Cen a 3 ko'J). Na stacuicn

„

Rok IV.

JroLJowych cena 5 Kop.

Dziennik polityczny, społeczny i iiteraoki
pod kierunkiem St.

Ksl~k•

Czwartek, dnia 12 styc!nia 1911 r.
Gena uyłosze 11: f-sza strona 50 kop. za wfersi
Prenumerata w t odzi wynosr rocznie z odnoszeiedakcja i administracja .Kurjera Łódzkiego•
miejsce. nadestane 50 kop., nekrologi i rejego
ub
l
h
lu
prowincje
ga
pocztową
przesyłką
niem do domu.
nfdd Ile w lokalu przy ul. Zachoaniej Nr. 37.
Iateresowanf do redakcji zgłauat się mogą od do Cesarstwa: rb. 8 kop. 40. Pótrocznie rb. 4 le. 20, klamy 15 kop.• ogłoszenia zwyczajne 10 kop.: Drobne
ogłoszenia 11/-.. kop. za wyraz.
kwartaJnfe rb. ·2 kop. 10 miesiecznie 70 kop.
~ c:ID 12 w oołudnle I od 6 do 7 wlecz.
Oołoszimia zamieJset>We: r str. 50 kop •• reklamy po
Za przesyncę zagrani et: dolicza si~ 60 k. rniesi ~a n ie .
Admfnfstracfa otwarta od 8 rano do 8 wlecz.
20 k., zwycz.. po 12 k. zi wier:;1; p~titowylub Jego miejsce
TELSF'tl. :J :łr. 25 .
Zmiana adresu 20 l<op.
Adres tele{!raffczny: „Łódf Kurfer•
Rękopisów nadesłanych redakcja nie zwraca, za artykuły njeoznaczone z góry ceną, honorarjów administracja wypłacaó nie hQdzle.

l\gentury: w Łodzi Biuro ogł.
WYt.ĄCZNE

!lłPromiefi„. Piotrkowska

81. W Pabjanfcach A.

PRAWO przyjmowania ogłoszeń w Rosji, za granicą i

Wadzyński,

wł<r<>leiłłwie

Zamkowa 416, róg

W Zgierzu Al. Bielas, Poczek.

Tramw; Nowy Rynek

oddane je3ł Domowi Handlowemu

L. I E. Metzl I S-fca

Długiej.

Polskiem, oprócz Ładzi i okoliey,

@:5!!!f •

Teatr Polski

A. Zelwerowicza.

Jutro

(Cegielniana Ni 63.)

PONAD

SIŁY

wiecz.
_____........___,,_________,_______..__________________....~=,_.,.,,...._,,,,....,..._________....,___________________________________________....,~_.................

Teatr popularny.
.(ElTR POPULARNY

„-

~pod

llJrugi gościnRy występ
-Artysty Warsz. Rząd. Teatrów

dyr. A.
HU • •

_rot Dr.

wlecz•

MI~:LEWSKIEGO.

, l/d8U o
ha Brydzyns1

lilOJCIBC
~

W czwartek, 12-go w Sali Msnteufla
{)DCZYT s Pedologji Do~wi:idcT.alnej

Dzls

Bilety po cenach zwyczajnych
wcześniej nabywać mo1na w
r149-2-1
kasie teatru,

Jailani~ i t~zta~~~nie inteli~enGji ll ~zi~cta"
..,...... .

Józefv joteykówny

NAJSKUTECZNIEJSZY SRODEK

ekonomiczną

chwili

bieżącej,

była

już

tet kilkakrotnie omawiana przez Izbę
.-iegi, pryszcze, opaleniznę niższą i senat, a prasa codzienna i spe·
czerwoność twarzy cjalna poświęca jej nieskończone artywągry,
tykuły polemiczne.
· i wszelkie plamy
Szczególniej w Ameryce daje sl<t zadziesięciole
uważyć w ciągu ostatniego
cia niezwykły wzrost cen produktów ży
wynalazku aptekarza
wnościowych.
W czasie od roku 1896 do 1909 ceNiwińskiego
ny rozmaitych produktów wiejskich po911 anikaitcla naśfadownlctwa, katde pudełko dniosły slę, wedłu~ obliczen amerykań
mpatrzonu jaał w plombg, na której znaj- skiego „Biura pracy" wdwujnasób prawie, a ceny niektórych n i ezb~dnych prod1jo ai; N2 204 i nazwisko nrnalazcy
jeszcze bar·
żywnościowych
duktów
Niwiński.
dziej.
Cena słoniny naprzykład podniosła
Sprzedaż w aptekach. składach aptecznych
się w trójnasób, cena baraniny znacwie
perfumerjach.
więcej nlz w dwujnasób itd.
Podniesienie ceny mięsa doszło tam
do tak iliebywałego stopnia, że wywc·
KALENDARZYK.
łało w początkach 1910 r. bojkot prze=
ciwko syndykatowi mięsnemu, w kto·
Czwartek, d. 12 stycznia 1911 r.
ry'\n opinja społeczna widziuła główne
Dzit Arkadjusza.
go winowajct; nadmiernego podniesienia
Jutro: Weroniki B.
ceny mięsa.
Utworzyły się wówczas specjalne
Wschód słońca o godz. 8 m. 13.
spożywców, któny pod przysięgą
ligi
m. 48.
Zachód słońca o godz.
pewien
zobowiązali sit; nie jadać przez
czas mięsa.
W rezultacie t2go wszystkiego cena
mięsa była nieco zredukowana, lecz naiwnem byłoby przypuszczać, że tego rodzaiu srodki mog;& wywrzeć wpływ na
usuwa

1a~fa .

ao

twarzy

Jana

Jan

a

Walka z drożyzną.

dłuższy.
Podrożenie produktów żywnościo·
wych zauważyć Sifi: dało iednoczesnie i

czas

u nas.

ne,

Ostatnie dwa lata, bard:d ej urodzu;µewnci z111 rnrn~ 11 a :i::1 s ,~ 1:

przynio5ły

lecr. w przec111gu crnsu ou 189ó ao
1906 roku ceua p roci u!.~ l ów zb0żu wy d1
o hwzrosła u nas, według ofi c j a l11ycłl
liczen, o 53 1,rnccn., " prouuktu w mH1~11~cl1-11 iemal o 50 p10..:.
N ależy 1111ec ~ . r zyte111 Ild uwadze, że
dalii.'! tt! do lycz<i S,Jli.CdHLY l.Ui10\V1lej , 'N
sprzedaż y O..!l<iL , ::-zcd:kC ~~·'-=J w óuL.y\.11
miastach, ct.uy l\: wz rol>(y 4. -:·~.Zll1e wii;~~J·
Objaw ten, ma rnew~p11 w 1.;: ~ , ,t; ·
c:jaJne privc.zyny. yi_ . l\.ątd,ym ~qszcze~o1„

. KłVIICIC

nym wypadku i w każdem państwie z ludności na kuli zie nskiej i mblejące
ciągle obszary gruntó v rolnych.
osobna.
U 11adek cen odulttów rolnych µrzed
Mimo to jednak muszą tu tei ist~
if: wytłomaczyć tern.
d:
nieć powody wspólne całemu światu cy~ 1896 rokiem
że zacz~to uprai. 1ać mało 111b wcalt: nie·
wilizowanemu.
Wzrost ceny produktów żywnościo zaludnlori\! przestrzenie w Europie i Awych następował po z niżce ich w ciągu meryce wschodniei•
Obecnie położenie zmieniło się za„
Ostry
niespełna dwuch dzi esiątków łat.
ten przełom w te ndencji cen ekonomi- sadniczo. Dwadzieścia lat temu najpo·
ści amerykańscy obj aśniają poniekąd ważniejszym dostawcą pszenicy na ryn!"
szybko podnoszącą sif od lat kilkudzie. ku światowym był} Stany Zjednoczone.:
W ciągu ostatnich lat dziesięciu eksport
sięciu ilością do l>ywanego złota.
"?'.; d11eczvnyd1 upadt
c ~l •
Z o i 'rśn i i>niem tern ,trudno b~dzie , ~ ~a
;tdnal<że pogodzić szyuk:i zmianę ten- jednak znacznie, wobec wzrastającego
dencji cen przed i po 1896 roku. W zapotrzebowania wewnetrznego.
cią~u pi~ciu lat od 1890 do 1894 roku
W ciągu pierwszych pięciu lat ble·
ilość wydobywanego złota wzrosła o żącego stu lecie Stany Zjednoczone do·
54 proc •• w ciągu następnych pięciu lat stawia ły ok oło trzeciej części swegc
o 56 pr., dale j do 1904 roku o 35 pre., urodza j 11, w ciągu następnych lat piea od 190b do 1909 -roku o 21 proc. ciu wywóz ten upadł do jednej piątej
jeśli rzeczywiście zwiększona ilość wy- urodzaju. I upadek eksportu następuje
dobywanej.!,o złota wpłynęła na wzrost tu tak prawidłowo, że wielu ekonomicen po 1896 roku, to z jakiego powodu stów amerykań~kich przewiduje już wkrót
niepomiernie wysoka ilość złota wydo· ce zupełne przerwanie go. Stany Zjebytego w ciągu pierwszych pi~ciu lat dnoczone posiadają wprawdzie jeszcze
1900 roku ni& wpłynęła na tendencję 800 miljonów akrów ziemi niezamieszzwyżkową, lecz przeciwnie, wywołała u- kałej, lecz zaledwie nieznaczna czi:ść tej
padek cen, nai niłszy w 1896 r.?
olbrzymiej przestrzeni może być upra-:
---z~olenni cy tego wyjaśnienia. un i- wiana bez łożenia olbrzymich kosztów; .
kając analizowania faktów, poprzestają zapasy ziemi w Argentynie są również :
na tern, iż powo łują się na tale zwaną bardzo duże, lecz doświadczenie uczy, 1
„liczebną teOrJ~ pieniądza", zgodn ie z że wobec warunków klimatycznych i'
którą ogólny równoznacznik ceny tow a - innych.
wywóz argentyński ,wzrasta
rów jest w bezpośrednim związku z ilo- wcale nie tak szybko jak się na razie
ścią cennych metali i wszelkiego rodza- spodziewano; jest on przytem bardzo
ju pier:i ~dzy znajdujących się w rękach nie rów 11omierny.
ludzkich.
Mimo to

jednak, liczebna

Na wszechświatowym rynku dosta~
zboża pozostają zatem Rosja i lndje,
pafistwa gęsto zaludnione i znoszące
perjodycznie głód.

teorja wy

pieniądza, ciesząca Sifi: pewnem uznaniem wśród ekonomistów, nie jest do·
wiedzioną, 10 też zaprzeczają jej 11ajpoważniej~ze au torytety nauid ekonomicz·
nej. Pociąga ona pozorną jasnością i

brakiem skom pl1kowania, lecz nie wytrzymuie poważ11ej sze1 krytyki.
liczebną ttorj<;
Jeśli zaś odrzucimy
pieniąd za, nie będzi emy mieli zadnych
zasad do szu lu 11 li..1 zwi ,1zku pom1~dzy
tendenqą ceuy towarów a 1lośdą wydobywanego w ci ąg u osta tnich lat dz1esię·
etu szlacl1etnego me tal u.
Od ć w i erć w1elrn i loś ć wydobywanych metali sdach i;1 nych wzr.istala coraz ban.1z;ej, przyczem tempo tego wuo·
stu spad u od la t dzie~. ę c1u . L~ cz nic·
za 1e ż11 ; e od tegut ceoy µroduk tów żyw~
spdli a ; ~ poc zątkowo , 1 to
i;o ś c iowy c h
znaczni e, 1;ó ź11 i eJ µoa 11osz4 się, z po-

W ~ezultacie, jeżeli weźmiemy pod

uwage coroczny wzrost
siE! będzie zgodzić z

ludności, trzeba
ekonomistą niemiecl<:im Sallzem, l<lóry zbadał tę kwest j ę i doszedł do wninsku, że "wszechświatowa cena z boża będzie powoli, lecz
stale wzrasta ć. Dalsze rozszerzanie pola
wytwórczości iest naturalnie możliwe i

lecz opieranie sit: ~a
coraz mniej racji by tu, gdyż

prawdopodobne,

Iem

mli

rozszerze nie wytwórczości połączone jest
tu ze wzrostem je1 kosztów ; szcz ęśliwy
wy pad e ł< z jak iego sk o rzy stał wiek XIX
- zawojo wa nia dla roln ictwa całych
uowych świa t ów, j u ż s i ~ nie powtórzy".
Co st~ zaś tyczy mi ęsa to podniesienie
cc11 ua nie jest Jeszcze bardziej usprawied liw ione, l!,d yż trud niej je przewozić
po tem cu1az w .~deJ 1 z. daielrn n i ż z boże .
ctątirn powo11,
Wstys tko Lo nie dowodzi jednalde
W lt;~tJ.
k nde nc1q nie możl i w ości w,ll ld ze wzrostem cen pro:· tJ ,vnolcJ losci pomięd i: y
cc11 , u 1 1 0:;..:ią wyuobywa11y cll l\ru szcow du któw ży wn ośc l · Na leż y m ; eć przeu f!w sz y s l ~d t!m na uwadze, ż e wzrost cen
stłacnetn.l'cn n:ema 3ednak ż u:.J. ne 1 •
uai ;. ży s rnh a ć lll llych cl etal1anyd1 p 1-"l eś ci gu znacz nie wzros t
VulJ~c t csu
~ rzy<.Z} n wspó lny co Wt..i'O:,! U cc11 . Z<-1. cen llurlowych.
i~a.nt1~a...celna~itik„1:ó~w_flt,;.111Twiel1ti
t:iow ou 1ak1 uznać rnueż.Y r ~J bkt. . w~rost
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ków za prawidłowe i winne zadośćuczy na i z uaziałem doc. pryw. Gamale;a
ukladany jest preliminarz przyszłego rrnnien:a
Sprawa przeszła do cywilnego de- nisterjum, a wymie111cni zaJać mają stapa1 lamentu kasacyjnego Senatu i Senat, nowiska ministra i wiceministra.
c:ów.
Projekt właściwy złożony będzie
Podniesienie cen na przedmioty 11ic- rozpatrzywszy t~ sprawc,\ 1.l<d 11aslę,jują
:zbc;:dne do życia zauważyć się daje naj - ce za:;adnicze wy!aśnierne: Senat znuj<iu- ciałom pra Nodawciym do rozważenia.
O O uczni aptekars '·ich.
silniej w dużych mi1ctad1; jest ono Je, ii. robotnicy, prócz wy ;adl>ów, prze ·
zawsze związane z 11adm1ernem wyśru~ 1 \dzianych przez artykuł 106 ustawy o Rad11 medycznii zatwierdziła w tych
komisji w
bowaniem renty mie1sk1e, 1 innemi spe- przc.:m. i z powyżsq Si-Jrawq 11.e mu,ą uniach projekt specjalnej

państwach
Wpływają

powodem podnies1e11 :a cen.
tei na ten 11iepożqdany ob·
iaw trusty i porozumieniu przedsi~bior

cjalnościami współczesnego

życia

miel-

skiego. ·
tych dziedzinach
wszystkich
We
otwiera się szerokit: pole dla dziaJalno-

i społecznej w związku
z rozwojem samopomocy społeczne1,
przyczem jednym z główniejszych środ
ków walki z wrastającą drożyzną życia
niezaprzeczenie rozwój
uznać należy

ści państwowej

nic w::;µólne1to, mogą porzu~1c
pracę w fabryce tylko w wy~ladku nie
wypłacania im płacy akordowe1 lub tei.
zmniejszenia jej bez UDrzedn.ego p ,HO-

cycb

zumienia sit:.

Złe zaś prowadzenie się robotnika
daje administracji iabryk1 prawo wyda·
ienia go bez uprzedzenia. \V danym zas
wypadku wid-Oczne jest whiśrne złe prowspółdzielczych organizacji spożywców. wadzenie się robotników. wobec czego
wydaleni oni zostali pr:iwnie i stracili
przez to prawo wymagania 2 tygodnio·
weJ należności.
Co zaś się tyczy dru(,!iej Cl~ŚC! akcji t. j. wynagrouzenia za od:>łuzone la·
,...,,,~~......
ta, to fakt ogtoszerna str aj ku jest prze·
•
•
. G 7-? a n1cze ~y1aśn1e- · st!łpstwem karanem 11arów111 z 1~ry1111nal
n1e 5e111atu. W tych rt.mach został nym1 1 odbiera prawo _powoływallia :;1ę
og.łoszony ukaz Se~atu w. niedawno roz· na prnw1dht 19U5 roku.
Wobec tego Scuat postanowił cał _
patrywaneJ spraw!e stra1ków robotni•
kowicie odriuctć wyrol~ ;!.Jazdu ::;ędziów
. . .
.
.
czych.
. Ukaz ten da)e zasadmcze wy1asme- pOlWJU we wszystkicll tych sprnwach i
me, które ma wielką _w~g~ dla przemy- odeluć je na powt6n.! rozpatrzenie tegoż
słu fabrycznego. jestemą 1908 roku ZJliZdu.
•
.
administracja funkcjonującej w Peters. O. ~ r~c~iw w11elozen11. . ~·
burgu fabryki Towarzystwa „Elektryczue
oświetlenie m. Petersburga" postanowiła w:ce1.n1rnste1 ;,praw wew1u;trznyc11 zawprowadzić nowego systemu ocrrzewa- . rządził energ1~zne ~rod_k1! maiące na ce0
lu zapob1ezeme w1elozenstwu, szerzące·
1Jie
. · System ten 0 połowę zmniejszał i- mu SiC: wśród żydów.
Ze spruw •z o&ny oh.
łość robotników, zwiększając jednoczesnie pracę palaczy. Palacze zaprotesto- M1nistt!rjum oswrn1y wyjaśniło, że osowali i odmówili pracowauia w tych wa• by, które zdały egzamin z 6 klas l<or•
µusu kadtitów maią być zaliczone do
runkach.
Robotnicy fabryczni ujęli się za pa- drugiej kategorji urz~dników kancelaryj•
laczaml i ogłosili strajk, który trwał nycłl.

• · ogo'I ne,
W'IadnmOSCI
••

- - -·

- . 0& -

••

M

sprawie ustanowienia formy dla farma.:eutów, służących w aptekach. Stosow·
111e do proiektu, liczba farmaceutów ot,reśla się ilością sporządzanych w danej aptece recept, tak aby na -ł00-500
recept przypadat jeden uczeń.
Służący aptekarscy, że uchwa.ta ta
obarczy ich jeszcze wiel,sz~ pracą i może spowodować fatalne omyłki w spo·
rządzaniu lekarstw, postanowili zwrócić
si~ z prośbą o zaniechanie ·projektu.
!'odobną prośbę
ściciele <.1ptel~.

O

tersburg.u tJOgtosek, m1111strem oświaW osiem miesięcy później 50 osób ty na 1mejscc Kasso, który niedługo JUt
ua swem s1anow1sku do•
l usuniętych z fabryki zażądało od ad- ma pozo::itać
tychczasowem, mu być mia11owany kuminislrac11:
. . 1) wypłacenia pensji za dwa tygod· rntor olm.~gu 11au1wweg0 pelersburskienie z powodu nieprawnego uwolnienia go, llr. Musw-Puszkrn.
Przewidywane są równie.t zmiany
bez uprzedzenia we wtaśc1wym czasie 1
2) zapłacenia wynagrodzenia za wysł 11- na_ slanowislcach kuratorów okręgów.
ż.enie określonej przez prawidła 1905 Między 111nym1, wedJu;,; pogłos~k. 1mratorem okręgu warszawskiego ma być
roku ilośd lat.
Admi111sirac1a fabryki odmówiła za· mianowany 1v\itrofanow.
O 1 i 1S1i:~1·jun' zlllrow"~
doś~ uctyn· nia żąda11iom rol>ot 1ików 1
powołane
lll4 oyt
pu !.)illlcz1u::g!ił
spraw~ oddano do sąJu.
W pierwszej mstanCji, t. j. u sędzie- ~v1<rólce oo L.y~1a w l\OSJ1.
Ostatnie t!pidem1e coolery i dżumy,
go pokoju, uwzględniono tylko drugą
cz~ść akcji cywilnej wydalonych robo- b1ak należytych srodl(ów µrzec.w nim,
rozbieżnosć zarządie11 poszciególnych
tników.
Obie strony zaapelowały do stołe- dykasterii skło1uły władt:l! wyższe do u.:rnego zjazdu sędziów polWJU, który tworzema takiego właśnie organu.
Obecnie pod kierunkiem prof. ReilJznal obie cz~ści akcji cywilnej robotni-

I ła
Skreśliła

lgnac·a

ro za.
P"ątko

z

gl"uż&icą.

Skreśliła

Jestem tu

sika.

doznaię

tego

spodziewać.

mnie

Sila .takaś gna mnie wszakże dalej, i poprostu nie mam odwagi wrócić do rodzinnego
kraju.
Podróż

nad wielki

ga~nącą. moją

Ocean

obudziła

wyobraźnię-cieszę się

1ak rozkapryszone dzieck0, któremu
cie uprBgnionei zabawki staje

się

nagle
na nią

osiągnię

faktem.

że

dym kroku

Az~lum Ula anarcl1\st~w.

wt:",

Zerwali

tJcy

majątek,

a

sami

Warszawy.
Żadne widci nie dochodzą mnie o nich.

lgnaoja

Piątkowska.

1uż

od tygodnia, a jednak nie
ukojenia, jakiego się spodzie-

niby nadzie1e na cud

jakiś,

który

nadejść.

wieni, że. nic
nie przy1dzie - nadzieje
Choć

zawsze

kłamliwc-1est

się

nie stanie i nic
są zawsze piękne !
to odwieczne cudowne

i zwodnicze misterjum.

czarovvno na.turo.
nęcisz nrnie
ostatecz.oym rezultatem życib je!'.:t
wielkie-me
Próżno

wiem,

że

.

Szedłe 1 11

:aila

!lię

oceanu.

który

udzielił

pakt samr, nagle i brutal~

zadumnny ś·~ieżl\.ą,

nagle

\VY O·

przed memi oczyma uiezmier:iona to11

powierzcnni wa,

l"saly się srebrno błękitne płomyki.
Lekkie i ·zwiewne chmury przelatywały
siebie het, hen, na
nad otchłanią i brały ja.,

w

kra11cach

widnokrQgu tam,

gdzie wszystko

zlewało si~ w jedność błękitu.
Na występie skalnym bielal

samotny do•
mel· telegrafu. Semafor wyciągał skrzydła. w
zda1ąc si~ pozdrowienia nieznanym siedliskom ludzkim-tam, gdzieś rozsiadłym po nad brze~ami tajemniczej Afryki,

prze~trzei1,

stare1 Azji i nowe1 Ameryki.
W szklannem powietrzu nió11l si
kormorana i ucichł zagłuszony przez
wody.
Ze skały na skal~. z kamienia na
po rozsypiskach granitu dostałem się

krzyk

rozhuk.
kamlen
na sam

bezkształtne głosy
leżały u mego podnót.a, przyjmując na eieb]e

brzeg

oceanu.

ma

państwo Bagień
wyprowadzili się do

w

Z oddalenia wydawała mi si~ skr&epląi i

liczam i pobyt w Borowie w czasie wakacji i
świąt, ale i tam teraz pusto.
Ewy sprzedali

w Eu ropie,

równą roztoczfł lazuru.
Po całe.i tej lustrzanej

Zadumania pelen spoglądam w niebo w gJ~bokie i promienne, ślące z wysoka obie·

ślubie

niepokoić

Po wypadkach. które zaszły w Lon·
Co z tego wyniknie? Czy Anglja
dynie, Anglja zerwała ostatecznie z anar- zacz11ie pu;estadować anarchistó\v, ru·
chistami.
gować ich, czy wzbroni tym panom po~
Od niepamiętnyd1 czasów istniał
bytu na swoich wyspach?
niewątpliwie pomi~dzy Wielką Brytanją a
That is the questionl
wielką miedzynarodową anarchją rodzaj
Lecz w takim razie. gdzle:t sle o...
cichej umowy. bez pisanych i podpisa•
brócą?
nych paktów - , ale z gwarancją nietykalW Niemczech nie mają co robić:
ności i bezpieczeństwa Anglji, wzamian
tam policji, z czujna :>trat na
dużo
za
za niejaką swobod~ ruchów i udzielenie
kordonach.
schronu wszelkim działaczom i przed~
:::izwaJcar1a odmówiła im prqtekCJi1
stawicielom wszechświatowej mafji .bezgdy pewien nihilista zabił przez
czasu
od
rząd u".
poczciwego bur.tuja ,..
1al\legoś
pomyłt\~
od
już
blizko
czasie,
san.ym
W tym
ćwierci wieku, nie zaprzestawały inne ł"rancli, zamia::;t ministra rosyjsldego.
O Ameryce ani myśleć.
ludy europeJslcie walczyć na wszystkie
Nie z.ał)omniano tam słynnych dni
spo;;ooy Z n Ciskaczami bomb".
Ą11glJa zaś postępo\vała wręcz prze- majowycl1 w Claicago, panu~laJ<& dotąd
'ciwT11e. ~yła dotycłiczas ziemtą ażylu, i 1orderstwo1 aoiwnan na osolm: prez.:;,
na lHóreJ zyli souie spokojnie teoretycy denta Stanów M.ac-Kmleya.
0Jz1ez wi~c kraj - oprócz FranCJl
anarchJi, uzasadniający po.i;ornie nauko•
wypi;dzeni z Londynu anar·
t!dzleby
·rzą
wo potrzeb<: zwalenia wszystkich
Jów; była z1em1q na l(tórei przygotowy• clliśc1 moi:1.1i się sc11ronić?
jedynie we Fra11cJ1, poleżne protek·
wano zamachy na głowy rządzące i ko·
przyiacielsl\.ie zdolne s11 zapewnić
cje
ronowane, byta wreszcie schrornskiem,
dokąd uciekali na1krwawsi zabójcy po 1m bezpieczeństwo azylum.

wściekłość

Po

każ,

„cichą urno•
Anarchiści szanowali
zawartą. przez nich z Anglją, jedy„

A teraz?

.

jakieś,

któremu na

bomby i machiny

nie •..

Mam jednak chwile pewne podniecenia i
wtedy rozkoszuję się wszystkiem co mnie
otacza.
Szum morz.a dziwnie nmie upaja, płyn~ z
nim chrzęsty psal11odje, splata1ące się w rytm
nieuchwytny-niby kilka taktów wielki~j nie·
skończonej symfonii rozgrywa1ącej się doko·
ła, a obo1ętne1 na losy ludzkie, zapatrzonej
w echa wiekuistości.
Są to 1ak1eś znajome mi niby glosy-ja.
kies dziwnie kochane dźwięki, ale naglP- szum
wiatru zmienia ich odgłos i znów czuję. że
te słyszane przed chwilą dźwięki są obce mi

tnice

groziły

nym krajem
im schronu.

i obo1ętne.

bym

f Whits-

Monarchowie kontynentu nie wy.chylali si~ popimo to z pałaców, ni~

kraju nie mam nikogo, za kim mógł·
tęskmć. Rodzice odumarli mnie w dzie~
ciństwie-chowałem się u krewnych w \Var•
szawie, a jedynie do 1asnych chwil życia, za\ 111

przedmieściach Ałdgate'u

na

chapel'u roi siE: od anarchistów i od nl·
hilistów. Ale to nikogo nła wzruszało
zbytecznie, bo wszystkie spiski, które
tam knowano, przeznaczone były dla
kontynentu i nie miały tknąć Anglji.
W tych czasach zresztą. anarchiści
uchodzili jeszcze za ludzi honoru.

mgdy nie ośmielano siQ
cz.asie podróty po Anglji.

wałem.

Przecież spoleczeóstwo, dla którego nic
dotąd nie zrobiłem ma pt•awo czegoś siQ ode-

Mini-

wzgl..,

iażqdało

'1;;WtJ1;;trwycl1

Z nad brzegu At antyku.

4)

gołclnnoścha

dem tych ludzi.
Wielkie zamachy okryły purpur,
krwi najprzód Francj(ł a potem Rosj11.
Stolica angielska liczyła podówczas
co najmniej 10 klubów nnarchfstycz„
nych; w tej liczbie 6 rosyjskich.
Całemu Londynowi było wiadoma_

chcąc ryzykować życia,

•

nowych.

•

Londyn odznacz ł si~

skwapliwą

Rzecz nawet charakterystyczna, te
komu111l\ac11 Lezwom na Lwołanie w
hiszpań~kiego, który przecież był
króla
Petersburgu na dn. 20 b. m. 14-go.
skazaną na śmierć przez wszyst„
ofiarą.
elek.troi
1e1egrafu
Zjazdu pracowników
technikow lwle1owyd1 z udziałem elek· l\ich anarchistów i którego usiłow11no
zamordować w Madrycie 1 w Paryżu, trotechnil~ów wydziałów tral,cji.

O Zmiany w ministerjum
tylko 1eden dzień. Na miejsce większaści strajkujących robotników przyjęto ośwaaiy. Według krążących w fe•

r

Szczególnie

zawsze

piekielne.
Jeden król angielski promenowa·L
spisu wszystkich w guoern1i szpitalów i
osobQ całkiem bezpiecznie po mld·
swą
sanatorjów dla chorych na gruźlice=;.
kraju, po Europie.
po
cie,
O Ziazd k.0Dejowy 11 Minister
stcrjurn s1-1raw

O

•

alł"'&IJ

mają wystosować wła

a.w,

dokonaniu czynów, prztratającycb
i~rozą.

Olbrzymie

rozhukanej toni.
Fale ryczały ponuro. walil7 si~ jak ~ara.'
nnmi, z grzechotem strzalów armatnich rozbryzgiwały się w bla.le pasma, podobne do
mózgów ze strzaskanych czerepów.
Zdradliwa wiry kot.łowały si ę w zaułkach
i rnzpadlinach, które wyobraźn • a ludu miej·
:5icowego chrzciła z1owrog1em1 imiona.mi .la
pcirte de l'enfer i „l cheminee du dialłle•.
nagie, jakby wtarte przei
Skały były
be~iitosn<\ sił ~ morza, wyniszczone do naj·
lichszego żywego kononka.
. Porozłupy\vane krzemiany piotrzyly eię
jedne nad drugimi w najdziwac:r;niejazym ry·
.., n.),
sunku~

KURIER ŁODZl<I -12 stycrnf a 191 o r •

.M 9.

Nawet jego zaprzeczenia opłaciły
b. X Zjazd Zwiazku S'Ko·
warzy@zeti poDskiej ·miodzie• się sowicie. Kopenhagskl dziennik „PoCzyżby szalony, w tym razie wzgląd źy postępowej. Zjazd ten odbył litiken", w którym Cook obwieszcza teo- si~ w Genewie przy współudziale 29 de- raz „szczerą" prawdę, ofiarowuje mu po
kilkudziesiGciU
na
nurrnw :turny
błąkańców miał pPeważyć nad troską o legatów. Ze sprawozdań stowarzyszeń 1O tys. dolarów, a taką samą sumq cza•
„Hampton's Magasine", po·
cułość i bezpieczeństwo ukochanej Fran· wynika, iż ilość członków związku spa- sopisma
cji, i Io na korzyść bandy złoczyńców dła z powodu tworzenia się „Filarecii". mies;,czające jednocześnie te zeznania.
Ożywioną dyskusj~ wywołała rezo- Cook w czterech artylmłach zuwrze całą
ohcokraiowyzh„.
lucja wniesiona przez delegata lwowskie· swą spowiedź.
Cbyba - nie!
Ocenia ją zatem na 80 tys. dola~
go, treści l<tórej pisma nie podają. Po
Cz. L
trzydniowej dyskusji rezolucje tę odrzu· rów. Czytelnicy znajdują w niej opis
cono. Na skutek tego glosowania 2 podróży po śniegu i lodzie, odwrót i
delegaci ze Lwowa, 6 z G-enewy i 1 z przybycie do Kopenhagi, gdzie jak wia•
Fryburga złożyli mandaty 1 zjazd opu- domo, spotkały Cooka niesJychane oPytanie

czy pozwoli na to

tylko.

tiaród francuski?

ZE STRON DALSZYCH.

ścili. odwotując
rzyszeń.

si~

do swych stowa- wacje.

Może to być istotnie ciekawe, zwłasz
W sprawie .antysemityzmu post<;- cza przi barwności pióra niedoszłego
go. Ofiara zaburzeń na uniwersytecie :)owego" pow:dęto rezoluc; ę, w któreJ odluywcy blegu11a.
odesldm, student lglickij, zmarł w strasz- „rozdmuchanie kweslji „litwaków" do
D>. łllom gr-y w 'iilr"c"ii. W po·
nych meczarniach.
rozmiarów klęski narodowej i rozsze11ie bl1żu t(onsta11tynut'ola, w San 5tefano,
Pogrzeb pomimo zakazu ogłoszenia naganki na żydów µolsk1ch uwaza się zu m1 111el.la\\em powstać dom gry. urzą
o tern k .epsydrami i nekrologami w pis- 01:>1aw wzmożonej realtcj1".
~zony z niesłychanym przepychem. O
mach odbył się przy olbrzymim napły
1„rócz tego wyrażono urn.:n iG po - twnces;~ stara ł SJG oaro11 Marsay, wła·
wie ludności.
krukowsK1e1 za ieJ sc1ciel kt1:;y11ii w Nizzy i wreszcie ii!
st~iJOWej miom:;eży
Na trumnie złożono mnóstwo wieil- wa Ikt:: z klerykalizmem, uch v, a:o1w pru- otrzymał. Potrlebne jest JeSLcze zez.wo·
ców. Poii CJa nie pozwoiiła najbliższym te~t przeciw mianowallłu 11a katedr~ un1- Je11:e mi nistra spraw wewi):;trf.llych.
A Pojedynek na siekiery.
nieść trumny na cmentarz na barkach. '''"'rsyteck4 czl ow.eka
oez l\Wal1f1irnc11
bu 11c.t s1eluery,
Gdy kondukt pogrzebowy przechodził 11aukowyc11
Nie~\Ny:'i.ły puJeuy11el\,
J.
obok ~' 1 ęzienia, gdzie odsladu1ą karę
Naslt;pny z1..izd Stow. 1\ll. post~ 1 i u rozeg1 a1 ::-ie; w Caro 5so (l(alabqa) postude11c:- ci o d:S piewali w s ~ 6;11 'e „ wi ecz- wej po:>tu11o wio110 zwoluć Jo t'aryz<i.
mi~Jzy '1 woma pasterzami z powodu
na1a pam iat ".
c:. Patwor ~n y ~~ a.zar ~. K~1ąze µewneJ <l:z1cwczyny.
jeden z lJO;edynlm;ących si~ został
uch morz. de Uu :1.11> w'J graf w lHt1\<.1lL1 lot w s:~rorn ·
Połątaz a nie d
ó
Wielokrotnie µoruszana sprawa połą · ue111 l\Ółli.U zna;oinych w Paryżu 24.U.lUOO zabity. C:alo jebo, strasznie pokaleczo;:zema drog4 wodną morza Czarnego 1 rra1Jków, 1\o::;zluw11a ta zanawa u wału lle, wa1t:z1ono poźu1e1 na torze kolejowym, g..iz1e ulożono Je celem wzbudzeBally1.:kiego znowu zapełnia szpalty pra· od 9 wJct.ZÓI lO 'i li;lllO.
111rnema11ia, jalwby zmarły padł
~~lj :.:any guemievt!.ie w 111a
b,
śy rosyjskie:.
Według informacji .!<uss. St." dl a iUza~... 1. ._;_. tyiy11. alzact\i, L1s1111, zo- ofom1 111e:.t:1.:z~śl1wego wyµauku.
6 lt:c ·11a Z<iliJŚG w il..0111d nie.
urzeczywistnienia tego ogromnego przed- stał 111~t.;:i·l{.1v ::;Kaze:11y za wysm1arnt:
11i;;:ni1ecl<1cil L r. l87U nu Poik;d w 1\u,. .;,1ua.łL..: uO;Wlłtl!l:. w lllt:·
s1ęb1orstwa zaw1ązaJo się w Petersburgu Wt!ttfci!10w
\'J tych JllJi:iCh dzie:ę n.:v.iz, , ua pro5u:,; policji lom1ynuWd IHiC::ilqCL.: więz1e1Jta.
ogromne stowarzyszenie.
Zt! :swoim "l\1eJ, w::;rOo ~·rle:.>ywuiącyc11 w l\J!J enpoczw,vht<
wyuJi
.::a1y1yk
t::. St1•asz~iwe zc:iRiójsiwo.
alta1i- .. '-i1auz1: rns;au. C110cll1łu o wy;:;zuirnuie
dv:le
trzyma.q
Który
µonrei>!111
1
Na µrzed m .esc1u '.:::iauwry przy tegiel111
mieszkat nie1aki l\uwszi11ow, trudniący 11oa µort1 et~l11 .1u cz en' v11y 1H palu t. •i1tarch1stow, pocteJrza11yc11 o utrzymy va.1.e ::;w:;unl\.ow z anarct1istami 1ondy11J,Wll 1;p1,.; ~j\i:l.dlll ć.
„1'1.id
się v.ożen i em cegły. 1Vi1ał żont: 1 10 · llllt!Ś::lł llJł)i::..
vc-:i.
v
u:auolilJu
Ilu
<'.u~,
1urn
uaJ
:!m1.
J,'
m111~„.
ledwie
letnią córkę, zarabrnt 111e wiele,
Policja dok011ata iicwych aresllo
tyle co starczyło na utrzymanie 1 tak so- !ie ji.lS111t: 1 ~ czysty Dl~i\,l weo;.1.
111t zdołała jedual< wyi<ryć pewneJ
td;U),
...
JOt-ialriył
11ien111:::..ha
ttturia
PfUl\UI
bie-ot-bieaowaL
na si~ w tem połą~ ·ll!n1u l>afvv a :uzJi do OSOUlSlOŚCI z poł uclmowej 1{0 jjl, l\tÓf'l
oszczę,.bościach
O żadnych
czarnq godzinę nie mogło być na~ et bitrW ll i:tncu::;l(tCłl 1 s1~un11.:;.;owaJa po- policja uważa ża 11a1mebcl,1 1~c~11,e,sl'.q.
e:. J C'~yiśa pas 3zep.r;,c:l. L. ;t.!dcztowio!
mowy.
6 ~ie!Iil:c:~wo prz:::=uHlif a.t1.a· ną Je'1yu.1 i-rn;;a.:.:r1\<l wyrust.y• L. New
Nagle, pewnego dnia, spostrzei:o~
wy1ż- it.Gemw •"-Om. L vv•~ l.JUU u1!1l1UllSlracj1 jorlrn parowiec • Vauerland •• wJOZi:l~ d?
została
110, iż cała rodzina
µuacLct:::i wy1daaow p. l\::i, Zi111111ermd1Ht europy żon~ ~rrnnego amerylrnnsl·uei:;o
Ui~ta ..
Zabó;cy czegoś usilnie poszukiwali. w1::zwa.ny,11 :l0Slc1ło pn.ei sęJl1e~o s1eu- sportsmanu.
SI ul.ba ukrt;lo 1vu. składająca si~ ze
Wszystlw zostało poprzewraca11e, po· 1.:Ze6u u ·I tł 1\!u~izrns1~1CJu Y u1rnaem1•
1 ::i1uz<l1;ych oDQJg" p~c1.
s1ewarJó""
150
::iWldUKOw.
11
e.lWi:illO
\\
Jt;iS
Nii
IWVV.
rnzb1iane, nawet piec napół rozwama 01:>ow1ąieK być wc ! <;Ż ua JeJ rozKazy.
.
,
m1ęozy 11111yi111 l\::i, Zi:11ll1;n1L.!.i.,,
lono.
.ui""llll#Ziiil.Jl h•"~.le,i:„.... r~au- Orlueslrn grywa 1yU\o dla niei. kapitan
6
Zwłoki samego l<.uwszinowa znall!·
br:dz1e wyiq1.m1e na jej u-,ługl łJOacza)
<.IH.l,ulllv::> .... -'" ld \ cl ;:,{J\1;1dllSl~lC·
1..l<.ljllU
1.W"J
leziono w pozycji klęczące1 w h.ulerlrn
otwartym j wyprożrnonyni uoszi.:.zętrnc. 5U 1'JLlt!lJ;JJ, .L łLjSlę~o U , ;\.Cj IJW1.4f:.l n~OJł '' spci.:erów µo µokłu Lrn:; J'i ~~c.111<.} syreua
wty wa 11a obiad; na JtJ Cl.eSc wyłącznit:
Obok niego, iJÓł sie<lzą\:, uparta o scia- oelg1;:sK11~gv.
prz.y!mrn\! ~''ł w i{wia1y_ 1 za:Haw10stuły
wJemnicLeJ
L.llai.:z.l:rne
t\OUk1JLU,<i~
ŻO
JCgO
Z&Jlłl(JfQOWalli:i
Się
ne-zna,au1e
przy ue Kryształauu 1 ~reurem. fa „ wyłlłCZ·
UUlllU
i.-t:ruł\1 hVUlt:l.t:; w g,rut.ctLll
m1 1 wreszcie obok nieJ-córl<a.
Obie kobiety ma1ą twarze, łonu 1 ::iyrm:y-:::,11 ed 1 „.)ull" tw1t:rdz1 /. 'at<i uość„ l\OSZlUjt! UWij dam~ - .)v,OUO domus1el1 byc li.ifÓW.
powagą, i.r;; t.oll1~1 l>.:rnuy..;1
piersi l)OC1ę1e nożem.
eczeds1~wz i;ła podróż :samotuq dlcł
Budzi to podejrzenie, iż ub1c: przetl 1Jolal\a1111, u0 J.;ouiety l_JUl::i!\J~ map1 zwy:t::.i 111<1z, ~011c growy 1 uspol<0Jema Hl!rwuw, 1:0.:it<:Uµany.:h gwaśmien;1q pćialy of.arą gwałtu ze strony t.zai, wy;.1i...1u,:ąc
rem 110WOJOrslmn. ~1~~11:! przeoywa111e
ohydnych morderców.
1JaliHIC.1C jJl.:fUl\ll
porżnięte zoZwłaszcza slr<i::izliw1e
iU~li!St lłic!ilm wakom ty wsróJ. 1uul1 Knato 1eJ t.alt;::>trn1ć za osaD.
slaJy 110.iem zwJok1 młodej dziewczyny. rzeź1.>1<.1• :t. 11 "'""'~1.:il\1 1 uu1.11u..1 Lil 111cdawno 11w1111eu1~111. 1'vlvi:t: usa1110uHe111e łldUl.:zy
PoprosLu 1rud1Ju ,q 1Juz1rnć.
70 •I) I U1\ ~w ()IC!l ll J'OllZlll, Ui:l czo ny oa. ,ą ce111ć tu.va1lystwo 1udz1. Cllyl>a, ze
f\la podłodze 'wllld111e1 ą oibrzym .e ka- pow,cu11iu
µrzt:L. Jego w1elu1c1e11. Przy Kay111.1n, uctc.1any wyh1 ... t111-: . llc.1 Jl!J roLiuże J\rw1,l~tórą też zbryzgane sq ściany,
Lej spo.:iui;110sc1 gat..;iy przy110.::z:1 cha- 1rnzy tiv•fal1 4'.a~tctJ.C . 1;J w~t.ysuocn.
tózlrn, µodusz1u ..•
6 .;;,"§~c p•·.c~.;Ylłtrnl'l:i:!il os~uti~
rnl<.lerystyi\1~ Jt: 6 o 11vi:.1-...1uw.
L.abOj1..0w uotą,u u1e \\y1uylu ..
\veutug h'.odiua prz) rudd jest µięl" ·~eru. l. .::>„.„. eern:r, sy11 l y ll;go pl l;
tiepesza. •lll!JSL.q uu wymarzolle&o prZel artystę qllt:md 1tć ... 1.y 1)uspu!HeJ J1..i11 • ..i.>1\l~j, osD. :::tensacy ~ na
„Uoe..:rne :>po1y1\c1my ,esz.Czi! harżouy zOStlll o ost.usnvo 1-1uez JedneDob1z1; zazwycwj v\"u4'.1a11y w l\t.1·1 arn 1<.lt:ału.
p !t;i\llvS::!, iilt 11ie 1; 0Sl.3damy go z JU bilerów, ldÓrt!mu Wyłuuztł popri:!WUL.W.
·
11a
fl.ądz<1cyc11 „ 1\l;ew lun1ll.. zam1e;:;zct:a
jUZ ZdOlll\JS(.;I µ0::;t1 L..:gc11lld !Cli. z N mea• Jobno drugocenuy 1iaszy1n11\.
~lt;puJcl\..'1 1.k.tJe::>zę z Pe.etsl>ur);a:
nu
. ~ iu<l SlUc.1CiJló\'1 u;iarcie SLerzy się n1y uwag1< 1yuw Ila u1ys.l~:t.qi.:;.; u.,u,
~ói;.łvsl,a, }aKoby soc, a1·rewuhJCJOntśc1 1 µ1~l1.11c grunt: wdrg;, 11'4 \i\. dL.1ę.:t: •. ą tJV~la~
::>OCJai uoniokrnc.1 zamierzali ustwtecznić wę, 1 prqp1~uie111y 111t:Jorzt:c;!11t: Lt1acze·

t::. Shon studenta lglickie·

lr

p o111ysł t-Jaµona.
eudobuo Ulllćt 9 \~i::) :::.lj Ct.lliU l U·
i µrzy·
„:i)'"' lllu tłum 1 ewolucJullistów
L» t:UJA ... µozory Ot!mo11strncJ1 palrjotycz~
lit..J, Ui.lu„ ::;1~ 111a ze sztandarami, 1kona-

llll 1 11y111new
w1

µańsLwowym

pułucu

!rn

zimowemu.

V~ j ..iULC l.0.:1 10.ll q zat--t:Wllt: Zlllyloue
pozurnmi 1 µuszczq ue\y1w ivJ dll1.}n11
\.\lowct:a;;
illOlblf ~u co w al. do pa1a~u.
tlum ze1 Wit: nw:;K~ 1 zażąda
~0µ1eru

vrn w z

.:Oirn(!CIU

i'lUUl1 V

wla1\

1

UW)łll

w:;ial\żc

.:llUden lów.

~
Juuo;,1

óUWdC

cl1araKLerysty1.:1.wsJrnżmi• pracy ag1tacyim:; sród

s<i uw:

l1~, J;.ihu

1.1111.l 3 ( 1ó J czerwca".

poglo::>hOI11

wiprawa
„ Vo;)S1sclle

Na p1ęirne wy1 ubi uuiu.
1 liarmoujt.; <.:i~ła iu~ z.wracamy
prawie utgdy uwa.;i.
Nie tyj1\u ciało w Cdl0.k1 iest pi~łrne,
111t

tlega111.:jt

llll<lfY

ale

1rnż<1'1 cz~sc 1t:gu

plt:ktJU I

lego,
tyll\U

ZllcH.:Zt:llie.

m.i :;, woJi;:

uJręb llt

O!e

l'OZUlll!t!

en.Hull

gU.).G L.WYl\i Ull W1 <~~1eć C~IOWleirn
u1\l) tee,o uura111ea1. uuyoy laK ll tt:

oytu ~" ut1al0 ::il~ LJOJou111c iJ 1,;rel\ów),
w1ec.lL1a11uby powszecnrne, Le u~ie wyrnza ~tt: 111t: LYllW w uczacu. usrnch 1 rysach rwarzy, uil;: tyl1w w g.1::;;t<ictJ f(iK, ale
1~11.ze w 1ow11owadze ~ale.;o 11a:>Legu
llW iuuc·
ciała, w ru~llu m1~Sill 1 srao1e,
rnej ::)it; z11waczi;tJqC)' m.

ZyJemy w w1elrn L.<!_p~utym, pr..::eiua·
jak czamy ł\tizlaHy ciała plt:t:t uzywan1c
v.rn:s1~1e 111enatura111ych utm1ń, gorsetów, 1wł111e·

~y";.:y a;y.
Lc111rng ··•

f(ueh strajkowy.

ekonomicznego, przyczem podkre~laj~
ruch strajkowy w r. 1910 nie miał
charakteru politycznego i w żadnym raa
zie nie mote być porównany z ruchem
z r. 1905-6, właśnie o charakterze Wli'"
że

politycznym.

bitnie

„ Warsz.

Słowo", przytaczająe powyższe dane, podkreśla nasuwające si~
tu wątpllwości. Podkreśla mianowicie,

stwierdza
iż to samo sprawozdanie
zwrot rosyjskiej konjunktury przemyste„
wej w strony ożywienia ekonomicznego,
a więc niewiadomo dlaczego przemy•
słowcy poczytują wyobrażenia robotni•
ków o tern ożywieniu za przesadzone.
Rzecz wyjaśnia się, jeśli weimiemy pod
u wagę, że po latach

UC.ei

osw1a1y, Jak.o obecny

l\,1- OZ} 11y I

tJOSliWOWlłO

właś·

rzy

płaca

zarob-

za to.
W spr.awozdaniu podlcreślono z za•
ii
pisze • Warsz. Sł." wszystkie żądania robotników zostały
odparte dzic:ki stałości i zorganizowaniu

dowoleniem -

sic: przemysłowców.

Zdaniem •W.

przemysłowcy chlubić si~

uu

Sł."

z tago powo•

nie powinni.

UTW Yi .......HUSl
Z
1
...._,..
•
.....~

ae:!!łr~~ ~-

X t' uLaoy 11a uaiugaoh ru•
Korespondent . Kuriera
syf hi.a.i~J i.
W11." donosi, co nast~iJUje:
„Od dnia 1 grudnia, wychodzą w
rosyJskie dziennikfr
Dyneourgu dwa
"Dwmsl~il Listok" i .Zapadnaja Dwina•
i oba te dzienniki Sij redagowane i wydawane przez polalców i przy udziale
sił dz1ennikarsldch.
Redaktorem i wydawcą „Dwinskago
Listka" 1est pani jaimbowiczowa. re·
dal\torem-wydawcą zaś gazety nZapad·
naja Dwma" jest ' · DJ wnarowicz, rów·
nież polak.
fakt to bard w ;;mutny, o którym
dużo da oby sl ~ ~ uwiedtieć. Dowód
to, że µo dCY n ..::tyllw wyrzekają si'
swego j~zyka, lecz przyczyniają sit: w
niemałym stopniu do rusyfikacji swych
współbraci, dając im kultur~ w jc:zyku

polskich

rosyjskim.
jest do

dowód, te .obrusi~nieje•
wywarło swój si\utek, a nawet w1;kszy
mz o tern myśleli jego apostotow1e."
X ~r.:y ziielo111ym a4tolliku.
We \vłoJ1.1m1erzu· \Voty11s.rnn s:;:dz1ego
pokoju Kra:1ca przykap~no . na, malwer·
~acjach przy grze karcianej. Został or.
wytączo 11y ~

X

. _

klubu.

~a zaaójstwo. . Wuensk\
są·J ul\r \;,ow y '/. udt:1atem s~dz1ów przy·
s1~5lych n.i sesji wyia.zdowei rozpozna•
Wdl spraw~ o zabójstwo w ma1ąt1w
;:,1da11opolu wto:kianl<.1 Marii ~zendów·

11y, lat 27.

.
.
·
Na ławie u:>l\MŻJnych z.as1edll: L.eJ~

Sara, .siostr~

ba F111kclszt~ 1t1, Jego zona

l'ie.;ia oraz krt:wni 1ch 1 Mendel 1 Mow
::.it:a K~nczyn 1 i'v1endel ~l:enlunau.

ZamorcloNaJJa Szendów11a byJa słu·
u Li;qDy f ml{elszleina i priez cza:.
01 uLSLY u1n:ymywata i nim sto5u11e!'
,:ą.: .l

miłosny.

W
nił si~

::.1errJ111u 1908 r. Lejba F. oże•
z ~arą t(anczynówną, leci rue.

zrywar z

~zen<lowuą.

.

JVHod'-1 zona 1 ieJ rodzma żądali o>l
Le 1by f usuni~cia Kochanki i urz11<1zal1
Lł::esto skandale.
jednak iwcnank~ już trudno było

odpruw1ć L. 111czem, gdyż była w ~t"me
powatnym.
Orga 1 111inisterjum skarbu „Torgo•
~ewne*O duia SLendówna zmldu
wo -Pwmyszlenna1a Gazeta" µrL.ytacza
dane slaty;;cyi:zne ze sprawozda11ia Tow. Nrebawe 1·n ~v gumnie L.e 1by fikelszteina
w sianie poikia znalazta s1azy111~, w _ktO·
fabrykantów i przemysłowców z ruchu
dz1ew
poszu1'1wanej
oył trup
rei
robotniczego w Rosii w cią_,!u czer•
w.:a - paźJzier!lłt\a roku 1910 t. J. w 1.:zyny.
i.~
c: ,\!) iertyi;a lelrnrska orteida,
tym 01<res1~. w którym zazwycza1 fala
Zeb)
.
ar.;;iennikiem.
otruto
::;l~11uow1;~
ruchu strnjko v..:go dos 1~4a swego nrnx1:t.aś prz.ystJie::izyć zgQU 1 zadano iei nu·
mum.
Sprawozdunie to 0z!rnc1.a, że w o• l~lll .) J ft;IJOJ(ICll fdll W SZfJ~·
L. ~yroirn s'ldu Ll!jba . r'11 ,e l:>ztt;,:11,
wskaz:rnym strajki obJ~ly al
kresie
sKaiany na ll> lciL c1t:zK.1cn rol.lOt.
iastał'
przed.sit:bioww z liczbą ogólną 61,00lJ;
::l:lrn, nd 1~t l ,, 11 Men '1<.!•
eg,o,
lOll<l
przytc111 straJkow ..i ło faKtycz;nie w owy1u
1
P11;:m1 rmke1szte111óna li!.<
I
1(onciyu
'zasie nie w1~ceJ llad 36)0JO lu<lzi. t. w.
robotml\ów W lat.
60 proc. ogólnej llczDy
uniewm·
inni oslrnr.teui zostalJ
owych przeds1~b1orstw.

pi<:lrno:::izauowame
1 obuwia.
po .viad~ dalej spra · nie ni.
je:5l1byśmy s,1 jest dz1sia1 Lakim rl.aalrnn darem, Jal(
cyfry µrt.t:CIE:tne ro•
wzi~lł
wozllame
1wmlun
wierszy
Lworzerna
do
zctolnosc
up :c;iw111: 1wm1:.;11 kolon1zacy1ueJ,
1;.1 u11
•J.:>y ·.:.as vrusirn:mu zan:ądow1 Jesuemu. ponowa111a; goy natomiast u starozyl- 1>otników, ~lrnJlrn)'lcych w odpowieduim
1"u lJUlfijC t: lliU 2.WCOlU strat agnalOIU uycb rnenaLUratnym by l orak tego imy- olues1c roku poprze<Jnte~o, w przel\O•
uawoyśmy s1~, ż~ rucu straJ1wwy s!~ po1 lWS<t:tów Sq· stu".
t 'utl..cl-; e1;u. \~oaz1cluego
~ Korz,st11e kłaanaiwo. w1~ksza.
l.!0\.\>.}~11, 111.11 1 sterJUłłl zysl\a na czysto S
P1a:echodząc do pr;i;yczyn tego obCzy u1. CuuK LlOLur1 uu poluu ... a::iiu U1t:·
w dJUłl OW mo.reK.
m1111:::.tt..rJulll

1905,6

kowa spadła nie tylko do normy z roku
1904, lecz nawet obniżyła siq bardzie]
ieszcze, a jednocześnie w ci<1gu lat
1904:-1910 życie nagół znacznie podm·

sprzedać

Wiaaomości

komisji
przypadająca
.t>czesuzi;u.
h.0 Ju 1i Jzi:tcyjnt:J, wy11o::iJ mllt: kwadratowq,

~u11a, ;es1 rzecLq wątpllWij, le\:z tu pewsw1et11y
1Ja1 ze lli.l swt:J wypraWJi;: .c.roo1ł

·„'11t.1;1.i.JOWJ ieśuemu ~.ouo mur~ów.

iule1i.~

1awu,

np.

przemy:5łowcy

+z

1 fat>rykanc1

iua1uwe.

pra•Y•

--

„u to.>

poda1e w swym 03•ut111m

Pudlas~a·
w1a_

nu~·erze

przesadnem wyobrażeniem domość, że pnesta}e wychodzić na C:tr.\::>
robotników o po~raw1e ogoinego stanu nieo~raniczony.

tłomaczą go
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Sta111 prasy DJOUS ~ t e~. '.'~' ((~ 111 ~I llli~
dobie obecnej na wię . ; ::; za ll.:1.ila (z , s11„ • . w e. i!:( -; ( 1 ~ . i i«·" n; c · 7 :1 1111 ; 1 a ,, ('l v 1 rz U l•c!iw:a 7,
pism (257, w tym 14 cod7.·e1111yd1 ) J\\Orl ó v we :; l· r li i rt' !t.: ·/ lw n•,. 111 o-. :a \ .' 0 ~ 1 011' :J.
1

, ;<: w ; '1a \' s, ~ ,:~ ·;· H' . hv : , 1 1'~,:
ie drug1e m1e1sce; 136· p.sm per.o dy, '/- <.in oc: 1 ub .e! oi 11 11b oh; y 11 rH u ;~ J JP0 z 1 1i! ń - -.! t11 ~ ..: • c 11 11 L1 .l1u , 1Lilu 11 1 ,-.:~ t tt< act.\•o 1
ny~h, w .tern Jó codziennych,
sk1e posiada .110 czasopism, \'J tym 21) : uzit'< r ~·i1w1 .'. j c..: 11 to 11 :.isli1 tJt;Jr..e oe
Polacy w w1q • rzewnd111<1 cv • lal~7t l l ożyli! ·z::e1
~odzlennych 1 37 dodatków.
:>tanach Ziednoczonych ma i ą 51 p1s111, praq'.
&Lfom ~ e „ianl~.
..Jm.e..-ć
.
w tym 7 codziennych:
"I
·!l"" "/iiil·\, 1\' d 1 u ' \" · 1. z··w ·
J\lieszł,
v.ylączen1em
(z
granicą
za
Wraszcre
ej' iV ">d 3 u
<.;
"
\
. '-' ·"' f~
•·
? ~
.
. J
ł • Pół
A
nocne1) u ~azu . e się '- ::> cza- qa i\h·I-uw _!rn, wysda na ~hw1lę z Jo·
mery cl
mu, pozostaw 'ł<~ZY bez o,)iel<i nrnłe
.
:sopism, w _iem J codzie_nnt·.
przypa~a P~ 9alicję, l<rólestwn

1ł q>" i)'I\

mimu-

+

.+

W11e~„ asy~~B~torow. \V drn:d.
W tym czasit! S·ldu ia 1e1 córeczka,
s~h .Harmon11 w W~r~.z~w1e. oal>_yJ. :się

pierwszy z szeregu . w;~cz~r, zortia111zo; Stefcia, zbliiyła się do pieca, przyczem
wany pr~ez tak zw an) d1 "asym1latoró.w zapaliło sję na niej ubranie.
Wskutek poparzellia po ll.'ływie kilku
V! sprawie. wyboró~ do ~.arządu gm111y
zydowsk1e1. Dosyc wysol\J cenzus wy- godzin dziecko zmarło

borczy daje inteligencji żydowskiej, przeważnie poczuwa1ącej się do polskości,

P

asymilatorów.

Na zebranie, prócz zwolenników
pierwszego prądu. zaproszono też l\ilka
osób z drugiego obozu. Skutkiem uło„
zania uprzedmo programu pi zem6wień,
d) slrnSJt nie było, mimu to zebran11o:
uyJu hałaśliwe, gdyż. naCjonaliści domagali s1~ słowa. wobec lrnłasu 1 rozna•

;111~tmenia przewodniczący zakonczył po·
siedzenie po wycztrpamu porządku dzten-

nego.

Przeówczes1 a
Wmciomo~ć

lwby Macochowi

wiado-

z Piotrkowa, Ja-

Wr~CZ0110

JUZ

aln

ciwżebreczego,

t1ła ały

OS·

\rnrzenia, okazała się przed wczesną. Akl ,,...
oskarżenia ma być wy1wnczony nie
wcześniej iak w l\ollcu lutego r. b., o

f'el1• "nłoon
1 •

======:::::::::::

11e m:turnlnie me wyjdą na 1aw nowe
.:zczegóJy kradzieży JcleJnotów w K.laszPowiedziano gtupiemu: jesteś głupi
wn.e Jasnogórskim.
- a odrzekł - 1am w pośrodku was.
(Jdyby io nasląplto, śledztwo przeNa łożu śm:ertelne111 leżał umieraciągllęloDy się iesz1.:ze c.tłużeJ.
pylał innych: czem jest życie czło·

+

Do pocieyłkowyszki„
.32.aJą~.>· '11 uDJa w0~. 1t1uż11a zalicz.) ć. łuzą·
HHllt: s1~ Ol\OliClll}<..11 ziemiauel\. w i;e1u

d

4)

"t ratura muzyczqa.
.

(Dokończenie).

Prof. .Michalowski opracowaf dzieło, znane powszechnie, Jako zbiór ćwiczeń technicznych „Gradus ad Pnrn~sssum" używanych po
dziś dzień we wszystkich konserwatorjach i
uczelniach muzycznych na wyższych kursach,
a skomponowany~h przez Muzio Clementiego.
NiedaVYno \Vy~zlo z druku krajowe wydanie Sonat Haydna, Mozarta i Clementiego w
świetnem opracowaniu (pod względem wyboru opalcowania i melizmatyki.
Prof. Ludwik Ursztein wybrał i opako·
wał et1udy Czernego (Die Kunst der Fingerf rtigheit). Dawno wydane, lecz mające ogromne zastosowanie w nauce, etiudy i ćwiczenia
w opracowaniu A. Różyckiego różnych kompozytorów dla klas początkujących, niższych
i średnich. (Wydanie Arcta).
Główne zasady metody prof. Teodora Leszetyckiego pod tytułem 11 No\voczesny pianista''. napisany przez Marję Prentner w tłóma·
maczeniu Heleny Jaruzelskiej, z cennemi wska·
1ówkami prof. Leazetyckiego dla chcących

\) Oznania metody

układu

ręki

i sposobu wy-

ral>iania techniki.
Bolesław Domań!!ki-wybrał

i

ułożyl

stu-

djui::n techniczne w 2 częśc. pod nazvvą "Vade

Mecum ", co dosJownie na polski tęzyk przeło.i.
brzmi "Idź ze mną. I rzeczywiście "Kto pój·
dzic" z Domaniewskiego ćwic.c.:-:!iami - lecz

racjonaJnia i systematycznie bedzie

pracował.

ten może wiele
technicznym.

e.

=

Żydzi w

samorządzie.

Na ostat11:em posiedzeniu sekc1i polskiej
Towarzystwa kultury słowiańskiej w
Nlosl\.ie roztrząsano lnvestję udziału ży.
dów w samorządzie Królestwa Pol·
Sl\iego.

Sekcja powzięła rezolucj<:, w której
wyraża życzenie natycl1miasłowego znie·
siema gramcy osiadłości żydów.
= Spoźnianie &ię pocią·

go • llJów11y zarz4d lwle1 wydat
::>11rawuzda111e o opóź n ian i u się na sta·
Cjach lwlejowych po:.;1ą~ów za czas od
Kwietma do sierpnia r. 1910. Wedłu~

i dostarczanie fch do klejami
nadal pozostało wyłącznie w kac:h:ł
komitetu przeciwżebraczego, kt~
głównem zadaniem jest dostarc:zanłet
pracy żebrakom I pozbawionym PflOJ·~
Tego samego zdania je t Zgromadzeni
majstrów rzefoiczych, które przy~
komitetowi poparcie w te] sprawie. _.._ __·\
(r) W sp1•awie śwlad•IRW!
'11a broń. Gubernator piotrkowald\
przesłał władzom odnośnym okólnik. wl
którym poleca, nby pozwolenia na oo-}
szenie broni wydawane były tylko łJD
osobom, lttóre przed 14 stycznia prz~
stawią pokwitowanie z opłacenla na rok\
:
·
1910 podatku na broń.

=

=

(r) Z Tow. zwolcu1nlk0

sportu.

Towarzystwo

·

zwolenm1'

::;portu, w sobotę dn. 14 stycznia o a°*->
8 i pół wieczorem, w lokalu własny~
przy ul. Piotrkowskiej, nr. 108, ur~daa'
wieczornicę dla członków, idl rodlio (

tego sprawozdama w l\róJestwie Pol· wprowadzonych gości.
Si(Jem naiw1ęlm.e opóźnienia pociągów
= (r) 11 asz Daob'ł. Pay~
zdarza; ą si«: na k.ole1ach łódzkieJ i W•• W. rninamy, 1i ·iowarz;ystwo
budowy łani~
Na lej zwłaszcza spóźnianie się pacią,· mieśzkań pod powyższą nazwą, zyJkaw„
gów dochodzi do znacznych rozmiarów. szy JUŻ odpowiednią ilość członków~
urz'ldza w niedzielą dnia lS b. m. VI
11dEJSCOWA.
lokalu Stowarzyszenia zwolenników spo-1
= (a) tanaliza~ja i wodo• rtu przy ulicy Piotrkowskiej nr. l<la 0 }
ł.od4:1. Pommw llstowuych godzime 1 po południu ogólne zobfam.~
ciąg•
i lt1t:i:;rar1~wych zapewnień inż. Lmdley'a, członków.
Na .t:ebranie mog'l przybyć opró~>
plany lrnnal!zaqi 1 woctocHU!ów w Łodi1
Je3zcze me zostały nadesrnue. t-Jrezy · członków i ci wszyscy, którzy zamierza.i'\
dent miasta uarac.lza sit; obecnie z rad· l'l przystąpić do ::,towarzyszenia, a n~\
uymi co ma czynić. Według wszelkiego leży przypuszczać, iż znajdzie ii• wiolo;
prawdopodobieństwa prelydent wyśle do ch~tnych, któn.y odczuwa1e& ~r~9 ~··
·
·
111ż. Lmdtey'a, l\tóry ooecnie bawi w .i:h.• szl<;amowe.
Porz;ądek dzienny zebrania i~ ~
ł\u, jednego z urzfidników, ażeby os ta•

zrobić korr.yści

pod

względem

W dalszym ciągu wymienię kilka wydań
zagranicznych coprawda, lecz wartych spopularyzowania w naszym kraju świczeń technicznych.
Henryk Germer (Die Technik des Clavierspiels) obszerny zbiór studji techniczno-fort«tpianowych bardzo cennych, z ćwiczeniami po·
l1fonicznemi dla każdej ręki napisanych osobno (bardzo watne 1ako studja. przygotowawcze do kompozycji Bacha).
Wiehmayer (Schule der Finger-Technik)
.
w dwuch zes1,ytach. Zbiór ćwiczeń •echnicznych specjalnie na ;o;. yrobieni e siły palcowej
(bez użJ wania rctac1i), wydanie Schuberth'a
w Lipsku.
52 ćwiczeń na fortepian napisał Andre•
1ew (wydanie Zejwanga w Mo!lkwie). Doskonałe studium techniczne, dopełniające znane
ćwiczenia Hanona. 40 codziennych studji Czernego op. 3is7. (wydanie Steingralera, opracowane przez Uso Sejferta). Dziełlw techniczne,
wywieraiące ogromny wpływ na rozwój te·
chniki wszechstronnej, jak również odznaczaktórej brak,
śpiewnością melodji,
jące się
daje się zauważyć prawie we wszystkich dotąd wydanych ćwiczeniach technicznych.
Doskonale ćwiczenia napisane przez Pischna w 2 zeszytach opracował B. Wolff.
Studja te mają na celu wyrobienie w rękach
samodzielności technicznej.
\V końcu wymienić muszę byłego prote.
sora konserwotorjum warsz~wskiego obecnie
s~dziwego p. Rudolfa Strobla, który więltsu·
część ży,·ia swego i-oświęcil 1e·1 1gogii muzy.
cz:nej, pracuj~e nad utworzenit1A" re:ąertuaru
1

połred~

kości

pim.

wielrn?
Nad głową cezara powiewał sztandar zwycięstwa - i wołały mu miljony
rozwo,u st:l\Oł rnwodowycll. Przemysł - bohaterze nasz!
Jutro polegał w walce z silniefszym tecznie porozumial ii~ z mż. Lmciley'em
llldowy, dotąd za11ieaba11}, stać s1~ mo·
z.1o: ożw1gw4 tego :rnhąt1\d l\l'aiu, gazie - i usłyszał głos - tchórzu i nędzni i, naturalnie, przywiózł' plany, o ile są
jui gotowe.
ml oaz11;;z \\ WJ:iha µrzeµ(!dza zimowe h u„.
= (r) Z komitetu p1•zeoiw~zko
p:::.Olacll.
llllt!;)lqCt! w p OZJlli:iCl\Vle A
· Za młodu marzył i mówił o idea·
przy;~le!io
Wt!,.Uug
.Zebraozego.
w Wyłkowysz „ h1ch 1 wyrzekał na oogaczów 1 guzikarska
li:t urncl\a
a orzt!jUlk~cll
w
odpadki
1
lW~CI
LwyczaJu
LO uowy posteru nek pracy Ko· trzymawszy spadek przegrał wszystko \1
li.uch stanowią wrnsność czeladni\,ów
·.zych
"b1~l ua L1tw1e.
haza.rdzie.
rz żiuczyc~ • .którzy następnie sprzedają
ł<zel\ł wiaśniak: chcę być panem Do \\S1.JOłudz1aiu z ziem1ankam1
11a własny rachunel' do KleJarm tóuz.je
·,tan"'Y 1 pame z mlt::JS~ego miasta, gdy wdziano nań tużurek, wołał - wo·
1\1eJ.
•)ILYJmu1ąc udw.1ł w 1rn1nitec1e nadzor- 1ę siermięgi:.
ANTONI GRUDZlNSKI.

który za to

1
Sw i:ll! - Swial nam daje tylko ~O· miał 3 kop . od puda.
postanowfll
czeladnicy
Obecnie
1:il wll 111<1<.!r)', pi r ąc szampan.
r)c~ ,Jzt \\..J L:i .;1ę po'e tirn. ż e iei nikt nie zna starczać koścf bezpośrednio do klejaml=
wskutek czego komitet przeclwtobra
1 rze!< !a - - nlewdz : ęcz1.icy'
świat cały zostanie pozbawiony dochoclll z ow, '
Po • . dz ' ał idiota ,
trzykopiejkówek.
zwar,o·vv d .
jttl
nabył
komitet
Tymczasem
l'rze::zuwam, że spotka mnie nie·
przecł10- wozy i organizuje tabor, a czyni to_ P<ta
mówił piel1~rzym
-; Lczęścic dz4c w 11ocy przez l<ołej - poszedl uprzeduiem porozumieniu sit a kle~
ł
nią.
11aokołu i wpadł w przepaść.
Zaskoczony tern, komitet pr:ie~
Gdyby wszyscy byli mądrzy - nie
ieden chciałby dla wyróżnienia być głu żebraczy czyni starania, a!ebt zbler111I

•.

pr?bo7zcz z_ Dz1edzrc, k_tó~y prz~d kilku
d~1am~ zramony został sm1ertelrne przez
mew_Ysledz~n_Ych dotychczas ba11dyló~v .
zma1~ ~neg,daJ w nocy o godz. 12, 1~1e
odz~~lrnwszy przy tom nośc1 do ostalmei
..
.
.
chwllLi. 1
. ~mrze me mogił ~rzysląp1c do operacJI z p~wodu w1elk1ego osłabienia
.
lcs. Macoszl~a„
. ~a miejscu zbrodm przeprowad~a
~1ę ś~1słe ~ledztwo w . celu wytroplema
.
siadów uc1eczk1 zbrod111arzy. .
Aresztowano onegdaj .J indywidua,
Jako 1.ode1rzane o popełn e111e morderstwa na osobie. ks. Macoszlrn. Wszys~y
trzei są ,rob~lrnkan11 1 pochoda1 z Kro·
lestwa 1 olsl\lego.

w

+

s ' J«l\V edl1wości
Dawniej sprzedaż ta była usJuat~
l-.'' W"udzono do 11i ana za pośrednictwem komitetu prze,l

.Do-

mornlną przy tych wyborach. To też ta inteligencja polsko-ży·
dowska dotychczas w gminie pracowała.
gminie zaś nurtują dwa prądy: po•
st~powy i prawowierny. z tego urugiego chcą skorzystać w interesie własnym
nacjonaliści i:ydowscy, którzy zwalczają

moać.

~dy

·
·
.
_Of~a~a_ banE~ ytyam~„
:+
KRONIKA. ·
noszą. z brebk~. J~s. Anto111 Ma1.:o.)~ek,

siłą

dużą

- ~==="',,,_,,.,=-====-=====----=e=-----------.;,;,;,:_;Ji.

· \~ce:,,

'I

I

„••

stępujijcy:

lj Wybór prezydjum, 2) Wyjaśni•·{
nie ce łów f owarzystwa, oraz korzy~~J
Jakie da1e swym członKom, 3) Wybó
komisji _rewiz;yJm:i, ~l .
zarządu oraz
W niosld członków.
= ~r) Le cje śpiewu. Ptof1
Stanisław Lio~ucKt, zapro.izony prze1 P-,,
j. WiniecKie&u, ClJ't~Ktora Hkoly mu„,
zyczneJ w rn • .Łodzi, obj'lł vt niej kluł

t

bardzo obs.x;ernego dla studj ujących
fortepianową.

Obecnie repertuar ten

mua1kt

·

został o wiele po~

wiQkszony i udoskonalony w da1azym ch\gu·
pod względem wyboru kompozycji i ich opa~
eowania, która w pierw1zej polowie reper-;
tuaru jest nieco za przestarzale. Główną wadfl
tej pracy jest nieprawidłowy podział •topni<><·
wania trudności, wprowadzający nieraz w.
blędne koło początkujl\Ce

nłluczycielki i nau~

i tak np.: to eo jest zamieszczone
w I stopniu trudności. śmiało moźe być za<
kwalifikowane do IV stopnia i n odwr6t, W ·
III lub IV 11topniu 1ą drobiazgi, które ze.
względu techniczno-artystycznego po inny być
w I stopniu. Mam nadzieję, it w niedalekie.i
przyszłości repertuar Strobla zost nie zreformowany i przekształcony w ten spoaób, iż

czycieli,

kompozycje, które pod wzgl~dem pedagogi•
cznym nie przedstawiają żadnej wartości, ZO•
staną usunięte z repertuaru 1 zamienione sztu-

kami klasycznemi.

Pomimo tych usterek. zasługa prot Str~
bla w niczem sie nie zmniejsza, a podzlwiad
można tyllrn gorliw" pracfł w kierunk• peda•

gogicznym.
W s'lystkie dotychczas wymienione dzie·
la muzyczne różnych autorów są. dowodem,
te i w naszym kraju l{u !tura muzyczna zaczy
na rozkwit~ć. trzeba tylko dobre) oll i chęci
do pracy w tym kierunku, a rtczę, ·e za p~rę.
lat b•dziemy się mogli poszczycić 1w1m do ·
ro bkiem w literaturze muzycznej !>: il(ł młodzi
muzycy-pedagogowie nie poprzfl ._ 1łl02\ apoczy.
wać na laurach, lecz dbając o rozwó.f kultu..!
raino-artystycznJ. pójdtl za prz~JS.łQAQID
szych.

9.

J,_ . ,

-12 ::fvc1nia 1QJO r.

.c=::===--

rn.

il: YO : :'HtlKA.
m:af.1 obro11:ć SWO e dobre 1mh1 I PO'
jplewu solowego i udz!elR leki::ll pry- !era; właściciel s!;'eru z obuw.ern 1 rzJ' hi~
zbawiła Bema możności podwytszen!f
watnych w szkole i poZcl szkołą w czv:ar· ulicy Rzgowsl· iei n.-. 40, A 1toni Aleksie- - - - łki ; w niedziele.
iewicz, zawiadomił wydział śledczy, że Reperbaar teatru pohikiego komornego.
1

Zrril'lSl:enia przyjmuje kancelaria szk0~pacerowa .fO) od godz. 11 r.
do 6 po ~ot
=i: (i4
W lne ebr~nie Stowarzysz ':8 czeladzi ciesielskich odberlzie sle w dniu 15 stycznia r. b. w lokalu Tow•• Lrra" przy ulicy Mikołaiew
tklej nr. 11.
Podaie do wiadomości o tern zebraniu bezpartyjny związek zawodowy
pracowników ciesielskich w Łodzi.
s:::i (W)
Z poboru. Wczoraj w
biurze powiatu przy ulicy Zielonej, pod
przewodnictwem naczelnika, p. Michniewicza, odbyło si~ posiedzenie powiato~

fy

(Ł~.

wej komisji poborowej.

nocy wczonii ze· niewykryci sprawcy
starali się rozbić ścianę, ażeby dostać
si~ do sklepu, lecz spłoszeni uciekli.
Z

mieszkania

Chaskla

Doroczyń

skiep,o

A. ZeB

Z kancelarji teatru komunikują nam
c.o

-

=

Czyby 1.ie dalo

się

.::;.. (a)

są

ary

temu

zaradzić?

owe„

S~dzia

zakłócenie
Stefanj~ Bt:dzińską

pokOJU 10 rewiru skazat za
spokoju publicznego

1 Laurentego Olczykowskiego po 10 rb.
?,rzywny lub 2 dni aresztu, a Józefa Mi<:halskiego i Arnolda Kelsa - po 16
rb. grzywny lub 3 dni aresztu.
Za nieprzestrzeganie przepisów sanitarnych właściciel jatki przy ul. Wolborskiej, Józef Wieliczlrnwski skazany
został na

20 rb.

grzywny

aresztu.
Za pobicie stróża
ku nr. 10, Stanisława

sarsk1ego

1

24-letmego Walentego. Leś~

niewsltiego, podeJr::anych o l<radz1ez bell
towaru na kolei kalisl<ieJ.
Po uprzedniej rewizji w mieszkaniu
przy ul. Micl,iewicia na Bałutacłl aresztowani zostali: 18-letni Aleksander Kumiński i 2ó-lelni Apolinary Burzyński.
t'rzy aresztowanych znaleziono rzeczy,
pochodzące z Icradzieży w mieszkarnu
Józefy Cichockiej przy ul. Niecałej nr. 10.
Oprócz tego aresztowani zostali:
Franciszek Pietrzak, ::>tetan Stobeńczylt 1

lub pi~ć c.1:11 Michał Bąk,
podejrzani

o kradzież.
= (w) Ze :Zgierza donoszą
na Nowym Ryn- nam. IJo liczby 1strne1ących
lutaJ
Gołębiowskiego,

dniem

19

b. m. rozpocznie

druga seqa goścrnnych wyst'=pów p.
Laury Ounin, która w dniu tym wystą·
pi w głośnej szt u ce H. Beta1ll' a p. t.
.Marsz weselny„.
Poza tern utalentowana artystka ukaże się w komedJi f rach tenberga p. t.
„Femka", w sztuce Prevosta .Półdzie
wice" i w Uri;~dowe1 tonie", sztuce H.
Oldena.

Repertuar teatru

-oSzanowny Panie Redaktorze l

Zci. pośrednictwem Twego
nego pisma oświadczam, te
skarbnika

w Tow.

kolonji letnich dla

żydowskich m. Łodzi

dzieci

jale mylnle wydawnictwo
„Czas• podaje.
załączeniu

W

i szacunku.

poczyt(''

g9dnośd

ślę

nie piastuj„
kalendaria

wyrazy

Maksymiljan
Szanowny

podzł.id

\

Kołto6akl.

Redakto~

W uzupełnieniu wczorajszej mofel
recenzji uprzejmie proszt o zamleszcze•
nie, co ponl.żeJ:
Wykon':lnle dzieła p. joteJkl było
jak to powiadają w teatrach .przeszariowane•. Nie wiem z jakief(o powodu,
może aas nie pozwolił na dokładnę
wystudjowante phsknego poematu Jul?
może nad dziełem kolegi .po fachu•
nie warto było robić sobio duto zą,.
chodu.

Antoni

Grudziński.

Popular•

nego.

=

=

Z

się

list~w.

Sl{rz9nl{a do

następuje:

przy uhcy Cegielnianej nr. 44
Dziś w teatrze naszym 111emjera
nieznani sprawcy skradli różne rzeczy, głośnej sztuki G. Zapolskiej .Panna
wartości 100 rb.
Maliczewska", na którą prawie wszyst= (p) Ataiik se..-cow „ W fab· kie bilety rozprzedano.
ryce przy ulicy Łą!·owe1 m. 4 zasłabła
- W piątek po raz pierwszy po
nagle Leokadia Fok, robotnica, l. 26.
cenach zll'iżon 1 ch 1 W5paniały
dramat
Zawezwany lekarz Pogotowia skon- Bjoernsonc.1 „Po nad sily".
statował atak se1 co vy.
· ::;obotę o 3 i pół po polud·
= (p) §amoaó·s o. W domu niu dla mtodzieżv arcywesoła komedJa
przy ulicy Aleksandrowslue, ur. 75 ode• Fredry „Gwałt·· co się dzieie\ wiecz.
brał sobie życie przez poderżniE:cie gar- zaś o 8 i kwa..trans po raz 2-gt „Panna
dła brzytwą
robotnik Rudolf Felsz, Maliczewska".
lat 31.
- W niedzielę o 3 po południu
Gdy przybył zawezwany przez są· po cenach popularnych n Po nad. siły",
siadów lekarz Pogotowia, wszelld ratu• wiecz. po raz 3-ci „Panna Mallczewnek b~·ł spóźniony. Smierć nctstąpila pm~ ska".

Na posiedzeniu tem poddawano
.superre izji popisowych prolongowanych dla poprawy zdrowia, oraz tych,
któ zy dla ótnych przyczyn, podczas
ostatni go poboru do ·pelnienienia WOJ- wie momentalnie.
skowości, stawić si~ nie mogli.
= (p) Pa•z
Pacy w fabryce na
Przyjęto do służby wojskowej na ulicy Łc1twweJ ar. ~ olrnleczy ! w maszy„
rachune zeszł'orocznego kontyngensu 2 nie prawą ri:l ę Adam l<ról, robotni!<,
popisowych.
lat 16.
= (.r) Pr.z .:I
ien~e am •
Z pierwszym ratunkiem pośpieszył
lor
i
n eh chrześ lekarz Pogotowia.
c n odb~dz.le się w medzielę, dnia 15
= (p) Po a·z nięcie. Na u,li.cy
b. m., w sali Domu
dowego (Prze- Spacerowej przed domem nr. 10 poshz·
iazd M). Amatorzy odegrają wyborną gną.t si~ i upaUł 10-letm Teodor Nem•
komedN M"chała B łuckiego p. t•• Rad- zer.
C/ pan Radcy.
Wypadek ten miał wzgl~duie poCeny miejsc przyst~pne. Początek myślne skutki, skończyło siE: bowiem na
o godzinie B m. 15 wi cz.
okaieczeniu czoła.
Wejśeie na sal• ocl godziny 6 wie(p) Kr otok. Skutkiem pe•
aor~m.
kniqcia arteqi prawei ręki dostał nagle
Ze wzglQdu na sympatyczny cel silneao krwotoku Franciszek Ł.ukin, roprzedstawienia. pożądanem byłoby szczel· botn~k, lat 50, zamieszl<a y przy ul. Pań·
ue wypełnienie widowni, o co serdecz„ skieJ nr. 60.
. .
.
oie pro Zfł inic:jato. zy widowiska.
W stanie silnego oslab1enta odw1e•
( ) Z rzą
tramwajów ziono go do szpitala Czerw. Krzyża.
Io łr oznycia zaprowadził dla
(p) Ok.aleGzenie. Stefanja
wygody publiczności tak zw. .kores· Ulten, zamieszkała przy uhcy Pańskiej
pon ncJ~" dla pasażerów, którzy chcą ur. 111, uderzona została tak ui ef ortunJechać, przypuśćmy, po linji 1-eJ i 4-ei. nie rzuconym przez. nieostrożność no•
wykupu1ąc taką „1wrespondencj~", pa- źem, że pt:l~ła jej arlerja u lewej _nogi~
iażer zaoszcz~'1za z kop.
Zatamowaniem upływu l\rw1 zaJ'łt
N1 stety, widocznie nie wszyscy Si4= lekarz Pogotowia.
konduktorzy są obznajmieni jeszcze z
ZA IEJSCOWA.
wyda~anicm .korespondencji" i zdarza
SJQ cz~sto. że na bilecie wykreślają zu(a) Aresztowana~. Agen~i
pełnie nieodpowiednią linję. Pasater o
wydziału sledczego a1esztowah tlaJli: Wt•
tern nie wie i. wsiadłszy do drugiego lechorską, mieszkanl\ę gminy Radoszyce,
lramwaju, musi, wslrntek omy.łki kon- pow.
końslcieg ; jest ona podeirzai:ią o
duktora; wykupywać nowy bilet, czyli, handel żywym towarem: Naslęprne
~·
iamiast zaoszcz~dzić 2 kop.. dopłaca do resztowano 24- letniego l\unstan tt!go Pi·
.korespondenc}i" 3 kop.

---·-----------~

crowicza.

Z kancelarji teatru
co

komunikują

nam

następuje:

Dziś,

we czwartek, „Kmicic•

Hen.

Zjazd pedagogów.

Sienldew1cza po raz

ostatni; dyrekcja
zd~cydowała się dać dziś jeszcze tę sztu·
kę na prośby pewnego grona
publicznoścJ, zgłaszającej si~ z zawiadomieniem,
iż z powodu dużego powodzenia jakim
się cies zył .Kmicic" nie można było do·
tąd uzys kać biletów w kasie zamykanej
stale przed przedstawieniem.
Jutro, w piątek, drugi i ostatni wy-

Petersburg. Posiedzema

pierwszegć

pedagogiki doświadczalnej odby~

zjazdu
wają si~

w przepełnionych

uczest"

przez

ników i gości salach .Solanego ~orod-,

W dalszym ciągu napływają gra<tulacje ze wszystkich krańców Europy i

ka".

Ameryki.
,
Na potrzeby ijazdu zarządzający mi,
nisterjum oświaty złotył rb. 1,000. Na
st~p Wojciecha Brydzyńskiego artysty wniosek prezesa uczczono przei powsta•
Warsz. teatr. rząd. w głównej i dosko· nie pamii:ć Tołstoja.
nałej sztuce p. t. • Weselć podczas re.
Kwarantanna.
wolucji".
Petersburg. Celem zapobieienia za,
W sobotę, po południu po najniż wleczeniu dżumy z Mandżurji do obwo•
szych cenach „Twórcy szcz~ścia", wie- du zabaJkalsldego, na stacji Cycykar u·
czorem zaś premiera, którą bE:dzie na- uistanowiono kwarantann~ pi~ciodniową,
der efoktowna sztulca Feuilet'a p. t. Mi· dezyfenkcjQ odzieży i bagażu wszystkich
łość ubogiego młodzieńca•.
chińciyków, 1adących na zachód od Cy·
Głośny ten dramaturg znany jest i cykaru.
ceniony w Łodzi, a iego utwory cieszy·
Uczczenie Tołstoja.
ły si~ zawsze wielkiem powodzeniem.
petersuurg. Na uroczystem posie„
Pewną jest przeto rzeczą iż nazna· dzeniu w A1rnc1em1i nauk, akademi~ Ko-,
czona na sobotnie przedstawienie pre- tlarewskij odczytał mowi;, pośwu~coną
miert. wypełni
teatr popularny po pami~ci Tołsto1a.
brzegi.
Po ukończeniu mowy Najdostof"
niejszy prezes. Akademji .z.apr~pono~ał
obecnym uczcić

Xronika

sąDowa.

W obronie czci.
W domu nr. 12 przy ul. Wójtow-

skazaJP.y został Stanisław Cynkier na 7 Towarzystw: śpiewaczego „Lutni" i muzycznego .HarmonJa", przybywa obec- skiej posiada sklep niejaka Emilja Pa·
dni a1:.::ztu.
nie trzecie, mianowicie Towarzystwo chowa. Mieszka ona w tym domu już
Za prowadzenie handlu w godzimuzyczno~spiewacz~ pod naZW'l n Wie- od dłuż~zego czasu i ma mieszkać, na
nach niedozwolonych Szmul Bergier niec„.
zasauzie kontraktu, do roku 1914. Gdy
>kazany został na 10 rb. grzywny lub 2
lniciatorowie
nowozorganizowane~o Pachowa wprowadziła się do domu nr.
dni aresztu, a Szlama Wasserman na 15
Towarzystwa czyni'l :,,tara111a u odnos- 12 przy ul. Wójtowskiej, dzielnica ta nie
rb. grzywny lub 3 dni aresztu.
nycn wiaai o .zalegal1wwame .spor ij- 1nleż11ła ieszcze do miasta i właściciel
...:: (a) ~miarć z uduszenia. \lzonej dlań odpowiednit!J uscawy.
domu, Józef Bem, wynaiął sklep PachoJ•letnia cón:cz.1rn tuteJ::>zego fo.oryirnnta,
Na czele nowego L.HVi:lrzystwa, ja- wej za 100 rb. rocznie. Obecnie ulica
p. ·. Waldmana, zamieszkałego przy ut. ko k1erownilt artys1y wy. stai'! o. Kiero· Wójcow!,ka jest jui: w mieście, podatki
Cegielnurn J nr. 5'/, połknt:ła onegdaj wnil .Lutni'", pan .:>ta111s,aw Kopczyn- się zw1~k:;zyły, a tymczasem komorne
Oplejk~.
pozostało to samo. Pachowa ani sły
51\1.
Pomimo, że
wezwano
kilku
=
(a) Z Pabjanic donoszą:. W :szeć chciała o płaceniu wi~l<szt:go ko·
lekar;,:;y i pomoc była bardzo energiczna, tych <lu1ach :taw1cs1Ja
vypłaty 11rma mornego, powołuJ<ł' si~ zupełnie słusz
Qziecl'a m zdołano u1 .... w· ć 1 zmarło
•
U
11c l Hau111ch • pos1adaJącu lu prz~· nie na twntralct,
ono wczoraJ,
A1e oct czego dobry pomysł.
azalmę.
Przędlałll a niemal do o.:Hat111cJ
lll)
pad. Leon laJer. ia- chw1ll szła barazo dobrze 1 alarcgo wiaW1as..:1ciel domu dow1edz1at si~, ie
mi szkaJy przy u11cy Łąkowej 11r. 8, zadomość o zaw1esze111u wypłi:lt prz;riętu prleu µaru 1mes1ącami „Lodzer Zt:itung".
w~adom1i wyol.iał steu,zy, ie, gdy :szedł
;.:; powodu JaKieJs awa1H11r:1 w mic.5z1rnullc1& Ł.4kow~ z Apolon;q .Nieazwiecką, 11a 1az1e z n:edow1erzame111.
111u
l'acllow:;:;, .zurrncita
u:emc>ralne
Niestety, Jt:St to takt i prz~dzalnia
napa<.1ło dwuch .z.łoczynców 1 poramło
zycie,
za
co,
mówiąc
nawiastirn,
slrnzana
została zam1.m1ęta 1 olizko 20 robottll ·
&o uotauu. N p stmcy zbiegli.
:wstata na LS rb. grzywny. P. tlem w1 ...
Ków straciło pracę.
i=; (a) Kradzieże.
T. Dawido·
= ~r) ~ Tomas<Eo a. Tuwa~ doc:zme po w1edzia.r soo1e: .111e udało
wie.z, _z:am1esz1rnły przy ul. Wschodmej rzystwo
1Qbryk1 1cawao.u :>Llu1,;1.nt:5u w sit: gazec1t:, uda si~ mnie„ 1 złoży 1 u
nr~ Jo, za'.""iaaomił wydział śledczy, że
1:.>11.v1u U
rewiru pro:ii.>~ J
Tomaszowie
wy!>tąptło
do właLl.G o ~t";i.1l1egu
nu~azy_ ul:cum1 Ceg1e1n1a11ą 1 Kam 1 e 1111 ą
1:K:5m1:>Jt~ rniestKanla Pacuowt:J, gdy.! Ja
skraaz1ono mu skrzynkę, w l tóreJ znai- zmianę ustawy w 1y111 dm.hu, żeby wi~l· Kooy prowadzi się ona memord1111c.
uuwalo :;1~ 3ó tunlow herbaty wartości szość dyrektorów zarzą<.lu 1 ied ~u z zaUuy dOW1edt urn Sit; o Lelll Pacho·
stępców byli podda11y1111 rosy1sk1mi,
oti rb.; z nueszkania Andrze;i:4' SoJscirza
wa,
;z;aząaata 011a l\OpJl prosby Uema i
111e1Ny 1yc1 z'oczyńcy st~raa11 różne rze- raz z.eby mieć prawo 11abywa111a grun- na zasauzlt! Je1 zct:mar.Gytct tl~111.t l Jegu
tów uu :WiJ uzies1~~111 w puw. rnwst:im
C.l}', utośc1 20u 10.; z m1e ·zkarna Ła1
UlalŻOllK~, i:.rnifJę, 1Jr.t.eli SfltlZlego po•
urn.st 111 pn:y ulicy rlrzei'lńskiet nr. "J7 I bi ZCL1ÓSl<ll1J.
KOjU ·; rewiru o oszczer.s(wo. lVlu:iło
sH~ '1ciz1ono rotne rzeczy domowe, warto taki skutel<, że małiontwwie Bemot~sc1 tao rb.; z góry_ 110 nu przy ulicy
wie ·Razan1 zostali po mies1cicu aresztu
Naw:rol nr 19 liłif~OilOno bieliznę, warlrnzde.
~ .~ ib.;, llłU .l:llC4il ao Ter dora Li11Tryumf Pachowej 1est .zupefoyj u„
-i

przez powstame

panuęć

Tołstoja.

Kara pr.asowa.
,
Petersburg. Naczełmk miasta skazał
na rb. 500 grzywny redaktora gaietf
.Groza".

O dwa egzemplarze.

Hełsingtors. Przesłana przez senat.
do prolrnrntora sprawa o pociągni~cie
do odpowiedzialności drukarzy finlan~~

kich za nieskładanie władzy }ednoczes"i
nie z wydawaniem z drukarni utworó\l:'
drukowanych dwuch egzemplarzy. peł•
niący obowfązki prokuratora wytłoma·
czył w tym duchu, ~e wr~z ze zniesie•.

niem cenzury prewency1ne1 skasowano
rzeczony• obowiązek drukarzy.

Wybory

1

w Finlandjl.

Hołsmgfo rs.
Dotychczas
oddano
głosów:
na socjalnych
demokrató\4
315,432, starofmów - 172,846, młodo·

finów - 114,532, szwedów - 106,289,
agrarJuszów 61,614 i robotmkó'w\
chrześcJańskich 17,5.fS.
Liczna biorących udział

w wybo·

rach JCSt wi "l<sza niz. w roltu 1910.
Napewno wybrani zostali: Oanjeł

son ... Cal mary, Kastran i lqalwsk1nen.
Aresztowanie S.•O.
Moskwa. Wydział ochrany areszto•
szesc osób, l\tóre zgromadziły si~
na zeL>ranit soc1al110-dem0Kratyczne.
U szA.oły głuchoniemych.
~osKwa.
L!azu w sprawie naucza„
wał

niu

1

wyc1iowan1a

głuchomemych

uzna/

za pOZ<id.ane. a:teby szlwły państwow"
gtucho111emych znajdowały si~ pod kon(
trol'ł m nist~qum oświaty.

Z1azd sądz~

zt: prz.y sil\vłach tych powinuy być urzą•
uzau..: internaty, SZKOłY zaś powinny dawać wykształcenie zawodowe.

Zgon •
1,>etersburg.
czewslcij.

Zinarł kry~vk Skabi·

KUR.JER tODZKl-12

6.

~tvcznia

„.

1911 roku,

Ks.
wysłanie na sąd ten
Zmarł profesor konser- Kołu polskiemu
Białogrod. Rząd francuski, po dłuż
klasie fortepianu - jaro- delegata, któryby na podstawie obrad
sądu ten delegata, któryb'I na podst:iwie szych perl raklacjach zgodził się na przy.
Nowa politechnika
obrad sądu poinformowat Koło o isto- j~cie i'sif;cia Jtuzego serbskiego do
Samara. Rada miejska postanowiła tnym stanie sprawj•. Koło Polskie pro· szkoły woiskowei we Francji - gdzie
awantur111czy 1~siąże ma być poddany
wszystkie wydatki na urządzenie poli- pozycii te1 nie przy j ęło.
pod surowy ryt~or żołnierski, na równi
łechnikl wziąć na rachunek miasta.
Wyroi«: w p1•oce!ilae moa•
z innymi wychowa6cami szkoły.
bic~im.
Z lotnictwa.
serbski postanowił spłacić
Rząd
Berlin. Oczekiwany z w1eJk;em na·
San Francisco. Słynny lotnik Latham spadł z aeroplanu z wysokości 30 prę±eniem wyrok w procesie o zajścia dtugi ks. Jerzego.
W Persii,
przed dwoma miesiącami w dzielnicy
stóp.
nota persRa, wy·
Urzt:dowa
Paryż
poZ
zupełniP.
sie
wieczorem.
dzi3
Aeroplan zdruzgotał
Moabitu zapadł
.Lathama dobyto z trudem z pod szcząt mi~dzy 32 oskarżonyc11 (w te1 liczbie 6 stosowa11a do mocarstw, prosi o obron~
ków, okazało sic: Jednak, że wyszedł polaków), skazano 30 na kar~ wit:zienia Persji.
Nowy Jork. Rząd perski szuka w
cało z przygody.
od 2 dni do 3 i pół roku.
Opinja uważa wyrok ten za lbyt bankacn tutejszych wszelkierni siłami,
Tyflis. Waslljew. w Batumie, szybował w powietrzu na „ Bleriocie", na surowy, zwłusl:cza wobec wczorajszego aby uzyskać pożyczkę w wysokości 70
1000 metrów w ' ciągu 25 przy;i:nama w drugim pro.:esie mocibic- miljonów dolarów.
wysokości
Pozyczka ta ma służyć na tot aby
kim mspektora policji, Kleina, źe polimłnat.
O :tuma.
cjauci nie zawsze post~powali zgodnie z spłacić natychmiast długi zaciągnifłte w
Anglji i w Rosji i tym sposobem uwolprzepisami.
Astrachań. W uroczysku Akczagylu
W obu procesach moabickich ujaw- 11ić się od zbyt silnego wpływu tych otmarł na dżumę 1, zachorowało 2, eniono bartrnrzyństwo i okrucieństwo po- bojga mocarstw, zagrażającego całości
wakuowanych chorych jest 6.

Moskwa.

watorium w
sziewski.

i
W Uroczysku Biskyzie 8 b. miesią iicJi pruskiei.
Nowy gabinet.
ca zmarł 1, w uroczysku Kosołoj 9 b.
Bukareszt. t'ia mocy dekretu kró·
m. 2 chorych.

9

·:;....
-====----------------------=----------•"•~~··~
JerElf,

niepodległości Persp.

otworzyć

od 1911 r. 3

13

jednoklasowe i

szkół

ukoł1

dwu-klaso•

wych.
Ateny. Rozkaz ministra wojny za.
llcza ponownie ks. Krzysztofa. najmłod·

sz~go syna królewskiego, f kJ. jerzeg~
najstarszego syna nastE:pcy tronu, dC'
czwartego i piątego bataljona pierwszego ateńskiego pu.łku piechoty, przyczem

zastrzeżono wyraznle, te kslr&ź*:ta nie bfJ•
dą zajmowali tam stanowisk odpowł•·

dzialnych.
Jak wiadomo,

skutkiem warunkóvt)
zrzekli sio !ta•
nowisk w armjl greclciej.

w 1909 r. obaJ

ksląii:ta

„~ft

*Jł;t,41~~

Do .,ąmeryki, XanaDy,

,qrgentyny i razyl"i,

Strajk w Portugalji.
Lizbona.

dowych i

Um:dnicy i robotl'łicy ko-

prezydentem lejow1, oraz komisanci handlowi w Li·
krwawy strajk.
naj[epsza. najszybsza J najtańsza drog•
Berlin. Z powodu bezrobocia czy- ministrów i ministrem sirnrbu - Karp, zbonie zadecydowali bezrobocie.
koleją i olm:tem prowadzi przez Mysto~
robo·
stra1ku
powodu
Z
Lizbona.
Marwewn~trznych
spraw
ministrami:
ścicieli okien, przysżło do lmvawego
wice na granicy rosyjsko-nlomiec:kiaJ.
republikański
rząct
1<.olejowych,
tników
Maiezagranicznych
spraw
galoman,
pracochqcymi
z
strajkujących
uw'cia
informacji udziela oficja1nf
Bliższych
W starciu ciężko ranne 2!.1: osoby. resku, wojny - Filipesku, komunikacji stara sie uruchomić przynajmniej pocią·
wać
agentura okrtJtowa.
puństwowych
dóbr
Do!awrancz:e,
gi mii:dzynarodowego potączenia.
Pomi~ełzy nimi śmiertelnie ranny polak,
-'lBub1ański, który nie chciał należeć do Lengevan, handlu i przemysłu ·- Nenil(antakuzino
cesku, sprawiedliwości strn 1ku.
Homel. Zgromadzenie ziemskie po·
i oświaty-Arion.
- a1mknh~cie subs rypojil ..
slanowiłv oiJJclć kierownictwo szkół luTraktat tltlaadlowy.
t.drlln. SubskrypCJ~ na 4 proc~ renBudapeszt. llba posłów i,rzyjęła w
' w~giersl\ą worn·ą od podatku, wkrótce
po J 1 otwo„ze.i1J zamlrnięto1 wobec trzeciem czyta111u auslro-serbski traktat
znacznt.go p0Kryc1a w Niemczech sumy handlowy.
lewskiego mianowani

pOŻ)'l

mannłl•Hollwega, b~dzie miał
ności polskiej bardzo ważne

dla

lud-

znaczenie.

mość z tliałogrodu o nowej 11omi11ac1i,
1aką otrzyma sel~retarz poselstwa au·
~tr,iack1ego, Sw 1i:tocllowski.
Gazeta oświadcza. że jest to wynik

posiedzeń,
już wiadomo, posłowie hakutystyczni maj'ł zgłosić interpelacJ~ w spra·
wie niewykonywania ustawy o wywłilsz

odkryć Massaryka, i że na tern si~ sprawa 111e skończy. gdyż delegacie winny

czeniu.

usprawiedliwionych

si~ ostale·
cznict, rzł!d bowiem nie będzie mógł na
tQ mterpelacJQ odpow1edz1eć w sposób
wymijający, Jak to czym obecnie w swoich orgunach półum;dowych w odpowiedzi na ustawiczne ządarna 1 utyslii•

łu

Na je;lnem z pierwszych

jak to

Rzec.z wiec rozstn.ygnie

J.

Ee a sprawy Wasicza.
Wiedeń. „Zell" zamiesLClLl wiado ·

(I.

Polaoy i sce„m prusłll.
&erlin. Obecuy sejm pruski pomi•
rno, że rozpocz~ła go blada mowa Beth~

są:

stwierdzić stanowczo, czy
Forgacz mogą być uważani

w

P.ehrenthal

fóDi, piotrkowska j(! 90, : : telefonu 1' 9·73.
Gł6wn9 sl{ład instrumentów muz9czn9ch i NOT

Fabryka i Reprez. krajowych i zagr. fabryk fortepianów i planin

1

za zupełnie

w sprawie

O~

spółudzia·

fałszerstwie.

Flota

Wieden.

DEOHSTElN, .
Jul~ Bltithner,

którego FORTEPIANY I PIANINA są uznane za najlepsze w .«wiecie,

włoska.

Ostatnia .Neue freie Pres•

se• donosi z Rzymu; .l{ząd włoski postanow1ł do rolrn i912 zbudować 4 no·
we pam:ern1ki typu Dreadnoughtów.
Aresztowanie anarchistów.
wania orgimów hakalystycznych.
Monachjum. Policja aresztowała ~3
:)twierdzić przytem będzie można,
uy rówmeż iunkrowie pruscy ochłonęli anarcn1sLów, Którzy si~ tu ziechali, w
juz mtprawa~ ~ p1erwo111ego zapału eks- celu odbycia posiedzenia,
Znaleziono przy rnch dokumenty
proprJaCYJUeio, co dawa.11 do zrozumie·
nia w wielu e11uncjacJach swoich clzten· kompromitujące.
Tarnawska.
mków.
Rzym. t(ada m1111strów odmówiła
W kC1źoym razie, Jeśli sprawa wy·
właszct.eu1a łuanosc1 polskiej nie rcJZ.- przeu~tavHerna królowi prośby o ułasKa·
.slrz;y~me s1~ podczas teJ :.esJ1, to przy- wierne uwięzionej w Wenecji Nlarji Tar·
na wskiej.
naJmnieJ wyJ11Su1 ~1~ 11a1eiyc1e.
Prośb~ t~ podał ojciec uwi~zionej,
Sprawa fłrt~"*'Yny.
Berlm. L'4u l:JOS1eaze111u 1 oła pol- wobec cllorol.Jy córki.
deA:.rouocie góP~•ików.
sktetu po~ti Dz1eml..>owsK1 1.11.wmu111KoLeoujurn. Włi.isc1c.:1e1e kopcdń nie
wa1, ze wobec zan.uLów, czyrnonych mu
z powoau przeJSC1a l{yc.tzyny w r~ce okazUJ'ł JUZ. oµoru zasadniczego w spra·
rząau pru:sJdego z.woJuJe na meaz1cl~ w wie roKowuń z górmkami stntil<uJącymi.
trwa w da1szym
Jedna!~
Pot.uaniu są<.l obywatełsld, który ma bezrobocie
zb"ucac czynione mu w tym względzie ciągu.
Zi:lrzuty i stwierdi1c, o ile zarzuty te są
Bruksela. Skutkiem bezrob"ocia gór.słu:sin~.
ników olrnzał si~ taki brak węgli, że
Poseł Dziembowski zaproponował przemysłowcy sprowadzają je z Niemiec.

am

G. J. Quandt, Albert Fahr
Sprzedaż:

za

gotówkę

11nn1.

I na raty. Zamiana. Wynajem.

Usuwanie p:rzyezyn
zatwardzenia
- - - - - - - za

pomocą

-------

~a:aearina ~eprince,

lub 2 pigułki wieczorem przed udaniem
spoczynek działają regularnte

sit Ili

Doskonały środek przeczysv:zający. stosowany przez wszys~kich

•

~~~·-~·~-~--~-~~-·~··

dla konsumentów kakao Van

Ostrzeżenie

•

fłoutenn

Jedynie ozi(iki bezwz~lt;>dnie najwyższym własnościom, kakao starej filmy V AN HtlUTE~ zdo~yło sobie ru~głos w:zechświatowy. T_ak ogromne
~owodzenie skłoniiło c»ewne oscby IDez sd.:rupułćw do pos&ugiwama się ludźmi, n~szą_oymi ta~•e aame lub
poci.obne nazwiskt, ażeby wprowadzić do handlu kakao w proszku w blaszanych puszkach, opatrzonych etyk1etam1 podobnemt naogół flo etykiet
prawdziwego l<akau VAN HOUTEN, a to cdem wprowadzenia w błąd publiczności.

•
:
•

Jest io zło, z kMnm walczyć mogą najle11iej sami konsumenci, w ich własnym iułeresie: przy kupowaniu kakao powinni
oDrzucać naś.abow11iciwa w roDzaju 'Jt van 3<aułeu & Co (z Dwoma iwami) lub J. C. van j(outen & C0 (z globusem i /ilłianką) I
a żądać wyłącznie prawdziwego kakao VIUil HOUTEN, zwracając uwagę na firm121

1

•

a' f(oułen

Wee:ap-fCoJJana

niżej podaną markę fabryczną z podpisem:
iuż w r. Ui:-8 z:ałoż1cie firmy Van Hauten
zus1ał uprzywilejowany przez Króla Holenderskiego dek, Pf~mr, jako w nalazca kakaa w prosz ··u.
,
A 11 .edna z osób lub iirm, mianujących się Van Hou~~$\~;·'to·~„.
t n ·ub Van HC!uten i spr2e-Oających kakao w pro?rl} n
~)M_. ~ :
··~~~~ ,-~~-A-~.:...::
11ie pozostaje i nie pozostawaJa nigdy ani w związRach
~~f~ ~;!',~
-~ .... ~~~
pokrewieństwa ani w stosunkach handlowych z firmł}
t:·:z.;?.2.1'~-!4~-'?4!~~<--terCP
Holland
C:„ JD 'łnua Houien & Zoon, -. eesp,
4.\.? --~..... ·~~

i na

1

_

m~·

t.,.

.,,,

J~ayny

:>4ll&CD.

„•. ·,

przeastawfcid: Dom 17gent11rovy 8. RONES, \#Jarsta'ła, .]tfokotowska 73.
. a.~.tł4111Wi11
~
.
.. ~ ·· · · · • . -··

•

Znany Crk A. Devignó .I~

_.&ekar~
Przyjemny, łagodny

ld1al111 • d k

skuteczny.

rzeczy11cz1J1101
d1rnłyah

RYNEK TARGOWY, przy zbiegu 1:1. Cegi elnianaj iDzielnaj

8890-0-0

i dzl1cl

.światłoleezniezy

i

„Granije Rerresen~tio~ Hi~~i~ue"
z udziałem całej trupy oraz nowych debiutantów •

t:(oentgeno~ski

Występ

Specjalisty chorób skórnJch, wlosów, wenerycznych i moczopłciowych
172- 0-10
Krótka .Ni 4.
Leczenie romieniami Roentgena, ś iatłem Finsena i llwarcowem (cho·
r by s .ry i wypadanie włosów,, pra ami ysokiego napięcia (świeżba, hemooidy) el I Olity (radykalne usuwanie szpecąCJCh WlOsÓ :v), masaż wibracyjny
I n um tyczny podług prot. Zablurlowskiego (niemoc płciowa), k usty~a, tusuoystoakopja (oświetlErnie organów moczoplc10 vych),
o
wanie brodaw~k)
wietlne I ąpie e - 011•ące powietrze.
ele tryczn
Przyjmuje od 8 - 2 i C•d 6 - 9, dla ań od 5 - 6. sobna poczekalnia.

ojliny,

świeże, tł

~u~ieły

i

W krótt<im czasie debiut nadpowietrznej
gimnastyki M-lłe ZEPHORA.

A N ON S:

W przygotowauiu pantomina "Fatalne Przesttpstwo"
czyli „Zycie we Francji". Ta pantomina wzbudziła
Paryźu niesłychaną sensacj~.

Teatr „URA IA"
NOWY PROGRAM.
od 1 do 15 stycznia 1911 r,

~ada Opiel{uńcza

o u
--

ul. Cegielniana 34.

Ulieńee

-

w niebywał}'m wyborze POLECA najtaniej

Znakomici akrobaci.gladjatony.

Jack Lewis
Angielski

kwa i tet.

Orginal Ward Brothers

Dzielna Jm 4, .Piotrkowska 3';; 189
Telet. Nr. 14-99.
i Zgi rslra .hi 7.

Ekscentryczni kaskaderiy,

NoiPa Hama11
Tresowane papugi i kakadu,

. w

Dnia 16 Stycznia 1911 r. odbędzie się
Zjeździe Sędziów Pokoju miasta Lodzi
sprzedaż nieruchomości massy spadkowej

Eis a Liischon

ł.
Ma\?;istracką

NA

Goniec literatury obcej ~
Literacko-Historyczny.

tomów najnowszych romam.ów, opowieści i artykułów historyczKaidy tom Zl!wlcu około 4 tyslt;cy stron druk0wanycb.
Dych -

12

tomów dodatku: zbiió:r da:ieł

Edgara Alle a Poega =razem

24

TO

Y

na Rrnt

Szczegółowy program wysyła sli: bezpłatnie na ka~de t.ą.cfanie.
CENA PRENUMERATY: 6 rb. rocznie; z. przesyłką. poczt 6 rb. 50 kop.

'(ant0r redakcji:

t .p tersbu •g, u!. Rozjezżaja ~ 11.

przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomoc PP •
cowników Handlowyoh m.i Lodzi ulica Długa 45.
zawiadamia iż rozpoczęła przyjmowanie zapisów na Vlieozor•
ne kurs~ handlowe, na których wykładane b~dą i•zyki;
rosyjski, polski, francuski, angielski i niemieo-..
i, arytmetyka ogólna i handlowa, .buohalterje
i k.aligrafja. 0 1)łata po rb. 10 za przedmiot na semestr_
Wykład każdego prz~dmiotu 3 razy na tydzień.
Zapisy przyjmują si~ codziennie, prócz niedziel i świąt, od godz.
8 do 10 w. w kancelarji Kursów ul. Długa 45.
Początek lekcji dnia 16·go stycznia 1911 roku. 1517-5-1

Dr. L. Klaczkin
K1n1taaty11dw1k1 11.

Syphllla, skórne, weneryozne,
ohoroby dróg moczowych.

Ekscentr czna _subretka.

ARARiBUROF
Rosyjsko-żydowski

humorysta,

pań
południl!.

5-8 W'i.u. dla

URANIA-BlO
Pod werandą.

Koncert Rumu11skieJ Orkiestry
pod

b<ttutą kapelmistrza
GILA ST.l:<:RfAN,

ł·8Ze POLAS~Kt;LNE

Około

mięsne

i

po

elektryczności1&

I masa·

poł.

.2863-20-.20

Dr. L. Prybulski

po poł.

pkiowej,

Dla pań osobna poczekalnia.

,Jl, 1111

postne··

priyrz~dianilł

potraw, napoi, ciast, kompotów marynat konfitur deserów legumin przeszłv 300 stron, ścisłego pisma. Cena
z przes za zalicz. 2 rb, 60 k.
Wskazówki jak -prawidłowo prowa·
c!tić gospodarstwo domowe i przygo
towywać ekonomiczne, smacr.ne i poiywno obiady z dodatkiem nauczenia
krajaniu mif!Sa i upii:kszenia stołu
oraz nakrycia. Okcifo 100 stron. z ry~unkami, Ccua z prr.es. za znlict.
l rb. 20 k, Obie ksi!lżki razem 3,35
(moina markami\ Z zamówieniami
zwrac. sic: wył. do J K. Pi:łersa.
S -Petersburg Pcter~b. str. Bolszoj
132 0·1,
pr. W 56- '.:!66.

ul. Srednia nr. 2•

Przyjmuje codziennio od 8 - l
w południe i od !--8 wiećzorem Choroby skórne, włosów, wene-,
'v niedzielę i ~wii:ta od 9 ·- 2 ryczne moczopłciowe i niemocy

Peluy kurs wykład6w dla wyu,zcnla
'i~ samemu

1000 przepisów

Dr. S. Sznitkind

żem.
od 4-ó po
7113-0 Przyjmuje od 8-2 po poł. i od·
4 do 9 wiecz., dla dam od 4--5

;:,pecjalista chorób skórnych, wło
sów, wenerycznych i dróg moczowych

Kur y Kulinarne
„Potrawy

Specjalista chorób włosów, skórnych (piegi i pryszcze na twarzy
etc.) i wenerycznych (syphllls)

Prsyjmujc pod 8-1 rano i od Leczenie

Nowa serja obruow w kolorach.

16-6-1

1ibonament na 1911 re XXI :~:

iesięcznik

Pierwszy raz vr l:.odzi !

l

ULAR·.API

36858 kw.

XXI ~

12

Nowośc

Indyj$ka tancerka ognia,
scena z pii:kuemi dekora.
cjami i efektami.

Hermanie Konstadt

d·r Edmund Krakowski (Srednia 4)

I

I. 2:ejd<i. wsad
Polski humory:ita 1 transformista,
wykona „Dwóch Ską.pców" 1 jedne•
aktówka transformacyjna w 1 akcie,
z udzialr.m p.p,; J. Zejdowskiego. A.
Hilbnera i p-ni L, Zejdowskiej.

Wspaniała

placów z frontami na ulicy, Srednią,
i Południową (od Sredniej .~ 87189).
.f!) 7588 kw. ł. ~)lacu przy ul. Sredniej M 135 z drewnianym domkiem i stodołą,
~ 1743~ kw. ł. placu przy ul. Sredniej,
,, „ Mickiewicza
Si) l6875 • „ „
Bliższych informacyj udzielają codziennie wykonawcy te:,tamentu: pp. .Adolf Dobranic!d (N'owomiejska 19) 5

.)

Wieczornych Kursó Handlowych

The Hellas Trio

_-W.SALW1

po b. p.

aRuP\ 11 lwó-w.

W sobotc: 14 stycznia I w Niedzielę 15 po 2 przedstawienia dzienne i wieczorne.
Początek o godz. a i pół wieczorem

7111

K Jiaty

TI

I 2- ma tygrysowym i dogami.

w

~

młodego

jedynego w świecie
pogromcy

~o

p.

tydzień!

Ostat:e.i

tydzień!

Ostatni

0-ra s. KANTO A.

434-320

I

W czwartek, 12 stycznia 19 t l r.

D•- padałka 811 kop. Dostać można we wszystk. aptek. Dr. Bayer es Tarsa, Budapeszt
OWJ\G1i1 Oryginalne pu&ełka opatrzone są nlebiesk~ banaerolą z napisem rosyjskim.

ullo• 9re 111• M &.

Or. H. Szumacher
ohoroby weneryczna I al<6rn•
ul. Nawrot Ji 2. 4433

POŁUDNIOWA

ulica

>i 2,

Przyjmuje choryoh od 8 - 1 rano l od
-f. - 8 po poł., pani• od ~ - 6 Po poł.

8674-0-0

Dr. M. Papierny
Akuszer I speojaliata

chorób kobiecych.

Przyjmuj• do 11 ra.no i od 4 i pół do
6 i pół po południu,

Ulica

Południowa 23.
2010- l

Telefonu Ni 16.85

Przyjmuje od 8-101/1 rano i od ·6-8 pop. Panie od ~ pop.
W niedzielt; i święta od 8 godz.
rano do 1-ej po poł

•

ey erg

- - - Krótka 5 - Chorob
P.:n w c·ngu •foi 40 ni~ wyuczv sie; swobodnie 1116wić, clytttć
i pisać P" niem'ec.ku, f rnncusk ,
aogielsku i I a clnie z pomocą. na
siych ~amouczków, uł 1ionych wed·
ług najnowszej metody (wszystkie
inne to reklama) jlien1ądze zw racamy. Cena samouczka jednego if!Z~
ku 'I. ortcsylką za za He ze. 1 1 b. 10 k,
Z eh 1 rb. 90 !; , 3-ch 2 rb. 8:) k.,
4 eh ,l rli. ó0 !-. Zamówienia wyi
kol'. ivłvnv · dau dla c~lej Ro;yS Petcr8burg. P tersb, ~fr-•na,
13 t O I.
Dolszoj pnis 11, 5~, ~66
Je~li

Towarzystwo Biur Wywiadowczych

S.K aezkin · S-ka w Moskwie
z oddziałami w Łodzi, Warszawie, Rydze, Petersbursu,~ijowie. Odesie i Niżnym Nowogrodzie (podcz jarmarku) w połaczen'u z renomowancm mię
dzyna odowem biurem wyw iauowc7.em p f Lesser
« Lim o, które utrzymuje w różnych mi::i.stach Europy zac odniej 22 oddzia y, polecrl swą wypróbo~
waną o gantz c;ę przy zaciąganiu infomrnc1i i a·dr 6 D Królestwo, Cesarstwo i zagranicę
r.428-10-10

weneryczne,
i skóry

płciowe

6490-5

Telefonu N! 17- 14.

- - mieszka
Ul. Piotrkowska M IO 3
Choroby

wewnętrzne,

dzieci

kobiece.

Przyjmuje od 8-11 r, l od f>-8 wiecz.

1501--:.!0-l

Skusiewicz
Or. Feliks
skórne i weneryczne

Choroty

Andrzeja 13.

Przyjmuje od 9 do 10 i pół. Pa·
nie od 4-5 po poł., w niedz.ie

•

J. K. PETERS.

k..;$11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"'2<0<_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

OnS n

mlesika obecnie

Dr. m:d~;;,~~r;:~~ewicz

Pasaż

• Meyera .Ni I
ANALIZY LEKARSKIE
dla celów djagnostycznych.
róg Piotrkowskiej.
I usz ria i choroby
Zawahka ]f! 1, hm Shelblm.
CI-!OPOl3Y I ;t\'( ŁA, NOSi\,
kobiece.
rei prr.ez aptekf; B. Głu
(można
I U::-Ll.
Goc1ii11y p1tyji:cia oci 9 do 10 1/ 1 rano l
do i-7 po poł„ w ~cdilcl~ od 11-1 chowskiaio. Dzielu 4. tel. 33'
a. ZIELU t\łA 3.

')r. Rabinowiez
· u-=-~-1

Ul.

~~I*

c'f;~~

Wspa:raiały pil"ogram ~1 3 częściaoh,
Sfycznia 1911 r.
natura. Ostat1ie zdjęcia). 1:Występe~.:_ (Dramat, w wykon
najkpszych artystów Zjerlnoczonych Tenh{nv ,,Parys". M'"Rj~PH!»WJ Testament (Dramat w wyk.
iaznośny
naj ;eiwzrch aj t yt:tów Teatrow h. opc1 drn:ri. aB { ;;; :?=-t ~ • @m !łi_janci <Zdjęcie z natnry).
w święta
robił
Kam!llo
Co
nrtyi;ty).
go
~
ni
t
~iole
5·
tl
u
!;a
o
~,,yk
e rlrn ( w yj ątkowo komiczny, w
T~lefon 1[-81.
( \ y j ł} ik owiJ lromiczny)
r154-1-1
Dyre kcja HuHen CJ?:apaki.
@r ' ~*"'łtr~= Trio Konccrtv ~\ e.
~~~~,~ ~fil! ~~·-~~~J
!!·!!'!!"!!~~_,.'!'8""'.....,.____!"'"""ll!'!'!!!:!!!'!!'!!~~~~wm~_w~w~•~~~~~~-~·~.,...~~!'!!!!-!5!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!"!!!!'!!!!!!'!!!1!!'!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!'!!!li-.!!!!!"!!!!~!!!!ł!!l!!!

,,ODEON

Piątek i Sobota, 13 i 14

~f11brze?.a r;'.or-weg :ij (\'t spaniała

1

~~!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!

""'nr rrv

wę

*MM411•F*SMIU

0

łody

M
l jący

Od 25°j0 do 50°j 0 •

Po cenie

CZYSTE

CLARNE
war'ośś

I

ru b li 7„50
h:raz

rui.tiu 4.5iO

J' W. G.
niżej

Po cenie

kosztu,

CZYSTE

CZARNE

JEDWABNE
HAFTOWANE

JEDWABNE

Hiżej

Pe cenie

ni~ej l:~c$..-łu.

WEŁNIANE

ALPAGOWE

Z KANTEM

TH.YKOT

wartość

wartość

wartość

tere z
rub8ii ao.-

rubli 1.30

85-3-1.
1\/11esz1<anie z 5-iu p0Ko1 1 kuchlU ni z wszelkiemi wygodam i,
na parterze, do wynajecia 1j1 4
Stycznia r. b. ul. Kamienna 22
90-3-1
Stróż wskaże.
łoda panna,. izrae!itka, ukoń
M czy wszy g1 mnaz1um z me~
dałem, poszukuje miejsca w Ło 
dzi do starszych dzieci, dia przygotowania do sikół prywatnych
tub rządowych. Posiada rutynę.
Gustawa Schónfeld, Płock.
101-4-1
iwiarnia do sprLedania z po·
wodu zmiany interesu. Adres·
Zielo na Nii 59, w pi wiarni.
97-3-1
ur~yjnw1e ~~prawy ao lwta1,
J. JaK rowmez monogramy d ,;
palt. Potrzebne uciennice. Ulic<:
1
Zachodnia 31 m. 11. 99-3-nn.=rnw -

kosztu.

CZYSTE

WEŁNIANE

wartość
re~U 15.-

a•ubli 2.25

ru6Jgi 3.50

ll"Ubftii

teraz

teraz
ii"IUlbili 2.30

rublii 2.10

P

3 .-

terri z

f mi Sc~me':

I
e
-="~k ; ; ;:; ;sk; ; ; ,; ; ; :;a=9~8=~= =;,; ; ; ; ; ; ; ;:; ; ; ; ; ; ; ; P; ; ; i; , ; .;o; ; ; ;t~rk~o; ; ;-w; ; ; ;s=~=~=a==eLl U'f
IZRAELITA" „HANDLOWIEC"
''
S
o;;;;;;;:;-w;;;;;;;;;;.

polski

i ruski, czyta i pisze po nlemiec
ku, posiadający chlubne śwlade·
ctwa poszukuje jakiegokolwiek
zajęcia. Łaskawe oferty w Re.
dakcji „Kurjera Łódzkiego• <lici

Wyprze

Roczna

cz.towiek, zonaty zna

dokładnie języki

l

zarnz nu WlCS ClOl>rzc
gotująca kucharka z praso -

LJ; Olrz ~ bna

młoda. może

wamem> czysta,

w drnrakterze

byc

gospodyni wie,-

skieJ. Wiadomość w Smordzewie

r152-l

pod S ieradzem.

2Yt)!ątrnl sią ·pies żółty, bui1 dog,- uszy 1 ogon obcięte.
Odebrać można: ul. Wysoka .hl l b,
69-3- 1
u n. Witkowskiego.

..

µ, olrz.:blly agem-mirnst!m; z trn u pierwszeństwo.

.1 c1 ą ma1ą
fwy sld'adać

J:DYNY i-.IE SUBSYDJOWANY ORGAN PRACOWNIKÓW
HANDLOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH.

Tygodnik naukowy, apoJeczny i literacki.

„IZRA!EiLBTA" jest jedynem u nas pismem polskiem, poświęco n em kwestJi żydowskiei, oraz zwalczaniu . wszystkiego, co
.;toi na przeszkodzie obywatelskim dążeniom Zydów·Polal<ów.

Od czasu wznowienia wydawnictwa „Izraelita" daje czytelnikom znacznie obfitszy materjał aktualny i historyczny, a zara "?:em podniesiony został publicystyczny poziom pisma przez zwięk

.Handlowiec''

tdep z piwiarnią do sµrzeoam a.
77-3-1
M1edzuma 6.
-; agmęta Karta od paszpCri-;::""
~ wydana z fabrykt H. Fonz :
Kaszub, na imi~ Ste~ana Bycl·

wszystkich

pra-

cowników handlowych i przemysłowych.
~ 1 Handłowiec" zamieszcza stale wakujące posady.
dl · " zamieszcza sprawozdania ze wszystkich

Han owiec
„Handlowiec"
Handlowiec"
')
1jnsz, Leo Belmont, R. Centnerszwerowa, Leon ChoroHandlowca"
mański, Jul.la Drnksteinówna, Wilhelm Feldman, H Fid''
Gura·
Jerzy
Grosman,
ler. Leon Gorecki.. Kazimierz

szony i odpowiedni dobór współpracowników z pośród wybitnycl.
sił 11aukowych i literackich·
Zespół' współp1 acowników „Bz1"aiality" tworzą:
Affricola, F..Anuztajnowa. Majer Bałaban, .Bela-

broni praw i interesów

li

st0warzyszeń

polskich w kraju i

59-4-1

lit. „P. 24".

'titlychodzii I -go i 15-go kaźde~o miiesiąica.

l,

O·

w administracji, po u

79-3-1
1wwsidego.
---ag;nął paszport. wydany z Ra.
ctogoszcza, pow. łódzk iego .
gub. p iotrkowskiej, na imię A .i·
57-.3-3
drzeja Wrońskiegu.

l

zagranicą.

bezpłatnie porad prawnych.
daje BEZPŁATNIE premium w postaci
cennych dzieł naukowych.
prenumerować można we wszystkich kan·
udziela

torach pocztowo-telegraficznych.

,--J1;1g1nął

L

pasl 1)ort, na

urn~

josl<Oyi.'iCZ, wydany z

1<.ucn„
n1<1,;_.

75-3 - 1
stratu m. Łod2.i.
;-' agmąt IJilet wojstwwyw y „ .. .

L

prz\;z wojennego •iacz\.. •l • ,
powiatu łódzkiego gub. hm1

Numery okazowe gratis.

nowski. Cze! fa,w Halicz, Jan Adolf Hertz, St. A. Kem·
kowsldej o wypełnien i u s!UH.1 ~
pner, Henryk Kohn, Jerzy Kornatowski» Leon lichten·
airszawa, IV1iodowa 3.
Adres Redakcji:
wo,slwwe1 w r. 1904, na i1111 ~
banm, Henryl· Lichtent1aum, N. Likiert,J. :M. Moszkowski,
5
83-3-1
Ntumana.
Józefa
roczi~ie . • · • Rb. · - ) z przesyłką pocztową.
\\ L Nawrocki, Henryk Nusb~um, Ignacy Radliński, CENA: kwar.alme
„ 1.25 )
• •
agin~ła ł\s1ązka . 1eg1tymacyJm'
Bolesław Roi tańslo, Eog. Sokołowski 1 .Mieczysław Prenumeratę wnosić również moźna przez rr-wo prawyaana z maois\ratu m. Ł (,
~ ter ling, \\oj cie eh Szukiewiez, ~t. Szymański, Józef
dti na imię Aurel17 lzydorkiew1 "
cowników handlowych (Sliska .M 9).
84-3-1
Wa:-ercug, Adam Wizel, Adam Wolman, Piotr Zubowicz
Hoffman.
K.
literacki
Kierownik
Ka1•asiński.
J.
Redaktor
'i. ~ u,
wyuany
pasz.pon,
r-1 agmqł'
i inni.
r133-0

.
Z

f ;-en umerala wyn osi: w Warszawie rocznie rb. 6,
1\ warhtlllie rb. 1.50; na prowincji: rocznie rb. 8,
kwartalnie rb. 2.

półrocznie
półrocznie

Wszystkim, lu órzy opłacą p renumera tę za pier w sz~ półrocza

1911 r., wyślemy odwrotną pocztą BEZiVŁATfU:f: dw.t dzieł!lz
J' " miya mityzm" Anatola Leroy.Bealieu ii „Rzec ~
o Salomonie Majmonie", Klemensa Urmowskiego. Prenumeratorzy
h wartalni otrzymają oba dziełka powyższe po cenie znacznie zni ·
.tonej (50 kop. za oba).
Adres redakcji i administracji:

\'Varszawa, ul.

Próżna

•

rb. 3,
rb. 4,

PRE1 lJA „JZRA ELITY":

8. Telefon !58„90.
r1434-0

u ny Bolmów, gub. warsza
sk1ej, pow. łowic k .ego,_ na 1111
Konstantego Kozmw:;k1ego.

„Społeczeństwo".

aginąt

Z

Tygodnik społeczny, PC?lityczny, naukowy i literacko·arty·; t)•czny wychodzi w Warsawie od szeregu lat przy współpra
:ownictwie dohranych sił natik owych i przy redakcyjnym wsp6ł ·
udziale pp: J. Wł. Oawiida, 1Lan3wika !Krzywsckiiego
1_ :Jacłav.ra
Wacława

!l1la-llkows~iie@lo,
r~':akows~dc::i!']lo ,

sikt.ie!ll)G

Jairn;sza

~11.orczaka

Waclława

V.71•Ó>biew

a !Hlarrn•y •t>a Lukraca.

Adres Redakcji i Administracji: Warszawa, ul. Wielka 1·a adres filja
w Łodzi: .Promień" ul. Piotrkowska N2 81 telef. 1200.

a a

nisłowa Zbawmsloego,

Redaktor i Wydawca:
Dr. J. M. Muszkoweki.

drobno·

Onłoszeniei
Do warszawy
Prawdziwe Sodeńskie ~
'8•
~a
U
S pll"'zyjazdy ;z?:bytec.E:ne !
M inerane Pastyki.
. niezawod'!li środe~ f.
. . • .
i:• )\V w firmach rolu l~łatw1anie spra '
.
.
od ka uzi u I ohrirplku. I~
nic zych, handlowy ch, .m;emysłowych, in- l'Htlas~yny l;ęb:::nkową 1 p1ersc1~~
R ;.: Ządać we wszystkich apte.
,
.. SPHZEDAZ w !Hadach qi tecz- t1 ~; kach i skłJdach apte..cz11ych. -· te.esów w biurac:, deceń u osób pty-- 1\11 mową sprzedam zaraz. \\r180-5-1
·~---- ~ watnyeh. WAJ~S f \WA, I{amieoiecki, dzewska 145-16.
~465 .. 1!'>-1. ljJ ii - . -·= ·~
41 nych i apt~k.o c. h .

~

'- ·

dany z gm. Zelgorz, pow. L .
kiego, gub. kalisk,!!l;._ " 94-,i

Z

ag,mę!a

Kana ou_

(2as~ pu.,

wydana z fabryki E • .t: s .t,
na imi~ Francisz.ki Szymczat\.
ag111~ła

Warunki prenumeraty na Prowincji wraz z przesyłką pocztową; rocznie
Rb. 9. półrocznie 4 rb. 50 kwart. 2 rb. 25 kop. Nowi prenumerato ~ lY '"". dn.
l llstop:i.da r. b, otrzymają, I tom bezpłatnego dodatku kwart. 1 serjt k!1ątek
wieści naukowej i literacko-artystycznej p, n. „Społi:czeństwo", Tom plenvsiy
wychodzi p. t. ~'Prawo konstytucji w Rosji L

1258

68-3- !
paszport, ..na_ mm; ::.i

Z wydana

103-1-1
lrnrta ou paszponu

z fabryK1 Likierman„
na imię Karola l-Jausmana.

98-1-1
---------.-----~·"'
Kana od paszponu
aginęła

Z na imię Franciszka Matuszew·

sl~iego, wydana z fabr.

I. i.\. .Pot:
96- 1- i

nai1skiego.

1
7 ag1mv pa~zport. wyaan J L,;_ 1. .L.iny Lucm1erz. pow, ló"'.z,;,,1 ,.. v
gub. piotrkowski@), na im 1.

102::--~:·
lerji _cebulsl<i~i·
7 agm~ła ks1ąteczka 1 .- ~ '
l..J cyjna, wydana z Ili<.„ „al d

m. Łodzi, n~ imią Mei]ay t'O l·

100-J-1
war'"k'teJ·.
.
~
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