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w·o J? miniater

oświaty,

tJljrmow mianowany ma być
Rok st. st. senatorem.

na Nowy

Powodem tego mają być nieporo„
tumienia miE:dzy \..Iljanowem, a miniitrem Kasso, oraz niezgadzanie się Ulja·
nowa na nowy kurs polityki ministerialnej, ujawniony w przeróbce projektów
ustaw wyższych i średnich zaktadów
uaukowych.

· O Z mini ier · um o' wia·

donoszą dziennild petersbursl<ie, jakoby minister Kasso za1ął si~ obecnie
prz:ejrzeniem całego szeregu Ol{ólników,
wydanych przez poprzedniego ! ministra
oświaty Schwartza, a !m;pu1ących w znacznej mierze prawidłowy bieg szkolnictwa.
Podobno minister l<us o Żamierza
cofnąć liczne z pośród tych okólników,
aczkolwitJk nie odwaiył się p. Ka!i ~u
cofnąć okól11ika p. Schwartza o pozba-

wieniu praw szkół żydowskich.
Nowy minister oświaty mógł co.
prawda uczynić to, wydaiqc nowy, od•
powiedni okólnik, wolat 1eduak pn::ekazać s1,rawę tę

do rozw a żenia radzie mi-

nistrów, by tym sposobem

odebrać

prn-

wicy moż n ość agito wani a pueciw sobie.

pra "!I iJCll ~ o1•owe. Glózarząu Sliabu t!,;;:ucralne <> o, j ~I\. doRussłc. lnw~l1d , wyjaśnił, 11,. we-

()

wny
nosi

11

dług prawa obow1ązUJ<łcego

decyz;i: gu•
bernjall1ych kom1s1i poborowych. olm:ś!ające zdatnuść lub niezdatność da słu·
p op1:->owycł1, oddanych
~ ą ost1:1tec:t. dlatego WOJSl~ow1 naczelnicy powia-

iby woJskoweJ,

do powtorneJ ;,upptrt!W1tJi,

ne 1
towi, po przyb) ciu rekrutów na punkty
zborne, pOWlllllł odsyłać ich nr1 miejsce
przez1.du::. cnw, nie oddaj<tC 1,onowny111
oględzmo111.

W razie zaś wątpliwośd co do pra·
widłowej uchwały gubernjalnej komisji
(>Oborowej, wojskowi naczelnicy powiatowi powinni zdawać o tern sprawę,

~edł~g porządku regulaminowogo, 11azaś oddziałow wojskmvych po

czel111cy

przybyciu takich

słuzby, w rni:e

rekrutów na miejsce
uzmrnw ich za 11iezdal-

• 1'().

legitymacyjnych aby udać się do Kró- pieczenia od wypadków, niezdolnołcf do
lestwa Polskie,:!o.
.
pracy i starości; stosunki wzaJ mnt p ~
Kawałek sukna, który znaleziono nA między przedsi~blorcamł a robotnik m(
A Wy łaszczenie 11ola• plocie drucianym, okalaiącym plel>an j ę i kan'.
ków. • Yurwarls" nacLelny organ par- w Dziedzicach, ma dokładnie pasować
Najem robotników - w dłua no·
tji soCJalistyczne1 w Niemczech twierdzi. do uszkodzonego ubrania jednego z a- wego prawa - dopuszczalny j t tylko
że rząd pruski dlatego ocią ga się z wy• resitowanych.
na określony termin lub na czas wyko·
!). Król h 02pnńs i
lftta• r.ania pewnej roboty. Zona mote d•
własztzeniem polaków, bo nie chce ze·
psuć swych dobrych stosunków z cen• ro~,o. !'ról hiszp<.10$ki przy1cchal w wrzeć umow~ na.mu bez z2ody mtta.
trum katolicldem, m1leżąccm do nowego towarzystwie prezydenta ministrów Ca- Nieletni, którzy nie skończyli lat 16, po-.
bloku. Zr~szlą nawet garstka posłów nalejasa, oraz ministrów wojny i mary- trzebują w tym celu uzyskać zezwoleni6
polskkh może wobec rozdwojen:a stron· narki do Melili.
rodziców lub opJekunów.
Na ziemi afrykańskiej powitali go
nictw niemieckich ode~rać rolę decyd11Wfaściclel przedsięblontw obv lt
j<1cą w głosowaniu nad planami finan- przedstawiciele władz miejscowych, craz zany jest przedsifłbrał
rod I dla ochro
sowymi i wojslwwymi rządu, co także generał francuski Toutee. Po wysłu ny zdrowia i życia robotników, Wf)rowa...
nie jest bez znaczenia dla st(lnowiska chamu mszy święLej i „Te Deum" udał dzać w tym cel u środki ochronne. wy·
lrnnclerza wobec polaków.
Wreszcie się monarcha do obozu, gdzie go po· płacać w terminach prac4 zarobkOWii:.
stronnictwo konserwatywne sprzc:.:1w1a wttali naczelnicy plemion inaroka11skich. dawać robo niKom czas na spełnianie
. Ludność miejscowa zgotowała mło obr:tądków religijnych i prawnych (Th
s ię równ i eż wyłaszczeniu, obawiając się
zrnźk.1 w cenach ziemi, oraz utraty włi:t• deniu królo IVI przyj~cie hardzo sym 1)a· zakazuje używania robotników do rob~
snych wpływów przez rozmnożen ie się tyczne. W 1mńcu był l' rół na uroczy- prywatnych i zmuszania do pracy dłut·
gmin osadniczych w prowinciach pol- stości odsłonienia pornnil a poległych w szej nad 1O godzin. Robotnicy, którzy
osta1mch walkach marolrnllslcich żołnie nie skońci.yli lat 16. nie mogą pr cowae
skich.
dłużej nad godzin 8.
6. Sh:.ol!c. We Lwowie zmarł zna- rzy hiszpańskich.
~ ~1·01 .Wsmlilmel porłu!Jalski~
Pretensie robotników o prac• z a~
ny artysta dra11 1t!lyczt1y, IJustaw Fiszer,
i racll ua111rn „Credllo i>ned1a1" w Liz· robkową mają pierwszeństwo przed in·
przeżywszy lat 64. •
Urodzony w Rzeszowie w r. 184-7, oome p1zy 1adWJ! o. króla M.anuela o nem! wierzytelnościami w ciągu 6 mie·
si~cy.
po ulwń::zeniu gimnazjum tamtejszego, nader kłopotilwą, 'ytuacjc:.
~1adomo teraz, czemu eks-monarKażdy robotnik posi
sl(iżecik~
wszeał do trupy Sztengb, gdzie olcazal
cna zna1du1e s1~ dotychczas w Udnorto- Pracownie zatrudniające ponad to ro·
uzdolnienie do ról komicznych i cł1arał<·
terystycznych. Nuslępnie dzielił losy tru- llle: Nie inofo wy1ectiać z powodu nit· hotników muszą mieć opracowany \\
mo..:11o:>c1 wyw1ąza111a się ze swych zo- •1 ~zyku rumuńskim regulamin wewn~trz
py Nowakowsl' iego, poczem zaangażo
bow1ązan fmansowych. UJyby był Ks1ą ny. Treść tych przepisów
może by1..
wany został do Krakowa JUŻ jałm do·
że Orleanu nie zaproponował mu go- zaskarżona w minlsterjum ha ldlu.
skonały
al<tor. W jakiś cz~s potem
ścinnośc1, to b, krot porLuga1:;1 i nie ~it:~
przeszedt na scenę iwow31<ą, gdzie poIzby handlow otworzyć m J \'al.rnł by, g.Jz1c .!am1eszl•ać.
zostaw a ł do r. 1886.
każdym olm~gu przemysłowym giełd~
l:h uk.rudlh o bunKu l1zooń s kie o po~
\V 1yrn c:Las11! wy::; p ecjulizował sif!
pracy, lcorzystame z g1 łd ty h jest bez·
chło11~łc cały ma1ąt~!\ lffóla Nlanuela.
Jako świetny odtwórca typów i dosi,opłatne.
Oto ,1uż dooicga trzy mtesiqce czasu, jal\
11ały monołoi::1sta, z klóremi to kreac1aKażda fabryka musi mieć kaśc: pe>
naJJaSrneiszy 111e pład .wsiug swej służ mocy dla wydawania zapomóg chorym,
mi obJeżdżał całą Polskę.
Występował też w
Łodzi, gdzie bie.
ich żonom I dzieciom, a także na wyRe~ztk1 majątku królowej Amelji u~
między mnymi przedstawił szereg typów
padek urodzin i śmie ci. Do kas tych
znalwrnitycn muzyl;,ów, gragc )ednocl.e· miesiczoae są w baalrach portugalskich. robotnik ptaci 2 procent zarobku i dru·
sme najcliar ~1l· te1 yslycznieJsze wy1ąU•i z E1\s-luói Manuel mógłoy 111oze z niell gie tyle przedsit:biorca.
1 orzy:;tać.
Ale cói.? l<ząd 1epub11kal1ich utworów.
Pyństwo może utworz;yć z tych fun·
sl\l
położy}
are!>zl ua tyc11 sumach!...
Zmarły flszer pisywał też felietony
duszów Jedną lms~ dla całego kraju.
bi.
tu~z1u.i: iilJamenty. je·
humory~1y.::rnt: w róź11ych dzienrnka1;t1 1
Wsz~azie, gdzie zaidz.ie
potrzeba,
dna
z
galel
ia!!rn111cmy,11 pouttJ~. ze µe- tworzone być ma1ą rady pracy i prze•
był wspvlprncowmkiem pism humory·
wit:n anglik wynulazt sztuczne d]amenty mysłu, w skład których wchodzą w ró::.tyczno-sa1yrycznych.
po 9 ictu1ch usitowama;;h.

chodźców rosyj~kich, zwróconych z Anocowało pod gołem
niebem ber. pożywienia i pomocy.

meryki; 650 lut.zi

wnej liczbie: przedstawiciele rohotników i
~ - A 1ill":.%lfdl:t!iiestolcc;ie czes·
u a men ty le 111czem nic ust~puJą µrz.eds1~biorców mianowani (I) przer mi·
oych, m•IJ<! prawo od · yh1ć do ponow- (dojl ik~.w erz
s~ .i-:.o·nej.
\la~1
nej rew1z11 przed lromisią, na zasadzie pobratymcy Cle~1 ol.H:Houz:l1 w grudn'.~ a:1m1 alnym 1 mają 98 p1 ocent śc1słosci. nistra handlu 1 przernysłu na 3 Jata.
okólrnłia sr.tabu itt6wnego z r. 1909 za r. z 30-t<i 10cz111cę u~ozeflla rnslytuq1 1 1'od prom11::n1an11 ł<oe11lgena wywołu1<1
l'aliy te zaimowftć siE: mają reguło•
te same etek y swiellm• l uaturalne. Wy- waniem stosunków pomi~dzy prac, a
nr. 164.
l<tóHt słll6Zllle c•iły HUród sit; chlubi.
O Bilety woitiej jaz.dy. Mi- Znlectwie z groszow) eh ofiar wystaw10- nal1:1zcu twierdli, że sztuczne djamenty kapitałem.
niste1Jum ko111u1.il' acii µoleci.ło zarzą· uo wspanii.i1'y teatr 1ia1 odo wy ~Na[<?dni ui:dą pi~ć ruzy wńszi: od 1rnturnl11ycl1;
Celem zapobiee!ania strajkom robo
dom 1 oiejowym, aby od dnia 14 b. m., J;vaulo), 1uz wezwano 011ar110 ć puD11- ,n;Jn one przd1ic~ny .oias!• i odcll:Ó lllt:· tnicy musZią o swo1e n uieiadowoJeniu
~Jracownicy wszystk:cll :.olei rządowych, cLną na ratu11ek dw.nwy ~LesltieJ w o- bJCS!\l.
za w1a'1am1ac te rady, które w ciągu 24
::>złifować si~ jednak winny
przy godzin aa;ą znać o tern przedsi~btorcy
prywatnycl1 i podjitzJo vych, korzysta1ą• kręgach miesl.:rnych czesko·n1em1e.::Kich.
pomocy
op1łeK
a1ameutów natura!· na sąd roz;emczy, ten obowiązany jest
cy z biletów wolnej jazdy zaopatrzeni
Mia11ow1c1c dnia 6 i;rudrna 1880 r.
nych.
l>yli w świadectwa uwierzytelniające z fo- grono patriotów czeskich przystąp1w do
osąd:tić zatarg w ciągu 3 dni. jeśli s~·
~ Restauracja
Wawelu. dziowie rne mogq si~ porozumieć, to
tografjami.
orgamzaC)i nowego lUWcsrz/:;twa, 1~t<:>re
zostało nazwaue MucierLq SL.twlaą lU- Prni:e restauiu y111e z.amKu li.roli:wslrn~gv sprawę decyduje ostatr.cznie (!,} s~dzia
strzedni Matice ::>zlwlsku), a którego ce- na Wawelu postąpiły juz znacznie na- polWJU.
Je~li przeds11~biorca we zgadza się
lem było zal\ladanie . szKół !_udowych, przód.
Zachodnia cz~ść 1est już zupełnie na żądania robotnil\ów. am na sąd roz
ochronek i szkót sreumch głownie 1111
Morawach i na Sląsku, 1. j. w olwllcai.:n, wykońcwna i stoi pod dachem, oczeku- 1emczy, robotmcy mogą po up yw1e oJ'łC na przyl>ycw komisji: w stronie pół KreSlonego terminu \r) zastra1kować c
zagrożon~'ch znie1111;ze11tcm.
t:::i. „Pijany iretersilurg".
Kilka cyir, wy ,~cyd1 ie sprawoida- nocnej ustawiono JUŻ kolumny. Za kil· ile uchwała zapadnie w1~kszosc1il gło ~
W cią~u ubiegłych świąt st. st. cyrkuły
nia za okres 20-letm, aa1e niezmiernie ka tygod.111 ma sii: zebrać l<o~nitet, któ· sów na zebraniu w którem udziat weź
?Olicy1ne oraz szpitale w Petersburgu
mie cona 111miej 1edna trz~c.i~ CZf:ŚĆ ro·
ciekawą illustracj~ działalności te1 insty- ry okresl1 plan dalszych robol, .
iaregestrowały olbrz)rmią liczbę pijanych
A Automo ilem przez Af· botników danego przeds1ęo1orstwa.
tucji.
{przeszło 3,000).
Młodzież nie maJ(łCa lat 18 1est wy~
Z groszowych ofiar zebrała Macierz iwy t:z• W drugiej po1ow1e stycL.11ia wyW 4 szpitalach miejskich zanotow a~
1 us1.q ~.Kapsztadu dwie wyprawy auto· !~Juczona.
czeska
przez
30
lal
14
milionów
koron
no przeszło 30 wypadków śmierci skutmob11owe, ażeby przejechać Afryką az
tdem zatrucia alkoholem. Przeszło 15 (przeszło o 1 pół m1ljona rb.) na cele do Kairu.
szkolne.
orocent z liczby piJan~'Ch i zmarłych
jedną wy praw~ urząc1za1ą angl1cy z
Za te pieniądze: uratowała
od
?rzypada na kobiety.
kapitaP.em
Bentley'em na czele, drugą
A W sprawie mprz daż, zniemczenia przeszło ćwierć miljona mem cy.
lasnej Polany„ Niedawno synowie dz1ec1 czesł<ici1. Dziś jt:Szcle, pomimo,
.\Jiemlecka \\j'pfi.IW41 otrzymała od
11r. Lwa Tołstoja zwracali
się do sfer że rząd wiedeński zakłada i utrzymu1e swego rr.ądu sub;:.ydjum, wynoszące 18()
A :!. o
n _lO& i:
O '
.l'l·
miarodajnych z propozycią wykupienia na Morawach i Sląslm szkoły czeskie, ty.:i~cy marek; angielska również ma
1ewla1111" tlonu_1 t
1 omau1a. i w słyn
Macierz
czeska
prowadzi
tam
118
z<:1k~a·
jasne] Polany na własność narodu.
być subwencjonowana przez SV!ój rząd,
~ei Zofiiówce znaleziono zwłoki nie1i.l ·
Hrabiowie żądali wypłacenia im miljona dów szkolnych i ł:.>O 11uuczyc1elum1 i
Przcstrzell dzieląca t<aµsztąJ oci
kiego Mikołaja Radomieckiego.
ledz12,000
dzieci.
rubli i takiej samej lnvoty wdowie.
r t\iru wy uosi 5,000 m11 ang11!lsk1ch, cala two
wykazało, ze 1estto morderstw1·
Stwierdzono,
że
z
wychowanków
Krążą pogłoski. że propozycj~ t~
µodróz ma trwiić mniej więcej 120 dm.
Macierzy czeskiej wyszil najtężsi praco- Uczestnicy wy praw zubierają ze sobq polityczne.
!lfery odrzuciły.
W zwhizku z tą sprawą dokonane.
„Pietierb. Llstok 11 donosi obecnie, wnicy narodowi i 11a1tnvals1 azrnłucze tylim przedm1uty na1niezbędnie1sze, aże
że spadkobiercy Lwa hr. Tołstoja ma1ą czescy. Gdyoy nie szkoły Mac1erq czes- by 11ie onc1ą1ać zbytnio automollilów. rewi:ł:ji policyjnej w humanskiej sz.l,, 11
zamiar sprzedać jasną Polanę włościa ldeJ, wszystlde okręgi n11esz,111e byłyby Ooic 1e ekspedycje, wyruszaJą\:e w po- ogrodnictwa i rolnictwa, gdzi wy1, )· 1 •
nom za pośrednictwem Banku włościań· dz1s dla ::;prawy czeskiej stracone. U.W1· dróż całKiem 111ezależ11JI! jedna oct dru- drukarnię i sporo wydawnlct nlele •·
Jaluość Macierzy czeskiej, 11ie u:ihtie, ra· gH!J, sk11~ruJij sit; pri ei; Trunswaai. oiw· nych. Aresztowano w. Humaniu 8 o· ~
ski ego.
A
.i ob1•on ~ e p1tzywile- cze1 putę~iu1e s1~, bo1 ial~ ul..Jliczonu, Het: nad 1az101 em Tanganail\a 1 przez podeirzanycłl o nałezeni do orga ,1a · :
Jeszcze okołu 100 tys. dzieci czes1'1cil Cli amim do 1\a 1 u.
~oc1ali'ltów-rewolucjonistów:·
Radom i .:.
10
służltlowych. „Nowoie Wr."
łllemczy s1~ coroci;u1e w ::;zkolach me,
kiego
zamordowano.
podejrzewając, 1!
t::.
JaBJo~li~Z:śf
OY
w
Panamie.
zan11esc1J o
namic;tny protest przeciw
m1eckich.
jak a01.u:.1 „ 11111 ..:::. " t-::>lrnora ia~on::;lrn Jest szpiegiem. Wyznaczoną została u·
projektowi specjalnej komisji międzywy
Ale cele swoje czeska
1v1acierz
uaw1 '1l'.1ąi: J~~'-~'e w Panamie. lnżyrner rz~dowa rewizja humańsklei siko.ty
działowej przy nunisterjum skarbu w
szkotua może realizować: lylko dz1ę10 nie- naczelny )rzy budowie ka włu panam- grodnictwa 1 rolnictwa.
spr:iw!e zmi::s1enia przyw1lc,u .v służbo
1
X Pomysło i ryb ~Jr·
wych w Królestwie Pols1dem; projekt zmordowanej wytrwałosc1 1 ot1arnośc1 s!uego, Guct.ial;;, ol>jasma ut1cerom 1acałego uarouu,
pońsw11 szczegóły bu ao1-vy 1· anat u.
pobliżu maj ątku Zułów, pow. ~w~~ci.rn
ten - wszedł JUŻ - iak wiemy - vod
A
m-esztowanie mo1•dcr•
skiego przebywa obóz arte~eryJsk~. Nct
obrady rady ministrów.
ców.
Z
uy1um1a aonosl:ą <.to „i..u1\<Jiplacach, gdzie odbywa·ą. sua tw1czenrn
Urgćln Suworina widzi w ti;m wyze strzelaniem, włościanle o~oll~znl ZDUJrzeczeme się u0t1 chczasowej polityki ruu a11zc1.~era·•, &e w L.alJrzu arc::it.ii)Wano
dowalt próżo.e już patrony 1 • mn_ nasyjsi(leJ na ({rt:słlch i sąui1, że niebez„ trzedi rni.>otrnków i l\rólestwa, pod1;: 1rzędzia poci$kowe i, napełnia1ąc 1e mc1
p1eclny ten projekt bt:dzie jednym z rzanych o napaść na plelrnnJt: w u.~1~
LerJałem
wybuchowym,
rzucali
u
w1ellth..h błędów po lity ki p~f1stwoY. ej dz1cach 1 zanwrdowa11ie KS. Ailto111egu
wobec oucopltm ;eńcow, a zwła:.zcza MacoSli\a.
wod~.
Rumuńskie
ciała p raWl>l.l.iwct:·~ t:Ares1..towanie naśtąp1ło skutkiem dopo!aków.
Przy uderzeniu o powlerzchnl wo·
"łh\
11,
li
prawo
o
umo·v !e 11 apn1:1.
niesiema
starszego
:st::lyg~!
a
Kopatni,
w
D..
dy nastcpował gwałtowny wybuch. wy
os, c iit ollli~QÓ rcsJj•
& ich. \\Jr,dw µru~, 1~1e zgoa21ły :::.11.; h u1 t:J r~bu~1~ praco wa11, gdy w:sz) :>cy
Prawo to dz1.:. i SIQ Ili.I 5 częsc1: rzucaiąc słupy wody do wysokości trzech
po tygodniu . nu LJrzejazd przei Prusy wy· Lr~eJ ZU.Ził\ł~ll ud mego zwrotu pup1erów wlaśc.iv · 1 umowa na.1mu~ straik.i ul>ez.., ~ą.tni. Ollłu~zoncs ni.by 'W ~ływa.ły na
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na wą l sprawę wygrat, gdvż krewki majpowlerzchnffł lub były wyrzucane
ster skazany został na 1O dni leczy, lecz
brzej!.
Wówczas włościanfe naprędce zabie- w sprawę tę wdał się zarząd fabryki i
rali je, przyczem podobne rybołówstwo kazał robotnikowi albo sprawę· umorzyć,
Nie obchodzi- albo za dni 14 opuścić fabrykę.
dawało obfite rezultaty.
Robotnik inusiał wiec dla chleba
ło siE: jednak bez nieszczęśliwych wypadków. Nieoględnym rybakom wybuch darować majstrowi niesłychaną napaść,
nieraz odrywał palce, n:k<:, lub kaleczył gdyż innego wyjścia z tego położenia
nie znalazł.
w inny sposób.
W wigilię Bo!ego Narodzenia ofiarą
takiego wybuchu padł jeden z oficialis·
tów majątku Zułowa p. Z-ło. Nieszw~śliwy został rozerwany przez eks- )1ały felj_ełon.
plozj~.

Wiadomości

kraiowe.

+

ara. prasov: a: Redaktor
!ygodnika „Zycie Warszawskie" skazany
wstał administracyjnie nr\ l OO rb. kary,
lub miesiąc więzienia za artykuł wydru·
kowany w ostatnim numerze rolrn zeszłego pod tytułem „Kobieta-bohater" z
:iziejów polsl<ich.
or.rfiis ~-a ta. Num_er świą·

+

y

teczny • U1ra \vilr::.zawy" skonf1slwwany
wstał za anylrnł p. t, „Wiara i rozum".
Redaktor pow1g111!!tY :z.ostał do od powiedzialności sądowej z art, 7 3 U:)t. kar.
W lokalu redakcji dokonano rewizj:.

+

f:'.olei wars~awG~~o· boży przy każdej sposob11ośc1 na nas
Dy1ektor lwlei war- poluJLi' ale nigdy zwierzyna 11ie wpada
szaws1w-w1eaensl\1e11 inżynier Airosimow, 1m tal\. łatwo w nastawione sieci. jale w
Oirnszc.rn, jak donosi w teJ w iaśrne porze lcarnawałowej, któ•
i dn. 14 b. m.
Z

•iedel2s~-iie1.

+

reionowe~o,

SLam-

H lł..UZ]flletii.H. t.i/ srodę 1
~ui.:. 11r. 18 dr. ż. w. w.

dnia
µrzydu Noworadoms!rn

11 b. rn.

1echaJa z Kra1wwa
p. S. J3. i głośno poczt.;ła ph1kać, wltaJąC
~tę

rodZil.ą.

z

zai.·Ylanie roJl11;y o przyczynie

Na

p. li. udpow1e·
głośnegu płaczu,
dzrnła, że ze S1a11isła'v\O\Vi:I uo l--rairnwa
odWOi!.lł ią 1<uz.yn jeJ, io let111 111łodz1e·

tego

niec. któ1y slo<>dl iei 150 r. Z.aw1ado1;opełrnonc:J l\fac.lz1eży Włl:ltize
dUSlqackie, ktore doręc.::iyły JCj oi!et bet.J:H atny <.to granicy. 1 u nustęirn1e Jeae11
m1ła

o

Ko1eiO\\y ... l1 ut.b;ernJ pewną
sum~ p1em~ozy 1 uort.:'-Z.\1 jl!J ua aalszą

1:. urz~du1kow

ao Noworaaom::,Ka.

arog~

+

~ez

wy scwa.

w1ę\.\.-:>L\\) \<lUl:>\~1

lllkUJij

łćthl

Z pewneJ

JovU ~O.:>llOW~elll l\Offill·

IJ(jSlt;VUJqCy.

(.;udzoz1enuei; rna1ster maF\C złość
do }eaneg,o z rnbotu1l\ow, uu w1euz1l go
w m1esz1rn11iu, uzbrOJOny w rewolwer 1
µoaczas „ wizyty·• roool1llki:a ZW) mys:ał,
u żon~ zntewazył czy unie.
1\obotnlK

wystąpił

na drog~ sądo-

Ale. podczas f!_dy

złapanet

dzieć; koniec, mam już dość, czuję, że
mam atrnratrne dość i w:ęceJ mi nie
trzeba. Ale sprobój tak powiedzieć w
małżeństwie.„

mężczyznom

KRQ 1\11 KA

ologo~hw:eJ1::>two.

„Je~etl nie mo!emy ich wytępić pfszc - to mamy jednak możność osła·
hieni· ic_h siły, a to. w ten sposób, żeb~
'm• t ,~mcy, sprzeda1ący towary skl~pom

zwierzy. -

l<zecz, która si~ kończy nie może
przewraca kompletnie
głowie 1 każe 1m popełniać głupstwa być dobra oto krótl\i sens. A ta
rzecz grozi nam w kar11awale i dlatego
1 to nujlwlosalmeisze z głupstw: małżeń•
uważam ten czas za najniebezpieczniej·
:St WO.
Osioł, któtemu dobrze się wiedzie, :szy dla mężczyzn.
U kobiety na balu wszystko obliidzie 11a lod tańczyć, aby noji połamać,
a człow1el<", który cieszy s:ę 111eogram- czo n~ jest na to, aby niebezpieczeńsL wo
cio11ą wolnosc1ą, idzie 1;;:ń~tyć na bal, ala nas powu~kszyć i naszij zagład~ uJatwić przez zamącenie naszych zmysaby :mac1ć głowę.
D.a zw1erząl isfoieje µ1zy11ajmnieJ Jó w i rozumu. Sukniil, Jakieri{i, pońpew1e;:u <.:zas w roku, iatw cza:; ochron• c.;i.oszl~i, delwlt, f1gurkci, szy1ka. 1ryzura,
11y, w którym nie wolno ich niszczyć - oczy 1 rnne La kie sz...,, in dl~ - to tyliw
aia męrczyw dotąu tak1e60 'zasu och• ochłapy w samotrzasku, przeznaczone
a natuoJJC.tSl ;esc czas dla zwierzyny 1 a si!ue perfumy i zawrót
rollflćJ;O 111t:ma,
głowy v tańcu dokonywają reszty.
zupeJIH~J 1cll zagłady: lrnrnawał.
!:>trzezcie si~ wit:c, powiadam wam,
VvolllyJ n1ęz..:tyzna, klóry na sałl
bałoweJ zouża Sllf ao wyoe:wllowanej zapr.iwdd„.
Kl.
tanc.erł1.1 1 to z ·.vierz obl<!dny, ktory rneopat1 zme zbliża st~ do samotrzasku; a
mama pod ścianq a1bo pod piecem to myś11wy ze strze104, który cieszy się,
ze .:tw1erzyna Wpdda.
•
1 JHK samutrza~k, który gdy złapie
wy• ===:::;...:;=====
111~
zwiei-zyn~ za nogę, lu JUŻ J~J
Wezwanie do wal i z
=
pusci, a.i: przyJclz1e mysuwy 1 uuije zw1e1z.~ łut> weżn11e l~ ua p~tl1c~; tak panna litoo peratywami. 1łeDra 1 sl<a g„ zeta
na balu, gdy z.rapie cnrnpa za głowę, w „Haw1an" wydrukowała artykuł bojo·
~u mi:: wypu::.~1. al na<.h~Ju„1e nrnmu 1 di.1 wy, nawołuJilCY żydów do walki z koo-

ra
ANow. \\'rem.", stm10wisko swo,e.
M1e1::.ce Jego obeJa1UJe prezes war- w
.;zawsl<iegu komitetu
oelan PaHC.\'I.

.

me l!r?z1 tylko śmierć, a więc koniec
wszelkich trosk, to m~żczyżn!e,. u polowaremu .na bal~, grozi ~l u_g1e. 1 powolne
lwnanie w w1ecznem w1~z1emu.
Bo s~usznie )\toś powiedz:at, że
małżenstwo jest tylko wiecznem wi~z1eniem bez ułaskawien:a: slrnrnny za n.1.
większą zbrodnię na wieczne v.-1';?.ien1e
może jeszcze spodziewać się, że 110
ułaskawią i skrócą mu wfozienie 1n lat
20 lub mniej: tylko matżeristwo jest taką, zbrodnią, za którą n'.ema faski, bo
tu musisz cierpieć do śmierci. Ty:1w
śmiercią można się \'v-y!rnpić. Bo ze
karnawale'ł
o
Co pan sądzi
smiercią - przyznajl! to chętnie-masz
Z okazji rozpoczętego karnawału już spokó;.
Ale skoro ja jeszcze che~ żyć!? Czy
rozpisałem na własn'ł ręk~ ankietę do
JUŻ żyć spokojnie i szcz<;ślimog~
nie
rozmaitych interesowanych osób, prosząc
o odpowiedź na moje pytanie: „Co pan wie? Czy muszę swój spolo;ój okuµ!ć
uż śmiercią? A jeśli już chcę umrzeć,
(pani) sądzi o karnawale?"
czy muszę 11a to koniecznie być żoto
Otrzymałem szereg odpowiedzi, z
których ogłosimy kil im. Oto, co pisze natym? Przecież można bardzo dobrze
umrleć jako kawaler„.
pewien stary kawaler o karnawale:
Widać z tego jasno czem jest m~łnaJniebezpieczjest to bezsprzecznie
niejszy czas dla w0lności i bezpieczeń· żeństwo, a czem lona. J\ażda przyiemmężczyzny, ność, czy przykrość, jak wogóle wszystsLwa osobistego lcaidego
świecie, ko na świecie, kończy się kiedyś. Tylko
po
ieszm.:
chodzi
który doląd
małżeństwo 111e kończy sit: nigdy. jesz,
1ulw woluy.
tańczysz, czy ślizgasz się,
ł · aienc.larz myśliwski dla kobiet O• czy pi1esz 1
pi ewa na te dwa miesiące: „wolno polo- Jedziesz, czy chodzisz, bawbz się, czy
wać na męi.czyzn" ••.
si~ nudzisz. całujesz si~ lub bijesz O.a: wprawdzie przez caly rok zawsze i wsz~dzie możesz sobie powie•

z1clczym, przestali raz na zawsze
udzie 1ć fm kredyt •.
C azeta, stwierdt.i ,vsr.y, źe w wielu

spół

miej sc\ )\ ·ościach i„ , · wyłącznie sq hur·
town il ~ .1 li, u których polacy nabywa;~
towary, oburza się, .iż hurtownicy u·
dzielają im kredytu, jedynie na zasadzie
podpisu księdza, dając w ten spo3ób
sklepom możność istnieuia ••
„Gdy żydzi - pisze d3lej - prt.e
s'.aną im kredytować, a sklepy bf!dcl mu.
siały kupować za gotówki:, to nie będei
mo<1 łv is~nieć i je t.n po drugim upal!·
n e; l Il zaś będ c lCialy sprow'1dzać.
w . ' '>n dai~zyct1, to lrnszty
" ··
p „~w!nu me wytrLymaJą ka!kulacji".
Gaz~ta zaz11ac~a w_ koncu, że n i\
zwra~a się z tern ządamem do różnych
a~y1111!antów lecz do tych żydów, któ·
rych sercu blisKie są sprawy narodowe.
1 l\tórzy mają ~yjaśnić. żydom _wiadomeg~ .gatu_nk~· Jaką om pop~łn1a1ą .µo·
dło$c 1 hanbę moralną, wsp~eraJąc swym
kredytem naszych - wrogów I t. a.
. = Nowe pismo. . Ukazał sli.
pierwszy ~e3zyt d 1 -..u~ygodnik~ społecz·
n~go, pol~tycznego 1 htenu.:k1ego p. n.

• Priełom •
. P1~ID:O _ma służyć. dwom hasłom~
,
„OJczyzme 1 postQpo~1·..
= Ry111ek pu~nutżny. . ~o.„
nowy ~a ra~ie _sytuac11 rynku p1e~1ęz
nego me zm1e111ł. Gotówka była c,1ągl!:i
poszuk~wana; wobec tego stopy dyskon•
.
., .
to we mt: spa~ły,
. Wprawd~1e na !Ynk_u berhnsk1m p:emąd~ zna~zme st~ma~~ J~dnalt ~vobe~ _o•
cze~1wane1 dalsze) zm~k1, chQtm .do sc1q·
gama. stamt(}d gotówlu, odkładaJć} te o,

.

peracje.

puszcza weksle do protestu.

Skreślila

Zdawało

llgatacja Piątkowska.

ml

si~

że już,

już, runą

5)

ze st rn·

Azliwym łoskotem w przepaść oceanu. A .Jednak skały te trwały od wieków-i nie gr oziły
iawaleniem.
Słuchając tej mocarnej pieśDi Atla ntyku
połotyłem si'J na grzbiecie skalnym.
Wzrok mój biegł wzdłuż linji barw grających i spienionych oddechów-i zatrzymywał się tam cialeko, gdzie nie odróżniałem już
poradlonych fal, gdzie wszystko zdawało si~
zakrzeplą warstwą-taflą.
Tęsknota ·jakaś ogarnęła

mnie.
Nagle nad sobą gdzieś ujrzalem stado
wtedy niby okrzyk
ciągnących bocianów;
bólu sierocego zacząłem bezwiednie powta·
rieć słowa ukochanAgo mistrza Juljusza. czem jestem dłutej na obczyźnie, tem bardziej
go odczuwam.
„Dzisiaj na wielkiem morzu obł'ąkany
• sto mil od brzegu i sto mil przed brzegem
„Spotkarem lotne w powietrzu bociany
• Diugim szeregiem,
Żem je znał kiedyś na polskim ugorze
"Smutno mi Boże!•
Jeżeli każdemu z ludzi nostalgia tak strasznie, dokuczałaby jak mnie, nigdyby chyba
nie opuszczał kraju rodzfnn~go.
.A. ednak przeznaczeń fiila nie p-yla siQ
lud z i, i gn ich bezlitośnie w daf, nie dając
11ic w z~mian jak rozczarowanie - zawody i
bóle.

„

.. = .Podatek repartao lf Jl'lll/·
Mm1sterjum ska~bu zaw1ado~1ło l1H..:js1.~
tzby sk~rbowe, ze .m1.mo ~w1~ks~ern~ ~1~

przeds1~b1~rstw . przemyswwych _w roku 1910, ~mmsterjum uwało
za poządane, aby umknąć cztity.:11 wa~

dochodow

hań poJatku repartacy1nego, pozostawić
na tr „c11Jecie 19 1-1913 11 'atelt re•
partacyJ i w tej samej wyso .J:)Ci, l; wa•
runkiem, źe izby słtarbowe mogił zależ-

nie oa warunK.ow miejscowych, podat1.:w
repartacyiny podwyższać ilosowme '-h.'
stwierdzonych przez nie doclloc.t\Jw prted.s1~b1orstw prv=·mysłowych. Ogóm4 zus
sumc; podatku reparlł1cy1nego na caw
państwo ok.n.„10110 w wys9kos.;i ruo1•
l~,000,000.

peratywami polskiemi.
UC?

Z nad brzegu Atlan kug

.

Wy_płacalność me. wykazu1e tu p~
gorszenia,_ w Cesar~tw1e zaś sporo mnie;·
szych 1 w1~kszych firm towarowych du·

Morze zamiast dodać mi hartu, roztkliwia
bardziej Jeszcze mój organizm-sta lem sifJ tu
odludkiem i dnie cale nic nie robi' tylko rozmyślam

Jestem nawskroś dziecięciem dwu dz1P ste·
go stulecia z 'l\7 szystkierni _j Ag:> właśc' i,: eś ci arni. a nadewszystko z owym niewyt ;m~n czo
nem przeczuleniem nerwów.
z kraju dochodzą mnie 1u ·zadko
nie dalem bcwiem nikomu ze :n~ajowycn me•
go adresu. Zresztą cózby komu zależało na
temf Nikogo tam nie pozostawiłem kom u był·
bym potrzebny-kto tęCJkniłby za mną.
Cienie tych, których pokryła mli~iła jeżeli jstnieje tycie pozagrobowe 5ą i tak przy
Wieści

mnie dla njch nie ma 0ddalenia, ani rozstania.
Ci zaś co żyją Si\ mi obcymi, tak samo jalt
i ja dla nich-i jeieli rwie mnie coś w tamte
otrony, to tylko ukochanie ziemi rodzinnej,
pragnienie usłyszenia mowy ojczystej, za któ·
rą ucho moje tęskni.
Od chwili jak przyjechałem tutaj nie
wziąłem jeszcze pióra do ręki, prawdopodo·
boie zaniecham pracy literackiej, widz~ bowiem wciąż jej b ezowocność-i to co rzuci·
łem dotł\d światu, czuję, że ,Jest takie tuzin·
kowe, iż poprostu szkoda czasu.
l w tej chwili leżąc tak pa skale zdało
mi sit. te przenikam wzrokiem gf~b tajem•
niczl!i oceanu, zaludnioną cieniami nie z tego
świata, okwieconą pąlrnmi

trstw z niernvnych

królestw flory.
W głąb widów mirażo\vych spogląd~1n1 i
zachwycam Ei~ E-tr~szliwym czarem tego co

nie bylo, a

być mogło.

I dobrze m · w
kreślenia

nazw~

.,_.m+A

... LS!S-

11 oceanowej bez: o·
t j
a tr ~:ałe , jak nieśmiertel·

n ość.
Bard.1iej jednak czuj fJ tu swą, nicudoi
ność życiową, rozdźwięk z ludźmi, dumQ prze·
czulonq, twórczość 5amotną. serce tłukące s lt.
w pustce, a cała jest gromada tych pojęr,
znanych od wieków i od wieków powtarza.tą·
cych si~ bezustannie. Serce wam rzuci(1cni,
serce-szeptałem przesyłając gdzieś komuś w
przutrzeni gorzkie wyrzuty.
Ale w odpowiedzi. mewy tylko krzyczały •
nad nieskończo.r ś; . nurtów. i ocean grzrniai
„ucał świata okrzyk swebezustannie, ji.kb
go bólu.
Przecież to tak daleko. Tak daleko pozo.

staro wszyktko.
Cały

szmat

życia.,

oderwany od

scrc'1

wraz z krwią dymiącą, oderwany i ściśnic;t~
przez przeci(lte mi życie na dwie polowy.
Co było, przetoczylo się i umarło.
Na za wsze umarło.
Inny jestem-odrodzony.
Na nowych podstawach wznios~ gmaclt
nowego życia •
A przedewszystkiem poezja - marzen i:,
precz Marzenia Sł\ ze wszystkiego oajgorsz~.
najbardziej uparte, tocz~ one korzenie swych
otiar, jest to truci.zna co przepala tkanki i za·
bija swym jadem.

Dobrze, dobrze,
ż.e tę faię

że

nareszcie przejrzafom..

marzeń pozostawilem

za sobą, i6

jak fola bijąca o
brzegi, jak mewa w~żąca się w przeAtrzeni,
jak. cała bęzlitośne. bezcelowa potęga oceanu.
jestem zimny, objektywny,

--- - - ---='-'----'-=-- -

-

ivlieszkaniec Pabianic, Zacharjas:t
= (a) Ł<al"y są~fo>wa. Za utrzymywflnie
potajern111~go ltt;rnnaru przy ul. Wotkowski, zawiadomił wydział śledczy,
= (r)
Franciszl\aósltiej nr. 20, Sz!ama i Baira iż skradziono mu z wozu 4 sztuki to·
cji wodociągow. W oeipowied7.i
Wilakowscy, sl·ar.ani zosla!1 pr.-i:e'" sędzie waru wełnianego, wartości 150 rb.
na ponowue wezw;lilie magistrntu łódz
Z mieszkania M. Wiatrakowęj przf
~o pol·ojn 1 rewiru po 11 dni bezkiego inż. Li11dley bawiący obecnie w
ulicy
Wolborskiej nr. 27 skradli nlewy~
względnep,o aresziu.
pach
45-cio
minutow\•ch.
Baku,
odpowiedzi~!, że opracowanie
kryci
dotąd złodzieje 19 rubli gotówką~
Icek
\Vinter,
zamieszkaty
przy
ul.
Ostalni
pocią~
~
Łodzi
do
Alekkos:z.torysu zaprowadzenie kanalizacji i
Zabie1 w Rł1dogoszczu, za grę w karty z mieszania Szmula Obuchows!<łego przy
wodociągów w Łodzi zajmie mu jesz- sandrowa odchodlić będzie o godl. 12
na Starym Rynku, skazany zo3tat na ulicy Widzew:>kiej 82 Kazimietz Kamiń\
w nocy.
::ze kilka dni.
·
20 dni aresz!n i konfiskat~ kart.
ski, laf 14, oraz jeszcze jakiś wyrostek,
Z
A
I
e
k
s
a
n
d
r
o
w
a
ł
·szy
Inżynier Lindley zapewnia, że poKamiński został za~
Za hanael w godzinach niedozwo• skradli kalo5ze.
mocnik jego inż. Eberfeld przywiezie do pJci:1,.( oJchodzić bę:izle o god1.inie 5
trzymany,
a
towarzysz
1~)11ycl1
jego zbie~ł; ż
skalani
zostali:
Abram
Singer
minut
35
rnno,
drugi
pocią~
o
6
m.
Łod.d kosztorys oraz plany budowy kaprzy
góry
ul.
domu
Brzcziń.;;kiej
przy
55
ulicy
rnno,
nr.
Dzie\nej
2
trzeci
na
10
poc.ąg
31 ska<
rb.
o
7
m·nut
40
nalizacji i wodociągów w lcońcu IJ. mie
it J. v1 odstępach 45 cio min.
1Irzywny lub 2 dni aresztu, a Mendel dziono różne rzeczy. należllca do Micha·
;siąca.
Ostatni ·µodą~ z A1eksandrnwa d'.) Orinste1n przy ul. Brzezińskiej nr. l 6 i liny Morawskiej, wartości 14 rb. 50 k.;
= (a) Z prz:emrsł • Onegda1
Abram L·~szczyńsk1 przy ul. Zgierskiej ze sklepu Klementyny Bisikowsklej przy
odbyło si~ organizacy Jne zebranie akcjo- .Łodzi odchodzić będzie o gojz. 12 m.
po 5 rb. grzywny lub 2 dni aresztu; za ulky Fabrycznej 9 Wiktor Miller skradł
35
.
w
nocy.
narjuszów Towarzyst"'.a akcyjnego wynieprzestrzeganie przepisów sanitarnych rótny towar, lecz go zatrzymano.
W
d
n
i
e
ś
w
i
4
t
e
c
z
n
e:
robów manufakturowych jakóba Woj=- (p) W b6joe przy ulicy Dzle~
Z Ł o d z i l-szy pociąg odcho- skazani zostali właściciele 1atel{ przy ul.
dysławskiego.
nej
nr.
28 raniony zostat ti:pem narz,.
Kościelnej
nr.
6
po
dzić
ló
rb.
będz.ie
grzywny
o
god1.inie
lub
5
rano,
drugi
po·
jest to no V'. e Towarzystwo akcyjne,
3
ani
dziem
areszlu.
w
glow~ Franciszek Płyta, robo·
1vla1er
cią~
Majeranel<,
o
9
minut
Hersz
10
rano,
trzeci
po•
niedawno zatwierdzone; kapitat zaklado·
wy Towarzystwa wynosi półtora miljona c.:ią\.!: - o 6 111. 35 rano itd. w odstę Szmuklarski, Szymoa Ruszecki i Abram tnik lat 3ó.
Z pierwsz.ym opatrunkiem połple~
Litrnanowkz; za sprzedaż w~dlin bez
rubli, podzielone na 5000 akcji po pach 25-cio min.
szył
lekarz Pogotowia.
O.:>tatni
pociąt!
z
stempla
Łodzi
do
rzeźni
Ait:l··
Józefa
Spierakowslrn
s
a~oo rb.
= (p) Zatrucie. Wczoraj wł
Na prezesa Towarzystwa akcyjnego sandrow.:1 odchodzić będzie o goddnie zana została na to rb. grzywny lub 2
dni aresztu.
czorcm zawezwano Pogotowie na ulic•
1vybrany został p. jakób Wojdysław~tti, 12 w nocy.
'?. A I e k s a n d r o w a 1-szy
(a) fi apa :ł. Wczornj po po- Nawrot nr. 44, gdzie niejaka H. P. tona
na wice-prczesów pp.: H. i M. Wojdybędzie o goJ.dn!e 5 łudniu do p1wmarm Mendla Adlera przy tkacza zatruła si~ przez pomyłk
kar•
sławscy, na członków zarządu-pp: L. pociąg odchodzić
m.
35
rano,
dru.;i
po·:lc\'.! - o 7 rano, ulicy Pańsk1e1 nr. 7 przyszło 3 młodych bolem.
Wo1dysławski, S.
Wo1dysławski i B.
trzeci pociąg - o 7 m. 2~ rano itd. ludzi 1 zażądato pieni~dzy.
....yciu P. nie grozi niebezpltcnń~.
Mintz.
·
Adler odmów..ł. Wtedy bandyci po- ~two,
Do kom1sii rew1zyp1ej wybrani zo- w odstE:pach 25-cio min.
Ostatni pociąg 2 A!·;!Ksandrowa do bili go i iego córlc;, pucz-em ratowali si~
(p) Przy pracy. W fabryce
stali pp.: St, Hertzberg, N. Bul1.iet, M.
przy ulicy K:itneJ nr. 10 zasłal>ł na2l•
L1chtcufeld, A. J. Wo1dysławski 1 N. Ło1zi odchoJzić b~dz1e o godz 12 m. ucieclką.
35 w nocy.
Na W3zcz~ty przez Adlera alarm za przy pracy rolJotn: 1. Jul1usz Janke, • 35.
Schwartz.
Na pozo3tarych linjach rozkład ia~ uc1eka1ącymi pobiegli stój!wwi 1 dali ldlW stame bezprzytomnym odwi ZlO·.
Na stanowisko prokurenla powoła
dy pozostaje bez zmia11y.
no go do szpitala św. Aleksandra.
ny został p. lzydor ttallrecht.
ka strzałów.
= (p) t>rz jeGhanie1 Pod koi. 1
= (a') Na tle konkurei0c.ii.
(a) Z l):1wa1•z:ys:tw.a o„
N\iało to taki skutek, że uciekający
iJieki na
dz1ećnu„ i. puwoJJ t{teźu1cy, posiadaią:;y Jtttl\I przy ulicy się zatr lY mali i zostali aresztowani. Są ła dorożK1 do.>tała się na Vto'1nym Ry~
1Jow10tu do Łoaz1 p. Uus1awow~1 Gcye- l\ościclne1 numer 6, Szlama, Le,lrnś 1 to: Władysław Piotrk'Jwsl\i, Wawrzy- Ku 5· ktnia córeczl{a roi>otnika, Antonir.a
;oweJ, \V „rólce ma :>1c; odbyć pos1eaze• lzrael Kiprowie, oral Jankiel josKow1cz, niec Uortat i Antoni
Chorąiew Przy1mslrn.
0.<aleczenia głowy opatrzył llkm
111e zarzq..iu łódzkiego „Gniazda" Towa- 11iezadowole111 z tego, iż sąsiad ich, sk1·
Pogotowia.
rzystwa opieki nad dz1(!Ćmi z udziałem Mordlrn Sulimlerski, . przywozi mięso do
= (a) D &1.mjacl!!ki. Zamieszkaczł0nl1.6w komitetu budowy własnego sprzedaży z górnego Rynlm i sprze,laJe ła przy ulicy Ke&tue1 6, zoaa woźnicy
= \p) Poślizgnięcaa. Na ulict
,e nieco taniej, w d. :&7 września r. z. Stefariskiego, powita nocy wcwra1sze1 f\l\ilsza nr. 3, µosllzgu~ła SIQ i upaliła
uomu dla „Gniazda~.
jaK wiadomo, Towarzystwo posia- po połudn 1 u napadli na Sulimierskiego 1 dwojaczki, ot>ie córeczki. Zdrowie jal< 84.-letnia Nlar11:rnna Kanoneli;:.
da 1uz 11a ten Ctl plac oraz funausz, pob:h go tal< dotkliwie, ze trzeba było matl<i, tall. 1 dz:ieci, 1est zadawala1ą~e.
Staru:izlrn okalecl':yła boleśme głowę.
wynoszący 1~11ka11l:lśc1e tys.ęcy rubli.
W wzywać do niego Pogotowie Ratunlw •
Oi1arfł podobnego wypadku itała
(r) Ujawalona itrad.z:ież.
sprawie budowy istnieje kilka projek- we.W noc z 2 na 3 muca r. z. skradliOno ::;,q równiei przy zbiegu ulic Przejuct i
::iprnwa ta oparła się o krcltki są ze smcj1 towaroWt:J lmlei kalisldej 10 W1 zewskieJ Konstancja Rychlewska, pra~
tów, które w~asnie będą roztrząsane na
dowe 1 sędzia pokoju l rewiru slrnzał bel bawełny wagi około 70 pudów, war- czka, lat 65.
t~m pos1edze111u.
·
LeJb~ i Sz1a111ę Kiprów po 2 miesiąc~. a tości 1oo rb.
Wypadek ten miał fatalne skutki: R.
Projekt urządzenia wystawy lotnilzraela Kipra 1 jankla - jostwwicza po 2
PoliCJa wdrożyła niezwłocznie :łledi· złamat1;1 prawą n~.cę.
c:zej na dochód łódzkiego „Uniazda"
ty~odnie aresztu.
Pterwsze1 pomocy udzielił lękar1
two
w celu u;awnienia sprawców krad;.de
Towarzystwa opieki nad dziećmi został
(a) Kara alk(';y.zowa. Sę· ży, lecz teraz 1.1.opiero udaro się stwier· Pogotowia.
już zaniechany ze wzgiędów techniczdzi;.1 pokOJU l•i:;o n:w1ru sKazał właśc1• dz1ć że dokonali jej dwai stróte kolejv•
1
~ych.
ZĄll IEJSCOWA.
ciela sklepu dystrybucyjnego na Starym wi, l~tórzy są, JUŻ osadzeni w wi~ziemu
= (r) B;:AI studencki. W dniu
l~ynlrn nr. 13, Lipmana
K4irtowsk1ego,
=
(a)
Zebranie
gminne w
za inne, później jut do:wnane kra15 b. m. t. j. w niedzielę, w sali konza sprzedaż tytonm po cenie droższe;, dzieże.
l:{adogoszciu, naznaczone na wcz.oraj pa
certowej przy ul. Dzielnej nr. 18, odbę·
rnż na etykiecie, na 16 rb. grzywny lub
Według złożonych prze' nich zez- połuaniu, w celu rozpatrzenia i uchwa·
dzie się „l<oncert-Bal" na lwrzvść nie7
dm aresztu, oraz na 1 ro. 16 kop. nań w kradzieży bawełny. brali udział 1ema budżetu na rok Hl 1, nie doszło
iamożnych studentów łodzian. ,
\\ary al<:.cyzowei.
jeszc1e dwaj inni stról:e, których rów-' do skutlrn, z powodu nieprzybycia do·
11) Z łódzkich wązkoto·
s1ateczne1 liczby członków i odbc;dzi@ 1it
\a) Aresztowanie. W tych nież aresztowano.
rowyc elektr. 1-toiejek do·
= (a) Kradzi e.że. Z mieszlrn- w nadchodzący poniedz1ałel\ 1 d, l~-go
aazdowych. Z dniem 14 stycznia Juiach poliqa are:sztowata 16 ·letniego
r. b pociągi na linii Łódź·Aleksanarów Ludwika Jasiaka, oskarżonego o w3pół· nia ~tro1ńs!<1ego przy ul. lachodnieJ nr. b. m. o godi1ni~ 11-eJ prz.eei pol.
= (a) Listy gończe. Sądzia
.<ursować b~dą według zmienionego roz- udział w wymuszaniu piem~dzy u dr. 32 meznam sprawcy skradli różne rzeCzarnozyła.
pokOJU 1„go I t:WlfU iJOSZUKUje ffiiesz•
czy wartości około 200 rb.
1<ładu jazdy, a mianowicie:
MIEJSCOWA.
W 11;prawie kau11aliza-

W

d n i e

p o w s z e d n

e.

i

Ł o d z i
f-,zy pociąg odchodzić będzie o godzin:e 5 rano, drugi pocią 4 o 6 minut 10 rano, trzeci po·
ciąL: o 6 m. 53 ra,10 itd. w od !ę·

Z

1

=

=

=

=

=

=

· =

Zaczynał się. odpływ.

sobie- samotnie, zgodnie z przepisami

Nieznacznie mon:e wsiękało w siebie,
tddalalo się od brr.egów.
vVynur zały się powoli ukryte zdradliwie
.akaly podmorskie, oplątane brunatnicami. pelae przywartych do nich skorupiaków.
Senność wstawała wraz z odchodzącą
wodą. Rozmarszczyły się fale. Ciyniły się bez'Vladnie milczące.
Hen z daleka naraz zablysło oko latarni
. .morskiej i iskrzyło migotliwie niby śląc mi
-pozdrowienie.
Wtedy przypomniałem sobie, że trzeba
„rócić na obiad do hotelu; powstałem nieehttnie.
.. Hotel obwieszcze.ł zdaleka istnienie swoje
wiezyczką, na której także błyszczała la-

!arnia.
.

P.st~a i wielojęzyczna publiczność zapel-

t11ała .JUZ salę

Ktoś grał

f ad&lną.

jakąś modn~ piosenkę na for-

tepianit'ł.

Kelnerzy

pędzili

z pólmiiskami

jak

opę

tani.
Wsunąlem się w

milczeniu jak zawsze i
nie witając nikogo u~iadłem na swojem miej.sou, nikt nie zwrócił też na mnie uwagi.
Z początku zauważyłem, iż niektórych in·
~eresowała nieco moja osoba z tego choćby
względu, iż poprostu unikałem ..-..vneH"ich znaiomości:

i nav. .·et ci. co

siedzieli przy jednym

c;stole ze mną mógll>ym przysiądz, że nie wie~
dzieli jnkiej iestem narodowośc:.
Jestem z tego ba1·dzo zadowolony, ucho·
dzę wobec wszy5tkich za odludkn, ale przez
to zdobyfern, chociat upragniony $pokój~ żyj9

nowej

mądrości źyciowet.

Nikt mnie

zna i nikt nic nie wie o
mnie. \V tym tłumie kosmopolitycznym jestem
jednym z tysiąca-coś niby pyl albo atom.
Nikt mi serca nie daje, a.le teź i nikt
odemnie serca nie wyrnag~.
Płacę-1 biorę to czego mi potrzeba-poza.tern sie nie znamy - ni:ljlepsze postawienie
kwestjL Jedynie rozaądne i jedynie nie kfamliwe.
Kiedy tak rozumowałem w myśli, dobiegly mnie nagle słowa polskie.
nie

Babciu! czy babcia tei: rozpakowała mQje
Odruchowo podniosłem oczy od tale-

książkif

rza: I zoba.czylem

starszą siwowloisą osob~,

a

obok niej wysmukłą, wybladłą, smutn8t postać
młodej kobiety w źafobie.
Są wszystkie na stolik u przy twoim łóżku,

odparla z powagą, a zarazem ze slodyczą w
głosia staruszka.
Prace tego autora ciągnęła młoda osoba,
są dla mnie wprost upajające, zaledwie kilkanaście jego utworów czytafam, ale widzę,
że jest wsz~dzie niezrównanym, i jeżeli
ktokolwiek chce pisać powinien 8ię na nim wzorować: w k idym jego stowie przebija, się
milość do rodzinnej ziemi i dziwny 1akiś urol{,
posłuchaj babciu zawolafa nagle,
1akie to śli
czne i zacz~ła pół ~rosem dek.lamować ustęp
}akiego~ \Viersza, Dźwięk zelektryzował mnie
nagle-był to bowiem urywek z mo1ego poe-

matu.
Prąd Jakiś

dziwu

przeleciał

mi

vVikroś

'Oiarsi-• rad nien;u;wan1 n wzruszeuiQ.

W tej chwili nie zdawałem aobie spr&·
wy, kto deklamowaf, n.ie interesowała mnie
ani osoba, ani powierzchowność mej ro dacz·
ki, uciułem się tylko szczQśliwy, nie określe
nie szcz,ślhvy.
Tu tak daleko na
chęcony

pożegnalem

ob~zyźoie, gdzie znie·
dawny okres życia. i

krzyż po8tawiłem nad ma, przeszłojci twór„
czą. i czulem się rzucony samotnie jak bez·
dornny tułacz bez przyjaciół rod ków usly·

szalem, .te nie u marlo to co w sobie uwab.•
łem za mogHę.
Zerwała siQ nagle w umyśle moim wichu·
ra snów zap omnianych-nawolywanla twór„
cze, a od źródGl ducha mkn1;ly w przestrzefi.
dalekie echa i uczuł m pragnienia tycia, prze~
strzeni, swobody.
Czemte '.l est tycie bez marze!\~ zablone~
warsztatu, na którym tkaó można mechanlcr;„
nie ~ztuczne tylko kwiaty.
Wykreślić siłę uczucia, to znaczy wykre·
ślić twórczą silę świata.

Duch jest
ła promienie,

sfońcem

ale

sam w sobie i rozsy·

nikt

nie odgadnie, jakie
drgania fal obudzi w przestrzenit 1 c1y w
przestrzeni znależą si Q echa, mogą,ee mu dać
ojpowiedź.

W a 1• sza w a. (paidz}ernik). Nareszce po
tułaczych

wróciłerr.. nazad do rod~in·
Tak mi tu dobrze. tak przyjem•
nie, ż~ ni.e 1r~dko też chyba. poruszt moje
lary i penaty.
(D. c. ID)

lntach

ne~o kra1u .

.( .

..----~-;r-·
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Nr. 10.
afl~a gminy Budzirany. Stanisława ję
dr~e1czaka: cskar!on('ao o krudzie~; sę

jest „obkuwaniu", a w kobiecie

Mimo to, wyczuwa się ze wszvstdzia poh.0111 5-do rewiru poszukuje 32'etniego Józefa Walczaka, oskażonego o kiego, że gdyby Edek miał odrobiną
więcej temperamentu, to ładna statystka
•.o samo przestępstwo.
pokochałaby go pierwszą może, więc
najprawdziwszą miłością. Ale to wszystko - gdyby i może!

_A_TR_,.....M,,,,...U!JKA I= SZTUKA.
fE
łl pertu

to

te tru poHs ; go
Zelwerowicza.

Z kancelarji teatru

komunikują

nam

.
Dzisiejsze przedstawienie w teatrze
· naszym, które wypełni znakomita sztuka Bjocrnsona "Po nad siły" (po cenach
Jniżonych) wzbudziło duże zaintereso7/anie.
W so!Jotę, o godz. 8 i pół po poł.
następuje:

dla młodzieży daną bedzie wyborna ko m~dJa Fredry „Gwałtu co si<: dz1e1el"
w1e:cz. zaś o S minut Hi „Pamw Mall·
~ewslca•.

W nieazicl o 3 p południu „Po
siły", wiecz. zaś o 8 minut 15
.Panna Malicze"'ska• po raz 3.
Druga serja ~ościnnych występó\v
• Laury Dunin,
'1talento~aneJ . artystki
tozpoczme s1~ w d. 19 • m.; na cykl

nad

łych .

wr t~ iów

złożą

się

nast~pujące

"Marsz weselny" H. Ba tai li a metresie. Meble też wynajęte, rażq swą
przeciętnością, a przytem kruche
.Fem~rn:, ·omedj„ Trachtenberga, „Pół: banalną
są 1 kulawe.
dz1ew1ce Prevosta 1 „Urzędowa Zona"
Zycie Stefki smutnie upływa w tej
\i, Oldena.
tomb~1,oweJ klatce. Daum zonaty, wstyPo ul r• dzl się gąski - metresy, oszukuje l'l
lłepertuar t atru
przez si·ąpsl ~o.
na o.
Stefo.a zaledwie ma to, co niezb~dkancelani teatru komunikują nam ne do wegetacji kry1ome1, zdala od łudz1.
tO następuje:
. _ . Siostra .iei, M~chasiowa, pełni oboDziś w piątek Wesele pod
wolliCJi • • z wy~t~pei':i znakomite,;~a~r~ e. w1ązelt słuzące1 ~ 1 zarazem totumfacl~iej
'lity .t~atrów rządowych warszaw~kich ~ .. ~au ma. Marzy Steflrn o lrnr1erze .scemWo1c1echa Brydzyńskiego, który w tej c„neJ, nagaouje '? protekcJ~ Daunrn •• poG:t:luce tworzy piękną i nader ciekaw tern Jego przy1ac1e1a Boguckiego. C1 ą oczyw1sc1e - 1 .pod tym wzg,l~dem łu·
kreacji:.
azą pauni: Mahczews~ą, której zresztą
Jutro w sobotę po południu
a~jniższych cenach' „Twórcy ·sz<:z~ści:.~ talent b.ardzo iest w~tpllwy._
Zb1e.g1em. ?ko!1c~nosc1,. otrzymuje
wieczorem niezmiernie ciekawa nastrojowa sztuka Fenillstra p. t, „Miłość ubo· ona WJE:kszą 1.olKę_ 1 zapewma sobie kłu
kę plt.ei uc:wia Filona, sprowadzaw;ego
~iego młodzieńca„.
Utwór ten pełen dosadm:j charak- całą paczk~ kolegów do JeJ lokalilrn.
.
terystyki cieszy się 7 awsze wielkiem 0 • ~cena to pełna bm_noru.

z

c<

p

--r V• ów łód:iikfoh.

Xoncel"

We ~torek dma 24 b. m. odbędzie

.

'''· w aah koncertowei przy u\icy Dżiel·
neJ koncert znanego dobrze dodzianom
artysty skriypka Stanisława Taube z
łldzfałem mie1scowego pianisty-wirtuoza
Sandoia Vasa.
Program koncertu obejmie perły

Jlterat~ry muzycznej kompozytorów pol1kłch J obcych, wzbudzi też niewątpliwie

duie zainteresowanie.
Działalność

prof. St. Taubego na
artystycznem i artystyczno-pedagogianem w Łodzi zjednała mu wielu
wJełbicieli talentu, którzy niewątpliwie
&łumnie na koncert tego artysty skrzypka

9ol11

Qojp1eszą.

Pianista Sandor Vas koncertował
i wystc:p jego cieszył się
dutem uznaniem.
IUż

w Łodzi

f eatr poi ki Zei erowloza.
n a Mahczewska'',
„P
sztuka w trzech aktach,
Gabryeli ZapolsldeJ. Reiyserował A. Zelwerowicz.

dziecięca.

taktowi I sztu ...
dobre stosunki z Ros„
I\orespondent odeski oaz: „Russko- Ją: Wz~1emne stosunki Rosji z Anglją
je .słowo" donosi z Od;sy, co nast~- n!gdy me były tak serdeczne jak obec„

Kini

,

le~

1akna1dokładnie1 od'Szu·

Ich

pU]e:

me.

. . Przybywa do nteJ _JJoguck1 na „przy1ac1elską przekąsklf•. Zawiązuje on ci·

clrnczeln mewmny na poc1.ątek stosune-

Dziewczynkę

przyw1ez1ono

do do-

gdzie mieszkała też matka.
Tu w półtory godziny po przyw1c1..1~niu
dz1ewczynk1 stwierdzono ku na1wyższe
mu przerażeniu całego domu. iż dziecko
chore jest na zapalenie cewki moczomu babki,

wej.
Nazajutrz u ~ześcioletniej dziewczyn-

ki

pocz~ła się wydzielać matefja.
Wezwany został' ordynator szpitala

dr. Skrocki;. który orzekł'.

iż

Helsingfors. Ostateczny wynik
borów przedstawia si• nastQpująco:

Socjalni demokraci

l'ułJsa1m ży~1a.

L

wy„

otrzymaU głos.
szwedo·

319, 056, starofini - 17 3,9041
mal'i - 106,289, agrariusze -

robotnicy chrześcijańscy -

ców,

62,339
'
11,258.

Ogófom głosowało 797,389 wybor•
wit:cej niż na sejm poprzedni o

8,938.

nad nie- nych

W sejmie bQdi.ie

posłów:

87 socjal„

demokratów, 42 sta1ofinów 28
szcz~snem dziecioern dopuszczono się
młodofmów, · 26 szwedomanów, i6 a<
prawd~podobme gwałtu, przyczem deflo- grarjuszów 1 1 robotni!(; chrzeSck;~ski.
rator c1erp1ał na 1edrn\ :t: chorób wene~ razem 200.
~

rycznych.

lJziewczynk~

zbadał

również i le„
który orzekł

karz miejski, dr, MHe wsk1j,
tonamo.
Dziecko cierpi niezmiernie.
nie krewnych jest tragtczne.

Połote

O oburzającym wypadlrn zarażenia

Za obrazę arm;·.
Helsingfors. 15 gazet poclągni~to
do odpow1edzialności sądowej, za obr~
zt: arrnji.
alka z dżumą.
Odesa.

Opracowano ogome środki

przeciwko ep1demji. W powiecie posta,
sześc1oletmeJ dz1ewcz.y11k1 w szp1ta1u za•
w1adomiony został' naczelnik miasta i now1ono: w miejscach zgromadzania ro~
botnil\óW i na jarmarkacll wzmocnić per-.
w~adze sądowo-śledcze. Wszczęto do•
lekarsk.i, ulepszyć warunl<i samtar~
sonel
cnodzeme.
organizować o<iczyty z dziedzini
ne,
Jest to JUŻ nie pierwszy wypadek
zarazema. W tym samym szpitalu. w zdrowotności publicznej, założyć oddzia~
mnym oddziale, stwierdzono analogicz- ły dla chorych zaltaźnych w $Zpitalacb

czek, z metresą przy 1ac1ela.
.Po Jego wyJsc1u, sprzeczka Stefy z
powiatowych.
Daumem, twierJzqcym że lwchać można ny wypadek z córł<ą. atróża Z. 1 l\lórą
Za statek.
·
sylilisem.
2:arażono
honor, ludzlwść, Ojczyzn~, żonę, dzieci
Tow. ratownicze w Rewlu
Libawa.
Z MosKwy wezwano ojca nieszczęs
rodzmt:, ale nie taką pannę Mahczew·
parowca „Rosja" zażądało
uratowanie
za
nej <lziewczynKi.
ską.
kosztu, czyli 2 mHjonów
Jego
procent
15
powyższego .Russko1e
„cz
Maliczewska wścieka się, a gdy przyTow. zawarto.
z
Kontrakt
rubli.
S' .wo• podaje naslQpUjilCC\ ctepeszc: z
chodzi F1lo, porzuca względy ostrożno
wodu burzy morakieJ musiano
p
Z
\ .esy z d. 10 b. m.:
ści, każe go priyiąć 1 pyta, czy może
robćt,
Stan z.dro via dz1ewczynk1, córki ka- jednaltże odroczyć rozpocz~cle
być lwchaną Jal< uci:ciwa kobieta. Chło
Położenie parowca pogorszyło $i.;.
si~ znac nie pogorszył.
F.,octrazu
pitanii
pak zaklna się, że tak oświadcza. swą
Skazanie.
cial a-39 ih
oo determinacji Ciepłota
miłość, posuni~tą aż
Tyflis. W sprawie o zabójstwo le·
Iż. dziewczynka wyda·
Stwierdzono,
małżeństwa.
karza Agamałowa . nąd wojenny skazał
Stefka wylewa go, dowiedziawszy się na została ze szpitala zawczesnie: na rę
się oskarżonych małzonków Matiruzowóvl
jeszcze
sz.karlatyme
po
skóra
kach
te to syn OautndJ ale chłopa!\ wraca
m<:ża na powieszeme, żonę zal na 20
łuszczy.
niebawem i spotylca si z 01cem.
.Podczas badania bakterjologicznego l~t robót c!~żk1ch, postanawiając starać
Po nader niesmacznej rozmowie, w
stwierdzono bezwzgl~óną obec- su; o złagodzeme kary Matiruzowej.
wydzielin
której syn zal\rawa na meprawdopodo(Jak wiadomo, Matiruzowowie mo~
gonokot<ów.
uość
bnego głupca a ojciec na ołazna w roll
czyny swe zemstą, wypływają„
tywowa1i
Kom1s)a sądowo-lekarslrn stwierdzi•
tragicznej, Daum pozbywa Sit: chłopaka
że dr. Agłamow }akoby był
tego,
z
cą
z lokalu wrnsneJ metresy, a z mą osta· ła b~t.wzgl~dne zapalenie cewki moczo- Ojcem obojga, tylko z innemi matkami
dziewczynek,
pięciu
wszystkich
u
wej
teczme zrywa. l..ulm~ po Bel\Warl\u o1 wiedząc o tern, doprowadził it zawarli
beJIDUJe przyiacieJ Bugudo, kubek w 1ak1e leżały w oddziale dla chorych na małżeństwo. Szczegóły proce;u są jesz,
kubeK zapowiadając JeJ to samo, co szkarlatync; w starym szpitalu mieisk1m. cze meznane •. P. r.).
Dziewczynki te maią po lat 1 do
miała od DaUtna 1. J. lol<alll~, meble
Burza morska.
10-ciu.
w~naJ~le, . spłacenie droome1:;zych dłuż.Na morzu północnem 1za:
Berlin.
.
zostadziewczynki
chore
Wszystkie
l~ow 1 t. d.
leje straszna burza. Parowiec .Marja
W zamian za to wymaga wesołej ły odosobnione.
lfoss" . zatonął z 12 ludźmi załogi. Z
twarzy, powolności lubieżnym tiglom i. •.
tlrestu .1 Cherbourga donoszą również o
ayslnec11.
gwałtownych burzach; Wiele okr!łtów w
Pa1111a l\'laliczewska skazana wi~c
rnebezpieczeństw~e.
EGfłA Ui
na role: tanie1 metresy na całe życie,
W parlamencie niemieckim
lVI •
.
3eżeli notabene me stociy s111 wk1 ólce
Berlin. Na dz1siejszem posiedzeniu
= " =---=~===
leszcze niżej. A to 1e::.t cto przew1dle· ____ ...
~
i11a.

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

TE

y

=

parlamt:ntu posłowie polscy wystąpili 't
wnioskiem w sprawie zmiany artytrnlli
ustawy, grożiicego karami za podburzanie.
Wnioskodawcy w uzasadnieniu za·
znacza1ą, że nie maż 11a przecie karać zu
podburza111e do czynów, które nastctJ/
mogą za 200 np. lat.

t'ollqa

oskarżenia

swe przeciw! c
zawsze tym właśmt·
l{tórego iednak do hakatys

polalwm uzasadnia
artylmłem,

tów nie stosuje wcale.

. Przedsta„viciel rz~du sprzeciwił s·1
wmoslww1, tw1erdz11c, że w danym wy
padl<u chodzi tylim o zm:aaE: kilku a!·
tykułów ustawy l\arneJ. przyczem dodał
że wniosek polaKów wzi~ty zostani;
pod uwag~ przy. omawianiu ogólnej re
ronny l\arneJ- ParlamePt wniosel' (ltł

feter~burg. W nowym klubie an·
di;\&·a posta~ i:ealną, jal<by wz.1~1<\ wprost
l<im poset angielski, Bii.:kanan, wy~ prz.edm1esc1a )wowsl<.1e o, a pµ. Jaracz giels_
l~anna Maikzewska", statystka tea- w. roll ucz111a E~ka i Zc1werow1cz, 1ako głosił ,to,ast za rozwój klubu, mówiąc,
łm, mieszka w suterynie u praczki Ze- D~um . wykonali swe zadama z wielką ze posrod prze~stawicieil Anglji w Pe·
aznei, razem .z uczn~em Ed1ucm. Obo1e precy1.ją szczegółó '!./ u:~ty~h w najwłuś ~ersburgu rne Wielu w takiej formie siu...
l'ł bardzo s1eb1e t>hslw 1 barllzo z;dćilet, CIWSl;y :>li!JlUll-'zy~o mt~~·es?111 swego kraJU w krytycz·
~Il- d.uszą Qddany
~, „ ,
cbw1.U . błst~rJ,! ,, &~~uti,kó~, ~~Sfl~ko „ r~uc\ł•
r;t!_.
' 'l. • , ' J
•
•

e1 u

nadzwyczajn~mu

~e zawd~ięczamy

Od kiedy i$tnieje literatura dramaPolsce) pierwszy to kobiecy
Sztuka ta, bez cienia głtibsz.e; myśli,
1ałent Oabryeli Z.apol ~ieJ, który w całej
Petersburg. Minister skarbu zezwo·
p ni tej literaturn rozbłyska .odznacza- drga jednał< 1stot(ł życia 1 powtarza jt!~u !il na wywóz za ~ranie~ z komory we
JfiC lt i młską niekiedy sił'l i niewieś· ułomki z realizmem, posum(ftym az. uu Władywostoku, na ogólnych zasadach,
dem amiłowaniem do wyrafinowanych szpetoty.
z uwolnieniem od opłaty akcyzowej: pi11aególików.
Odegrali ją wczoraj artyści teatru wa, drożd~y. cukru, zapałek, gilz papie..
Temi samemi cechami napi~tnowa- pols~1ego ~o mejningellsku t. j. shar- rosowych 1, prócz tego, na wywóz z
Jes~ .Pani Maliczewska" Ś\';ietnej na· momzowam l{lasyczme. Y. Cze~howska \Vła?y~ostoku do Chin, przez CLUn•
szej ,p1Hrk1. Przy zupełnie mt:sldeJ kon- w roli „Panny Maliczewskiej" z wielki c~unsk1 posterunel< komory, z uwolnie·
tepCJJ, nagromadzono tu duży zasób prawdą gry połączyła zrozumienie roli mem od opłaty akcyzowej, wszystkich,
uJdcowych n~tat obserwacji życiowej, w nap1:niejszych. nawet szczegółach. Wy- p~dlegaiących temu podatkowi przed•
nb\'ych prawie nowehstycznem zacię bo!ną oyła 1e1 s1o~tra Michasiowa (Wie· 11!1otów. oprócz spirytusu i wyrobów z
dem prawdy, nie wz1ęleJ przez pry.i:mut nej„lrn), praczka Zelazna (Maliczewslca) mego.

'YCZna w

angielskich, jak byli posłowie: Harding

i Nicholson.

Ni~da\yno przyjechała tu z Moskwy
_Ob~dwa kraj~- ~wiązar.a uą WQzłaml
Praczka Zelaznn jest osobą dwuli· w odw1edzmy do swei matki żona kapi· przyiakni, sympat11 1 wspólnością intere„
tana sztabowego pan i f.
sów. W zakońCZ1:miu poseł wyraził
cową. Pobożna, pracowita, dzieląca się
początkach listopada st. st: sze- przekonanie, 2.e obadwa narody zawsze
W
.
.
kawat!oem chleba z sierotą Edk:em, na
którego wykrzykuje - zdradza jedna!· sc1olet111a córeczka pani F. zachorowała pozostaną na,iepszym1 przyjaciółmi
Aresztowanie rabussó~.
Stefkę Maliczewsl~ą. ułatwiając mecena- na ~zkarlatynę: Idąc za poradą bliskich,
biednej pani F. umieściła chorą córeczk~ w odPetersburg. Aresztowano włościani•
sowi Daumowi, uwiedzenie
dziale dla . chorych na szkarlatynę przy na Lt!b1ediewa i kozaka Wołujskowa er
dziewczyny.
Scen.a, gdy Dautn ugania po izbie starym szpitalu miejs!\im~ By ktoś stale skarżonych o s <radzenie w roku 1909 w.
~a slrwozonem dziewczęciem, przejmuje opiekował się dzieckiem, pani F. na1ęła Szwajcarji ks. Gagarinowi brylantów 1
1sto_t11ym \~Strętem do brzydoty życia. oso~no pielęgniarkę szpitalną, której rnnych koszt .1wności za 180 tysi~cy fran·
Stetka brom się, wyb1Ja szyb'! w oknie, pł~c1ła rb: 4 kop. 50 tygodniowo. ków. oraz o inne wi lkie kradzieże.
Nominacja•
ale mecenas rozmyślnie czy nie roz- Dziewczynkę leczył ordynator oddziału
Petersburg. Agenta wojskowego
myśh~ie zostawia banlrno~ nu podłodze dia chorych zakaźnych dr. Skrockij.
Choroba przewlokła się, wobec N1em1ec, generał-majora Michelsona
wsumęty przedtem pannnie MaliczewskieJ,
na lttórym pozostaje kropelka krwi czego p. F. musiała odłożyć SWÓJ po· mia~ow~no. dowódcą 22 dywi1ji plecho.~
wskutek sk01leczema ręki szkłem szyby. wrót do Moskwy. M.1t ·a odwiedzała có- ty mem1eckleJ.
Nowy poseł.
Po wyjściu mecenasa, Stefka porywa r~czkę codziennie, do ktoreJ Jednak jeJ
f etersburg. W pałacu Carskosiel~
b_an.rnot, 111e baczcie na zal\łęc a .wcnego nit: wpuszczano, a którq pozwalano ie·
Edka, azel>y tego nie robiła. Leci płacić dy~1ie widywać t11zez okno. Przed tygo- skim miał: szcz~śc:ie przedstawić slfł Naj-.
dmem dz1ecl~o wzięto ze spitala, przytem Ji:IS~1ie1szem~ .Panu i dorQczyć swe listy
długi.
babka, p. U. na żądanie lelrnrza podpi- uw1erzytelma1flce nowy postł argentyó"
Wpadłd.„
Akt drugi przenosi Has do•.• lokalu sała ośw1adcz~11ie, 1z dziecko odbiera ski, Montero.
wynaJęlc6o przez Uauma Stefce, jako zupełnie :t:drowe.
Wybory w Finlandji.

sztuki:

wodzeniem na wszystkich scenach.

Tragedia

chciałby

mieć „człowieka".

o.
,-,=•-·
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Odjazd

się wobec
nieufności, bo przecież
ol<azała nieufności do poro-

mi:nisł:rai:

ml pow o rów do zachowania

Bukareszt. Goszczncy ru r rzez dni srotlrnnia 1e(!o z

f<ilka serbski minister s:.raw zagranlcz. i R0sja nie
nych, Miłowanowicz wyjechat do Biało zumienia Francii.
W Persii.
grodu.
Urmja. Z Choi donoszą, że wskuKradzież depozyb:bw.
Budapeszt Nieznani sprawcy roz• tek protestów ludności zamkniEito zarząd
bili kas~ gminną w Na11ykeres i zrabo- akcyzy.
Urmja. Konsul turecki, zgodził się
wali pół miliona koron depozytów z
na przebaczenie fida;owi za zamach,
1unduszu kościelnego.
spełniony przez niego na życie konsula,
Poiedynek.
Budapeszt. Odbył si~ tu pojedynek wobec wmies·.:ania si~ przywódcy fiddna pistolety pomiędzy posłem Francisz- jów, Ibrahima Beka, ponownie zażądał
kiem Molnarern a m~żem aktorl<i Aloi• ukarania ~innego.
Bezro:hocie gcirników.
zym Szecsi. Wynik był bezkrwawy.
Leodjum. 40,000 slrajlrnjących górStrajk w Portugal~i.
Lizbona. SJużba kolejowa, wobec ników z udzi:ilem kobiet i dzieci urzą
w dro ~ dził rnan1festacię przed Domem ludoiado::.ćuczynienia ich żądaniom
bnej c.c Ę ści, ogłosiła strajk. Wstrzymano wym. Wygłoszono mowy. Z:ijść nie
wewnętrzną i

zagraniczną

komunikację

poci,.hów.

· Zasz.ły starcia pomiędzy strajkują
.;ymi a pragnącymi pracować. Do strn1ku p rzyłączają się robotnicy zakładów
metalurgicznych i pracownicy handlowi.
ja<ląc
Min srer spraw wewnętrznych,
'przez miasto w otwartym powozie, wdał
Si~ \, pertraktacje ze straj1rn;ącymi. Na
ulica( h ruch niezwykły. Garnizon Jizboń
„k1 w koszarach czeka rozkazów, PoMinister
czt. przewożą automobile.
.&praw wewnętrznych podał sie do <ły
m1sj., lecz podania tego nie uwzglę
dniono.
Paryż. Z L.zbony douoszą, że zastra,1wwe1H tam robotnicy metalowcy.
Bezrobocie pow')zedrne zaczyna rozsze~
rzuć się takte na ~rowmcję, dotychczas
jed iak panuje wogole spokój. Strajkujqcy zaopatrzeni są podobno ob1i,ię w
broń 1 dynamit, obiecali jednak nie
robić zamachów na majątek kole1owy.
Patrole konne krążą po ulicach lizl>of1skkh.
Paryż. Wysłany do Portugalji korespondent specjalny „Matina" donosi,
na·
że w kraju panuje spokój zupełny,
leży jednak koniecznie zaprowadztć jal\·
najśpieszniej rządy stałe, zamiast tympowikłania,
.::zasowych, aby usunąć
W wojsku
mnożące· si~ coraz bardziej.

by.to.

Zamklillęcie

N Jstępnfe szły obretnfce. A w~c~
Im ~dy- robotnik anglelskr musi ml$<! za•
g\\nra:i~owany minimalny zarobek. wy•
nosLiJCY 3 funty tygodniowo, wzamlą~
W liczbie środków, do jakich chęt· za piędot!odzinną praC4 dzienną, bez„
nie ucieka si(! agitacja wyborcza w An· płatny przejazd kolejll w dowolnym kie14lji, niepoślednie miejsce zajmuje humor runku.
i dowcip, na który anglik nawet w chwi·
Od pł<icenia podatków robotmk
lach hardzo poważnych reaguje bardzo zostaje raz na zawsze zwGlnfony, nadto
silnie.
od 4a roku życ1.1 otrzymuje pełn, eme„
Do dziś dnia pami~taj ą w Anglii ryturę.„ - dalszego ciągu nło wiele kto
królką a węzłowatą przemow~ kandydac- stu chał.
ką, która przed dziesięciu laty zapewPrawdziwie wykwintne bon-mot
niła mówcy fotel w Izbie gmin.
cił na jednem z zebrań wyborczcch lor~
Mowa ta) zawierając nie tylko za· Courtney, przemawiajw:y za znieslltłłem
sługi, lecz i całkowitq biografję kandy- znanego prawa, zakazu111cego wdowcowf
data, sprowadzała się do nast~pującej, zawierania związków małżeńskich 1 11o.:
klasyczne1 w swej prostocie i lakonicz- strą zrn~r ej żony.
·

~um~r

a~olit~~a

w ~n~lji.

1

rzu1

ności formuł1C1:

Li·~ywał"em życia, kochałem, ote-

niłem

sif;, miałem dzieci i domy, pozna- tanie:
-

stowarzys.:1:er.ifia.
l owarzy:;two sportowe „Lor·
raine sport.ve" zamkn ęiO. Prezesa To-

łem świat; grałem: wygrałem, , przegrałem, ponownie wygrałem; nabyłem do·

warzystwa aresztowano.

świadczenia;

Metz.

Nowa s~sja.
Chrystjanja. Kroi otworzył
thing 111uwą .ronową.
·Wizyta w lndjach.

czynny byłem Jako górnrk,
dystylator, JR!<O fabrykant sukna, budo·

stor·

Następca tronu 11iemiec·
kiego samocuudem przejechał przełęcz
Ct1ajburską, odwiedLił fort La11d1co w
pobliżu granicy afgańskiej, a w drodze
powrotnej obecny był ua prLeglądzie

Peszawer.

nietaktowny, co i

Pewic.i, o tyleż

niedowcipny słuchacz rzucił mówq py.J

pożyczałem ludziom
kupowałem 1 sprzedawałem.

watem,

i od ludzi,

;_r

A gdyby pańsl<a tona umar~
\
ożeniłbyś się pan z jej siostrą?
- Zanim odpowiem na nucona
mi pytanie - odparł lord Courtaą ~
pozwol~ sobie zat)ytaf. czy pan ~
żonaty?
1
- Tak - brzmiała odpowledt; •
- A żona pańska -: p)'tał dale}
lord - jest tu oo~cną?

Nie jest to jednak najkrótsza z przemów kandydackich. Rekord ustalił sir
Elliot Lee, l\tóry kandydował w Bir„
Kenhead. ł\ampanja wyborcza zaskoczyła
go, jalco ochotnika, walczącef!O z boerami; o stawieniu sii: na zebranie przed- wyborcze nie mogJ·o być. rzecz prosta,

-

Nie.

Pięlmie -

__ • __ : :\
dalej 111UWCf
na ubrani1..e-,i

cią::!nlo
s~t:

ale moja znajduje

wojsk pogranicznych.
. 'ł
Tak dzieje si'- w A:1gljL
Peszawer. Niemiecki następca tro- mowy.
U nas, gdzie .perły dowclpm4', nll9
nu obecny był na m~newracll woisk an:
Zamiast mowy przysyła tedy dzieł· cane na zamkmetych :z.cbranlach WJOor~
gielslcich, broniących w4wóz _ Cliaibersl<1 ny syn Albionu telegraticznre jedno waż• czych, byłyby stracone dla ludzkokł,
od wroga, m1cit:raj~cego z bo:.
Ioe słowo „Pretorja", i słowo to, n;u- panowie Puryszkiewicze, l'ołowcewowle
dudżiat ~biń5.rd.
cone w odµowiednieJ chwili wyborcom, i Weraksinowre zachowuj4 je 1tarannl•
Pekin. 1zba i;.onstytucyJna na osta- decyciu.e o zwyci(fstwie.
dla wystąpień.„ parlamentarnyc~~

obradowała nad
posiedzeniach
bardzo ograniczono.
Przec,wko op,1um.
Pekin w klubie c.:huncnuanslmn 8 bm.
odbył si~ wiec przeciw używaniu opjum
z udziałem tysiąca ludzi, a w tej liczbie
Mowy
kiltrndziesi~c1u europejczyl\óW.
wypowiadały tal<żc chinki, w imieniu
stowarzzszeń kobiecych. Uchwalono je-

tnich

budżetem, l<tóry

umysłu zawdzięcza
Przytomności
również; swój mandat minister Palmer.
reprezentujący okr~g Gravesand, w ży•
ciu prywutnem -- wraścic1el wielkiej fa·

bryki lamp.

Wrogowie polityczni powi~ali zjawienie się p. Palmera na ~ówmcy ?ł~go
uiemmmącyml okrzykami: .lampa swiatło• 1 uniemożliwiając mu w ten ~posób
dnomyśJme przyna~hć „WaJ•WU~h11"' do
przyjść do słowa. P. PalJ?er me dał
przedsiE;wzl~c1a kroków decyduJqcych w
się jednak zbić z tropu 1, przeczekaw- Badania z poradami chemiczno-technłc15
zdarzają si~ często wykroczenia przeciw- sprawie palenia opjum.
nemi dal przemysł Il I handlu.
szy burze ozwat sie w te słowa:
.
1<0 dyscyplinie.
-OChciałbym tylko rozniecić w Warszawa, Krófowaka IL ·
l:Sądź co bądź jednak nie znać wła
.'
·
głowach wa5zych tyle świa.tła,. ile go
Telefonu 117-0.8.
szyiclde
Swlęta
Nowa Buchara.
ściwego ruchu rewolucyjnego. Bezrobowniosły moje Jumpy do rnezhczonych
cie pracowników handlowych skończone przeszły spokojnie • .
domów - wówczas mój wybór b~dzie
jest faktycznie dzit:ki pośredmctwu mizapewniony.
NAjSKUTECZNlEJSZY SRODl!ll
nistra Almeidy. Również komisja. złoto
Szalone brawo i w rezultacie zwy·
\
usuwa
na z przedstawicieli zarządów i oficJali·
cięstw 0 było mu odpowiedzią l napiegi, pryszcze, opalen'-t
stów kolejowych, czyni usiłowania, aby
.
grodą.
iakończyć bezrobocie kolejowe.
wągry, czerwonoś6 ł••
Ostatnie wybory przyniosły naste·
.
i wszelkie plamy
Madryt. Minister spraw wewn~trz
pujące intermezzo.
nych polecił naczelnikom kolei hiszpań
Lyżwiaratwo na ltółkach.
Przemawiającemu na zebraniu przed·
skich niezwłocznie aonosić mu o wsze!·
l<andydatowi rzucono z auwyborczcm
kolejopracowników
wśród
ruchu
kim
Zapał .skatingowy" ogarnia w Ło· dytorjum głow~ kapusty. Mówca, nie
·
wynalazku aptekarza
wych. Odpowiednie rozkazy otrzymali dzi coraz szersze koła z każdym dniem
1
tracąc zimnej krwi, chwyta w lot pocisk
gubernatorowie prowincji, przylega1ących wzrnsta
Niwińskiego
sportma·
liczba nowych
wznosi go w górE: i oznajmia:
do Portugal11.
nów.
- Zdaje mi sii:, że jeden z naszych Dla uniknlQcia naśladownictwa, k1ld1 Plłllł
Jest to bez zaprzeczenia zasługą dy· przeciwników politycznych zgubił głowę!
.M.owa Pilcitona.
zaopatrzone jesł w plombt, na której
Paryż. Na pos1edzen1u parlamentu rekcji tutejszego "Victoria Skating Pała
Niemniejsze, chol co do skutku
duje się N2 204 I nazwisko IJDll~ . j'
Pichon oswiadcza, że w Europie nie za- ce' u", l\tóra nie szczędzi trudów i za- wr~cz przeciwne afekty osiągają tak zwaszło nic takiego co zmieniłoby stosunki biegów by zachęcić do tej bezwątpliwie
Niwiński.
ni mimowolni humoryści. rekrutujący sic
zdrowej i miłej rozrywki.
przyjazne z Francją.
najczęściej z pośród samopas idących
Dziś i w sobotę odb~dą sie tam
Sprzeda! w aptekacl1,
Francji w Marokko
Działalność
„dzikich•.
,
perfumor}ach.
·
przy1mowana byla z uznaniem przez ost tnie wystE;py pana Zygfryda Klette;
A więc na ostatnich wyborach z
wszystl<ie zainteresowane mocarstwa i który w l<rótkim czasie dał si~ poznać mowq kandydacką wystąpił pewien ~ra•
jalw wytrawny jeździec.
za zgodą Hiszpanii.
wlec ubiegający sle o mandat w Leic~·
Występami tymi żegna 011 Łódź, to
Ani jedna chmurka nie zaćmiła prZ}'z przekonań, jak się sam określił,
ster.'
też zaµew11e wszyscy 1ego zwolennicy
jaźnl Francji i Włoch.
chrześcijański.
socjalisia
Co się tycz.y Turcj, to rząd olto• podążą, by po raz ostatm obdarzyć o·
wstępie niedoszły prawodawca
Na
mańsKi oświadczył otwarcie, ze sl\)sunki ldasklem ::;wego ulubienca.
~
(Warszawa, Al. Si:u'b.a 9.)
Na 19 stycznia, czyli na czwartek skierował pod adresem wyborców na• SpecJalnośd: leczo nit ch«'rób chlnuga_,- I
obecue są nie mniej zyczliwe niż pn:ed
apostrofę:
stepująq
przyszłego 1ygod111a zapowiedziana jest
bie cych· Pobyt i opatrunki c.iJ !Ut. I ff D.
projektem pożyczki.
- Zechciejcie, proszę, posmarować
\
W kwestJI stosunków z Angl 1 ą P.• wielka zabawa lwstjumowa, którą urzą· oczy wasze maścią miłości! ~otem zaś AMBULATORJUM oddziemite.
12-ej do I-ef po poi. Pd
Skatin:J
"Victoria
oyreklor
nowy
dz~
i;hon oświadczył, że za panowania króla
r29- li~
cownia Reontgena. je chusteczl<ą spraw1cdhwoscr•
jerJego polityka pojednawcza trwać bę .ł'a1uc'uM, przybyły przeu dwoma dniatrn otrzeć
Gzie jak za panowania króla Edwurda, uo Łodzi.
J.
i rzy c:enne n'1grody przeznacza dy·
którego wspomieme pozostanie uta Franrekc;a za IWSlJ urny l<tóre publiczność
cji zawsze drogiem.
::J
Mówiąc o Austr 1i Pichon zaznaczy.ł, uwa la nawi~kniejsz:e i najoryginalniejb~dzie
sam"
bowiem
Austqa rnema interesów sprzecznych z ::;ze, publiczność
Vie czwarte!,, dnia 19 stycznia
mleresam1 Francji i choć należy do in- sądlić.
Zaraz w nast~pnym tygodniu maj,
nych związków - Francja nie jest 1ej
si<: odbyć. wieczory konlrnrsowy, kon·
przeciwnikiem.
Trójprzymierze w sprawi!:! zachowa- łwrs na m!Strzowstwo Jazdy dla amatonia pokoju okazało działalność stanow· rów itct.
Medale przeznaczone na nagrody s~
zzą, która spotlrnła się z uznanie111.
połączona
i stanowić b~dą mezaprzegot0we
JUŻ
trwal-'rzymterze z l~os1ą poz.:o.;taJe
łe i slłne Jak nigdy dotqd. tietham łio: cl:eme cenną i mił'l pamifłlkf:.
najpiękniejszy
Wobec LeJo dobrze oyioby gdyby
weg oświadczył zupdme ja::>no, że re•
asu
zawct
otła
zechc1
publiczność
nasza
pvtwierzullat spotlu111w w .t'otsa,1m1e
uza znów, że iltll !fosia ant l"i1t:111cy 11ie wprawiac si~ Jezdzie na w l\ółkacl1, a·
!J0dejlllq l\Oll1UllHICjl rvZ,JOCL.t:IYCU w bysrny inot,;lt rówrneź po;;iczY''ć :;1~ mi·
... e1acłl agresywnych przeciw i11nyu1 pan- :nrzum1 JJOwr.go spor.u.
stwom.
które przyznane zostaną wiekszością głosów Szanownej Publiczności.
jC::>t nowq,
~potkarne w Po~ztl~m1e
Bilety wejściowe oraz loże wcześniej do nabycia w kasie Skating Palace w ~oł
1ed11'1 I.. l1ćłjtrw1:.lS1 y,;;n g>HlfdllCJł pOl\UjU,
·'..
dzinach seansowych.
l 1-:gu :sz1.zego1:11L 1 wz;,;H.;du, Z\.: pu<l<.:za::>

Laburatorjum CHEMICZNEJ
j(anłowara

D-ra tuiwika

Sport

...

1a~ła

ao

ł~ar~v
.

Jana

mV

Jan

składaoh apt~

Sanatorium D-ra SolmaU

Vietot'ia Skating Pa1aee. c:

l

ieJf\a %a!> awa~ słjumo~a

na

z KONKURSEM
i najgustowniejszy KOSTJUM

3 cenne nagrody

sijUlb„m1a

lt:bv

Liczba biletów ograniczona, ..

µuc.t..ii!U ,\ lUllU, JZ lll\; IH;•

-..ii1 llllały 1111e;::il.:u

Z<.tdllt:

Wicbodzie i na 6atk11nttch

SldlU;>

41.W lid

Francja

me•

Wobec

urozmaicone~o. pro~ram~,_ Oitatni

sean!i.

Qrzędłu;oJlX,

1
1 '-

•

,.c. QI-~~

,'\tJl(J't!R

l..onzwi -1 ":s_

stvezm a 1911 roku

NI 10.

Or. H. Szumacher

„

rze az
Od 2

ANIEJ

o

choroby weneryczne

r skórn'

·HJ.)
.tł 2.
1
Przyjmuje od 8-10 /1 rano oQ
6-8 pop. Panie od 5--ó pop..
W niedziel~ i święta od 8 godz,
rano do 1-ej po poł
ul. Nawrot

Od 25 do 50°/o.
1a.4a~~4!m~a1

Moja tegoroczna

wyprzedaż

poleoa z Oniem dzisiejszym w du-

Dr. . Klaczkin

żej ilości:

K1 1taałYldw1ka 11.
Syphllls, skórne, weneryoznl.
o Qroby dróg moczowyoh.

Wartość

ar ·ość
RbL 12.

ter z
bl. 8.40.

frsyjrouje pod 8-1 rano i od
5-8 wi1· ~. dla pań od ._,po

angielskie po łóozysto z sukna, szewiotu oraz z materjałów fantazyjnych, w najlepszych gatnn acb, elegancko wykonane, stebno„
wane lub przybrane. 8p6dnice układane. pomiędzy któremi są
modelowe w niobywal e tanich cenach. Spódnice angielskie dawniej 2.75, ter z 2 ruble.
Nizkie ceny j ą godne podziwienia, wobec czego polecam
r. 24-4-1
wczesne nabycie.

południu..

Rbl. 8.
teraz
Rbl. 5.40.

7113--0

:>pecjalista chorób skórnych, wł°'
sów, wenerycznych i dróg mo•

·

czo wy eh

P rzyjmuje codziennie od a - 1.
w południe i od 4-8 vrioć.zore°l.I
w niedzielt i liwiota od 9 ...- ~
po poł.
Dla pań osobna poczekalnia.

' ••••Ili

ul o•
Specjalista chorób włosów, skórnych (piegi i pryszcze na t~~rzy
etc.) i weneryc nych (syph1hs)

Dr. S. Sznitkind

J

ul. Srednia nr. 2.
Leczenie elektrycznością i masa- ' '
żem.

KARTO WSKA,

Przyjmuje od 8-2 po poł. i od

4 do 9 wiecz •• dla dam od 4-5
Łódź, Konstantynowska 5;
2s6a-20-20 Poleca Szan. Paniom w Łodzi i okolicach
po poł.

Jako środek zapobiegawczy
t leczniczy przy katarze, chorobach gardzieli,
zapaleniu oskrzeli, influenzy, dychawicy,
rozedmie, i. t. p.

r. . Silberstrom

I DCZE I
nabyte po użyciu jednego tylko
PUDEŁKA

NAPIĘKNIEJSZE

PRAWDZIWYCH

ANTYSEPTYCZNYCH

Pr:i:yjmujt: od 8 do 8 l p6t rano, od 12
do 2 i pól po poł.. i od 4 i pół do 8 l p6l
wiecz. Panie: od 4 i p6ł do a , pól po
południu. w niedzieli: do a po południu,

1072-0-0

(Pastilles Valda)
p.rzekona

się

o Jeb

i nerwowe.
choroby żołądka kisze~.
Choroby skórne, włosów 1 wene- i przemiany materjl (cukrowa, po·
dagra, otyłość i t. d.)
ryczne moczopłciowe i niemocy
Niezb~dne dl:t djagnozy analley chemlczn•
płciowei.
ulica POŁUDNIOWA M 2,
1 balr.terJologiczne wydzielin 1 .1cr1111 w

Choroby

winno .być
CZERWON4

BANDEROLĄ
1 nn:iwą

DA
Nabywać można

-

we wszystkich ap.+'\\iloll
i składach aptecznych

Prr:yjmuJMPhoryoh od 8 - 1 rano I od
4 - 8 J1fJ poł., panie od ~ - 6 po poł,

Cena rs. t.

8674-0-0

J

I
~

ia

ł

n·azy i oentg enowski Gabine
S. KANTO A.

Sp ecf alis1.y chorób s kórnych , włosów wenerycznych i moczopłciowych
172-0-10
J 2 4.
ll"Ói ..
ian:i Ro· ~ tł!,ena, ś :~Hem ~in s e n i_ k . ar~owem (cho.c
L zenie
o y skóry 1 wyr, da ni '' łosów„, prąd~ 1 y o k1ego nap1ęc 1 a (swieżbB hemoiilll r~oyjr:ay
le< ort (ra<.ly lnilne usuwaniu sz•)ecących wlosów), masa .t:
r~idy)
y c n y podłu~ prot. Zal:Jluci;iwski~g ~ (n ie~o c· ptciow a), kaus y k a, ,usune
i
(os·w1etl'1 m e organów m oc zopiciowych)
1 c fi ~:uin-łll J
brod ,we l ) 111
•
· us l111e k<it ie e i o.-ąc " p ow i e ta ze.
•yc z e
ele
Przyjmu1e od is - 2 J od ti - 9, la liJ ń od 5 - tl. Os o n a p ucze alnia.
11

ca;ą

llicena P

si le-

Przyjemny, łagodny
skuteczny.

de lny śr dek
p zeczy zez j ący
dl d ro łych i dzl ci

8S90-0- 0

• De

t~ć moż•m

we

'<\ rv~

J. Szwarcwasser
Dr. med.
Piotrkowska 18.

Dr• L• Prybulskl• Specjalnie:wewnętrzne

zdumiewają cej skutecr.noścl

Każde PUDEŁKO

opa.irzone w

CZESANIE

mycie gowy z natychmiastowym wysu....
szeniem (Manlcu1·) czynczenlt pamogc:i
farbowanie włosów l w1ulkle roboty w
zakre1 perukarstwa wchodzace jako to:
Promenada 13 (róg Benedykta) • loki turbanowe, warkocze I postisch, za.
w najnowsr:ym stylu wykonywane
Choroby skóry, włosów i wene· wsze
pod moim kierunkltm, Wyuczam upina·
ryczne. U s u w a n i e szpecących ola nejnows:i:yoh fry:i:ur w 6 lekcjach
włosów.
Abonament na miejscu 1 w domach.

k. aptek. Dr. Bayer

e.-

Tarca, Bud, 1Je'>zt

UW1\GJ\: Oryginalne puue·łka OJialrzone są niebieską ban\ienlą z napisem rosyjskin1.

nan

laboratorjum własnem,
Od &od-z, 11 do 1 rano I od 5 do '1 l
p6ł. wlecz. r.1920-12 1..?

yrk • · evignó i@'

RYNEK TARGOWY, przy zbiegu ul, Cegie!nianej iDzieln1i

I
I Wie!Kie ~O~ąti1U~ U[fiiW~iJStawieme 1
~

@
@
~\ł
c„

@

@

3

l·szy raz wystawiona b~dzie rozkoszna PANTOMINA
z BALETEM w 4-ch aktach

~

„Fatalne _Pc~~estępstwo"

~

paryskich".

@:

„Zycie

apajilZÓW

\V tej pantc minie odtańczonym będzie taniec Oj-ra,
Qj„ra, paryskich huliganów i huliganek. Ta pantomina
wzbudziła w Paryżu ogromną sensacjE:.

Ostat i tydzień!
@ Ostatni tydzień!
Występ jedynego w świecie młodego
~
pogromcy
@

@

fit
a!

@

1·

@p. ~o ~ TI GRIT'r~ 11 lwów. @

m
(ii)

~

Początek o godz. 8 i pół wieczorem

A ·oNS: Jutro debiut M-lle ZE'PHORA.
W sobot~. 14 i w niedzielę, ,15 stycznia po 2 pr*stawienia, dzienne i wieczorne.

@
®

~.

10.

.l\UR.lfR

t.ODZKI-13 stycznia 1Ql 1 roku.

--------~==::ei:============-========:c:==========--=-,;;m,,,.=--=---========-========

,1

EO

''

Telefon 15-81.

8.

·--=-"""""-=..,,...==---.............._....,_......._,_,..___________~----...;.;;-

Pifłtek

i Sobota. 13 i 14 Stycznia 1911 r.
spaniały prtogr m v.1 3 c ęścl•oh.
Rorwegji (Wspaniała natura. Ostatnie zdjęcia).
ysł:ępe~< (Drama~ w wykon
najlepszych artystów Zjednoczonych Teritiów „Parys".
iiljo ow Testament (Dramat w wyk
najlepszych artystów Teatrów KopenlrngL U 'iiczna ome janci <Zdjęcie z natury). i znośny
eddi (wyjątkowo komiczny, w wykouauiu 5-eioletniego artyt1ty). Co Kamlllo robił w ś ięta
Wybrzeża

(Wyjątkowo

.E:fil~~J~~~ffil~~~~~

Or~ie~tra:

Trio Koncertowe.

komiczny)

Dycokcja Hutten Ozaps i.

r154-1-1

~~~'~!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!~~!!!'!'!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~~!!'!!!!!!~~---!!!!'!!!!!!łl!!!!'!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!'!!!!!!I!!!!!!!'!!!!!!!~~

Maszyny

A"

„IZRAE

M

:I;;

Kwiaty

świeże, ~

niebywałym

W.SALWA

Dzielna

J(g

4, Piotrkowska .M 189

'felef. Nr. 14-99.

„H. NDLOWIEC"
Handlowiec''
''
,,Handlowiec"
;,Handlowiec"
„Handlowiec"
„Handlowiec"
,,Handlowca"

broni praw i interesów wszystkich pra~
cowników handlowych i przemysłowych.
zamieszcza -;tale wakujące posady.
zamieszcza sprawozdania ze wszystkich
stowarzyszeń polskich w kraju i zagranicą.
udziela bezpłatnie porad prawnych.
daje BEZPŁATNIE premium w postaci
cennych dzieł naulcowych.
prenumerować można we wszystkich kan-

torach pocztowo-telegraficznych.
Numery okazowe gratis.

AUJ. \!~ liedakcji:
arszawa,
CENA: rocznie • . • Rb. 5.- )

kwartalnie • •

„

1.25 ) z

Prenumerata wynosi: w Warszawie rocznie rb. 6,
kwartalnie rb. 1.50; na prowincji: rocznie rb. 8,
kwartalnie rb. 2.

Wszystkim, którzy

Warszawa, ul.

Kantor redakcji:

The Hellas Trio

•
1

Jack Lewis
Angielski

0

kwa.. tet

;;z::: Kaszlowi i Chrypce

Orginal Ward Brothers
~kscentryczni

kaskaderzy.

papu~i i

kakadu,

Prawdziwe

I. 2:ejdow& i

na ROI<.

Pierwszy raz w

Łodzi

Indyjska t:rncerka ogllia,
scena z pii:knemi dekora·
cjami i efektami,

Wspauiała

E sa i..iiscnon
humorysta,

Ił

M' a111'a

agin~ła

karta od paszportu~
wydana z fabryki Laba. na
imię Stanisława Kowalskiego.

108-1-1
aginęła karta na "ruski wid'\
wydana z gminy l:{adogoszcz 1
na imię Józefa Beszorner.
114-1-1

„

Z

agine:ła

Karta

od paszjJOl'tU 1

wydana z fabryki Steigerta,
na imię Józefy Łatkowskie1.
109-1-t
aginęła
una oa pi;isz.portu 1
Z wydana z fabryki l. K. Poz,
nańskiego, na imi~ Franciszki
Krzymińskiej.
106-1-1
r1 ag111~l'a l{arta oa paSziJOrtu,
L,iwydana z fabryki Wienera, na
imię Andrzeja Lipińskiego.

:

113-1-1

Przeciwko Kokluszowi. astmie, pr:r:y
kasilu. katarach kt tan t, oskrzeli i choro·
bach płuc. \'Jzl,u:Jza apetyt,

-

_,„ C-uss1n ,,

Saskiego w

Brześciu-Lit.

Poiwolenie

' 1 agmął bile~ wojskowy wyaany
t.,, przez wo1ennego naczelniku
powiatu łódzkiego gub. Piotr·
kowskiej o wypełnieniu służby
wo1skowej w r. 1904, na 1m1q
Józefa Neumana.
83-3-3

Grand-Prix
Rady Medyczn. ri agmęła

ks1ąieclKa

legnyma·

od 2-ch fi. darmo.1512-0-1

Ogł oszema• dro ne:
M

weraudą.

Orkiestry

pod batutii kapelmistrza
GLZA STEJHA.."f,

ł. placów z frontami na ulicy, Srednią,
Magistracką i Poludniową (od Sredniej ~ 87189).
7588 kw. ł. 11lacu przy ul. S:·edniej :M 135 z drewnia-

wydana z fabryki Libermana~
imi~ MarJi Gołębiowskiej~

m. Łodzi, na imi~ Melidy Fol·
warskiej.
100-3-1 .
agmąl paszporc, wyaany z lJnl1'
Z ny Lućrnierz, pow. lóJzl<iego,
b"
gub: piotrkowskiej, na irni<;; Wa·
Ierji Cebulskiej.
102-3-1
1esuan1e z S·iu pOl\Oi i kuch·
ni z wsielkiemi wygodami, zaginąt paszport, na imit: kkr:
Berka Weinberga, wydan)
na parterze, do wynajęcia 1I14 przez prezydenta m. Łodzi, ze

Nowa seria uurai.ów w kolorach.

RumuńskiaJ

Z

go, na imie Józefa Młoczek.
111-1-1
aginE:ła karta, oct paszportu,

~4-3-3

Prusyłl:a

liRAllUA-810

Koncert

bilet WOJSkowy i pasz.!

Cena fl. 1 rb. Żądać wsz~dzie. l...J cy1na, wydana z. magistratu

1) 36858 kw.
2)

r.1

aginął

~ zagmę.ł'a KSlążka legnymacyjna
wydana z magistratu m. Ło·
Żądać we wszystkich aptedzi na imię Aurelj1 lzydorkiewicz
kach i składach aptecznych.

w Hadze.

ARAalf•BUROF

Hermanie Konstadt

Sodeńskie

Minerane Pastyld.

J.

Ekscenlr czna subretka.

Pod

polecają

!

ULAR·fllPI

Rosyjsko-żydowski

lekarze

FAY'R

Nora Haman
Tresowane

. w
Dnia 16 Stycznia 1911 r. odbędzie się
Zjeździe Sędziów Pokoju miasta Lodzi
sprzedaż nieruchomości 1nassy spadkowej
po b. p.

Z

Z

pasta, przygotowana

Znakomici akrnbaci-gladjatorzy.

Nowośc !

St·-Petersburg, ul. Rozjezżaja .N! 11.

zupełnie

gub. plotr. nagrodzona :i:a szybkie i
pewne działanie na wystawie w Wiedniu wielkim medalem tłotym. Cena
funta 1.20 kop. oprócz przes poc"l,

TOMY

Szczególowy program wysyła sii: bezplatole na kazde tą.danie.
CENA PRENUMERATY: 6 rb. rocznie; z przesyłką, poczt. 6 rb. 50 kop,

S

Z

wAptece ji.Zale\1kiego wKawi 2

NOWY PROGRAM.
od 1 do 15 stycznia 1911 r,

Polski humorysta 1 trans tor mista 1
wykona .Dw6ch Ską,pców", jetlno•
aktówka transformacyjua w 1 akcie,
z udziałem p.p •• J. Zejdowskiego. A.
H\lbnera 1 p-n1 L, ~:jdowskieJ.

tomów najnowszych romansów, opowieści i artykułów historycznych Kaidy tom zawiera około 4 tysi~cy stron drukowanych.

24

wytepia

ul. Cegielniana 34.

Goniec literatury obcej ~
Miesięcznik Liłel"acko-Historyczny.

P

107-1-1

SZCZU~Y

Teatr ,,URANIA"

r133-0

NA

P

na

8. Telefon 158-90.

. 7111-0-0

przesyłką pocztową.

tomów dodatku: zbió,- dzieł
Edgara Allena Poego =razem

Próżna

znł·

r1434-0

~~:

78-10-1
tomany aywanowe gotowe, naj·
taniej, materace 28 rb. para,
garnitur salonowy okazyjnie tanio
do sprzedania. Rozwadowska 11,
tapicer.
110-2-1 I
iwiarnia. do sprzedania z po„
wodu zmiany interesu. Adrese
Zielona M 59, w piwiarni.
97-3-1
ianino nowe, krzyżowe, modeio.
rator tanio sprzedam; go.:
tówka, raty. Mikołajewska .M 25
mieszk. 4.
53-3-3
ldep z piwiarnią oo sprzedania.
.Miedziana 6.
77-3-t

Z wydana z fabryki Poznańskie•

półrocza

kwartalni otrzymają oba dziełka powyższe po cenie znacznie
żonej (50 kop. za oba).
Adres redakcji i administn1cji:

cowników handlowych (Sliska J& 9).

12

rb. 3,
rb. 4,

o Salomonie Maj monie", Klemensa Urmowskiego. Prenumeratorzy

~edaktor J. Karasiński. Kierownik literacki K. Hoff1nan.

12

pierwsze

N

191 t r., wyślemy odwrotną pocztą BEZPLATNIE dwa dziełkz
„Antysemityzm" Anaitola Leroy-Bealieu i „Rzec"

Mi odo wa 3.

flbonament na 1911 r. XXI

opłacą prenumeratę za

105-3-1
auczycielka jc:zyka polskiege
udziela lekcji literatury i historji. Piotrkowska Ja 53, 111-e
piętro, od t 3 godz.

port, wydany z gminy K©ci„
szew, pow. :~czyckiego, gub.'.
kaliskiej, na imi~ Antoniego Wy·
denka i portfel z 7 rb. 30 kop„"
Uprasza si~ oddać w „Kurjerzę
Łódzkim''. za nagrodą 3 rb.
104-3-1
aginęła karta od paszportu,

PREMJA „IZRAELITY":

Prenumerat~ wnosić również moźna przez T-wo pra-

XXI ~

półrocznie
półrocznie

Konstantynowska 7-16,

1

i inni.

JEDYNY ł\IE SUBSYDJOWANY ORGAN PRACOWNil<ÓW
HANDLOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH.
W~cht11dzli I ·go i 15-gc keźdego miesiąca.

pierście

O

Agricola, .I?.- Arn:.iztajnowa. Majer Bałaban, Belarjnsz, teo Belmont, R. Contnerszwerowa., ·Leon Choromański, Jul.ja Dicksteinówna, Wilhelm F6ldman, H..fidler. Leon Gorecki. Kazimierz Grosman, Jerzy Guranowski. Czedaw Halicz, Jan A.dolf Hertz, St. A. Kempner, Henryk Kohn, Jerzy Kornatowski, Leon tichten·
baum, Henryk Lichtenbaum, N. Likiel't,J. M. Muszkowski,
Wł. Nawrocki, Hemyk Nasbaum, Ignacy Radliński,
Bolesław Roz .tański, Eug. Sokołowski, Mieczysław
Sterling, Wojciech Szukiewicz, 8t. Szymański, Józef
Wasercug·, Adam Wizel~ A.dam Wolman, Piotr Zubowicz

wyborze POLECA najtaniej

i Zgierska Ka 7.

został

publicystyczny poziom pisma przez zwit::kszony i odpowiedni dobór współpracowników z pośród wybitnych
sił naukowych i literackich·
Zespół współp1 acowników „Izraelity n tworzą:

1to~liny, f>u~iefy i wieńce
w

10 rb.

„IZRAELITA" jest jedynem u nas pismem polskiem, po·
święconem kwestji żydowskiej, oraz zwalczaniu . wszystkiego, co
stoi na przeszkodzie obywatelskim dążeniom Zydów-Polaków.
Od czasu wznowienia wydawnictwa „Izraelita" daje czytelnikom znacznie obfitszy materjał aktualny i historyczny, a zara-

zem podniesiony

i

sprzedam zaraz. Wi·
dzewska 145-16.
80-5-t
aszyny dwie Singera, pięknie
szyjące: nożna 18 rb., ręczn~

Tygodnik naukowy, spoleczny i literacki,

434-320

b~benkową

niową

u1·c~nirQac'
ul. Ka~~3n..:_;2 .
u n' ~i~~~n!:s~~ż~:
Młody cdow1ekl zonaty zna-

.N2 4066.
74-3-3
Od 1-go kwietnia r. b. potrzebn}
•
jący dokładnie języki polski jest LO AL, składający si~ z
1
i ruski, czyta i pisze po niemiec· 4-5 pokoi, przedpokojem, kuch·
1 ~uszerJa. ku, posiadający chlubne świade· nią i wygodami na parterze lub
Cegieh1iallla 23.
clwa poszukuje jakiegokolwiek I_-~ piętr~e, W.ś~~dmieściu .(mo~:
zaJ~cia. f.askawe oferty w Re- hw1e bhze1 h~Jl tram~a~owe1~ 1
Przyjmuje od 10 i pół do 12·ej dakcji Kurjera Łódzkiego" diet Oferty sktadac w admmistraq
85-3-3.
.Kurjera Łódzkiego" dla I. M: s~
J·, w. G.
62 _3-.s
:_~~~-+~~~-~-E*;.~*:·~~'1J~~*;ś==~:....,~_:::;o,;;.....___w_p_o_łu_d_n_._i_o_J_4__a_i~_s_~-·~e_c_~?_r_.- - - - - ~
Nll 8828 1.
J:teuat,~or od.oowiedt:ialnv M. Bonifacy Hiller.
'W drukarni St. K.l1azlrą. :Gactlod.nia &7,

nym domkiem i stodołą.
3) 17439 kw. ł. placu przy ul. Sredniej,
4) 16875 „ ,,
„
„ 11 .M!ckiewicza
Bliższych inbrnrncy; udzielają codzlennie wykonawcy te:..•~mentu: PP• AdoH Dobranicki (Nowomiejska 19) i
d·r Edmuind Krakctłwski (Srednia 4)
16-6-t

D

l

~

ełioro b)" kob.aece •aI

•

