 4 b.
Adm1111
w
nabywać
można
Bilety
h1a111ja sz acbet~zyzny„
m. za rozbOJ powyzszy skazata na 4 stracJ·i i t.1r' era• po zniżonej prawie (1(
d
-~t.
robót cH;;żK1ch frnnciszka Łuki aniu poło · tl y J cenie
lata
o go•
dz1a
Alfons Karr opowiada w swych
.
gm.·H,i;;go.
pi::;an.a
b.
ka,
dziny · o południu, od godziu)
„ O sach" h i s torJ~ pewnego pana Dubois,
Et\s-p1sarz Łul<Jcrniuk ma jeszcze 4 6 - \, i ... ::;1e teatralnej po cenach zwy'
l\tóry przez wrodzoną deiikatność po•
sprawy u roztióJ.
trze bow a.f eż siedmiu lat na odhiCZenie
Straszny wypadem,. 0- czajnych.
Redakcja
µ:ernszei sylaby nazwiska od drugiej.
liowe pisma. Ukazał si~ negdaJ w poruun,e, 11a ::Hac11 Lul>lil1,
.Kurjera Łódzldego·.
pisze Karr - na je- w Warszawie pierwszy numer pisma coUważałem wy-ładowywe1ma wagonów, spa·
~o biletach z powmszowaniem Nowego dziennego "Nowy Kurjer dwa grosze", pouczas
dło kill{a bele!( d~bowycn na priechoR.ok11, Jak dwie nieszczęśliwe głoski for- które jako wydawca vodpisuje p. Benedzące wypadtwwo tamtt:dy dwie dziewmu1ące sylabę "du" stopniowo usiłowa• dykt Filipowicz, jako redaktor- p. Steczyuki.
iy Oudullć się od następnych. Pierwsze fan Marian Marynowski.
jedna z nich i2-letnia Wanda Dura,
próby w iym k1erwnku były skromne i
- W b. m. ma zacząć wychodzić poni<Jsła śmierć na m1eJ s~u a druga
1
~Jtliliwe.
pismo tygodniowe sa1yryczno-humory- również 12·letma jadwt!z!a Hul~owsl~a,
::::: Kare prasowa. RUdakcj&
od
„Di!-"
oddzielając
Dubois,
Pi~ał:
styczne p. t. „Sowizdrzał".
wstała cu:zl\O porarnona.
p. t. .Zycie warszawskie• ska.
tygodnika
,.boh" w ~posób prawie niedostrzegalny;
'1a'i imowolne popieranie
zana została clrogą admjnistracyjną ni
ris.51' pnłe zwi~kszył nieco odl~głość; at „ga y". Opowiadają o dziwnym fak~l'ł' za ar~uł p. n•• Kobteta
rb.
je.d.nei<> ra~u ucz;;ł syłabr;:„Bois"od du· cie który zdarzył sie w sobote w jednein
l i:J1 i

Il a

U~\.cl U Z t:l ll t;;

w zwy 1\:eJ

s:e

101 llll 1;:, nuH tez iue mógł' µ 0-

Panna do wszystkiego;

------ ---------

Wiadomości

l<raiowe.

+

+

KRONIKA.

+

iMA-Ji.""~_wr,óc:ił, zµQw _dQ

04„

~..Aiw.._koleioD,ch... -

bQ,hater 11 •

•

szn11orzqd. Z<l

cm Kobietr

:t~r-11 ąc

11mysłowo pr:n1·ącycll po:c:,
nadsyła narn odczl.l.'ę nas'.~ : i : ącą:
• Wober ~ ;; odziewane~ < wpro wa Jlt.! łlla samorz ą i:; mie:s!cic,!o \ l<1 ó l e ~tw it:

"'d Stow.

: J r roc. r;ib:. t11 przv zumówk·

d.ticl i ć się mr ·;;\ na trzy k'.l łegorje: człon•

•1 ,u 40 -- L.' O iunlów, a 20 pruc. rriy
wiecei ,,.. 1!il. 100 funtów -1 :1inówicn'.u
\Var~;zawl.i
j:J1 1 Cza plkl, i, t('drn :k leśnr.
ul S1.czy[!la 111. 10 lll . 3.

l(O'wic
Jrug; 1~i

1ektowi spc::cjalne1 lw;n.s:i m1ę<!t:ywydzia 
lowcj przy min.stcr 1um s'-.1.bu w sprawie ZllH!::i1C11i<.1 przywile 1ów służbowych
w l(róle:,tWi:.! Polskicm; projekt lei:
jak wiemy -- pod obrndy
w~zedł już rady ministrów.
Organ Suwo1ina widzi w tem \\)'·
rzeczenie sie dotychcwsowe1 polityki rn·
syjskiej na lcresach i sądzi, że niebez 1)!ecwy ten projekt b~dz1e jednym z
polityki pań::1twowe1
wielkich bł~dów

rot"

l·e;

-

I. wiedzy w t)dzi bedz.i-: =:..d 1.:' ll 1.
L;; l•J 15 kop., p~erwsz~ch n , J ty.n wz; ~ ! ęd,~. 11 w !,;-nfu
30 lwp. i trze ,j e j l\.1tcf,!,Orji ~ Nast~iJ111e dr .(aufman 11ab~ i 1 Li:·. ~ c: o·
lrnk~orji płacić

.':O kop.

dz:e c.11111·:

l<azy l.

~iologji, co

j, ,J31J .: .\'a-

(r) Z uiiomu sieratu. i ~J z1h.lWU 1,L.;n marek.
=; W u l.i li"i!>rde lir~ywileiów Zydowskie Towartystwo oµ ie:d nad sieSi.~dząc z· µowyisi:ego. n,;:j barJ~ i :: ;
'Polskiem, : ·:m orządu 2U!:e ! .i.! lld 1azic
dl.bi 1·
pomijającego sµn:wę udi1alu Lobict w shd:~cw Ji!S;. I'!. „No~v oje \Vreruia" za- 1 ot ami walczy ciągle z brakiem ŚiOd b<:J,1 uwzgl~dnion':! w muze11m
etno[!rafi, :1, oc.,;j;: ·,
11 ll d:1ło u:.1rn;~ 1 :1y protes t przeciw pro- ków na roLsz rze1Jie swego „domu sie· fizy !<i, IJ iologji i
gospodarce miejskie i i pra1\ a kh oby
wate!sk e 1 srotecznc, ::'.tow. umy5łow·.'
pracujących !JOiek 1 o;:;l~na\\ 1a zwró:: ć
:się do ogółu społeczeństwa u wyrażenie
oplnj1 w tej sprawie.
Od szeregu lat zna jdujemy kobit '. <:
ha kaidem polu pracy społecznej, w
w ostatnich czasach praw:e we w:::zyst·
kich gał~z1ach pracy zawodowe), znane
są nadto zdolności praktyczne l1.ob1et w
rzeczach gospodarczej, pedagogiczne] i
ekonomicLneJ natUi'Yi zaaje się wi~c. że
1

te

v1szystk1e
pełne

prnwo

darciym miasta.

Wszelka

praw jest

zmiana

a

zwła:>zcza

po-

e'ii'H f::JJSCtlllfł ••
- (.a) Sprawy l1redyłow1<1„
mote Jak wia<10111ot w m1rnster1urn nnausów

trudu~ i

Jkugą rzeczą. ale <tolconać się
wte~y. gdy ogół gł~bol<o i prawdziwie

opracowywany jest obc~nie pro1e'•t nowej ustawy normalnej ulu To·Nurzystw

przekona11y 1est o potrzebil! reformy,
pragnie ie; i do niej dąty; dlatego sło
wami nmie1gzemi do przekonań ogófo
:m; odwoluiemy. Niechaj on nam wypowie, w mysli o sprawach i obowiqz·
l<a~h kobiety pracownicy w społeczeń

pożycikowo - o:szczędnościow) cli, ~;rzy
czem mimsterJum, za pośrednictwem in·
spel<lorów do sprnw drobnego kredytu,
zb1ern op1oje w teJ spn1wie zainkreso·

nr. i5 dz:ia ! pr.~yrodniczy nie wiele f t · n stawiać
opiekr; ma do życzenia.
1:0 si~ tyciy sekc!i sztuki. to na
30 dzieci bezdomnych.
1arząd Towan:yslwa twu1 ,. ~1 tie jej
razie
dzia·
aby
Zarząd. pragnąc jednakie
łalność Towarzystwa była jakna jbardziej postan .. 1'.,:.iit odtoźyć do chwili, gJ y b ·~
owocna, roztacza również opiek~ nau di':ie juł zorga11izowa:1y dział uau k ; ~ wy.
W nadchodzący p 1qtek poust~w.ane
dziećmi, którym pozostałe przy życiu
jedno z rodziców nie może zapewnić u- h~dą nar .;szcie szafy, co znacznie pi 'Y"'
przy

ulicy Tramwajo·Nej

ll)arter), gdz'e

znalazło troskliwą

~pie:.zy p;:1cf: organizacyjną. Zbior}, htó·
Półsieroty takie pozo:;tuwiane s4 w re: już nad . .·5zfy, b~dą zaraz poumiesz;;z.a
dGmu pod opieką ojca, matki lub kre· n~ w szafa<..11 i gablotkach, tembardz:ie 1,
wuych, lecz po<.1 stałą pieczą członków że wl\rótce 1 : 1ają nadejść nowe :zbiory
zaw.~du, przyczem Towarzystwo zapew- zaln: pione z!l Ltranicą.
Dotyclm:.:'. S zarząd wydał na zbiory~
nia un odzież, obuwie, potrzeby szkolwy ! 1:.tj~c1e loka:u i t. d. par~ tysi4cy ii'U·
szkołach.
11c, oraz naul\Q
Towarzystwo bl1, rymczastrn wp ływy wcale si• nie
W rol\.u ubiegłym
miało pod swojti opiekq 25 półsierot i ZWi~ '·;szaj'ł, bytc.:;y Wl~C dobrze, ażaby
wydało 11a ten cel 380 rb.; budżet tego- nusi potentaci t; r :mso wi, których pr,u„
roctny przewiduj<! znaczne podniesienie ciei w f.-·Jdzi uie brak, popierali takt~
tej sumy, u wif;c i powii;kszenie liczby maler, Ume dollre cn~ci kilku jednostek,
l{tóre di;;ą stworqć w ŁodtI tak11 lnity•
pupilek na mieście.
szkoły tucję ku : turalną, Jal>I\ 1est bez w,tpienia"
Oz1el:1 tt oddane zoshiJy

irz:ymania.

w

uo

p. Ty 1wnerowej prz:y ulicy

Cegielniane1.
wanych in:;tytuq1.
Otóż w t)Ch dniach kilka Towa- ~laruuiem zurząuu Towarzystwa otrzyrzystw pożyi:zkowo - oszc7.ędnuśc1owych muią one rówmel ob1udy 'I. kuchni żyd.
w Ł0~z1 1 poza to dz:<! ,; wa ócilo ::;1ę c.lo Tow. dobroczynności. vrzynoszone CO•
lllilll:;tequm z pi usoą, aby nowa u51awa diienme do lolrnlu szlwlnego 1 tam od~

;, wie.
~towau:;i:>ztni1;

obcopłcm1eńców,

wobec
laków.

okolkznośc1 dają l\o~iec1e
udziału w ustroJU gospo·

=

µracu,ą
11C1jWaż.111eJSty<.11

umys1owo

i..j„u 1'ob1et ius, iako /..
dmlli uocrntj, ::llaw1a :;obie ::;i-.c~;t.i::lllt: 1Jize1wnan o sł usznem, lllt!zaprzi;... iatucm 1 ZC1!:>a1..;.rn1:ze111 pra w1t! Iwin et ao
ul.lz.młu w san1oriqdzie.
W::1zystk1cl1 prngną(.:ych wypowiedzieć
:.Jff w leJ spraw1e pro:iimy u ueusy1:a1Hc:
aslów <.tu .::,Low. umysł. prac. tJOleK
\Warsza\\a, l-'1~k11a .HJ.„

.!iill<.:ll

p1zew1c:1ywała
ao wy:wkos~1

poiyczl!k nie grzewane.
- ~a) Zmia1r1y
1ylko 300 rb., iak .1est

wyd;;twa11ie

uo
l~cz
żeby moż11ct

ouecrne,

uraz.

wyso: uśc1 1,500 ro.,
byw udziel:iC pozycz·

lu nie lylko jednostkom, lecz talcze m-

= U!lli kobiet poł~mało a•ę· iem,

iclcgrar przyrnO:H w1i'.tdv·
ł>e 1 nu~il
mośc ~eu::>'°łr..Yill'ł· a zuraze111 priestrogę
110.tauJący'-11
grożnq ula KOL>let, ś epu
ua1meuor.t:tcz111e 1szeJ Hl ouz1e.

Tow~-irzyslwa
że

1 spułec:mym.
motywuJą swą i1rośb„

fllantrop1Jny111

stytucjom

o~tatmch

w

urworzylu
wzaiemnego l\fC·

czasa'll

się Wlt:le fowarzy3tW
1 w
pużycz1c1
i owarzystwanu

.•,.ek10rt:m podatkowym pow. piotrlrnw;j,m~go.

To t• :uno

mo.l:na powiedzieć

zu1 ;:ądiie

szym

człontwm

wysokie

o

~

w którtaCJ

m1i!JS!tim 1

budżecie wln110 znah:ć si~ stałe 1ub1y~1

dJUITI dla T!)warzy::;tw::t .Muzeum nauki
1 sztuki".
Na zakC'/l;:;zenilJ tego sprawozdllnk
~rzeb" doaać m.eba, ~e Towar:tystwa akti
cyine He1ntzla i Kumu:era na Widzew"
µrtyrzel\ło wk~:;nym lws:aem udz;aa~
w muzeum dzia! tabry l'a~ji irnw..:iny.
G··l m~o z.ieży„
= (r)
lrze ,,Odeon" ~t'r1.eJut.:'1 J. 1 we czwarte~
dllla ! 2 b. m. wsta1CL wznowione przod„
stawienia ctia mtotitJt:zy, ńr oojainieniom:

w-_

= (a) .Z t'ow. „.~Ju.:z.cmm nauśd
ten svosót> lw11kuru1" z i sz u .a". W„LOli:lj w11;;czorem, w ooraiow trcsc1 uaukowt:j '
pożyczlcowo·oszcz~ctno 101\cuu wr ':l~ny m prz.y ul. Zielonej nr. 8, ClzQ de1'awym . programem.

udz:1eta1ą

dym, l<tórc

5łu bcwe. 1us1 1e\tor podattwwy pow. 11iotrli.owsk.1ego
p. j akob.;on, mianowany zestar mspek·
I')Lt:m vod att<owym 4 1ew1ru m. Łodzi;
pomocuilc iuspet<.tora podatkowego l·go
r.:: w1ru m. toctzi m1auuwany wstał m-

muzeuu:.

iłowym ~:

.Pocz~t~K przc~blaw1t:u1a o g......
\v tlerłaue Slrasa1a gołOledż Si-JO· sc1owem;.
odbylu "St<: pos1edzerne zariądu Towapoł. pun1~tual111c.
po
4
woa(.1\\.:1.Ja na ulicach uinostwo wypaurzystwa „Muzeum naimi 1 sztuki".
(w) Z przemysłu. W dniu
Vv'ejsc1c 11a uai.:.on i l:!óme micjKa
kow. t)U, w;rttzn1e ośmdt.1es1ąt 1101J1et,
Prz~wodniczył na pos1edt:emu wiceb. m., o godz. 3 po południu w lo::il\fi;eOwaui: 23
poław"-1v r~ . t! 1 1H>g1.
prezes zarządu, ar. L ł'rzeaburslc1. Nie- dla t.u!'u:>1y1:l1 2iJ 1\0)•p cilu cizie:! 10 k.r.
nadzwyczaj·
się
odbędzie
własnym,
kalu
lllOgły
H,i,;;
:iUIUll"illl
lllOcilll:'.1111 \\ '!~1,1t.:llll
mal całe po.s1euzen1e było poświc;coue "' ua v"t L.:r uta t..lt:ie~1 i,.iO S Kop.
ne ogólne zebranie akcjonarjuszów Tow.
1,,w; ~m11ailll:f w duchu ·ioń•
UalUI ć.lllllt 1-'flY posl14&,l1,~C1U SI~ UlfZj „
dysl<USJI nad sprawozdaniem dr. M Kauakc. Karo!a Szejblera.
tmana, l~tóry przez kill\;.t 1y~ol1111 bawił' s~..:w&e. umyc.:11c.:t.tJ::iOWY wJkltriuii pa•
mać 1ow 110 wagi i padały, jak snopy.
Porządek dzienny zebrania obejmuli.~. .t::uwari:t Wojtem.k 1
1111 11 1 uina:;zów,
Ach, gdyL>y tak u nas w Łodzi zro- je między innemi~ 1) zaakceptowanie zaJ!rantq i robił ,maClilt t.alW:>Y ala 11r.-.i:111e;;1ony
11a taltit.ii 1tanow~.
zos1a1
D!ła ::.ie gołoledź 1 gdyby kill<adziesiąt spr~e~aży .nieruchomości pod nr. 98·a muzeum.

=

=

poidpało za1ącet ma sie
przykrych i borozumieć, bez żadnych
lesnych następstw! Możeby lekkie, niedokuczliwe siniaki odstrnszyły od wstręt

naszych

pań

nego i niebezpiecznego.

upoważnienie zarządu do
vddania łódzldemu, chrześciat'tsldemu Towarzystwu dobroczynnoś'=i działu gruntu

w Zgierzu

dla szpitala dziecię :e:-:;o im. Anny Marji.
(a) No-ww &.:as~ po~rze
~owa" Grono tu!ejsźych działaczów
od żydowskich wysłało d'J zatwierdzenia

a dobro'A'olne·

Dr. I' aufman

2)

1

=

nabył różne

zbiory z

.>Ko

lio

parafji N. M, Panny

w War"'.

sza wie.

Jl.ledziny fizyki za 2,800 marek.
Nadetatowy wikarjuu parałlł iw~
tele•
Są mi~dzy niemi aparaty do
grafo'..tania:, telegraf bel urut11,\iL11cuil1'ego Krzyża w Łodzi, [\s. Augustyn JakubL .
aparaty roentgenowskie, przyrządy Te- siak, uwolniony został z zajmowanol&O'

stanowislca.
sla itp.
(z) W aprawie uiwoPZ!fi..z
wynalazki
najnowsze
Wsiystkie
asiona łeśn<e, tylko
słutby
śród
orkiestr.r
dL.iedziny elektryczności zostały prze1. nia
własn'! ustawę nowej kasy pogrzebowe;.
posiada)'lcycł1
firm solidnych,
podjazdokolejek
e1ektrycz.nyc11
łódzkich
wyłuszczanie, gwara11t11 1<tcych silę kieJZupomogi b~dą udzielane w wyso· dr. Ka!.lfmana prą kupnie uwiględnio11c
kowania i poclH d,'.e:11e ::>)rzedaje, od- kości 100, 500 i 100') rb. Członkowie i śmiało rzec można, że muzeum nauki wych, odb~dzle sie w przyszłą sobot,,,

go pętania sobie uóg!

AN1 ONI GRUDZIŃSKL

3)

=

poistf}pem cza.su i nauki naprzód, słusznie wy•

trzeba od studjujących mu:r.ykę, aby
poi ęcie o elementarnej teorjl było gruntowne i obszerne. Nie było celu i logiki wydttW<:·Ć podrfJcznik skrócony, .fa.k to uczyniła
pewna melomanka, t\vierdząc, jakoby podrę
cznik prof. Biernackiego jest za. bCArdzo skomplikowany i „niepopul1'rny". Na tem polega
właśnie 1ego wielkośćt iż jest niepopularny,
gdyż dzisiej~za młoclzil'ż jest na tyle rozwinięta umysłowo, że n a potykając trudności, z
magać

ich

l'i ratura muzyczr:a.
„ Muz;y lrn lne ttlJecadło", popularny wyk lad
nauki o tonac1nch, lntecwalnch i akordach na
1ablicach ru<'.'homych wt.dług zasad maten:a·
tyki plastycznio przedstawiony wraz z,e . stoprzez Armina F1 uh,
~<1V1·nem obi v~oieniem
\\)'nnla7.cę i wykonawcę semejomelod1onu.
„O błędach fizjologicznych'

techniki for-

tephrnowe1 i iej przeksztalceniu-przez dr. A.

Steihausena

Robert Becker. Za

spolszczył

pracę należą się

p. BP-ckerowi stowa

tę

wdzię

czności.

Wier.n:e

przetlómB.CZOLe uz:ielo slawnc-

go teoretyka-peda.gogat niewątpliwie wywrze
ogromny wpl:y w na uc2 ącycb muzyki forte-

pinnOW(Jj.
glądami

na

Tłómuczenie

bardzo

przykładach

przeplatane

r:. CjOnalnymi

iest pop. B. opartymi

dJugoletnich stu.
d1ów. Nie wątpię, iż praca p. Beckera po kil ·
zna' dzie się w bibliotece każdego
\m latach
vvlasnych

muzyka-postępowego.

„Zasady rr.uzyki" Michała Biernackiego.
Ogólnie znane dzieło, w którem irntor wyczerdo mapał przedmiot zasad elementarnych
ksimum. Podręcznikiem tym posiłkuje się kon
serwatorJ urn warszawskie i wszy tkie prawie
poważniejsze uczelnie muzyczne w Warszawie i na prowincji.
Dawniej u!ywano podl'ęcznik 8tudzif1skiego, bardzo przystępny, lecz posiadaj,cy

do tego. aby 1 e pokonać.
Zasruga prof. Biernackiego Jest niemała i

octiotą dą".!.y

w::.\tpię, cz.y zagranica posiada podobne dzieło

w danym zakresie.
Za

najlepszą

hi~torję

uważam

muzyki

wyldad jej w ltonserwo.torjum warszav.·skiem,
ułoiony

prawdopodobnie przez Romana. Stat-

l<ow<ikiego

\V

37 i:,r tykuiach.

Tre~citt

całego

lrnrsn bistoqi .1esl: rozwó.1 form muzycznych,
powstawanie instrnmentów, działalnMć ludzi,
poświęcają.cycll si~ sztuce

muzycznej, a wiec:

twórców (kompozytorów), teoretyków, muzy.
kó\l'I' i wykonawców (wirtuozów) od czasów
najodlegle1szych aż do ostatoiei doby w związ
ku z ogóln0-historyczno-cywili~acyjnym rozwo1em ludzl:osci. Obszerniej niż w innych
dotychczas dzieło.eh jest opisnna muzyka. pol·
ska i rosyjska.

4

&a mało wiadomości.

Ozii, kiedy idziemy za

n~szel są

Poza tymi dorobkami litei utul'y
dla stu di ujących, a żądnych wiet!zy muzyczb
nej dzieła bard10 t'( nne w rosyjs\~im ję?.yku,
które warto zbadać w B1bljotece somokształ
11

cenia się''. redagowanej przez prot. Sakhet- .
tiet'u w dzialo ,.Muiyczno wykeztalcenie· t U•

Puzyrewski. Wykłady teorji, harmonj!r
kontrapunktu, form muzycznych, instruman•,
tacji i organiki.
iożyl

„B~ethoven",

tycie i

twórczość

(2 tom1)

przez Hola w tłómaczeniu Kronenberga (w
zyku rosyjskim).

WyliGzalem

dzieła

we.żniejaze,

J•·

a terai

przystąpiQ do działu literatury fortepianowej~
którą. powięlazyły prace ludzi znanych w
kraju :ze swej dziafa]ności pedagogicznej. Pa·

JLimo tego, studja techniczne, o których waI\
tości wspominać b'Jd~. znane •ą, prawie
wszystkim, jednsl<źe obowiązkiem moim jes\
wymienić zaslu~" pedagogów, ~ających sposoby młodym pokoleniom do rozwini~ola &ew
chniki fortepianowej i jei udoskonalenłG.

Na pierwszym miejscu jako praca peda•,
gogiczna zasługują na uznanie I ze••Y.t.~ komJ
poz rc\i Bacha I. S.. które opalcowali ; oprac
~owali pod wzgledem frazowania.- profcaonJ.
konserwatorium warszawskiego: AlekaaDder
Michałowski, Aleksander Różycki i Mtllrełl
Zawirski.
Dzięki imt mamy swego „Bacha kr-ajowegoff i nie pott'zebujemy trudzi6 •iQ na.d
mozolną pracą opalcowywe,nia neczy 1".:\Tfia
łych. I zeszyt obeimule 15 p r eludji (Zawit•ak.i)

Ii

15 Inwenc;i 2-glosowych \Rótycl{i), lll'?;ci Inwencji 3·gfosowych (Michałowski). Całolł
przedsta\yi ..t ~s ię jak coś, co ~est skoń~FOD f
d•)skonułe

.rod Lrnzdym

względem.

(Do"9

nuigłl,

ł.

-t::.===„ ···----- ===========:::::-:;:;.:·,.--=---=
w lol<alu przv dy w dom1•, \\ Ob:>; o.~~o Reia z:liosla
zebranie oq.~aniza 11eezy dn lnarnv 1 p us lM«;wila czekać.

o 2ocizl11it 7 wleczorem,

remizie

r.;.: :c rs:de i,

cyjne.

Ti:lm pu c:e:51.łi:i

l'. ł.l: Sto w • .T.ih.usze:r!!l'k.

c:: ((:

Dnla 12 fi:. :·:...rnia r. b. o godz. 8 wiect..
s :: w lokalu Stowarzysienia <'.•
kuszerek ~~ <A~, a.!-Szulca) nr. 1, odczyt dr.
:Zylberstrc;„: ..:1 „O histoto~il i fizjologii
~db.;diie

w1•.
mo

(z) .~ ~ ~ rzeda.ż nif~ rucho·
·;u . ;niu 4 kwietnia r. b. o

ie=:

I.
10 l

e

~.!(' ~

w piotrkowskim

okr4~owy1, . , c<~ '.)edzie si~
flprzedai 1 ' 1 ~! dwmoścl

sądzle

na
l ódzkiej, pod
ul. Sredniej, składa j ące,

„

przetarg

ure 117, ~~i '.„
&ł a 1 met;. •... -ego ogrodu. Nierucho·
· mośt ta lłi •l:i;• do Al my He1 man i in·
D h.
l.lątac, ;1

l

rb.

n; ;:poczn c sit:

tyn, .·:;: ~ . i w

W

sumy

od

od·

·
t~!ct, pow. !:. .-.,;. 1 6skicgo.
M~ ;ąt!'l; · ;~: stanowi własność pp.
\;' ł · \ law. l J~_.Lefa Smolei1skich.
L ; t1ii 1.::. .o:;:pocznle się od sumy
i.: ~ „

r.:~·

::

kwi tnla r. b., o godz.

.i ·;
i.J 1

••

. 1,

j „t;

olu~gowym,

sądzie

sprzedaż. sze-

uc ·,~· '· .e •.. 1: ii ) tecja na

treści, pełen kolorytu i nadzwyczafn6
pomysłowości, obraz w którym 1tW1dat:
nia sie myśl duszy wielkrego człowieka

kobieta i

Repertuar łe~iru polskiego
-- poety i ta wielka umiej4tn<>U ł~
.łl. ZeBwerowicza.
ni a barw w jedną idealną cało~. opraw·
Ret:a odpow'ed:oa!·a, wlcdy nieznajoma
zaproponowała jE>j, aby n:cczy u niej
Z l,ancel.-irji teatru komunikują nam ną w drogocenne ramy, to takim obra·
zem mulycznym jest IV symfonja Cza~
pozosrawiła.
co następuje:
Naiwna kobit!a zgoJ1.:iła się na to
We czwartek, dnia 12 b. m. prze- ko wskiego.
Orkiestra pod kierunkiem p. Pitel·
i, powróciwr.zy po mejaiilmś czasie nie mów. ze sceny naszei najnowszym bły
znalazła już ani iwb iety, (lni rze::t.y.
:sldem p ięknego swego talentu Gabryela berga odtworzyła to dzieło wprost zna•
kumlcle, szczególniej w 3 części pamf~t·
= (a) fl'd!łc d'z,eo~. Sędzia po - Zapolska.
koju 10 rewiru skazał BC'.rk·u 1 Cham:
pani Dulskiej'' ne „ pizzicato", w którem kwintet smycz,
Po „Moralności
Rudzkicll, za nieokazywanie pomocy 1Vchodzl na deslci sceniczne nierównie kowy zrobił kolosalne wrażenie na Iłu·
materjalnej 60-ietniemu 01cu, na cztero- kapitalna „Panna Mallczewska'·, która chaczacl1, jako tez w .finale", gdzie Czaj·
dniowy areszt i płacenie tygod11i0wo po po tr}1umfach we Lwowie i Krakowie, kowski świetnie przeprowad~ &nam;
rublu na utrzy:mrnle ojca.
wieczory temat rosyjskiej kołysanki • W
roz)!ości sic: na długie pewno
= (a) Kradziieżł).i Z·. 111 ieszka· w Ł'.Jdz i , ;,;d{e artyści i dyrekcja nasze- brzózka rosła•.
W koncercie pnypomaiał •ł• man}>
ły chwiiowo w hotelu „ V:cl ma", p. go teatru czynią wszelkie możliwe wyFryderyk Ber~e, zawiadomił wydr.iut sili i, aby j<.\ najl!odniej przyjąć i naj· jut łodzianom pianista p. JalJuu Wolt•
: . oczęla sic~ do p ytywać

c dtle si t! .... :i: .„u na sprzedat maiłltku
Kuile, poło± •;1:, o w gminie Brntosze•

i!:O . •

I SZTUKA.

~ UZYKA

na

kogo czeka.

polv

śiedc:z:y,

sądzie

tymże

<lo nie • jakaś

TEATR.

n:i.u 11 c: .~l d, l. lO Ś C i, przy ul. l(onstan1} n o~ ·=, ;J pt;.t.1 nr. hypotecznym 320,
wru& 1 I ~HtJ.a: ui letnim i zimowym, na·
1dw:.ł'f ; ,:o f ·yderyi<n Sellinu. .
L,.ii) u ~.: , >t rnzpocw1e sit: od sumy
lJ0, 1JC J:J A).
J-J LJ:; iu l 2•)'m kw:etnia r. b. w
tuir,.L}"< 11 z.,ti .:zie s~u.t.iów pol<0ju 1 od~
b~r!.t' fi.; ~ Sih~.edai J2 morgów ziemi
, f.;J:o~i;i r.~:'ii~,. µozoslałt:j we wsi jedt1ee,

ie w biurze techn icznym l<vma- wsiw111alt'i p ulrnz :~ć.
na Herysta przy ul. Piotrkowsl·icJ nr.
Panna Malicz.i:w:;ka" - będlie nie77, skradziono mu fu tro warlc ś.:1 15j Nc.1tp1l1iwie row1dc utrakcyj11ą nowością
rb.; futro to p. Bergi; 110LO;;> taw1ł w po- jak i „Po 11ad siły'' l.3 1oernsona, którn
czekalni i stamtąd je skrad.donu.
:o sztuka ukaże :;ie; w piątek, dnia 1J
Zarządzający fa bryk<t Zache1ta w b. m. l o raz pierw.zy po cenach zniżo·
Zgierzu, r'· S a ani :;ła w L.!tlwoci 1o wski, z ti- nych.
wiadomił wydział ~ledczy, 1i. w kasie
powiatowej przy ul, Wi<lzcw:;kieJ 1;r. 50,
Popular•
wyciągni~to mu /. k es,e111 p01 Lfoi, w R pel"łuar t .... atru
ne~o.
na
którym znajdowi.lłu Sit: µozwoli!nie
broń, fotografia i ks1ąika ubezpieczeń
Z kancelarjl teatru komunikują nam

na iycie.
-

(a)

Z1nsaczna

~ radz:ież.

co

Nocy ubiei,;l eJ 111-.;wy::.ryci dotąu złoczyń·
cy, dokollali lmH.iz1eiy w skłaJt:1e towarów manuf...il\turowych firmy ,,Zi1111rnwoda i \Jleissu przy ulicy Piotrkow.:.kiej

nr. 6.

Skradli oni tam różny towar, war•
to5ci 5 tys. rb.
Zioczyócy weszli najpierw do niepo •: , lu. ló~~ : ago, po zmarłym W1lhel- wyna i ~kgu sldepu (t!1wniej żyrardow
flWi Lcp,n.:rd. vel Lei11crcic.
$l 1), a następ:1i:;: do)~all sią do składu.
L!C,l :a::.j:. rozpucznie si~ od sumy
(p) 5 " :raoiła przyi:om•
nośó przy pracy Leolrndia Uwczar•
$0 w.
;r: ~ nieprze&tr.uega„ l~ówm.1 l(.\t 18, robotnica z fabryki Poz•
=t:i (a)
,'!Jlu~ ·~·:.i sć~ lnusowi l :tf~h 11arisk1ego, Wólczansl1:a 27.
~i i

son.

Tym razem p. W.

:;;tawiciel skandynawskiej muzyld, wszet . .
kie cechy tego narodu uwydatnit.
Nie powiem, lt p. Wolf on, jak le
mówiq rlucił sił! „z motyką na słońce",
tylko, że środki techniczne, jakłemi do·

tychczas

Oi:1ś w ~rod~ wesoły wodewil „Pan·
na do wszystkiego" dla prenumeratorów
„Kurjera Łódzkiego".
jutro we czwartek na żądanie licznego grona osób, które z powodu pn~e

teatru

nie mo!.!łY do·

pr2edstawienie • Km ki·

ca" li. Sienkiewicz.a 1 daie dyr. Mielewski
ti: sztukę jeszcze raz jeden ostatni; po·
niewat przygotowywanie bieżącego rt:·
na wystawiemu
peltuaru niepozwala
wi~cej tego wielce ełektowne~o utworu.
W piątek wyst~p znakomitego arty·
sty Wo1ciecha Brydzyńsluego w sztuce
podczas rewoluc11•. który
~P) ?rzez ł:Pamwaj naje- p. t. •Wesele
wrażeme wywarł na
nadzwyczajne
talt
chany i ollr..:ucony 11a uruK Zeul~ Gros•
• Taj·
przedstawieniu
poniedziałlwwem
okaman hu ló, handlarl o\viec, odniOił
funa".
leczenie czo ta (Nowomieisl· a 12J.
W sobotq po południu po najnii·
= lP) P1•zez wo.z 11a1echany,
cenach • Twórcy s:z.częśi;1a", wie·
szych
01.rnleczyt no~1 jL1ljUS.!. Li.0111:is 1 lat 3L,
po raz. pierwszy jedna :z najlep·
rem
c.w
stolarz, W1dzew:>i,a -l:ó.
Femilel'a „Miłość ubogiego
szluk
szych
To samo ::.łiotl-.ało Ludwika Post.młodzieńca•, sztuka la u g,l~bokim pod·
cza lat 4:1 1 właśdciela sklepu przy ulicy
ldadzie psycholo~icznym grana 1est ua
Bene<l)" 1;.ta.
Pn:eJecbany równi e ż przez wót. A- wszystkich scenach z wiell-;.iern powo-

1~1 'ł

gr:t.ywny tub ó
budowlany p.

i~~l ~;.l uskdrżony również. o nie·
-;i.cL'Jl" w J. u\::k czego ru;;ilowanie w
domu tl! •., 1 przy ulicy 1Jz1elnej nr. 9,
111;.; l.Jy'ł1J c.ir;Jrze umocowan~ i, gdy 11a
111 . '.\SZ.tt.B wbotn1K gazowni, jólet U.:t·
ru~ztowa11ie obtrwało ~1ę 1
uawr}S4C:.w:ti~ spadł 1 potłui<ł s1~ dowf.) :;;L.,l.at;,

\kll V. Il:.

;;;;;.; ~~ 1

sąnow

K 1•1

l;okoju ~„.,;o

~t\at:d

reWlfi.l

=

wą

po J 11J. f,tt.ywny lub dz1en aresztu; za
lErnud w !:.ud1.much 111edoz.wulonyc11 jozi:t l\0::.,.1,:n at pu.y u11cy Pot uumowt!J
11r. 2.:> sl .:~auy zo.stał ua 5 w. grqw11y
,ub '1L1tn a.1eszlu; Antoui danie za nie-

vow;ei;iono \:l.O d s·lp1talo. św. t leksandrn , ~w s a Pc10 1anicka 15.
. = \P) !Przy rąoaniu dS"ze•
wa w lew4 r~11.t: 01,a:ec:tyła 51~ tasałdem JVbrcela Oodlcwslrn lat 20, służąca.
11a ul. P1otrl:\.owsk1e1 57.
= (p) r: oaa m roE ęuo twem
uden:ony !(arui i ~pslu lat 2o, n1aJ::>ter
ślusarski, oJnió.:>1 otrnleczenia głowy, Kon·

Qstrot:Hi Jil~df. sttaz~my zo:o;tiolł na 3 ru. stantynow ska 122.
11..1l> <.:wen c.1re:>ZlUi Stamsłdw

griywu)'

1 oJgorsl~: 1 Zu11a Cuuazyn~l{a za bóJl~'t
·1\aulll 4'.;.i::.!"11 pu 1- lin: areszlu; za tu
s,uuo i;r~tw11uc111e 1.>aw1a Fuks 1 C1111

ue1uon

wny 1ull

ro.

grz}'·
:;~~:.t:t.:11111 i.ostall po 10
w
J\'fd cl111 aresz.tu; Li.i Handel

r.o.uiil~~11 wedozwolony~u

Zj\MBEJSCOWA.

-

(z) S111adki.

pa;;~;unOW)Cll

iviu;;zeK ~1ern

Wyaział

-

( r)

pod nr. ~66 w B ałutach

{ ara

:.1ui:.:.1.1ni ;,:u;>ta1 m1 25 rn. g1 i.)' wuy !uu b gm inny na Balu acti

a 1< ~ y .z ''•

sKalaI

u1U at~S4LU; za 111e::>1aw1cnie :>l\J ua CW1• sklepu przy ul. Wspólnej 18,
..:i t:n ił wuJ~iww~ ·1adeusz "ft)rdJer skaza· kary luo -i dni aresztu, ra
ny z.vo3l~ł uo. 4 am aresztuj jÓk~L Ulnci1 sprzedał wódki.

1 A t.loU.

u:~ztu.

J

r uo1~

~rz.yw11y

luu

S ąd

w raśc i:.: 1e1a

na 20 rb;
potajemną

= (Wj ·rrap na a c;e. Wczoraj na ląluich ;iOd Tu:.:;lync111, w lnzalrn
1zra elity,
wiei zby, znalez1on u l w to Iii
ubranego, liczącego
dość y-1 Lyz.woicie
otw ł u 46 lat wieku.
P rą denacie żadnych dowodów Je~
gity111acy111ych nie zuale:doao, wube:;
r..11.11;:11 a• czego osooistości ie&o dotąd nie usta·

1..•.111i',1.:1llau:.\ 11.a 1.a1,w~emc ;.,pu•
1w;u puu114;LHegu ;.-ilUttUi11 zostuu 1,0 4:
um jiJ t::.iiu; rl\:1 s;r. \~ u!f 1 J <11\.0b l\et: 1
,a lU}'Ul"111e l\IOW w SIÓUllll~S\;IU ~Ka
Ulll ioSli!li po J 1ll. ~r;,y wuy l Ul} dzu:ń
aresztu; za rnespełu1t:rne prt.episow po•
li' Yjll)''h Juóa l..;w1„ow1c i ~ l azany w ':>·'~' Bil

hypo·

teczny p1ot1 kow:,tqelo sądu okręJowe
po wzywa spadkob1cr..:ó w do sprawy
spadlrnWeJ po l. marłe1 fanstyn1e vd
Ernstyn!e Wilhelminie Arct, z domu
Ma1. I V.Jtu Frydrych, :;półwłaś::icielce

Nuct1ym l\.ugau 1 lh;;nlKd Ma;e1ow1ct. ~Kaziu11 LO ·
:iluH po J 11:1. g,riywny luu r.lZlen ure!>z.·
lu, u Mu;;t:;;.K l \. Upt:ru11m. uu a ru. grzy· nierucllomości
\~ tli l<11J l.!.t.11:0 olL.:$.t:lu; L.il µrzelum:zume Nowych.

vrup1::>1JW

nale.

Wrażenia teatralne.

-

lonu.

L;.?;USOW)' ill)'łll.i.)'1~
"1e~o, Anto111t.:~o

„

auh:aści. Tym·
U!)i.>l..U0~,1 l\Up'd lOdl·

\z.) ~11ila u

Longyela.

ZOi tilV. 1'

u :LllajutnyCIJ. V-

mych nie by1o wte·

Wystep

W,

Brydzyńskief.,?o.

jest to 111ezwyl\le pochlt;bne dla Ło
d1i, 1ż świetna orl,iestra warsz Filhar·
mon11 pod dyrekcją mło~ego, utalento·
wanego i cieszącego si~ wyrobionq już
sławą dyr. fltelberga, z:Jeżdża do nas rw
goścrnne występy, uprzyjemniając sza.
.
rzyzn~ iyc1a tuteiszego.
W dosyć szczelnie zai:iełnioneJ sah

Wykonanie
lru popularne~o

„Tajfuna"

na scenie tea·
bez zarzutu,
roli d-r~ _TQker~·

przeszło

W p1erwszoplan~wej
mo, dał p. Wojciech

sk~n,

Brydzynsk1

czonq kreację, 1 i.nać było, ze l~azdy
ulJ1uyslony
szczes;iół gry artystyczne1
byt ~1od wzgiędem psychologicznym '
zarazem techn i :znym.
Pysznie 1cż p. Brydzy11ski robil
przy ul. DL1elne1 1 • obecnie bardzo estelaólkowidza. W geście
skośno·ok1e110
r~c·
ua
si~
rozumiej'lcej
tyczneJ, dz.li;ki
czy dyrekcji koncertowej p. K. Rubin· tym było doprawdy coś demunicznego.
01uom tego 1 grf; p. Brydzyńsk1t!gG
stcina. symfoniczna orkiestra rozpoczi;ła
program lwncertu prastarą i ograni\ u- t.echuJe stała konsel<we11c1a. W scenit'
par ocellence - Ja-_
werturą Webera „E:.uryantą„ Której wy- mordu jest on Lyt,.rysem dtungll
młodym
pończykiem,
ko11a111e nie przedstuwiaiące z1>yt111c..11
trudnoś~i dla ta i\ rutynowane1 falan~i or- az1aLyckie 4; parska ial< dz1K1 kot, walcz~
le sobą, ie swą m1lośc1ą, zab1111 wrt!l\iestroweJ, było WlOrowe, pomimo me
szcie.
szcz:ególnego brzmienia waltorni.
PodcLaS rozpraw :>ą<.lowycll, wldal
W dtilszym t.:iągu wyKommo poemat
zwycu:stwo psychy o~obiste1
stop111owe
symto:ilczny m 1 e1s~uwego kompozytora
sic: dys.:yµlu11e obowią
poddaniem
nad
1.1. Tac.leuszct joleJł{I pou tytułem „L.wąt· zku wzgl~c.lem p1~.rne1 u1czyzny, Kló1 d
a
p1emc 1 wiar
jesl1 chodzi o bezstronn(\ ocen~ tej wymaga od 111ego dalszej prcicy. 1Jsy~11~
kuml'ozyCJI, to powiem, ze arcydw:tem lwyci~ta, Tolteramo - drydzynsK1 w,Y·
ona llle 1t;st, 1a1, równie~ oryginalrych znaje swq zbro dmt: w sposól> vtO!llien·
tematów· p. j01e;k1 wiele n;e oyto; har· ny, chocwz 11aprólll') .
W sce11:e Iimdu, - bra p. 13rydiyu111on1u 111l!łit.1;:.leJ~za, lecz łaóna, prtypu
1111na 11m:1s..:um1 v~idiego; progre::>jl nar- slw:go UOS1t;.~i:l SrCt.jlÓW pOetycl\lt!J.O re·
h:Ct „wszy::;t- a11zmu. Sa11erć · ro1~era111y, w 1e1~0 11.·
n1UlllCl.llC SllCZOlt.: IJrt::llUij,
terpelaqi wstrząsa tra~1z.mem uo szµilrn
li.O to ,ul oy1 o"u ;:)zope11d.
Uy! u hull 1 właSila rnelodja autora kusct.
r'ani ilołeslawska, w rnli t lt!ie11)
o Lhai cl.hll.:r..:e st.lilch.:t11ym, lub 11am1t;t!:>licznie odtworzy la µe1 we1sy1 ·
uosd1e
L
11y1111 111~ bra ~< tez: oytu 111eloa,1 czułych,
11aiw11yc11, JdK nq llisteryczlu:, zdolną do llŁtJwyż._;zeJ v
a uaw1;c muże zanadto
ua. ul.::;11;:1:;zc n:albtyclne pr'ldY ucwć bruJy i naJzaci~tsz.ego oluuc1eu;>tWa -·

„.

ao

tlieby rz.ecz.y

PopularnJt•

Teatr

,.Tajfun", sztuka w czterech aktach Melchiora

H.ównież nie stwierdzono dotychczas, czy a.enat i.marł smierciij priypi:lll· n a sz~ i;o spol-!cL.eń;;twa.
J 1'ldn a 1~ po pu.c:>tudialliu .:aleJO po·
Ct·nla. zaw1a1.1am1a i<re- lwwą, czy leż z.ostat zamordowany w
rZa
lJ
sm1e1n tw11!tdt..1c, 1z l-l• Jute1lw
mmu,
:
c.
przcpruwa„1zo11e
rabunku,
celU
'1)'torów te1ie masy, z~ pozostajt: JUl
kom,; uzyturem, u111 1\:
ż nym
powa
Je::>t
iedt.·
:J
~óc.i1..k1ego
powiatu
ziemską
:.:;traż
1
µ11;·
spcawc1ie111a
dla
ciasu
ly1ko mies1ilt
wspomniane) rnasy upaałosc1. two dori:iŻlle przei{azano s~dz.1eml1 śled- ourdzu pomy::;łuwu 1 11~1rumentować, wta·
\ełliji
I.la swooournc llarm JllJ~ um1e1ęt11 1 e ·I•t •
(łl) ~ CIWJI liJ(HłtiO • Lam1e Ą 1.:zemu tegoz powiatu.
temaiy 1 m:l •JJ yJt1 ~ 1 Kontrapu11·
denata zab t 1):eczono mt czy
:lw ł otu
• Hllcw::.K1c1 nr. aJ ,
.;?.\\ała µrZ) uu~y
~al1ysłu wa Re.za, zaw 1 u.U o n1 1 ł ii1 wydzt " ł nue _,„ u uo zeJS .:1 a wład .:: ~ ij · !ow o-k: ar - l\luJ e z:e :c.. HlJOlllo.1~11l pr•HV Jl 1Wee!,u ar·
sieuciy, '" wc;r.OliiJ vn:.yj~'llała ao 4:..uo t.. !)i\ .Cl 1 ula :mv11:11lz.cnia istotrno:J priyct.>·' uy ty:::ily.
Cz~ść Jrugfł pro~ramu roz;poCzitu
p O'lłłłl.ltQl i, maJ'lC ze sob(ł H.w 1c l tt;· z;g,ouu.
wylw11amem c.:zwarteJ :>ymtonj1 Czaitww·
WSiildia d<> do1oż11.1 i hat.urn ::. it;
~zy,
:.kiego op. J6 r dur.
~4,
c:~wi ~ Ila ulicę Wólczań :>r;<i Ilf.
r;s;;

1H.1

Antoni Grud1iński.

Koncert symfoniczny,

nO&fi·

s4

; rzeczywiscie IJ·
potrnf1ł uwydatnić wsz.yst1\1c
trudnoki akcentowania-artysty,znie.
::)wieżo sprowadzony fortepian firmy
SeJlera ze sldadu mstrumentów pana
dosko·
urimiat
Orzegorzew;.ikiego

• .S~l.lt.ia
L..eopol<la piał najdotk1iwieJ, złamawszy sobie pra·

ru.

małe

zrobiła wrażenie

dolf St.miler lat 40, zegannblrl, uc1er• dzeniem.

W•1sil~ ·h41 ·. H::go 1 jozeia P1uslwt~ za za.•
!<Meer:~ :.polwju pub11cz:nego po S
ir~yvm;y ho uz1eń i:\resztu~ za \rzymanie
lu Ow w ~: óJ1111t:sc1u A1.J1 am uoJdberg
1 ~ii !.lrn.~! Mocherowstu :skuzam zojtu11

za

wo.tson

=

~J •.. ..:.1t.1)' J. 1:.1.:J 11a 2ó ru.
dt;I blt~" tu• uudow.;iczy
o.t M4.iHL1.i~td.

rozporządza,

mes;rnzitelnie wierne wykonywanie kon·
certu Grieg' a, ltlliczouego na wat przez
wielkic11 pianistów do bardza trudnyc.1
utworów.
Mazurek Szo 1)ena a moll i h mo!l
wykoua1ie L>yły wzorowo z poczucien.
stylu. lecl polonez: as dur brzmiał nic·
czysto, grany ~yi za pr~dko i brakio v.
nim tej pot~gi, iai\l& wywierają na pu·
blicwość Sllwu'lski, Hofman np.
Za to etiuclu Scriabina, graną lev. ~

nastęµuJe:

pełnienia zawsze
stać biletów na

zaprezOAtował si~

barJw poważnie, gdyt grał śliczny kon·
cert a moll Edwarda Grieg'a ~ towarzy3zeniem orkiestry, w którym wielki przed.

Jeś.1

wyo urain1

p rz eJ 5 taw : ć
prze:3 l1c2.11y o!mu, ~enJalny

m:)l:na sobie

w
w

i. llliJOŚCi.

Parn Pa11cew1cz, iako Tere;;..t Meu
1-1 r:tyjal:1ółK<.t lle1eny. poprawuie u
awa1 Ly „·
ue~n.1ta :;w4 rol~. a w ,u;.c1~
umiała pr L .>' irnć du :s1eb 1 ~ uwa6t: W1t1J
wn1, n1 •... kł a manem od\:zuc1em m;yś11 c.\Ll·
ton.t. l>tóry w o sutHe fo re:;y cncmt 1.ia1

nier,

1W llt f' d5l<JWq :>y 1 v; ::: t ~ ni CWti.i:ilj lllliUA~-=1
S.lczerzc, L.l.l {JliH!J UIJ CILll YCll pu~Wl~Cell
OJwat.:iyi ·51~ St:lar.:h~LUus:1ą lDll.!'

~cnlneJ gry µ. Ma~uusLewsk1•. JaKo lno
:se Ji 1norar1, etyl! 111łod1.1emec, JWjf~
W Zi tłt 11.l S I~ od;,>OW l t: d L 1~t ltl.>:i..;;
un 1 ~ Tol~eriimy.

L

.lUll.>

KUR.JER

Na wielkie uznanie zasłużył też p,
Rychłowski, w roll Karola Renarda, literata, współczesnego europejczyka, stapoziomie
najwyższym
wic1lącego na

wo I

j e d n o s t k i,

fS

iowaną

w

dątnoki

do

pełni

skrystalio-

wrażeń

poznać się

ŁODZKI-11

stanem

z obecnym

sty1..znfn 1911 r.

sprawy pnia r. z.
możliwienia

alkoholu.
Cena wydania polskiego jest o połowę niższą od tłomaczenia niemieckie~o. Przekład wypełniają liczne przypis·
ki tłomaczów, wywołane zmianą w os-

tatnich czasach na terenie walki z alkowzorowym holem.
B.
,,rzedstawiclelem krainy chryzantemów i
dwumieczowych rycerzy, jako lycyasu
Kobayaski.
Sekundował mu dzielnie niezrówna- Rozmaitości.
rolach p.
1y w charakterystycznych
Zw1woa.tienie u dzieci.
Ksernicki, w roli d-ra Sheikwy Omagi.
Powodem opóźnionego rozwoju uSceny zbiorowe, dzięki starannej re·
wykład prof.
mysłowego dzieci jest tysęrji, wyglądały bardzo poprawnie.
Meiningen-naprzód
w
Leubuschera
dr.
podwyższenitt
Wskutek nieznacznego
u rodzicen, sala tealna nie zapełniła się blizki stopień pokrewieństwa
ców, powtóre różne choroby, np. kiła i
szczelnie.
gruźlica, oraz alkoholizm przewlekły ro·
Publiczność, uczęszczająca do tea·
w Niemczech iest przytru popularnego, nie lubi takich przy- dziców, który
czyną 40 proc. wypadków.
krych nlespodiianek.
Na ogólną więc liczbę 120 tys. dzieCz. L.
ci upośledzonych umysłowo w Niem•
czech, 48 tys. zawdzięcza swoje upośle
dzenie alkoholizmowi rodziców.
Matki, które chcą mieć zdrowe i
zdolne dzieci, nie pow1rmy same uży
-ować napojów alkoholowych, a przedewszystk1em nie powinny ich dawać dzie·
Szanowny Panie Redaktorze!
straszm1 truc1om
1 dla których są one
Za pośrednictwem Twego poczytnego pisma. pozwalam sobie zwrócić się z cizną.
Ciekawe wyniiki w a'1lgiel•
prośbą o zamieszczenie poniższego listu
otwartego pod adresem zarządu szpitala skich owarzystwach ubez•

sobistych.

P.

Bartoszewski

był

Si\rz9nl{a do listew.

pieczenia życia.
W 69-lym sprawozdaniu rocznem
(y i wypadki i nawet dość poważne, jednego z największych angielskich sto1a6re przez pras~ · miejscową przeoczo- warzysze11 ubezpieczenia życia „United
ne zosta1ą I w żadnem z pism me znaj- l<ingdom Temperance General Provident
au ją lakiegokolwiekbądź echa. · Ba, toć Institution „, w litórem istnieją tylko
\.~~1 magać nie można od pism-., aby po dwa rodzaje ubezpieczonych: tacy, l<tó·

św,

Aleksandra w

Łodzi.

Bardzo rzadko zdarzają się katastro-

miasta rozproszyta
kątach
~\szystldch
swych korespondentów, tem bardziej,
gdy wypadek ma mie1sce po za obr~
oem miasta.
Do takich rzadkości należy godny
do notowania poniższy wypade1<, przy
\nórym byłem naocznym św1adl<1em.
Otóz 2 b. m., t. J. w poniedziałek,
o godz. 10 wiecz. 21 ·letni parobel< Nusen Weiskopf głucho111emy po cułodz1en11eJ c1~żk1ej pracy udał si<: na spoczy·
nek nocny do mieszkania ::>wego w
Cho1nacli. Niedaleko od st• .t.Jdi-ChOJ·
n}'" Weiskopf prze)e-chany zo:stał przez
wóz, w stron~ t{zgowa dążący.

rzy nie używają nigdy nap.ojów upaja1ą·

cych

i

tacy,

którzy

piją rzeczywiście

bardzo umiarlmwanie - zaznaczono, że
i w tym roku, jak zwykłe, okazało sit:,
iż członkowie nie pijący zupełnie, żyją
przeci~tnie znacznie
wanie pijący.

dłużej niż

umiarl\O•

Nr. 8.

l(ierując się pragnieniem uz wiedzą obu rząd6w od·

lamentarneI "jedności I post~pu• rośni~
z dniem l<aźdym.
W razie zjednoczenia się opoiycj\
możliwe jest rozwiązanie parlamentu i

wiedzania i badania tego kraju w kierunku naukowym, rządy cesarski i an•
gielski umówiły si~. że będą uważały oznaczenie nowych wyborów, ponlewat
większośQ
pomienioną umowę i nadal od 31-go rząd pokłada nadzieje w
zjednoczonej nacjonałist6w tureckich.
sierpnia za obowiązu·ącą.
Sprawa nadzwyczajnego rozwfąza
Trzęsienie ziemi.
Petersburg. Wed1ug informacji mi- nie parlamentu omawiania już jest prze~
nisterjum skarbu, w Przewalsku kasa rząd. ale ostatecznie jeszcze nie roatrzygpowiatowa ocalała podczas tm:sienia nięta.
Nadciągający kryzys komplikuj• sit
ziemi.
demi wieściami, nadchodząceml z Je:
Sprawr aptekarskie.
Petersburg ~ada lekarska utwo- menu, gdzie wojsko toczy ci,tką walk(
rzyła osobną immisję

w celu

przedwstę

pnego omówienia sprawy co do wpro·
wadzenia ksiąg handlowych przez właś·
cicieli aptek.

Konfiskata.

z

powstańcami

arabskimi.

Walka z beduinami f

druzamł

\t.

Tereku trwa również.
Do Arabji posłano S nowycll ba-

pobliżu

ta! jonów.

·

stańcy 288 zabitych.

.

Postanowiono tet działał prze~ poł,
Petersburg. Skonfiskowano numer
~
gazety , ,Sowremiennoje Słowo" z dnia kopywanie szeików mlejscowycb.
Ofiary mody•
.lS b. m. st. st. Redal<tora Proszlecowa
Berlin. Skutkiem gołol,dzl na ullt
pociągni~to do odpowiedzialności z art.
cach Berlina, uległo dziś przykrym wy<
1034.
Strajk zecerow.
padkom mnóstwo kobiet. 1 pomłtłkr
Wydarzy-ło się kilka których, 80 połamało nogl I r~
Helsingtors.
gwałtów ze strony strajkujących zecerów. Wszystkie miały na sobie blał- suknie,
W Wyborgu niebezpiecznie raniono w splątane u dołu.
pierś tymczasowego zecera. l.{edaktor
Walki w Ara jl. 2
otrzymat uderzenie pi~śc1ą w twarz. W
Konstantynopol. Podczas wal~ '
Tamerfors1e redaktor gazety .Amiac powstańcami w Mahac (Jomen) wo1sko~
Anuelechti" został pobity przez strajku· miało 45 zabitych ł.:...80 ranny~hs P . ~ .
1ących.

Wybory w Finlandji.
Helsingfors. .Podczas wyborów od·

przesil nie w RumanJ
Bukareszt. Król przyiął na a11djłft(
dano gło:5ow na socjalnych demokratów cjł pożegnalnej ministrów. Utworzeni•
289,617, na starofinów 160,821, na mło· nowego gabinetu król powierzył Karcouohnów 107,182, na szwedów 100,430, wi, przywódca stronnictwa ~~
na agrafjuszów 60,690 i na robotników czego.
ló,093 głosów.
chrześciańskicn Rawoluoja w rep. Handu• • •
a lodowcu.
Puerto Cortn (Honduras)- Odddałji
Astrachań. Na oderwanej płycie lo· rewolucyjne Bonllll zaj4ły WJ'SP' Re11~
dowej porwallych 1est w morze 85 ry„ tan.
Bonillę ogłoszono prezyd llłlla„
bal<ów ze w:;i Teljaczee i Kol:>ylewo
Podró* krbla Alłon ...
wraz z 38. Wysłano na ich ratunek pa•.
Melila. Na morzu panuje inidn•
ro wiec;
burza. Towarzysz~c:o jadltowl królow•
Wybuch w fabrvoa.
skiemu statki ukryły 11• przed 1>1uz' za
Moskwa.

W

fabryce

wyrobów wyspami

Czafarinas.

W Mel~ ~

szklanych f ranlrn strntl<iem wybuch_u dzielnic zostało zalanych.
•
silnicy naftowej . zabity .został ~o~ocmk
•.
Eoha demon•ł•ao1L:
mechanika i ciezko raniony uczen. .Po•
Metz. Wczorajsza zajśQa P~
żar ugaszony.
ły na ludność francuiklł w sposób pocij
Nauczanie głuchoniemych.
nieca1ący i oburajl\C1' Prasa po~
Moskwa. L1azd w sprawie naucza· zajściom całe łamy.
.a___.. i
nia głuchoniemych postanowił starać
Francuskie or2aoy P. \ ~- {
miarkowanych) znajdują si~ istotnie lu· sią o wprowadzeni~ powszec~nego qau- „Lorain" mianuiłl p~~· polcjl
.Przypuszczać mozna, ze woź11ica dz.ie starannie dobrani, ży1ący prawdzi· czania g,łuchomemycll w Ros11.
„aktem brutalmti samowolt • a Uyclł
uprzedził W•1 lecz me wiedząc, że luz.y- wie umiarlrnwanie, a mimo to i u nich
Głód.
broni sieczne! i bagnetó• „~~
czy do głuchego, przejechał go, pocz~m śmiertelność 1est znacznie wl~ksza nii u
Garin. W m1esc1e juszut1k przybyli stem".
znikł bez śladu. Nieszcz~'.:iny ostatmem1 niep1j<icych zupełnie, abstynentów.
z pro wrnqi chubejslciej przesiedleńcy ro·
Bandwol w Loodp'-. ' siłami dotarł do mieszkania pobllzK.iego
Najlepszy to dowód na to, że tak- zbili wsltutek głodu prywatny skład
Londyn. W spalonym tl~ ·
jednego z ol)ywateli w Chojnach, strasz„ że mierne używanie alkoholu skraca z;.ożowy.
Sydney ~treeł nr. 100, ~YIDI -nie j~cząc i różnymi gestami opowiada~ życie.
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iąc o nieszcz~ściu, Jakie go spotkało.
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sprawo~danie llJu•
Ostatnie
O doraźnej pomocy me mogło być
zmario na dżum!ł 9o> osOb. a w tej licz- szkieletu.
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równleł aldaM
Znaleziono
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zmniejszenie
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kowego <io Choin nie wy1eidża, ani Je·
Astrachań. W uroczysku Kosaj w nitrogliceryną i trzy pnyrqdr clo up
karza, ani felczera 1 biedak musiał całe& sumcJi alkoholu. W roku 1909 wydała cii.\gu dwuch dni zachorowata na dtu·
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Wybory do Dumy.
pod nazwiskiem Jóiol .~~ei.
znany
rządu,
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We wtorek nad ranem o godz. o
Moskwa. Rozpocz~to sµrawdzanle zywał sJ11 w i.Stocha J~zoł a~
jednak,
skarbu
minister
AngielsK1
Jtróż domowy przewiózł W. do szpitala
list wyborcow w spra~ie dod_atlmwych pochodził z Kowna.
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Abstynenci angielscy spodziewają minister
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Ogolne i pojedyncze pokoje dla chorych od 2-5 rb. 1 a mbulatorjum dla niezamożnych, 60 kop.
• Leczenie promieniami Roentgena, 3ampą Ffose~e ~ K1~0.mayera i prądami o wysokiem napięciu (as•gon„
vahza@Ja).. Badanie krwi i mamek na sy tilis.
9 rano, od 11 i p ~ I do L i pS
Go~ziny przyj~ć: od 8 w poł. 1 od 7 - 8; w niedziele i święta od godz. 9-10 ł
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PRElVlJA „JZRA.ELITY":
Wszystkim, którzy opłacą prenumerat€} za pierwsze półrocz
1911 r., wyślemy odwrotną pocztą BEZPLATNIE dwa dziełka
ull ,t:1semityzm" Anatola Leroy•Bealleu i .Rzeer
o Salomonie Maj monie", Klemensa Urmowskiego. Prenumeratorzy
I\ wartalni otrzymają oba dziełka powyższe po cenie znacznie zniżonej (50 kop. za oba).
Adres redakcji i administracji:

Warszawa, ul. Próżna 8. Telefon 158-90.
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ĄR~!i11BUROF

Koncert

najnowszej konstrukcji.

~ CC '.l fl

qa m1

----- - - - - - -

645-1-1

poleca

---

) .;;,e!}tałl'IWS ,~ li
Polski hu.rno1 ysta i t1 a us:v1 IJ_ i,ta,
wykon:< "Dwóch :jką.pc.<>\.\", jeJn, aktówka transfo r maCyJ11a w l akcie,
z UU:tlllll!'.11 p.p .. J. Zejdowskie~o A.
p·n i L. Ze jc! owsk1i>j.
Jlilbne:·a
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Handlowiec"
„Handlowiec"

,1

„Handlowiec"
HHandlowiec"

ORGAN PRACOWNIKÓW

broni praw i interesów wszystkich pi a·

cowników handlowych i przemysłowych.

zamieszcza -;tale waku}ące posady.
zamieszcza sprawozdania ze wszystkich
stowarzyszeń polskich w kraju i zagranicą.
udziela bezp.tatnie porad prawnych.
daje BEZPŁATNIE premium w postaci

cennych dzieł naukowych.

prenumerować można we wszystkich kantorach r ocztowo- telegra Ti C?. 11 yeh.
Numery ok.azow~ gra. tit.

„Handlowca"

Adres Redakcji:
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. , ~ i odow
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CENA: rocznie • ~ • Rb. .- )
kwart Inie • • „ 1„25 ) z przesyłką pocztową.
frenumeratę wnosić również można

i
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w
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Dr. jironson

mój został przeniesiony z
ulicy Krótkiej na ulicę

płciowej,
POŁUDNIOWA

chowskiego, Dzielna 4, tel. 33. Przyjmuje choryob. od 8 - 1 rano l od
1998-0-0 '4 - 8 po poł., pall.ie od .& - 6 po poł,
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MODNE PERFUMY
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Choroby skórne, włosów, weneryczne moczopłciowe i niemocy

ANALIZY LEKARSKIE
dla celów djagnostycznych.

~l'E.tUAN,

ULUBIONE

MUZYCZNY

Dr. med. St. Bartoszewicz

Choroby

weneryczlie 1

płQiowe

i skóry

6490-ó

Specjalista ohorób włosów, skór·
nych (piegi f pryszcze na twa~
etc.) i tlenery"mych (syphllls)

Dr. Feliks Skusiewicz Dr. S. Sznitkind
Choroby

skórne i

weneryczne

AndrZeJa 13.

ul. Srednła nr. 2.
Leaenie elektrycznością f 111~

iem.

Przyjmuie o<l 9 do 10 i pót Pa· Przyjmuje od 8-2 po poł. i od
nie od 4-5 po poł., w niedzie- 4 do 9 wiecz., dla dam od 4-5.
. ~ od lC> -J . raiw.
PP"'p.oi.. ,

Od 1-go kwietnia r. b.!potrzebnt
jest LOKAL, składafący sit: t
4-5 pokoi, przedpokojem, ku eh·
nią i wygodami na parterze lub
1-m pietrze, w śródmieściu (moż·
Jiwie bliżej Jinji tramwajowej}
Oferty składał! w administracji
„Kurjera Łódzkf1go" dla I. M. S,
62-3-1
NR 88281.

W MOIM

Ogłoszenia

;ZIE

· Maszyny bęb~nkowlł· i pierścieniową s przedam zaraz. \\i·
80-5-1
dzewska 145-16.
askaradowe oryginalne nowo ·
modne kostjumy damskie de

M

TA NIEJ 25°/0 TANIEJ
Dziecinne ubranko
wartość
Fason myśliwski
aksamitny
"
Dziecinne ubranko
Wielkość 1 i 2 fason bluzkowy
lt

Smoking z białym kołnierzem
i kamizelką

Dziecinne paletka
Dziecinne paletka

11

lcołnierzem fokowym

z szalowym

wynajęcia.

"

"

1eszMnie z 5-iu pokoi
M
wszelkieml
na parterze, do

i kuch„
wygodamil

nie z

wynajęcia

ljH

Stycznia r. b. ul. Kamienna 22,
90-3-1
Stróż wskaże.
łody człowiek, zonaty znaw
Mjący dokładnie j~zyki polski
i ruski, czyta i pisze po nlemłec•
ku. posiadający chlubne iwiade•
ctwa poszukuje jakiegokolwiek
zajt:cia. Łaskawe oferty w Redakcji .Kurjera Łódzkiego• dl4
85-3-1.
J~ w. o.
rzybłąkał 1i4 pies żółty, bul·
P dog. uszy i ogon obcięt~
Odebrać można: ul. Wysoka Ja 18,
69-3-1
u p. Witkowskiego.
otrzebny agent-inkasent; z kau-

..,.I
I

-

e

<D

P

łl)

cją mają pierwszeństwoi

Q„

ferty składać w administracji, pod
59-4-1
lit. „P. 24".
otrzebne prasowaczki do starej
i nowej bielizny. Prosz'= się
zgłaszać ul. Wodna Nr. 20.
91-1-1

P

Piotrkowska 98.

Piotrkowska 98.

m. 32,
82-2-2

Andrzeja Ji 7

I<obvlióska.

T{uóli 6.50 obecnie T{uhli 50„
8.6."
" 5.„
2." 10.50
" 7.50
" 7.50
" ł-.50
,,"
" 9$5()
„" 7.-

"
"
"
"

drobne:

Rzaraz,
na
oraz

utynowany suojekt 1ryz1ersk!
pierwszy fotel, potrzebny

•
WODA STOŁOWA

,

Vitte Grande Source "":
Poleca sie

cierpiącym

na

Cyrk A. Oevigne @~

~

RYNEK TARGOWY, przy zbiegu ul. Cegielnianej i Dzielnej

Qu

w środę,

~l·

11

stycznia 1911 r.

® Gran~e Renrnsentat1'on

B"

ru
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~
®
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GRUPĄ

W przygotowauiu pantomina ltFatalne Przestępstwo"
czyli „Zycie we Francji". Ta pan tomi na wzbudziła
w Paryźu niesłychaną sensację.
w sobotę 14 stycznia i w Niedzielę 15 po 2 przedstawlenia dzienne i wieczorne.
o godz. 8 i

pół

wieczorem

~--·
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A . wyd.
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.Jfbo11ame1•t
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~ios1ięcznik
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ROK

wyd
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NA

utea„acko·Hilstoryczillly.

tomów nafnewst:ych rcimans6w, opow!eści i artykułów historyczK azt)' .t.om zawlera około 4 tysiecy stron drulwwanycb.

nych -

tomów de;datku: zbió,.. dziieł
Ednara Alleria P@ago ~razem

?L1 TO

~

·~

r„1 ~.,

~., y

_,.,,,._._

no_:\.

tł
Sz:czeg61~w,- pro:;n;rn ·~ysyla sie ber.plato1e ua każde z.1il :..u1e
CEN A PRENtJ~1.Ji:RATY': 6 rb. roczni~: z pUt'Scylk;i poczt 6 rb. 50 kop.
S S\! rg il' Ro . . . N! 11
d k „ St p t
K
4:--

antor re a CJł:

Dla radykalniejszego wy~
dalenia tych mikroorganizmów

~ skóry.

~ potrzeba bezwarunkowo zastoso-

PIOTRKOWSKA 108.

„NJ\.SZ 01\.CH"
maj~cego na celu buduw~
kań dla s>Nych członków.

•.:...!.~r

·~"-a

' •·

młesz

rllil-2-1.

Kawa Zytnia

® antyseptycznego ~wego działania.
Idealnym środkiem w tych
tit> razach jest mydło od łupieżu N.

IDEAŁ"

~

~ 3374 T-wa A. M. Ostroumowa
® jako od111acza'. ące się wszystkie~
ff;) mi temi niezbędnemi zaletami
~ które dopomagają do zupełnego
fffl wyni~zczenia bakte~ji i liszek j~k
~ również wstrzymuje wypadanie '~,
włosów i całkiem usuwa łupież. ,
Nie używajcie żadnych mydeł · ~

,,

1 pełn ie PH•'a przygotowana
Jr "'ale•·v!t'111no wn„w.&
A
l\il. L'i
w p ~e ce 11·~ "" 10 ::1
wytepia z

gub. piotr. nagr.;rJ,.:ina 7.a SZ)'bkie j
pewne diiałanie na wyst::iwie w W ie dni1,1 w'elkim medalem złotym. Cena
funta J.20 kop . oprócz przes pocr,

·

;
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""'

eJ, lflliiezawodny środek
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asz u
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c alPyp

skiej, pow. łowlck1ego, na imi«:
Konstantego Kozłowskiego.
68-3-l
aginęła Karta od paszportu,
Z wydana z fabryki Wendego,
na imi~ Stanisława Jaizc:zura.
66-3-3
aginęła karta od paszportu 1

Z

wydana z fabryki H. Fortz 1

Kaszub, na

•

imię

Stefana Byc~·
79--3-1

agimV pa:>zport, wydany z gńim)'

ZSienica, powiatu
go, gub.

nowomińs k ie·
warszaw~kiej, na imię

57-3---.ł

przez prezydenta m.

~

Łod„1,

74-3- i
ł<ud;
imiP
na
pasz.nori,
zaginsił
...
t'
„
Joskowicz, wydany z r.1r.i_:; :
75-3--1
stratu m. Łod2..i.
M 40ó6.

. ========
lft u

U -

paszport, wyaauy l gmi-

ny Bolmów, gub. warszaw•

'} ag1uąt pdszport, na 1m1ę 1-''"
1.4 Berka Woinberga, wyJt~ll.>'

medalem.

płynie, zawierających zbyt ~ SPRZrnAź w lepszych sklepach
wiele gryzącego „calium" albo- ria kolouialnydt i składach aptec1111ch,
wiem mydła te odbierają kolor ~·=~~~

---~
~Y
SZ GZU .J:'\

77-3-1

drzeja Wrońskiego.

bardzo pożywna, przyjemna
w smaku i ni~rozdraźniająca nerwów.
Na wystawie w Rostowie
' t 1m
n. D. nagro dzona z.o

11 •

oo sprzeda1.1a.

Franciszka MichaiaKa. 3485-J-l
aginął paszport, wydany z gmi·
Z ny Ujazd, pow. brzezinskiego,
gub. piotrkowskiej, na Jmic: Ja·
04-3-3
centego Kota.
aginął paszport, wydany z ł<a•
Z dogoszcza, pmv. łódzkiego~
~ub. piotrkowskiej, net imu: An·

si(; do Towarzystwa,

(ri znajdującej się warstwie uwłosienia
~ . tak jednak aby nie traciły one

~

tanich

agmął

kowsk1e~o.

?:;a zebranie mos, przyby6 opr6011
członków i ci, którzy zamierzaj• zapbaó

G'.!! istotnie skutkowały na gł~biej

.

Z

odbc;:dzle si~ organii:a.cyjne zebranie człon•
współdilelczo110
ków nowozaloionego
Towarzystwa.

--Iw
XXI

r•

aptecznych.

dla bezdomnych.

literatury obcej ~, ~~J:om, rozszczepiają •i;1 !s~l~ ~I(,'"~

- -- -

I Goniec

lecz oraz

wywać takie środki. któreb~ za
ml®pomocą
„
11 1.\MO-W.
łatwego ich wessania

gimnastyk( M~lle ZEPHORA.

,„h
. ,,,,.

·i

nątrz głowy i włosów

®

Ważne

3475-9-9

piwiarm~

1elk.1 wybór sukien baJQW'Yeii
i wizytOW,)'Ch, kostjumy
maskaradowe do sprzedania~ Ul~
Andzeja .M 16. m. 4. 92-3-1

skórne czasz· W niedzie.le 15 b. m. o godz. 1
po poł. w Sali Stowarzyszenia
ZWOLENNIKOW SPORTU

~u1 " ®~~.wy:l~~!c. ~~~=t~j~ :~~~t:k
~~~:;Fi~h:f~~~~~:L~ol~!
n~ u B
®

i 2-ma tygrysowymi dogami.
W krótkim czasie de bi ut nadpowietrznej

Początek

~.:tj

Niektóre choroby

H1· nn1·

Występ jedynego w świecie młodego
pogromcy
ze swą

~

Liszaja i łupie.z 'w włosach.

do gruczołów tłuprzenikających
~ szczowych.
en„ I ®
Ostat-.ai·
jale również w głąb
i
. . . 'ydzi·

. „,
- . 0st at Ili. t ydz1en.

składach

i

roby do sprzedania. Ul. Sos·

·w

2156-.26-1

tt;)

z udziałem całej trupy oraz nowych debiutantów.

_

k sięg.

S 16.
S Miedziana 6.
klep z

Przedstawiciel SZ. FORTIE·
'·loskwa, M. Łubianka, domu
.'i- 14. Do nabycia we wsz.

93-3-1.

także
piątki i

nowa~

Reumatyzm, podagrę, artretyzm

i Znany

pra,ownil\.
soboty. za_,
kład fryzjerski, Cegielniana 60„
86-1-J.
J<Jep spożywc:,.y z powoau cuo-

fryzjerski na

•

książka legityrr;i';yir·1"
wydana z magistratu m.
ZdziaginQła
Aurelji J.zydorkiewicz
na
ł'.. n ·

imię

84-3-1

Z

aginęła

karta. od paszportu n~

imifa Józefa Ja~ubowskiegc
wydana z fabryki Dobranickiego.
89-1-1
Zr' aginął bilet wojskowy wydany

przez . WOJ;ennego naazelniks

powiatu
kowskiej

ł ódzkiego gub. Piotr.O wypełnieniu slu ~by

90~
wojskowej w r. 1 .... na 1111ic:
83 - 3·-1 .
Józefa Neumana.
~.·'>~
·~ ·~-~
::··:i·~,~·~=+~~~~==·~·~'l:'.'=~·'.~·" "':!!:TI!.~~~.,,~~""'9a~.'~m·'~~
z1ezzaJn - ·~:==.=:::::=:::=:.-~.......
.l:tedaluor odp~~i.~Jiiałni 1-1. Bonifacy i'łi~
"N <trukar.ai St. Ks1łltzka~ iachod.nia ai.
I~ S.PRZED.A.

w
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