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Wtor~k. dnia 17 stycznia 1911 r,
Redakcja i administracja .Kur]
fódzkłego"
~ sit w lokalu przy ul. Zachoaniej Nr. 31.
lnteiesowanł do redakcji zgłaszać się mogą od

Prenumerata w Łodzi wynosi r znie t odnosze-1
Cena ogłoszeń~ 1-sz st na fi{) k<>p. za ·Wfers)..
niem do domu, przesy1ką pocztową qa prówincję lub lub jego mfejsce, nadeśłane 50 ~ •.,,,ne;tró~ogi i re„
do Cesarstwa: rb. 8 kop. 40. Pótrocznie rb. 4 I<. 20, , kłamy 15 kop., dgloszenia zwyciajne 10 k<>p. 'Orobn. ·
)do 12 w DOłudnie i od 6 do 7 wiecz.
kwartalnie rb. 2 kop. 10, miesi<:cznie 70 kop.
oełosienia P/, kop. za wyraz.
Administracja otwarta od 8 rano do 8' wiecz.
Za przesyłk~ zagranicę dolicza siE: 60 k. miesięcznie.
Ogłoszenia zamiejscowe: I str·ó~ •• trekłan1y po
Adres tele~raficzny: „Łódź Kur]er•
Zmiana adresu 20 kopi
TELEFONU Nr. 2!>3.
. 20 k., zwycz. t>"o t 2 k. u wiersz petit~w~ fub'jegd mief.sce .
~kopis6w nadesłanych redakcja nie zwraca, za artykuły nieoznaczone z góry ceną, honorarjów administracja wyplaca6· nie btdzia.
1

Agentury: w Łodzi Biuro og.ł. „Promie6 1' . Piotrkowska 81. W Pabjanicach A. Wadzyń'· ki, Zamkowa 416, róg Długiej. W Zgierzu Al~ ~ielas, Pocze~ Tramw; Nowy Rynek
:WYł.ĄCZNE PRAWO przyjmowania ogłoszeń w Rosji, za granicą i wKr01estwie Polskiem, oprócz Łodzi i okoliey, oddane jest Dmnowl Ha1idlówernu L. i E. Metzł i S-ka
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~złerna~fe ·l1rzea~fawienie

TEATR POPULA ONY.
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We środę, dnia 18.go ·stycznia o godzinie 8 min; 15 wieoz. · daną 11.tcla:k
słynna tra gedja Szekspira

ROMEO

~ilety 11.0 . ni:ł_ .nyo~ p

:;;_ $&Lhl -MSJ4

..

•

JULJ

I

ie .do p~ł,ow„ cenach są ~ nabycia w administracji „KurJer~ Łódzkiego", Zacho_dnia J& 3_7 1 .;~odzi'eńJ'>d~~~,l;,Aiorc3(wiecz ~
Reszta ~1letow .sprzedawana bi:~zte w kasie teatru ~d godz'!J; po pot.okazaniem kwitu od opłacone1 prenumeraty za mresfąt st}Yezefi 1911 roku.

Sprze~az w ad1!11n!straq1 trwać będz1e codzten do środy_ 1_8 st}'.,czn1a do ~od~. 5 po poł.
we srodę, JUZ po c;:enach ~wykłych. Adm1mstracia sprzedaie bilety tylko za

TERTlł WIEL~I~

wSOBOTĘ,

dn 21. stycznia 1911 roku.

Na

....

~ZeCZ

ro~~tow1a R~tu~~ow~~o

w·Ielka M'askara a
~d

udziałem BALETU Warszawskich Teatrów Rządowych, który o północy wystąpi pod „drzewem świadomośd dobrego i
złego". - Początek o godz. 11 wieczór. - Bilety wejścia po 3 ruble. Bilety wcześniej nabywać można w cukierniach:

z

W~go

Roszkowskiego (Piotrkowska 76) i W-go Konrada (Nowy Rynek).-Strój obowiązujący: dla panów frak lub kostjum,
rl1a pań maska lub domino. Demaskować się nie wolno. Maski można będzie nabywać na miejscu. Cudzych lóż zajmować nie wolno.
r.176-3
Ni.niojszym mam zaszczyt zawiadomić Sz. inte.
11tsant6w ie p. Rachmil ł,.ukin z dniem dzisiejszym
pUeHtal u mnie pracować, przeto upraszam o niewydawanie mu zadnych pieniędzy ani obstalunków:
l40-2-1
Ludwik Gluck,

KALENDARZYK.

Wtorek, d. 1i stycznia 1911 ·r.
Antoniego Op.
Jutro: Katarzyny, św. Piotra.
Wschód słońca o godz. 8 m. 13.
Zachód słońca o godz. a rn. 48.

Dziś:

Na przełomie.
-'7Minęło _przeszło

stulecie, w którem
;naród połski w rozmyślaniach pokutni·
:rzych, śleczy nad badaniem powodów
łSWego upadku. - Jego włalini myśliciele
'.i pisarze nie wahali si• jątrzyć nic:za.
1>llźnionych ran, byle -Oociec do słusznej
~jagnozy.

A il~ż rożnych obcych, życzliwych
iub wrogich, dotykało sprawy polskiej,
~c nas to wyrzutami, to taniemi ra~am,. Nawet nowy król Siamski pisał
~ Ox~ordzie rozprawę o przyczynach
;t>Olłtycznego upadku Polski•.•

fi

Koniec:_ państwowe' c;:i polskiej ·pr1.y·

ność, która stopniowo ·przeszła nawet
pewną niechęć: jakże rzadko np. spo-

w

tyka

się

w literaturze zagraniczne] do-

datni typ polaka!
Tyle co do opinii odleglejszyth Ju.

dów. Ale weźmy najbliższe, sąsiadujące
z nami kraje. jak tutaj z dnia na dzień
pot~inieje dawna i rośnie nowa. niepohamowana, a bezwzględna nienawiś,ć ku
na ml
Wśród narodów, których ekspansji
politycznej padliśmy ofiarą, pogląd taki
miałby może nieco uzasadnienia w uczuciu • wyrzutów sumienia", którym za•
pobiega uzasadnianie potrzeby gennani•
zacji i rusyfikacji. Może nadto być to
ch~cią odwetu, za poczucie krzywdy,
jaką w sercu polaka posiała niezapom•
niana przeszłość. - Ale ilekroć mam
w ręku hakatystyczne niemieckie lub na.
cjonaHstyczne rosyjskie pismo przekonywam sie, iż nie może tu być mowy
o odpłacie ..• tak nienawidzieć polak nie
potrafił i nie potrafi, nie umie on nienawiści swej lak uogólnić, tak ui>ezwzględnić. Nie posiada ona w naszym
narodzie tych cech szkodnictwa i niszczycielstwa wz~ędem innych, bo posiada źródło swe jeno w miłości do swojej
ojczyzny. N1e jest a2resywną - zaborctą, jeno pasywną ochronną.
Ale to otwarcie i zaognienie daw•
nych ran, chociaż: jest bolesne-to jed•
nak. nie jest ono niespodziank~: parnię·
tamy straszne razy 1 które je nam zadały. - Przeżyliśmy je wówczas i zżyli~my
sic: z, nimi o1'ecnie. - B0li chyba najw1~cej to, iż w gojeniu ich następuje

t Whtśn.10 na Okui rozwielmeżnienia
JJl5 clowo~.-iowej;. moie właśnie. dlaDftl ·~.
ł ,wówczas„ w cy•
u~~ Ś':\'1ec1e wiele współczucia.
•ill-AM-·--\V - ob.ol~t~ daJs~a , iwłpta...

a

.

Natomiast nowemi Si\

paście nienawiści, jakiemi
rusini, litwini i żydzi.

poniekąd na·
w nas godzą

Wprawdzie zatar-gi z rusinami mają
swoją długą przeszłość, której poruszać
tutaj nie będziemy. Ale takiego napię
cia, w czasie. bqdź·co-bądź pokoju, nie
osiągał
nigdy pono polsko•ruski zatarg.

Lwów, a m~s }>ez _„ogródki wyrzijcają, za
San. Na Litwie chcą nas gwałtem i to
niezwłocznie zliłwfnić1 wyzó~ r.a~ ~ na.
s.zego stanu pesła'dmtia,
iroz\Volit.
żyć obok si@bie na phwaeh równego
z równym.
W Wi1nie chcą, w kościołach kaz~
tyli<<> po mewsk'u "'dbec eatej polskiei
ludności i jeno garści litwihów; - toi:
~dzielndziej prawoqawcza Dumfl pragnie
zabrać nam cały Chełmski szmat ziemi
i z nfm pół miijona rodaków, ·którzy
1"?ekomo symu1Ufą tylko pólSl~ość, W
Wlelkol"'t:sce urąg~ą ~ywilizacji, wydaj'!
l'rawo o W:9'\Vłastczenfq, i strzechę kmie<
cia polskiego chcą zamienić na wóz cygański Drzymaty.
Nakoniec najście t.~w. litwaków
zabiera nam miasta, pi'zyszłe polę roz·
kwitu mieszczaństwa polskiego, rusyfi.
kując ulice, _
a w dom:U i prasie germanizując naszych i;o1skich . eydów.
. Siła iłego . na iedrt~~! .Gdzi.ą
Wl<:C riaTM!:& ~t Ua'S~ ltfat;:{riasze me.·
15'~ i ł'l,Bsl: ~~ ~'t ~ ~de.~ mfeS.zka
ten 2b ml]•l'I~ _ nęrói . ._d:o~, ty\c:ell'l
swej . k.utt
.· . nry ~· ff~ w~kr ·SW"e: fmle.

me

Dość wspomni eć dwukrotne sposponowanie polskiej wszechnicy, śmierć Potockiego, obstrukcj~ sejmową, tragikomedję Kochańczuka. Okazuje się bodaj
dziś, iż my, którzy nie tylko nie prze·
ciwdziałaliśmy, ale sam1 wspiera1iśmy
rozwój narodowóściuwy rustn6w, f~$feś·
my dziś przez nich najbardziej znienawidzonym narodem, Mrdziei ni źli ci,
którzy do chwm óbecnej wydaj(ł f'rawa ~o~ er. ~ .-~ .· w.~a~b
zakazowe przeciw ruskiej mowie i wie- cywj'fi~acji ~~tattif? . A •.r~~ .gazitł1 na
ród teh tił:dzte nftat granice _·swego- by•
rze.
towania
za lat pięćd~esiąt~ sto; ie,sli na•
Odradzający się litwin zupełnie w
poru
tego
nie ztlzie~y, a s.odiwm od·
ten sam sposób tral<tuje na3 na Li twle porem na))asfnfR'a
nle od'e'ptht1~?
i w niektórych dzielnicac!1 Króle$twa. I

tu wygląda, jak gdybyśmy my to zakazy-

wali druku litewskich książek, my tamo·
wali ich samorzutny rozwój.
Tenże syk nienawiści z żarg~nowo•
żydows1<!ej prasy. \Vydaje się, iż przed
wieki myśmy ich zestali do Polski 1 dziś
znowuż ich do nie} zsyłamy.
W w·atce tej nie masz sz~ on i d~io
bu orka: je11t zaś ż~dło ~adziny, l<t6ra
nas zatruć 11hc~ jadem nłenaw fici. Ci
wszyscy nic walCZ'l , • sw•jc pruu, ale
w nasze godzą. Nie tyle im chgazi g
swoje zdobyc.e, co 1.1tratc: przez nas na.
szyci1.
' Boć prosu~,

w . .Galicji r·u~iczą

,
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całego szeregu ok61n ików, wy- \>ortugalja. Tam teź najbardziej~ jasno
Naogół biorąc, w roku ubiegłyn1
przez poprzedniego ministra oś· i dobitnie ujawnił się charakter procesu 1910, przy spokoju, jaki panował na
reprezentacyj. wiaty Schwartza, a krępujących w znacz• c1 0j rzewania, niezadowolenia i fermentu arenie mi~dzynarodowej. nawie d :iiło Eu„·
nej formy, zasadniczy warunek - rów- 11ej mierze prawidłowy bieg szkolnictwa. ::,,_J ołecznego. który stwarzając atmosferę ropę masę klesk: zaburzenia, rozruchy,
Podobno minister Kasso zami~rza duszną i dokuczliwą w końcu końców walki parlamentarne, kłopoty budżetowe ,
nouprawnienie wszystkich i wogóle rówokólników, musi wywołać ostry i raptowny kata- pomór na królów (i to najlepszych) ,
11ość praw obywatelskich, ba! nawet sa- cofnąć liczne z 1, ośród tych
me te prawa nie istnie j ą. Oczywiście, aczkolwiek r.ie odważył się p. I<asso ldizm, który ma o tyle silne podwaliny, detronizacja, groźne walki ekonomiczne,
gdyby ta kardynalna zasada praworząd cofnąć okólni!< w. Schwartza o pozba· .le jest i musi być przyj~ty przez świat burze, wylewy rzek, etc. etc.
nie jako rzecz przypadku, a jako natu.
l może nie byłoby gdzie zatrzym~~ lt
nego ustroju par1stwowego miała u nas wieniu praw szkót żydowskich.
mógł co• ralny rezultat długiego procesu, -wynik- zm~czonego tylu klęskami wzroku, gdy„ .
Nowy minister oświaty
zc.stosowarne nie byłoby nawet mowy o
j;akiemkolwiek ograniczeniu żydów gdzie- prawda uczynić to, wydając nowy, od· .tego na gruncie rzeczywistych warun- by nie postępy swjacji. które zadziwiły
świat cały i stanowią naszą chlubę i na„
kolwiek. a więc i w naszym samorządzie powiedni okólnik, wolał jednak przeka- ków otoczenia.
To też wszystkie mocarstwa euro· dzłeję. Srnierć wielu, banko wielu śmielr
i w prawie zamieszkania żydów w Rosji. zać sprawfł tę do rozważenia radzie
wówczas inny wpływ w ministrów, by tym sposobem odebrać pejskie, nie bawiąc się w krytykę i nie szych lotników nie ws trzymała i nie ~~\ielibyśmy
możność a~itowania przeciw strojąc sic: w obłudne szaty dogmatów, zastraszyła nikogo, przeciwnie, a racze!
Dumie, mielibyśmy możność istnienia w prawicy
uznają rzeczpospolitą portugalską, o iła podnieciła.
Kraju Zachodnim, a naplywowa iala ro· sobie.
Poz.ostaje nam tylko życzY"c, aby
O owy podatek. W tych tylko oczywiście wykaże ona tyle życio
.;yjskich żydów, l\tórzy grożą zalewem
ciężką
przetrwa
źe
energji,
i
siły
wej
bezpieczeństwo awjatoró\~
jaknajprE:dzej
poct
Petersburugu
w
si~
odbyfa
dniach
powroz
płynęłaby
d
o
miastom,
naszym
dosięgło poziomu icn wielkiej odwagi.
Wówczas nikomu nie przewodnictwem wiceministra skarbu na· chwilę, jaką teraz przeżywa.
~em do l~osji.
Francja po przebyciu kłopotów budprzyszłaby w Polsce na myśl rewizja rada w sprawie podatku wojskowego.
na początku roku, po prze•
żetowych
projektowi
pierwotnemu
niej
na
Nadano
naszych
poglądów
ustalonych
starych,
aa rolę i prawo ol>ywate1s1de żydów. prawa poslać nast~pującą: Uwolnieni od trwaniu silnych i groźnych powodzi. po
i\adeci, mając w dwuch Dumach prze- służby wojskowej szeregowcy pospolite- zaburzeniach parlamentarnych i lrnmpa1
wagę, nie potratili zasad równości prze· go ruszema pierwszej 1 ari.;g1cj katego• nji wyborczej, która wy~unę.fa na szero·
w
popularną
pol 1 tycz 11 ą
prowadzić, woleli nalomiast wysunąć na r;i, oraz zaµasowei floty op l acają poda· k ą widown i ę
6. Konfiskata. z nakazu wła·
Ci zas, któ- całej Europ1e postać Bnanda, i wreszcie
czoło swe 11rezisiczalne projekty agrarne. tek w sumie ti rb. rocznie.
· Za to trzecia Duma zamierza nas rzy :si~ uchylili od służoy wojstwweJ i po całym szeregu awantur pdlilycznych, dzy w Po:wańskiem skonfiskowano w
.)bdaizyć samorządem, ale nie tal1:irn jak z03talJ przyłapa111, do 34 rolrn życia JUi\ sprawa Dueza, Rochetta, walka o mieszkaniu sędziwego literata, p, Józefa
różnę
Gnieźnie
w Rosji samoriądem ziemskim i miej· pJącq lrnrę, równającą się podatkowi szkołę swiecką etc. etc„ przeżyła . duży Chociszewskiego, w
rze.
i<alenda
i
książki
1<0·
:)trajku
sie
n
r
c,
w
ny
wewnętrz
kryzys
u.
em
etui
I
ro
le
cz
skim, klóre w Ważniejszych sprawach
O Gbowiiiiz k owa &powie ź. leiowego.
6. Zgon po l aka-admirała,
krajowycl.l wzajemnie oddziaływają na
jest to bezs przeczn ie również jęden Admirat Edward Szczęsnowicz, pol ak w
~jebie, wesµół rządzą, lecz tymczasem Według rntorn1l.l.:11 .uirz. W1ed. - zmt:•
miejskim. 1 ym sposobem wpływ czy. sionem zostało rozpurządzenie, na któ· z kataklizmów 1 l(tóre maJq głębokie swe służbie rosyjskiej. ~marł w tych dniach
sto polslde1 wsi, przynajmniej na razie, rego mocy wszy'Scy urz~dnicy i kance• przyczyny w procesie wytwarzania i do· w Petersburgu.
Nazwisko jego stało si~ głośne pod„
na miasta i miasteczka zostanie usuui~ty. liści instytucji rządowych obowiązani skona! ~rna sit; w swiaaomości .społecz„
zaświadczenia nej .v war;,twQch iudowych.
sl-.:ładac corocznie
byli
obl~żenia Portu Artura, gdzie
czas
Ą że w tych środowiskach gra1ą żydzi
spo0C1byc1u
o
duchownej
zw1ert:cl111osci
dowodził pancernikiem
Szcz~snowicz
poza
iż
·
bowiem,
jest
Oczywistem
różnej barwy (lttwacy, sjoniści, żargo
komunii, Urzędnikom oświad· wpływem i znaczeniem jednostek kleru- "Retwizan", uszkodzonym przez min~
i
wiedzi
nawet
czasem
nowcy, i t. p.) wielką,
cwnu WSlakże, ze poządanem jest, aby Jących, l<ryje si~ ruch ludowy, ruch so- Japońską przy pierwszym nocnym na4
?rzemożną rolę, więc jedyna istniejąca
wy peł niali ścisłe wsiyst1\1e praktyki rei!• c1a1ny, który, wzrastając w siły, zagraża nadzie
torpedowców japońskich na
;amorządna forma społecznego gospoUzię- twierdzę.
społ~czno·politycwemu~
ustrojowi
gljllt:.
darstwa, okaże się w Polsce nie polsl,ą.
O i1iiary i wagi. Ministerjum l(i energii briand'a i tchórzliwości fran·
Szczęsnowicz był jednym z lepszych
Mamyż ternu, jak cego sobie życzą kahanu1u 1 przen1y::>łu cJ.la zw1ększarna kon- cusldch "bourgeois", którzy podtrzymali znawców sztuki minierskiej w marynar ...
Jeci, dopomagać?
w dyktaturę Jego, franc1a chwilowo unika ce rosyiskiej. w Porcie Artura otrzy„
Nadto obdarzają nas systemem kur- troli publlCZllOSci zam1eri.a odtworzyć dla
jeszcze 25 IZO
ct:asie
rn1Jblizszym
mał nominację admiralską.
w1~kszego pr.1:ewrolu.
!alnym i stwarzają specjalną kurJę ro·
::,pi ć:hVdz;arna i111ar i wag, ora..:: µewną 1cll
~Jagnię z "iudz ką głową•._
Sprawa jednak nie jest sirnńczona i
syjską, która, zważywszy na to, iż przez 1rn1ł ą ludnoś załatwiona - daleko nawet i do tego.
w rzeźni miejskiej w Sewastopolu
Walna liczba zamieszku1ących Królestwo 11-osć w 1111eJScowośc1acn
L . ą 1yllw na pewien czas w 10Ku.
Trzeci poważny ferment wewnętrzny śród zabitych owiec znaleziono dwa.
cosjan należy do stanu urzędniczego,
1<ów111eż na I mjach koleiowych b~ rozwijał się w Anglji równiez prawie rok potwory: jeden bez pyska,· nosa i oc~u.
Jbtecuje nm.ć z góry charakter zagra•
d•l kur::>owały wagony z odpowiet1111m1 ca ty. OJ t:zasu wyborów styczniowych, rozwini~ty zupełnie, drugi p ot1,.\ ór miał
żaiący 11aszy1t1 narodowym interesom.
urzęa11ilrnmi dla powyższych czynności. które dały przewagę · liberałom sprzy„ dokładny kształt ludzkiej głowy · z tą
Naa;opularniejszy w Poisce rosjanin,
mierzonym~z partją pracy i irlandczyka- różnicą, ż.e na miejscu nosa było oka
czcigodny poseł l<oaiczew, w arlylrnle
mi, wysunęł·a się na porządek dzienny Cały korpus iagnit:cia jest normalny„
„l\uqerowi Porannemu",
przęsłatiym
spora liczba spraw, które spowodowały jagni~ta, jako nadzwyczaj rzadkie egzem·
zapewnia, iż part.a Wol11ośc1 Ludu nie
zac.ętą wail<e pariame[ltarną. którą prze· plarze0 umieszczone zostały w muzeum
wy•
111ę
więcej,
wyrzekła :>i~ 1rn::;, w
·
niesiono do oslalecz.nej decyz.i\ na sier- patologict.ho-anatomicz.nem.
u;el<ła się 11awet idei aulo11om1i polskiej.. A Chiny a Rosja. ,Berliner
·
szą arenę.
Umiemy uceiiić doniosłość dla nas, i
Sprawy te są pierwszej wagi (izba Tagebiatt" donosi na pods~awie in!orm~
·u.ebezpiecie1·1stwo dla kadetów, podobnej
gran1~ą
autonomja Irlandji, system cel· qi, zaczerpmętych z. powaznych . zród~r.
!ordów,
"1.lcldarai.:ji w cl1wlii obec11ej. Ate c~emuz ,
ny etc.) i stanowczo ich rozwiązan!e że w Chinach panuje gorący rucn, Si{:e„
w prak1yct:, pod wzg!Ędem ideowym,
dużo zaważy na przyszJych losach pan- rowany przeciwko Rosji. Chiny widocz„
me cllcqc uan1 pozwolić mieć swoje
Z~y to był rok! Stanowczo zły!
nie przygotowują si~ energicznie do wojstwa.
whts11e zda1J ,e wo.:. wJasnej sprawie Zły i dla monarchji i dla republik. MoSmierć kr?la Ed-.yarda Vll n~ chwi· ny z Rosią. Brzegl Amuru pośpiesz.me
Qutonomiczrne, jednem słowem. rządzić narchje zapiszą w czarnej swej księdze
s,ę w Si_JI awit:: samorządu m1t:1sk1eg,o? rok ten, bo wrył się głęboko w pamięć lę prze1:wała 1. p_rzec1ągnęła te~mm wy- Sij fortyfiK.owane- 1 obsadzane regular.Hawtt gdyby opi111a uarodu polstm~go z powodu śmierci dwuch najpopularniej- borów 1 odwornme do decyz11 narodu. uem WOJSkiem chińskiem.
A. Sprzedana głowa.. jak
l\lórzy mu tę szych monarchów Europy i z~ttronizo Próbowano zatatwić sprawe w_ drodz5 ·
była 11i1.ą , amże:1 ~ych,
kompromisu, lecz bezslrnte~z.me. Wy· donosi berliński .L.olrnlanzeiger„, w Zil··
zt:: :::iwo1m1 wspói· wania trzeciego.
.vo ln uść 11a równi
bory jednak, na które tak hczon.o, Rte lertlfalu, w Tyrolu, pochowanQ bez gło·
c;l.>ywa Lt.1..imi wywakzyć przyrt:t::k aJC1(
fVfonarchje noszą bowiem żałobę
b t1ue!1.: µ11.yl\ład polui;wny, 11awet po Edwardzie V ll angielskim i Leopol- dały o!~reślonego rezultatu_. Zwyc1~stw~ wy zwło~i niejakiego Rieser~, który _po·
cz~ś...tuwo H.lt:11tyczny. Prz.eciez w Du- dzie il belgijskim, a pół-żałobę po Ma- pozosta~? po stro~1e ll?erałów,. lee~ siadał głow~ niezwykłej w1elkośc1 r za
w1~kszo_sc, . 1al<ą om pos1a~a1ą. me aa życia sprzedał li\ pew~emu _ uczone mu
1111c dozy t rząd proJekt równoupraw11ie- nuelu ll portugalskim.
~1;oznos~1 1 dostateczne) s~ł,Y•_ ~y za 1,500 1wron, gdy wu:c R1eser umarł:
1111_
strou111a ru..,1,rn 1 iydow w fmla11dJ1;
Republiki równiez 11ie mogą zapisy111\„lv. u Wolno.: <.:1 Ludu oświadcqłu się wać do jaś n iejszych kart historji 1910 wiesc veto izby lordów 1 za_ł~tw1c s~ra- uczony upominał 51 ~ o głow~ nabytą, ,1
µr 4cc1w temu prawu, tw1erdt.1lc. JL jl!st roku , który odznaczył si~ w ielu zbroj- \\!~ 1rlandzl<q. Ko~scrwatysc1 ~~wiem otrzymał lq od rodziny zmarłego.
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P. Mienszikow·
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samo

gdyż

chary!

się balon

niemiecki z dwoma

żeglarzami.

Balon wraz z podróżnymi odeslano

hlłodociaila

do

kancelarji powiatu.
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matka.

Przedstawia ·e

W

dniach w Wilnie w zpit· lu św. Ja~óba dwunastoletnia dziewczyna powiła

dziecko.

dla naszych prenumeratorów.
W przyszłą środę, dnia 18 b. m.,

-

J4ały feljełon.

odbędzie

się

w

czternaste z

teatrze

popularnym

Pzędu

przedstawie-

nie dla naszych prellłume1•atorów„
Dane b~dzie poetyczne arcyd zielo
Oziennikarz na łamł:yn1 świe·
Szekspira
p. t.
ci~.
Umarł pewien dziennikarz i kazał
sobie do trumny włożyć kwiat lilji i

.swoj~ nieodstępne nożyce, ażeby zabrać
na tamten świat wszystko co miał. Bowiem nie pozostawił po sobie ani żony,
ani mniej wi~cej dziecka, ani - broń
Boże majątku, ani nic takiego, o

„Romeo i Julja"
Utwór to

p1er·.vszorzęJ1.c1 Witrtości;

a niesm1ertelue uczucie miłości u,ęte w
ramy wspaniałych obrazów dramatycznych 1 piękna wreszcie interpretacia zdolnych artystów dają zupełną rę1<01mię,
::zem wartoby mówić. Tylko jeszcze w iż przedstawienie to czytelnicy „l(urjera
prawą r~kE: kazał sobie zatknąć „ wieczne Łódzkiego.• wypełnią
do ostatniego
pióro" do napełniania, a w kieszeń tro- miejsca.
chę niezapisanego
papi:!ru, ażeby mieć
Bilety można nabywac w Admimna wypactek jakiejś sensacji.
stracji 11 1\urjera" po zniżonej prnwie do
Pochowali go na koszt redakcji potowy cenie, dziś do godz. 8
w sposób całkiem niesensacy.iny, wi<;c wieczorem, a we środę, w
sobie leżał w trumnie, 1ak król, i nie dzień przeostawie1nua do gc•
ruszył nawet piórem. A że dziennilrn- dziny 5 po południu, zaś od gorzem był bardzo cnotliwym i miał duże dziny o po południu,-w l\c1sie teatralnej
zasługi około rozwoju dziennika, w po cenach zwyczajnych.
l<tórym wspóJwycinat najtęż~ze artykuły,
l\ażdy z prenumeratorów, po oka·
przeto znalazłszy s1~ na tamtym, nie- zaniu kwitu z opłaconej prenumeraty
znanym sobie - chyba tyłlw z opo~ za ostatni miesicie, ma prawo do nabywiadunia, - świeci~. udat siG pro-to cia 4 biletów· po zniżone1 ce111e.
1o nieba, ai.eby w nit:m stale zat<edakcja
mieszkać.

„Kur. Lodzk."

Lecz już w bramie niebieskit>j, do
t<.tóre1 śmiało zapukaJ, spotkała go
mała nieprzy1 emnosć.
Oto odźwierny

fllebiesk1

sw.

Piotr,

w bramie

stanął

i

~pytał poważnie:

-

Dokąd?

-

Do llieba.
A czem asan byłeś na ziemi?
Dziennikarzem.

•-

Nie

Ależ

można.
Ja, św.

Piotrze, byJem cno•
Lliwym, bogobojnym. dzielnym dzlenm~arzem, najlepszym sprawozdawcą, nieustraszonym polemistą, nieprzebłaganym
krytykiem.„
- Właśnie dlatego nie wpuszczę
-

ciebie do rnebu.

-

Ależ

tyle cnót„,

Nie trać czasu synu

atramenlo ~
wy,· bo w niebie niema dla ciebie miejsca;
-

oądź zdrów!

I po tych słowach św. Piotr za!rzasnął bramę aż się eh mury zatrzęsły,
dziennikarz zaś udał się prosto do
;>1ekła

i zapu\rnł do I.mimy.
- Kto taki? - spytał odźwierny
piekielny.
- D:i:iennikarz.
I owszem. A iakie twoje kwalifi1rncje?
- Byłem cnotliwym i bogobojnym.„
- Aha, aha.„
.
.
- .„nieustraszonym polemistą„. meprzekupnym krytyl~iem...
,
- Takich tu nie trzeba; bądz zdrów!

-

Ależ.„

Bądź zdrów, bo

tu

przep ełnie•

nie.„

l zatrzasnął bramę.
Dziennilrnrz
1;;tał nieporadny prz.ez chwilę i puścit
6ię w wędrówkę.
drodze zebrał
innych niewpusz.cwuych ani lu, a111 tam,
albo
stąd
1
stamtąd
wyrzuco'.1ych, założył z nimi
dzie11111k p. t.
„ł<UfjCf Niebiesko-piekielny a
i Od.ląd

eo

stale bywa raz w mebie, raz w piekle,
bo go wszf;dzie wpuszc:zaią na podstawie„. leg1tymacj1 aiienntlrnrnldt:)
~?).

Iem próby i

jeśli

br:dą

zaczqły tytll•
się opłacały

=

+

tych

Automobile kursować

w

czysław

Szkoła zawodowa. Staranależałoby zrobić z poniem Kola Z1e1llia11ek w gub. łomżyń
w przeciwnym razie, \veskiej ma powstać wkrótce szkola gos<lług przewidywać publicysty rosyjskiego,
podarstwa domowego dla dziewcząt wiejstanie się tak, jak w śnie wieszczym fa- skich.
Szkcła ta otwarta będzie na wio·
raona egipskiego - chude krowy zie- s11ę w Oslroic:Le lub
Sniadowie.
~1ą tłuste.
Baloa~ niemieck~. W WyI 10 wszystko z powodu Bu· sokiem Mazowie1:kiern onegdaj opuścił
Toż

o godz. 4 po potudniu

sali wykładowc1 przy ulicy Zawadzkiej
nr. 17 odczyt, który wygłosi p. Mie-

przedsiębiorcy, liczba ich
zostanie po:
DOI11i:1il\:ewicz:
„O człuwieku większona.
bltawe stow~l"ZJSZ~n&e. kopalnym".
Automobile
zatrzymują sie stale
Władze
;.:alegaliwwa1y stowurzyszen!e
(a) Z Towar~ystwa „A. przy zbiegu ulic Piotrkowskiej i Pasażu
zawodowe lekarzy wu1SZi:lWSl<iclJ.
cihi·Ezer 16 • \\' lokalu przy ulicy Mayera; przez dwa dni ubiegłe były cią

finlandzkich w Rosji ograniczyć w takim
:;topniu, w iakim prawa rosian sa oj!raniczone w Fmlandji.
Zapobiegałoby to kolonizacji finlandzl<iej w Rosji.

lakami,

~tycznia

Nr. 13.

Szkolnei nr. 4,
g61ne zebranie
„Aclii-E·ler".

odbyło się wczoraj o~
członków Towarzystwa

gle w ruchu.

=

(a) Z Tow. „Lina• Hace

Zarząd Tow. „Linas-Hacedeku
Przewodnkzyt na zebraniu p. N. opracował sprawozdanie z działalności
Liskowski. Następnie odczytane zostało tej instytucji za rok ubiegły.
sprawozdanie z działalności TowarzysPodajemy niektóre dane z tego spra·
twa za rok ubiegły, które przyięto i u- wozdania.
chwalono za~oiyć: przy Towarzystwie
Otóż w okresie sprawozdawczyni
kasę poźyczkowo-oszczędno3ciową. h.a- wydano biednym kefiru 27,079 butelek 1
sa będzie otwarta wkrótce i ma wyda- mleka 17 ,883 lnvarty 1 wina 1,980 butewał pożyczki do wysokości 400 rb.
lek, koniaku 156 butelek, soku 11053
Do zarządu Towarzystwa wybrani butelki, cukru 21,135 funtów, herbaty
zostali pp.: Laskowski, Flatto, Sielber- 19,652 łuty, pomarańczy 1,100 sztuk, i
blatt, Neudorf, Goldblutt, li. JV\inldnow. cytryn 1970 sztuk; wszystko kosztowało
F. Bornslein, A. Schlesser, Sz, Cza~i Tow. 8, 196 rb.
lewski, H. Sielberstein, B. Szeinlber, P.
W ciągu roku sprawozdctwczego
Rosencwejg, Grubińsld„ Milchman 1 Lu- Towarzystwo wysłało w 6)J4 wypad•
bin; do 1\omisJI rewizyjuej powołani zo- kach swych pielęgniarzy, a w lokalu
stali pp.: Łucki, S. Luider 1 I I. Gorfin·· Towarzystwa udzielono 4,585 poracl le~
kei.
karskich.
[(oszt utrzymania istniejącego przy
= (a) Szczegolne . względy.
Przedsiębiorca,
budu1ący
nowy gmach Towarzystwie Pogotowia Ratunkowego
dla banku handlowego w Łodzi na ro- wyniósł 9 1 567 rb.
= (r) Ze stow. esperanty•
gu ulic Benedyl\ta i Spacerowej, musi
Towarzystwo
się cie:.:zyć jakiemiś szczególnym1 wzgl!!- słów.
Esperantystów
da111i, porncważ pozwolono mu posta- Po1s1<1ch w Łodzi l<.omunilrn1e nam, że
wić ogrodzenle,
które zajęło nie tylko w lutym r. b. rozpoczm1 się na nowo
cały chodmk. lecz jeszcze trzecią część ćwiczenia praktyczne w ;ęŁy1rn esperanto
ula począl!rnjącycn (w ~oboty i w nie•
ulicy •
Ze to nie wpłynęło 11a ułatwie111t dziele na przemian rat; w tygodniu od
ruchu pieszego 1 kołowego, łatwo się godz. 7 1 pót do 8 i pół wieczór) oraz
domyślt!ć.
Według istrneiących przepi- dla tyclr, co początki JUŻ przeszli.
Cwin:enia w ttoma czemu i !<011wersów, przy ogrodzeniu nowycll budowli
111oz11a zajmować uajwyżeJ pół clio- sacji co środa wieczór oJ 8 do 9.
C.donkowie stow. opłaciwszy skład·
diillrn.
jest to przepis, ktuiy winien obo· kę carorocznil w kwocie 4 1b. mogą

dek".

wiąlywać wszysttcicłl.
bezpłatnie uczę~zczać na ćw1c.:z.i.::.1ia lrnż•
= (a) Kasy przezorności. dei grupy.
W wielu tuteJSl)CH iauryi~cich 1sttneią tern
Zapisy przyjmuje i objuśnień udtiezw: kasy przezorności dla pracow111l\ów la księgarnia Miszewskiego, ul. l>iotrlwwbiurowych.
slrn 81.

= \r) Bal maskowy na
rzeir.z
Pogotowia c.ta n. o•
Ja· wego. W ubległyl!l rotrn 1t.mogł)
::.ię czyn n ości Pogotowia, jednocześni6
pra· wzrosly także wydatki, którycl. pol<.rycie

Wedlug ustawy tycl1 kus, pracowni·
cy opłacaią co miesiąc pew11ą sltładkę

i

tyleż

daje

od s1eb1e

bryki.

włascic1el

Tego rodzaju kasy umożliwiają
cowmkom robienie oszcz~d11osci 1 za· w rolni bieżącym wymaJaĆ b~ t!z1t! sumy
pewniaJą mu pomoc w razie choroby lub 20000 rubli, z górą. Sta.łe w 1 ;ływy wy•
niezdotuośc1 ao pracy.
starczą zaiedwie na po!uyc1e
połowy
Szkoda, że nit wszystlde ta bry ki po- tego budżetu wyuatli;.6w, U'l.) 5\<auie zaś

zakładały dla

swoich pracowników lms
a zwła~zci.a da st~ to poA
wiedzieć o l<illrn wi~l(szych łod.d<.1ch fabryirncll, ictórych na 1 az1e 111e chcemy

przezorności,

reszty stanowi obecme powod szczerycn
tros\\. i zabie~!iwych staran komitetu
dochodów niestatych instytnc;i. zaniepo•
kojonej o' dalszy ~WÓJ byt matef)alny i

wym1e111ac.

rozwojowy.
Jest to wina zarówno wlaściciel1
z tego względu icomitet dochodów
fabryk, jak i wyższej administracji, l<tó- zajął się slcrzętnie urządzeniem na rzecz
ra, 1alw lepiej uposaiona mniej oba o Pogotowia doro..:zneJ maskarady, którf.
- Ziemstwa 'i samorząd w zapewnienie sobie pomocy w razie cho- się odbędiie w nadchodzącą sobotę, d.
KPóiestwie. „ Warsz. Słowo" uono- roby lub 1aloe1 mnej przymusowej przer- 21 stycznia. w Teatrze \V1..!lkim, przy
si, że według wiadomości z Petersburga, wy w pracy.
ulicy l\o11sta111y11owsłdej, w lokalu przywiększość gubernatorów w Królestwie
jul\ nam komunikują, pracownicy iegl.) m do sali ko11ce~towe1.
.
Polskiem wypowiedziała się przeciwko wielu fabryl< zamierzają wspólnie rozpo•
1,omitet usilnie s1~ starał o 1akna1rownoczesnemu wprowadzeniu do l\ró· cząć starania o założenie Kas przezor- w1ększe uroirnaicenie zaoawy, ku czemu
lestwa ziemstw i samorządu miejskiego„ nosc1.
w pierwszym rzędzie wielce . si~ or ~Y·
= (a) b nowy oddział pocz. czyni udział' baletu war,:;zawsk1ch teatrow
mlEJSCOWA.
~owy. M1esz1rnncy
Uórnego 1<ynlrn, rządowych pod kierunl{iem znanego baBaie t
- (u) Z 1•ozporządzenia gu- 111.c llłów11ei. Rol{1c1ńs1deJ 1 wielu i11- letm1str.a1, p. 1 lichała ł(ule;:,zy.
bernatora, i-HOlrkowsl\fego
uwaJ 11y1.:h rozpoczęli starania o otwarcie w -zaznaczyc to wypada - w liczuiejszy.11,
agenci wydziału sledczego, Kazimierz tej dz1elmcy uowego oddziału po,zwwe- niz roku uo1egłego 1 Komplecie, zaprePiotrkows1<i 1 Aleksy l\az111ck1 1 zostali go, motywując swą prośbę tern, ze 1st- zentuje się publ1cznosc1 - „pod drze111ejące b1Ura pocztowe Sq zbyt odda· wem
po.wanta złego
1
dobrego" ••
oddani pod sąd.
l lonny so1t, qui mai'y pense.
Są om osl<arżeni z artykułu 347 !one.
= (a) Sp1•awv emagracyjne.
Wierzymy, ze ze wzglt;du na ce)
ustawy o lrnracl1.
= 1._a) Faiszywe infoa-ma· Onegdaj oaoyJo :::.it; zebra111t: C;t,;ł011l\?W zabawy 1 na samą zabawę, doroczn.1
cje. W lUl~Jszyc11 sfernch pric111yslo- tuteJSzt!go l.Jiura ern1gnicy1negu z udzia- maslrnrada l"ogotowia dozna i w tym
wyc11 panuje ogromne oburzenie z P<?· łem członka zurządu'Towarzy3twa „lk:a" roku zwyKłego powodz:erua, i ża ogor,
wodu błęa11ycl1 lllformacJI w zc.lo111os- w Peter:::.burgu, p. L>. Feinoerga, 1 vre- 111gdy 1111; oamaw1ajqcy ciyunego poparciach kredytuwyd1, dostarczanych przez zesa warszawskiego biura em1grm.:yjnego da inslytuCjt pożytecznej 1 zasłużone1,
poś1:11eszy w sobotę licznie a ochoczo
istniejące w Łodzi t>iura wywiadowcze. dr. Go1f1amu.
Na zebrarnu tem uchwalono, nuę• <.to Jeatru \.l/iell\l ego, by zgod11ie poł'l Bywają takie fatoy, że ludzie, zasługują·
cy na zauia111e 1 przedstawiający odpo- dzy mnemi, rozpocząc starania u guber- czyć przyjemne z użyteci.nern.
= \a; Spra y sz o ina. jak
wiednie gwarancje, wskutek btędnycn natora o wydawarne ulgowych paszpor„
informacji biur wywiadowczych, tracą tów dla emtgraatów, oraz opracować wielka jest Hczoa w r.ouz1 dzieci w wieodrazu kredyt, a by wa rówmeż tak, że specjalną ustawę dla tutejszego oiura ku szlwJnym, Które łednak, z powodu
azieJe się zupełnie pr;i;emv111e. Wszyst!rn emigracy1nego 1 co ułatw1~ol>y mu dzta· braku szlwł, nie mogą s1~ uczyć, sw1ad~
czy fakt naslęµujący: na ulicy Nizk1ej
zależy ud w1dz.im1st~ i dobrego humoru łalność.
agema, zbierającego uane. Agenci c1 są
= (r) „Lódzk.i Edub sporło· 1est zaledwie osiem domów, zamieszlrnto ludzie młodzi, niepos1adaJący odpo- wy". W ui11u l lurego r. b. „Łodzkf Jych niemal wyłącznie przez rodziny
w1ed11icl1 kwahf11wc1i 1 Lymczas..:111 sprawa l\lul:> sportowy" urządza zabawę Karna- robotnicze, a dGiec1 w w1elrn okreslo·
uaL:1ele111a l\redytu iesc rzeczą ni1:zwyl\le wałowq w s'1ll Domu Ludowego, przy 11ym Jest tdm 4UO. l atural111e wa~l~szo
ważną.
ulicy P1ze1azd J4, z programem bardzo potowa tych dzieci nie chodz.1 de szlrnły,
chociaż znajduje si~ przy tejże ulicy.
Na razie nie ujawmamy wprost urozmaiconym.
FaKt ten 1 pomiędzy innymi, powikrzyczących taktów z dz1ałal11osc1 tych
Po wyczerpaniu programu artystyczIJiur wyw1adowczycl1, rnHi1meniumy tyl- nego rozpoczn~ się tańce pod wodzą, nien ::;l(łornc 1wm1sJ~ ::.zko lnci do wzno'
ko, że jedno z nich, a m1e1110w1c1e btu· uzuoJ 111onych wodzirejów, a dziarsl<.a w1enia starań w ctyre!\cji nauk. o zapro·
ro Klaczlrnrn, używa cyrkularze, arul\.O· młódź sportowa z pewnością me poz wo• wadzenie w sztwh.tcll m1e1sl\ich wykła·
wane wyłi:1czme w l~zyKu wem1ecli1m. li nuuz1~ się zgwmactzonvm pięlrnym dów popotud111owych.
l\.1erowrncy lmna Zd!Jn:ect.ył1 rneaaw110 dzjewoiom.
= (a) aaiieJS a iraż ognio·
pOgło~ce, że stanowi Ol1'J IllJP. bwra wy·
= (r) ~amocnody miejskie, wa. Ko~zary 11ueJs1·1e1 straży ogmo-'

KRONIKA.

\11~duwct.:ego
'w\ yzszy

=

w .l:krli111e, leci Ial\t po· Na ul1cac11

mowi ZUt>eh11e .:o mnego.
t_.r) ~

1·.

K.i O.
Towarzystwo
l<rzew1e111a"Oświaty urzqdza w nieuz1e!c;

Ł ·Jlit.l :rnr:;uią obec1ii~
dwa
autar wb11f.:.f.! Jr'J.lkl Oc)~!trl'Jll\; :ak:5D!lit!·
trem,t: 1~tór}i.'.·: kor~yśtąc lllOlN priygud•

ui pusat1>{ow1e.

weJ

od

domu,
Wt!J.

lat

diiew1~ciu mieszczą siQ

w

przy ulicy Południo· ·
z" co miąsto płaci {Ocnie .5000

ru.bli. \

wy1rn1ętym

., •

h~bec te11,0, ie w rvl'.U pnysztym
ffonh~~d na w·y:~aj'!cie tego domu już
domu chce na
się 1'l (C'-Y i wła5..:kiel
przyszłość po 8000 rb. rocznie za dzierprzez
l:aw~, powstał' projekt budowy
miasto własnego gmachu na koszary

niejskie.
Gmach ten stanąłby na placu miejc;kim na rof_!u ulic Targowej i Pcłuduio
wej, a koszt budowy wyniósłby 55,COO
rb. Projekt ten był już rozważany na
posiedzeniu radnych magistratu, lecz nic
konhetnego w tej sprawie nie uchwalono, wobec czego wkrótce odbędzie się
je~zcze jedno posiedzenie.
Prezydent miasia jest przeciwny tem11 r rojektowi, a to ze względu na bli::kic Wi rowadzenie samorządu.

=

(<i;

Z

arzystwa
\·

żydowskiego To·
dobroczynności.

lrnsa

ciągu ubiegłego miesiąca

poży

,·zkowa, istniejąca przy żydowskiem To.varzystwie dobroczynności, udzieliła 173
rb.
sum~
ogólną
n a
.ożyczki

t0,555; wpłynęło zwrotnych rat tygo~ niowych na sumę rb. 11,485 kop. 35.
"~11chnia tania wydała obiadów µo 3, 4,
1 lwp. razem 4,218, do czego dopłauno z funduszów Towarzystwa rb, 228

-. up. 15.

(~:.ipomóg

jednorazowych i

miesięcznych

416 na sum~ r1'. 699 kop. 50.
1~a opał biednym wydano 7864 rb. 50
\\OIJ., a na leczenie umysłowo-chorych

w; dano

-

120 rb.

Przytułek dla kalek i paralityków
opiekuje s\~ 15 pedsjonarzami; których

ulrzymanie w ubiegłym miesiącu kosztowało Towarzystwo 181 rb. 40 kop.
Ofiar i procentów na różne cele
Towarzystwa i na inne instytucje otrzymano rb. 2260.
(z) Zwózka lodu, Konsumenci hurtowni lodu, niepewni, czy podczas bieżącej zimy nastąpią silniejsze
mrozy, puraz drugi w tym st:zome rozpocz~łl zwózl<~ lodu, który, dzi~ki kilku

=

stoprnom mrozu,

powierzchnię

pokrył

wocty cienką powłol\ą.
Zwózka lodu odbywa

czylrn, Estery h'..~t1erowei, Le ·. 11crv Pre chorych umysłowo w Twoi kach czowej, leka Goidberi,!a, '1<onsta11c1i.Osło (156 rb. i t. d.
Naslę rn·e uchw<1lono, żo podatki
wiczowc.:i, J\1icliala Łarcz) ii:: kiego, Edwarda Epsteina, Józefy l<orczykowej, Pf!ólne mają być pobiernne w stosu11ku
Jana Woźnickiego i Marjanny Siekluc• 36 kop. z morga i że gmina w ciągu
rolrn ma dostarcz) ć 727 podwód parol<ie1•
uchwał zasluj~Uj<j
Książki legitymacyjne, wydane na konnych. Z innych
nazwiska: Jana Gene i Marji Masiczowei; na zaznaczenie w sprawie powięl;szenia
bilety p;:iszportowe wydane na nazwiska: lokalu sądu gminllcgo, na co przeznal{ujolfa Bastjena, Ale!1sa11dra Kopsza, czono 600 rb., oraz w sprawie budowy
\Viktora Parełczyka, i Józefa Wertlew- 110~ ego f!machu dla um~clu gm;nnego;
skiego; bilet wojskowy Szai Moszkowi- Na ten cel uchwalono dodatl·ową skład
cza i kwit z lombardu \Vałchowicza przy kę, a mianowicie: po 20 kop. z morga
i po pół procentu oJ dochodu z <luul. Poludniowej nr. 20 za nr. 68,656.
= (a) Bandia .złodziejs~~a, mów na Bałutach, w Zuba1 dliu i l(adozłożona z kiHrn, a może 11awet kilkuna- goszczu· Wybrany także został zaraz
stu wyrostków, operuje stale na chod- twmitet budowlany, do l\16rego wes1.i1
niku przy uL Piotrkowskiej, pomi~dzy pp.: W. !(aczm?.rel<, J. D:i:1edz1cza1,, G.
nlicarni Cegiel111aną i Południową; punkt L:lllge, A. Szwarc, [(. Becl1toiJ, L. Lar1zborny członków bandy jest pn:ea loka- ge, J. Golc, E. L:rnge, j. \Viek, A.
lami teallzyli„ów: „Arkadja" i „Sensacja•. Bond< i A. t-bne.
=(z) Cnoro: y epiill.emic:Ene
Tam oni okradają przechodmów, którzy
L.dw1t:
iJfi"zedmi S ili ~łu.L .
zatrzymu:ą siG pl'Leei wysiawan11 ych na
właC!zt:: 1e i\arsl\le 1 pul:cyine roz~·oczęly
teatrzykóv,.
w Nowyca
z
= (z) l'~apad. Wczoraj, około
godziny iU w:l!czo1e111, 11a ul. UworsltieJ ChoJliach, a już d10roby epidemicwc
na Bałutach, dwaj 11iew1ac.10111i złoczyń ukazały stę na rnnyc11 pr1.edrnieś:::1 acll.
Oto dowiadujemy się, il.: w Z11b.ucy napadli na 1oz11os11.:1ela „!\ur era
Łódzkiego". \Vladyslawa Dene1a i za- dziu priy uL1:y il o rysia 1 od nr. 7, Jięk·
dali mu tępem 11ar2~dziem 1anę w gło- 5zość m1eszkunww tego dornu 1ez:y powalona epidemią uspy, a przy ulicy
\\ ~. poczem zb;egli.
W JUi im celu złoczyńcy doko1rnli Zg1erskieJ pod ur. 1.)8, w ł~adogoszcrn,
.
grnsuJe szkarlaty11a.
napadu na Denela. nit:wiactomo.
Ponieważ 1 tam zarządzono energi= \a Echa pożaru. Nocy
wczorajszej, jak JUŻ d.ouo.:l1l1s111y, wy· czne środl\1 zarallcu, iest więc nadz1e1a,
wy- źe clwroby ep1dem1cz11e w tych m1eJSCaLh
w fabryce
nikł wiełl\1 pożar
robów ba weł111anych Ht:nd!Jsze przy ul. zostaną wkrOLce stłurrnone.
= (w) :::.łuszna s. ał"ga. Ze
P1otrKOWSl\ieJ nr. 69. Według wszellut:go
prawdopodollieńst\\a, pożar ten powstał Zgierza douo::.z<j 11a111, co 11a:slępu]t::
wskutek podpalenia, pomeważ w lokalu miasto nasze, liczące 01rnlo 25 ty:w~c.:y

Wćllkę

sl\ładu

znalez10110 l\iika

monych

p~cherzy

napeł

naftą.

= (w) Pożar. Dziś, o godz. 3
nad ranem, w 2-p1ętrowe1 oficyme Bim·
bauma i Barcrnsk1ego przy ul. Mikowy·
ła1ewsl<;iej pod nr. 51 uu µoadaszu,
111l<t pożar, l<;tóry szyblw objął, znajdujące si~ tam rup1ec1eł a nastE~pnie w1ąw

zania dachu.
Na ratunek wezwano jednocześnie I
spieszonem tempie z obawy przed stale i 11 oJdziały straży ochotn1czeJ i straż
si~

w przy-

grożącą odwilż'l.

~ (w) ltlf ichura.

m1e1sKą.

ltie!fh:i•!tuar iea'ti"u
lłiC go.

Z !rnncelarji teatru
co

komuni!rnją n~nn

irnstępuje:

D1:iś we wtorek po raz {rzeci daną
bedzfe sztuka f euilleta w 5 <iktach p. ~.
,Jv1 i łość ubogiego młodzlct'lba.
We srodę tra.~edja w 5 al\lach „Ro·
me0 i j'.ii;a.

.

We

czw~r!ek

pa raz drugi wyborn<

arbyzabawna krolochwila ~1.t. „Kilo·
krz,e·
me1rożerc~" po zniżonych cenach
2 rt:.
sła od 25 do 65 kop. L0że po
Ualerja po 10-15 koi).
Na sobotę dla mrodlieży przezni:t
czyła dyrekcj<t „l<o111eo 1 Julj~", przygo.
ws,rnniałą tragedię Goe·
~„ u1ci 1ównież
tl!e_;b „Fau:>l" z olbrzymiem nakładem
~ racy 1 środków technicznych , których
wymaga ta sztuka.

epidt:m,ą o~py

pos!adaJi:ic~ sµorq 1losc
mieszlrnńców,
ornz
inslytuqi spuiecz11ych,
różnych
z11acz11ą ilośc zaldadow przemysłowych

l handlowych, me posiada, niestety, am
1ednego zaldadu l<ąpielowt:go. jest tu,
wprawdzie „mylrn1a·· żydow;)1rn, a przy
111e1 oadz1af luw1elowy zwyldego typu,
lecz ze wzglęau na uiedbałe 1 ant1sa111tarne utrzymywanie tego zakładu, mało
chrześcjan don uczęszcza.
Nic też Clz1w11ego, ze wobec takich
warunl\ÓW l1cz111 m1t:st.1rnfa;y na~zego
nuasta, o ile rne orzeźw1'ł ::iwego c1ałii
J(ąp1e14 w rzece lub staw1t: pOO.\::i:as JatCI,
nit: czynią tego lllgdy. A pnec1eż, JCIK
lel\cH'le 1 Jal\ to zre:3t:l<i
uowouzą Let:.o
trnżoy muże dośw1ad\:zyć na so1J1t:, l\ą
p1e1 jest me tyllw l<.0rzyst11q aJa orgam·
zmu Judzl,1ego, ale wprost niewędną ula poc.nrzyma111a 11anu 1 zdrowia, szczegol111ei dla robott11l\Ow labry<.:z11y(..ll.
Czemu nil<L dotąd u1e otwiera w
Zgierzu zaldadu l\ąpielowego? l'odoono
przed l\ilku Juty l\tos rzucił s1i: tu na

1

T.r;B:. H ·t- .]:.

Tl

\'!.n

~ ~~=

P.;ter-.b.,rg.
cu Zimowym

Dnia 19 b. m. w pała

ot.lb~tlzie

Najwyższe

si~

na nabożeństwo liturgiczne i
święto Jordanu.
N aj wyżej rozkazanc.
Petersburg.
zmien . ć nazwę zarlądu wojskowo lekar·
sl\iego na woiskowo-:;anitarny.

wy j ście

&'~a

iloloR1izac1ę.

Ułów11y zurząd rok
Peters1JUrg.
niclwa wrnósł do ,{ady panstwa przed,
staw1e11ie o spn:edaż na własność pry·
watną 1oJ,000 dziesi~cin gruntu skarbo·
wego w tm1ju Nadamurskim i 35,0UO w
obwodzie semipałatyńskim.
O Oisszgodawania koDejowe.
M111ister l<;~mu111l<aCJi
Petersburg.
wniósł eto rady ministrów pro1el<t usta wy o odszkodowaniach dla f'racowników
!mlejowycn, poszwanlwwanych przy .wy·
padkach, oraz referat o instytuC}ach
miejscowych, czynnych przy' stud1ach 1

budowuch kolei

rządowych.

Ljazd.
Moskwa. Otwarto tu zjazd przed•
staw1c1t:I1 vrzemysłu lnianego, z udzia„
Jem przei.lstaw1c1ell m1111stequm. lnten•
dent główny w przemów1ernu zaznaczył
c.Ju!llosłość przemysłu lnianego dla arm]I'

Al\cja ratunkowa trwała do godziny
i 5 rano.
Większa część dachu uległa spaleokolicą wichura, l\.tóra około godziny 9
l'rzewod111czący zjazdu podntóst znaczedoszła do niezwykłej siły. \VsJrntek te- niu, wobec czego ~traty są dosć znaczne.
rne tego przemy:;łu wobec kryzysu w
Przyczyna pożaru - niewiadoma.
go w niektórych wioskach okolicznych
pn.emyśle twnopianym.
= lP) iP'a"zez wóz. prie1echana
zosta1y uszkodzone dachy na domoDżuana.
Pwtrlwwstrn,
.Fa1ga
(na Brzezmskie1 2)
iotwach_
Charbin. Z Ua111i1;:go douo3zą, ż•
Ucierpiały też w slrntek wichury lat 55, żona handlarza, odniosła okalestwieaw110 tam dwa wypadki śmierci.na
młode arzewa owocowe w ogrodach, czt:mt: głowy i twarzy.
dżum~.
uo czego przyczyniła też się w pewnej
Oawiez.10110 Ją do pomieszkania na
Epidemja wzmaga się w Kuaczenczy
mierze gołoledź.
ul. Rybną.
Mul<de111e.
i
ukropu
od
Oparzeli~ny
(P)
=
. = (a) · e dwa ognie wzif.!"trzęsienie ziemi'..
c1. Mogą 10 sob1e powit:Oz1eć m1esi- na calem ciele ou11iósł na Brzezif1sk1eJ \ego rouzaiu przeds1~b1orstwo 1... z1>a11WczoraJ byw st?sun~owu
Wiernyj.
::lit:
Wyaa1e
poparcia.
brnlm
z
lnutował
szewca.
syn
Błcrzyl<,
Staś
czteroletni
72
kancy ul~ t<okic1ń:;kiej I }{ill<u mnych,
wstrząsniema <>
odczuwano.
spolw1111t:,
w
a1Jy
meprawdopodoone111,
wprost
to
nieostroż·
przez
spowodowany
\V'ypadek
pomewaz z jedneJ strony mają ogród
.
tctl\ aużem m1escie 111e mogt utn.ymac sile śred111ej.
fow. strzeleckiego, gdzie strzelcy ćwiczą nosć.
trwa~,
talowame
l
1
godzinie
o
Oziś
iu·
~i~ przynaimmei ledeu, µrzy~wollszy
Stan ciężki.
po lesi~ w strzelaniu, a z drugiej •
„
sekund.
5
ło
·
luip1e1owy.
ldau
Na
bójtda
i
Napady
(p)
=
wej stronie plantu kolei fabryczno•łódz
Sazonowka. Podczas tm:s1ema zie•
Mrnsto stale wzrasta, przybywa faldej, lasek miejski, w którym znowu woj· rogu Franciszkauskiei 1 Spacerowe] na
zgiuęło 9 osób, . ranio·
Bć:iłutach, odniósł ranę lewego boku, l.Hyi\1 t:akładów handlowych 1 różnych m1 w a. 4 b. m.
siw uczy się s1rzelać.
uległo zru1nowa·
osób,
20
zostało
nych
23,
lat
-warsztatów, pow1ęl\sza się też ludnosć,
Taka strzelanina w mieście, a w głowy i rąk Franciszek Grzanlrn.
popęl<ała, piece
a zakładu l<:ą.J:lielowego mema, na bral\ 111u 100 domów, reszta
na1lepszym razie, w bardzo blizkim są robotnik od uderzenia nożem.
gruzy.
w
się
zam1e111ty
Na Polnej nr. 36, otrzymała ranę l<tórego słusznie skarzą się zgierzan1e.
siedztwie miasta, może kiedyś stać się
Na pow1erzct111i ziemi potworzył)
przyczyną meszczęścia, byłoby więc bar- w głowę Klara Doszył, lat 42 1 robotnii szer o I~ ie sic~elmy, l<;tOr~
gtęook1e
się
domobojki
podcza~
to
się
!:ltało
ca.
przeds1ę
magistrat
ażeby
pożądam~,
uzo
wypełmo11e zostały
pierwszym
c111m
w
..vziął króki, ma1ące na ~elu zabezpiecze- wej.
wodą.
Na Północnej nr. 9 raniono w ple- TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
me ludności przed ewentualnem JeJ na·
Ludnosć częsc1owo mieszka w jur~
cy Stanisława Worczyńsk1ego, lat 21,
stępstwem.
Zimno s1~ pow1ęl\szy.to, wielki
tach.
Byłoby najlepiej, gdyby ze wzgledu piekarza.
Repertuar teatru poi kiego brat~ paliwa.
.
\V ciężkim stanie od wieziony do
na to, te l<Ontral\t dzierżawy niedługo
A. Zelwerowicza.
U 20U sążni ku północy od wsi u·
Poznańskich.
szpitala
su~ iuż · lwnczy. miasto odebrało ogrod
Z kancelarji teatru komunikują nam tworzył s1~ olbrzymi garb ziemny llii
(p) Krwotoku przedpo row. strzeleckiemu, a urządziło w mm
k1llrn wiorsr długi, równoległy z gó·
park, dostępny dla publiczności, co przyj- rodowego dostała Ulga ~z111c, lat co następuje:
1am1.
nad·
się
cieszący
ósmy
raz
po
Dziś
Kindermana,
fabryki
z
robOlnaca
W,
dzie z tern większą tatwośc1ą, że obok
Srodel< trzęsienia ziemi w górach
wspaniały
powodzeniem
Łąlwwa l. ()dwiez1ono Fi do szpllala zwyczaJnt!m
1est park, tak zw •• Zródlislrn".
od Sazonówl\1.
pórnocu-iachod
na
po
siły"
nad
dramat Bioernsona „ \.>o
Co si<; tyczy lasku mlt!JSkiego po C-lerwonego l(rzyza.
µubllsloc11 gminach zgmęlo 32
W
popularnyd1.
ct:u
od
niższych
cenach
przy•
11a5ie
&"racił
(p)
leweJ stronie plantu !<Olei fcibryczuo·
- W środę robiąca turon~ „ 1-'anna kirgtzo~, mnostwo z os lało ran1onyc11.
tódzkieJ. to w nim także miał być urzą · tomlli ość lg11acy i'eter, Wó11,;za11:>1rn
123, lat ~4. robomik z rnbrylu Mllffo. Maliczewslrn'" .lapolsl~1e1 ukaze Si~ po W uOfu\..ll odłamy zabiły mnóstwo by„
azony park.
mecz~ty.
1 az pierwszy po cenach Zlllżonych; czte- Cli"~ Z'1Wal1ly w1dt: jurt 1 2
Pogotowia ocucił z omdlenia .
Lekarz
.i:'rzynajmnieJ taki projekt istniał
l\onieczną rzecią 1es:
..ity olbrz.y m1e.
Slr
:t:nalwmiteJ
przedstawierna
pierwsze
ry
wyz
spadrem
n
Zeiaze
\P)
pr1ed dwoma lacy.
. .
Szło wtedy tylko o ogrodzenie par- sokości, udert:ony J ozef l<oiycl\1, lat 40, lej komedJI w niezwykle uaatnern wyko· l?umoc na tychmiastowa.
z?rprzesiedleńczy.
larząrJ
\~lernyj.
przy
::;ię
odbyły
zespołu
nas:t.ego
11a111u
tabryct.robot111l\
122
l(onstantynowslrn
1
ku i W).'ci~cie scieżek. To samo można
1
ganizował i oelegacje w celu wy;asme:
Wł·
1111eisca
ostatmego
do
wyprzeuane1
głowy.
ra11~
odniosł
ny,
tyłoby teraz zrobić i miasto zysl~ałoby
llld SKUll\ÓW I [Ht.YC.!.Yll trzęsie111a i1e1111:
<.lOWlll.
:Oar'1zo łaany nowy parit, przyczem
pierwszą do Przewiibl;.a, drugq uo Czy·
m.
o.
19-~o
dnia
czwartek
\Ve
~
CO\VH.„
ZłlM!EJ
Koszta, związane z jego urządzemem by·
11 :rn, tn1;:ciq do W1ernyja i 'zwartą óo
DuL:rnry
p.
wy5tęp
gośc111ny
pierwszy
W
= (a) Zebranie gminne„
łyby minimalne.
(a) -ą do odebrania w wym dniu wczora1szym 1 w toi~alu urz~du nin - prem1era głośnej sztuld rosyj- l'1szpe1rn. To!rniały i Narynu.
.
1
~ rzec~w sir.aj::rto i.
lz.1a\e ałeaczym nastQpUJCiCe dowoay, gminnego, odbyło s1~ zebranie gmume skieJ - „Femk1" Trachtenbcrga. Reż}
Helsinrfors. Gd zeta „ tia mmansana·
zna1e1ione w skrzynl<ach pocztowych: obywateli Bałut, Zubardzia i ł{aaogosz ser1ę prowadzi p. ja1 ctcz obsad~ stano·
paszpQrty, wydane na 11azw1::.Jrn; han~ cza, w celu rozpatrzenia 1 zatwieraienia wią panie: Duuin, 1ilal1siewslrn, Wojc1e- mai<' przestała. wychodzić! 5lmU\iem ·t~·
chowska, l.:Sronicwwa, oraz panowie; go, że papierni-.y. 0Jn:1ów1h dos~arczamtt
ciszka lrojanowskie&o, W4adysława 1<.u· budżetu na roK bieżący.
l<yszlwws1~1, 'l opoisld, Scłlrott, Jej papieru, pon1ewaz drukarnia gazety
Jaracz,
budżetu,
Według zatw1erctzo11ego
lrnsłuego,. Moizka uolctberga, józela
tsrzez1~sk111'0, Heleny tlarzyn.:KieJ, Lei- przeznacwno: na utrzym~111e um;du l.irodedo, J!rzysH11bki 1 JeJdt:. "fem1rn" przyjęła warunki straJkUjqcycil zecerów.
•
i»ele@a<eJe.
tera Uu.rmana, Cha1ma ł'ra1era, . i\Ue- gminnego - 482 rb. o<> lwp.; ll,!l ko;;t:- powtórwna będzie w soootę.
- W n 1 euz1e l ~ dnia 22 b. m. trieci
Wiede1\. Zwota111e Je i e~acji nastci·
~1kegoz~na, At0na Korżuna, 1it:11oclrn, ty ~zpitalni.! - 4,6..:.9 i b., na utrzymarne
eq~a. ,!Stanisława Kręglickiego, \Vłady- aresztuntow - 1,vU.f. ru. 12 lWp., na goścrnny wy=>tr.;p L'tury uunin - 11 Pól~ pić 111a JO slyc:znia. l' l en~rne. pr1~ 1 edre·
nia pC1rla111eutu rotp ucząc s1~ mają Vli
iława ..t.abljcldego, AnctrzeJa Vqbrowsloi;:„ dodallwwe utrzy111a111e u1a straiy z1 m- uiiewice" Prcvosl'41.
połowie iute~o.
1~~"t:111e
.
~k~e~~·;;•'Ylarian~ Urbau. -:~kiej - i.~l~ ro, ~' ko.v„~ , ~1~
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Zabójstwo policjanta.
Helsingfors. Dziś w no cy zabito
wystrzałem z rewolweru policjanta posterunkowego. Zbójcy uciekli.

Palenie

zwłok.

Berlin. Minister spraw wewnetrznych
Dalwitz oświadczył w sejmie, że jest już
opracowany projekt ustawy w sprawie
palenia zwłok zmarłych w Niemczech i
projekt ten znalazł aprobatę odnośnych
ministerjów.

W parlamencie francuzkim.

Paryż. Na posiedzeniu izby deputowanych Pichon oświadczył, że plan
tJmocnienia fortecy Wliessingen, opracowany w 1903 roku, wywołał. protest
kilku panów, szczególniej zaś Belgji.
Minister jest zdania, że gdyby, rzetzywiście powstał projekt urzeczywistnienia tego pl<1nu, należałoby porozu•
z zainleresowanemi pań
się
mieć
stwami.
, W dalszym ciągu swej przemowy
minister zaznaci;ył, że w Persji jak i w
innych państwach Francja dążyła do u•
sunięcia powodów niezgody. mogącej
mocarpomiędzy różnemi
powstać
stwami.
Porozumienie anglo-rosyjskie w sprca. wie Persji nie m i ało innych celów, jak
.
tylko rozwój Persji.
Minister odrzuca zarzut ja Ul e„a Jakoby przył~c~yć się ~iał . do konwencji
1nglo•rosy1sk1ej, maiącej na uwadze
podział Persji.
Ani Francja, ani oba zawierające
;>orozumienie mocarstwa nie miały tego
.na celu, przeciwnie, poro.zumienie poło
żyło kres antagonizmowi, który mogł
doprowadzić do zerwania jednego z najlat osporozumień
oomyślniejszych
'tatnlch.
Ileż mogło powstać trudności gdyby
w chwili aneksji Bośnji doszło do komplikacji w sprawi'e perskiej.
Dżuma.

Girin. Stwi'erdzo'rio pierwszy wypa.
jek śmiertelny na dżumę.
Pekin. Wobec dżumy w Mandżurji
chińczycy ustanowili kwar~ntannę, wzdłuz
muru chińskiego, na gramcę zas Man·
dżurji wysłano patrole wojslmwe.
Pekin. Rząd chiński w celu zapo·
bieżenia rozsz~rzeniu sie dżumy wstrzy·
mał przewóz pasazerów drugiej i. trze·
ciej klasy z Mukdenu do SzanhaJ~an_u.
Dla pasażerów zaś klasy p1er.wszeJ, la_p1ę
dących z północy ustanowiono
dodniową kwarantannę w Szanha1wa·
nie.
straj~,u.

Koniec

Leodjum. ZŁl'powiadają na dz.ie .ń jutrzejszy za1wńczenie straJkU górników,
ponieważ układy pomiędz~ sy~dykatam_i

a właścłc1ełam1 kopaln
inajdują si~ na pomyślnej drodze.
Ludność Wiednia.

robotniczemi

Wiedeń. O;:,tatnie obliczenie ludnoś
ci wyl,az"lo , że . Wiedeń ma obecnie
2,050,000 mieszkanców.
Zamiecie inieżne w Hiszpa-

nJI.

Madryt.

łfol:h

kolejowy . n~poty~a

tta trudnosci z powodu zclm1ec1 śmez-

nycb.

Na wybrzeżu

rza.
nie

Maqryt

mógł

kierownictwo tech n iczne tejże wyprawy ale pozbyć sii: ich nie chciałem. Osła
w Wiedniu, VI Mariahilferstrasse nr. 1, dzały mi ch:~żką przeprawc:.
(dl a polaków tamże p. Wojciech Sta•
A tymczasem wiatr smagał nall
niewski) i ks. jakó b Kuklinsl{i, superjor skórę, kamieniała pod jego mroźnym :
O.O. Zmartwychwstańców. Wiedeń, III grożnym powiewem. Przy 69° F.• ilekrm
Rennweg nr. 5a.
zamarzały na111.
spuściliśmy powieki,
rzęsy, a gdyśmy je przecierali. sople
lodu kłóły nas, jak rozpalone szpilki(.
Trzeba było zdejmować rękawice i O·
twarz skostniałemi rę-.
grzewać sobie
lrnmi.
Ileż to razy życie moje wisiało na
włosku! Czyż to nie okupuje tej od•
rabiny (?) kłamstwa, którą wplotłem w
Na parowcu, noszącym nazwę czło groźnci prawdę?
wieka, który nigdy ust kłamstwem nie
Ze 2,500 mil przebyłem w strefie;
splamił: „Jerzego Waszyngtona", powró~ polarnej, to przyznają moi najwi~ks!
cił do Ameryki największy kłamca na wrogowie, a czy szedłem wprost na
świecie, dr. Cook.
p·ółnoc, czy też zbaczałem po drodze,
Z okalji tego powrotu pisma za· nie zmienia to ciężkich i niebezpiecznych
graniczne zamieszczają różne ironiczne i doświadczeń, przebytych w imię ideału.,
wywiady z
humorystyczne jakoby Musieliśmy z konieczności zawracać
niedoszłym odkrywcą bieguna. Współ- nieraz z drogf, bo przed nami leżały
pracownik „Daily Telegraph" zagadnął nieprzebyte szczeliny lodowe. ZresztCL
go jakoby z iście reporterską ciekawo- pewien byłem, że iaę wciąż na północ
ścią:
i nie wątpiłem na razie, że w dniu 2l
- Jakiego uczucia doznaje najwięk· kwietnia 1908 roku postawiłem nog~
szy l<łamca na świecie, gdy świat prze- na północnym biegunie. Dziś przypusz·
konywa się, że wszystko, co twierdził, czam, ie ten punkt leży zaledwie o 29
. jest niepra\\ dą?
mil oalej na północ. 1 jest•że si~ o co
Dr. Cook, zaskoczony znienacka sprzeczać? Pragnącem zdobyć i>iegun nie·
bez w imię nauki, lecz dla zaspolcojenia gto~
odpowiedział
taką interpelacją,
zmieszania:
du wrażeń i rzucić je światu jako tro~
- Człowiek w talcich razach czuje feu m" - tak kończy Cook swoją obi
się niezadowolony - z ludzi i chciałby
ron~ (?).
1ch przekonać, że niezupełnie m&ją rację.
Dlatego właśnie wróciłem.
- A nie zechce pan oddać p1eOJE~ 4
dzy za odczyty, w których pan mówił o
rządowi.
Ofiar~.
tern odkryciu?
I ~A -., - .
Doktór z Brooklynu udar, że tego
·
pytania nie słyszy.
Firma Librowicz i Bergson w Wari...
W chwili, gdy Cook stawiał stope
i Łodzi składa zamiast kwiatów
szawie
na amerykańskiej ziemi„ kilku prawdosrebrnych godów małżonków
okazji
z
drogę,
mównych jankesów zastąpiło mu
żydow. lwlonji letnich "
Tow.
na
Krell
.
wołając.
Wyda.lenie 200 studentów.
rb.
25
Łodzi
- 'Ten człowiek jest oszustem. Nie
Do .Kur jera Por.• donoszą z Kra• ma prawa brać miejsca mif:dzy uczciwyko wa:
. .
mi ludźmi.
Olbrzymie wrażenie sprawiła tu
Lecz jego towarzysze podróży UJęlt
Odpowiedzi ·Od Redąkoji~1
wstecznej
wiadomość o niesłychanie
. ..
.
uchwale senatu uniwersytetu krakowskie- się za- nim:
jaki jest, to 1est_ - mow111 - w
go w sprawie obstrukcji studentów ~o każdym razie uptzyjemn~ał nam droge
p a n u M. M a t e r. Skła~ 1
do wykładów ks. Zimmermanna. Mia· opowiadaniami rzeczy meby~ałych.
utensylji kościelnych: Stral<acz. uli~.
nowicie senat powziął uchwałę, na któZe posiada len da~ me tyli~~ . w Miodowa w Warszawie.
rej mocy m a b y ć r e 1e g o w a n y c h mowie, lecz i piórze, k1lkakro~me 1uz. o
p a n o m M. G. O. j. K. itd,
z u n i w e r s y t e t u p r z e s z ł o 200 tern świat przej\~nał. a ~sta!mo w zeUmieszczamy listy tylko P?dpisiJne, z;~
st ud en t ów.
szycie „ Hampton s Ma gaz me _. .
wskazaniem adresów. Prosimy o nacleś.
Są to przedstawiciele najżywotniej
Maluje w niem udręczenia 1 przy-_ słanie takiego listu,
szych żywiołów .~r9d akade~ików ~ra widzenia, których doznawał w swo1e1
kowskich, młodz1ency rokujący św1e~ne
, .
.
na przyszło"ść nadzieje, tern więl{sze _wiec podróży.
Uokoła nic tyllw b1e 1 s111egu NAJSKUTECZNIEJSZY SRODBK
oburzenie wywołało ich wydalenie w żadn;go punktu, na lc.tórym oko ~I?·
usuwa
całem społeczeństwie.
loby spocząć. To tez nieraz godzma- piegi, pryszcze, opalenizn.it
Przeciwko rzeczbnej uchwale pr~· ~i całemi wpatrywałem się w ogon ps~ •. wągry, czer~onoiłó tw•l"Zl>
testował rektor uniwersytetu, .prof. Wit- lub poręcz sanek. ~d pie~wszeJ ch~111
i wszelkie plamy
kowski, ale większość reakcy1nych pr<?· cała moja myśl skupiała su: olwło b1efesorów żadnych perswazji ~łuchać ~ie
chciała, broniąc zaciekle swoich strupietak pochłonięty jednym
szałych poglądów, tak, że r.el~tor p~zo gunaA _gdym był
wynalazku apteKąrza
widziany~ oczyma
obrazem,
"edynym
stał w mniejszości i prawicowa w1~kNiwińskiego
~uszy, z wyobraźni, ze zł_udze~ wzrocz:
.
szość podpisała uchwałę.
f>rof. Witkowski oświadczył, ~e . o n eh poczęły ,się wyłamać ' u~da.dac Ola uniknlgcia naśladownictwa, kaid~ ~ud•!~~
wszechnicy jagielłonsk1e1 obrazy inne. Snleżne góry zamieniały zaopatrztna jasł w pfombg, na ktora1 zn11~
ile ta nie11otlna
0
uchwała zostanie przeprowadzona - si e w ziejące wulkany. z lodowców wyduje 1i1 Ng 204 i nazwi1k1 wrnatazcr
rastały zaczarowane pałace. okręty. Owe
złoży swą godność rektorską.
wirdziadła towarzyszyły ~i p~z~z całą
Ni·wiński.
Wykonanie wyroku.
d ogę, czułem, że otacza1ą mme ułudy.
Nocy wczorajszej na stokach cytadeli warszawskiej. wykonano wyrok
warszawskiego sądu wojennego skazujący
na śmierć przez powieszenie, Bronisła
wa Kwiecińskiego, uczestnika napadu na
właścicielk~ magazynu obuwia, p. Do-

powodu przerwy komunikacji kolejowej
następnie ruch anarchiczny jest zaraźliwym i niebezpiecznym
dla żywiołów rozkładowych we wszyst•
kich krajach.
Pomimo urzędowego zaprzeczenia
ministra. wspomniana gazeta ponawia
swe twierdzenie, zapewniając. że czerpie
je z prawdziwego źródła.
Wrzenie w Portugalji.
Lizbona. Ludność wrogo usposobiona względ e m strajkujących kolejarzy i
telegrafistów, ponieważ dłuższa przerwa
komunikacji powoduje zastój powszechny, ruinę mnóstwa przedsiębio.r~tw, a
nawet grozi głodem w tych m1e1scach,
gdzie dowóz żywności jest koni_e~Zllym.
Nieprzyjazna !'Ostawa ludnosc1 skłoniła straj kujących do zerwania o?rad ~a
zgromadzen iu strajkowem. Pomimo, ze
rząd zapowiedział na dziś przerwę straJIm kolejowego, zdołano uruchomić za.
ledwo część pociągów.
Paryż. Agencja Hayas~ don<;>s1 z
Lizbony, że rząd nie czu1e się ~a siłach,
by skłonić opornych rezerw1_slów. ~o
wstąpienia do szeregów, pomewaz. nie
byłby w tym wypadku pewnym wojska
regularnego i oficerów.
Lizbona. Skutkiem . sabotażu gaz
przeniknął do rur kanalizacyjnych 1 z
tego powodu w pobliżu dworca nastą~
pił wybuch. Trzy osoby zostal'Y popa.
rzone. Gmach uszlwdzony. .
Lizbona. Druiyny ochotmcze w t.owarzystwie olbrzymiego tłumu 1 z ork1estrami, przedefilowały p~ze~ gmache~
ministerjó'w, celem wyrazerna sympatJI

i telegraficznej. a

.
.
morsk1em szaleje bu-

Wskutek zamieci śnieżnych

z dworców ttuejszych wyje·

chać żaden pociąg.

Pociąg ekpresowy utkr„ t w Av1la.
Madryt. l-"oczta iJOrtu ,dlska wraz ~
wszystkiern1 prze::.yrnetmi , 1 :-~ez. trzy dm
zam1ec.1 śn1eżne1
nie nadeszła, • pow ~
na kole_c..:.i. I-vu1 u~u; cl1 . S kut~tem_ tego,
w ir„,,·... ..,,~ ut& _ymam a lwmumkac11 m1ę
ul:.y1.„ i uJO\Ve J. rząd hiszpańs.ki . przeC1-:
sh~ ~vziąt tffok1, aby przesyłki k1erowac
na L u "Vcia.
Madryt. W Asturii na ni~których
1injach 1w1ejowych potworzyły s1~ zaspy
śnieżne nu 6 metrów wysokosc1. \I/
ViV'e·Calvuctos pociąg osobowy zderzył
s1~ z . towarowym. Zabite zostały J
9soby, a kilkanaście jest ranionych.
rłiadryt. W pobłtżu Puebla-de-Gorslon, w vwwincji Leone, liiiWllla zrzuciła
do rzeki parowóz 1 8 wagonów pociągu,
który uw1ązt w sniegu.

H i!:i2panja For~uga8ja.
tllauryi:. rl1::>zpans 1,1 rn1wstt:r spraw
Wt;Wn~trwyc h zapn„ -tztt urięuo w o Włel."'
domosci nrnclryck1„~ glu.:ety ,,AtiC", Jakoby

r'ląct h tsz µ ański rozt:·.ąs ał ooecn1e kwcstJ"
możliwej 11HerwenCji zbru111e1 w Portu,ital31,
celem przyw1 ocenia tamże porz:!lCl iw.

~u-o n nicy 1nterwencJ! d1"~ poz.orO\\ cie
l\ : 1.11\ ~!i „„ ·.1czy Le m, ż e łi1::.t.p"n ; u byłu• 1 f
ut.i t-. •') u V\11lLll .• . li .\;! l) lhv
~~..tu 11.1 ·~ •cH..iy 111~t:•~ 1 . de OHl aoJ.Jr..i

z ostatniej

chwili.

9a~la

ao

~„ar~y

J·ana

Jan

DRUKARNIA

Jejową.

Sport
-oWyprawa

towarzystwa. do

Palestyny z osobną wyciecz·
lłt ą do !Egiptu
odbędzie się w marcu r. b. ze Lwo"'."'a

Konstancję,
Konstantynopol, Jaffę do Jerozolimy, z:
wycieczką do Egiptu, z powrotem na
Ateny.
j. E. ks. Accybiskup ~r. joz~f :reo·
dorow icz uczestniczy w tej podrózy 1 bę•
dz:ie przewodniczy.t pielgrzymom do
.
.
miejsc ! w.
Na drnższych posto1ach, celem zwie .
dzania osobliwości miejscowych, opro•
wad.lać będ z ie podróżnik za wo do wy.
Pod roi trwa 27 do 32 dni i Jwsztu je I l~ I . 900 l< or. li - 700 kor. III - -

SI. ~SIĄŻKll
„

z Wiednia przez Bukareszt,

430

.
40 kop.)
p10gramdYJ, kart. ł"

l\UI. ll\\, l Oll i.! 01\U I O

Szczegółowych

-.)!.Mtot->Yr~~oia. ·t.:Joigi;, !~~r.~o~ 'fi - i,a;~OSf~Pr a.,9:it~rc~~-QJi-WJ.Qtm.e. i oJ?latuiś',

w

...•

Zachodnia 37.

ŁODZI,

•

DR U KAR N l A ZAOPATRZONA ZOSTA.t,A '.

w

NOWE WZORY PISM. ::· :: :: :: ::
<>

•

:

<>

PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTY W ZAKRES
DRUKARSTWA WCHODZĄCE, PO CEN~CH
•: ~; ~: :: :: :: ••
UMIARKOWANY<;H~

'·

. r<URJER

S-wiatłoleezniezy

i

ŁODZl<l-17

stvcznia 1011 roku.

~oentgeno~Nski

N! 13,

Gab:nei

ll-ra S. KANTORAs

moczopłciowych
włosów, wenerycznych
172-0-10
Krótka M 4.
Leczenie promieniami Roentgena, światłem lfinsena i kwarcowem (cho., roby skóry i wypad&nie wJosów~, 1Jrądami wysokiego napięcia {świeżba, hemoroidy) elektrolity (radykalne usuwanie szpecących włosów), masaż wibracyjny
. i pneumatyczny podług prot. Zabłudowskiego (niemoc płciowa), kausty~~a, rnsu, . wanie brodawek) End o i cystoskopja (oświetlanie organów moczopłciowych)
'
elektryczne świetlne kąpiele i gorące powietrze.
Przyjmuje od 8 - 2 i od 6 - 9, dla pań od 5 - 6. Osobna poczekalnia.

Specjalisty chorób skórnych,

-

Kwiaty

świeże, ~

SPECJALNY
FRYZJERSKI SALON dla

Jł,o~Jiny, bu~ieły i wieńce

·„E GE

w niebywałym wyborze POLECA najtaniej

-W.SALWA

NAPIĘKNIEJSZE

5.

okolicach

CZESANIE

mycie gowy z natychmiastowym wysu-

wiedzieć każdy człowiek.

Na największe niebezpieczeństwo naraiamy si~ cz~sto jedynie dlatćgo, ie
Jlle posiadamy najelementarniejszego pojęcia o tern, jak żyć należy, aiehy nie cho, fować. Dla zaznajomienia ogółu z najwainiejszemi wiadomościami lekarskiemi,
4 także. azeby długo żyć i cieszyć sii: zawsze dobrem zdrow1eru, wydala Ksi~• garnia Popularna nader praktyczne dzieło pod tytułem:
czyli ksią.i;ka
Muller~,1 chorym
lekarz Domo'n·•y" D-razdrowym
czlcJN. ainowszy
:J
domowych
tvieku, .:najbogatszy zbiór .udo;konalonych starych i nowych

n

o

środków

1 rodzaJÓW przyrodoleczniczych na wszystkie chornby, opracowany przez znako.

"'

lllitego doktora Mullera,

-

Nainowszy lekarz aomo•·•y''
,,, 'J

D-ra Mullera stanowczo po.
winien znajdować sit: w kai·

Ił

dy~ dom.u, a przedew~zy~tkie'.11 pol_ecamy . go_ w~zystkim matkom, ,pod ktor!Jch
7kiem o_piekuńczem znaJdUJe się dziatwa i liczni domou·nfcy nade1· cenne rady
• Ila przeróine wypadki zawiera powyisza książka, W okolicach, gdzie o lekarza

jest trudno, ;i apteka znajduje si~ daleko, to „NAJNOWSZY LEI{ARZ DOMOWY"
•i;>.ra MO.llera jest prawdziwym zbawcą. w nieszcześciu,
Do nabycia w „KSIĘGARNI POPULARNEJ" w Warszawie, S to K1:7.yska
-~ :4:2,,tJraz we wszystkich ksiĘ;garniach w Warszawie, na prowincji i za granicą.
r1535-3-l
Cen~ 60 kop., z przesyłką 75 kop.

„HANDLOWIEC"

Specjalista chorób skórnvch, wene·
elektrycznością,

elektry-

cznym światłem i massażem wibracyjnym.
Zachodnia 33, (obok lombardu)
Przyjmuje od 9 - 1 i od 6-8
wlecz., w niedzielę od 9 - 3
175~4·
dla Pań od 5 - 6,

Dr. L. Prybttlski
Choroby skórne, włosów, weneryczne moczopłciowe i niemocy
pkiowej,
ulica POŁUDNlOWA .N2 2,

8674-0-0

broni praw i interesów wszystkich pracowników handlowych i przemysłowych

.,Handlowiec"
.,Handlowiec"

zamieszcza <;tale

t,Handlowiec"
0 Handlowieo"

wakujące

posady.

;:,pecjalista chorób skórnych, wło
sów, wenerycznych i dróg moczowych
Przyjmuje codziennie od 8 - 1
w południe i od 4-8 wiećzorem
2
\V niedzielE; i ~wi~ta od 9 • po poł.

zamieszcza sprawozdania ze wszystkich
stowarzyszeń polskich w kraju i zagranicą.
udziela

bezpłatnie

Dla

• •
kwartalnie . •

Rb. 5.- )

„

1.25 ) z

przesyłką

r. . Klacz in
K1n1t nty11cw1ka 11.

pocztową.

Prenumeratę wnosić również moźna przez T-wo pracowników handlowych (81iska J\2 9).
Karasiński. Kierownik literacki K. Hoifman.
J.
1{edaktor
r133-0

jibo11amenł

na 1911 r. XXI

ROK

-.-~n-~e·c _li~e~~ Ury obc;f ~
12

M_1es1ęczn1k Llłeracko-Historyczny.
tomów ;najnowszych roma?sów. opowie~ci .i aityk ułów historycl·
nych. -

Kai:dy tom z:iw1era około 4 ty5i~cy stron drukowanych.

12· Edgara Alle a Poego

tomów ·dodatku: zb.~ó,.. d:zieł
=razem

24

TO tY
na Ru,~.

Szczególowy progr:im wysyła ,;i,~ beiplnt11;e n:1 bi:de ż .'.1,d:11i„
CEN.'\r PRENU~lERATY: 6 rh. rri·znie: z pr zc>ylk.1 po.:Lt 6 1 b. 50 kop,

Kantor redakcji: St -Peterabury, ul.

Roziezżaja N~ 11.

I

(ii)

czyli -

-

,

.

(fi
~

a

„Zycie apaszów paryskich".

Ta pantomina wzbudziła ogromne zainteresowanie.
\V tej pan te minie odtańczonym będzie taniec Oj-ra,
Oj-ra, paryskich huliganów i huliganek.

~
~ll

~

@
~
~

fm
~

®·

.

~

Debiut

l\II-11e ZEPfłORA

®@.

która wykona wzlot przez cały cyrk.
O:;tatnie cztery przedstawienia, występ jedynego
w świecie młodego pogromcy
ze swą
~')i
U

p

łl

.I.'

O TI
l~

Ceny miejsc zwyczajne.

@

@

ANONS:

11 1

B
@
~·

'

WOW".
.
GRUPĄ
Początek o g. a i pół wiecz.

Jutro OGROMNE PRZEDSTAWIENIE.

zRA EL ITA

=-----------------------~::

7j

1. 1

naukowy, apoleczny· i literacki.

„IZRAELITA" jest jedyne~ u nas riismem 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. został publicystyczny poziom pisma przez zwiekszony i odpowiedni dobór współpracowników z pośród wybitnych
sił naukowych i literackich·
Zespół współp1 acowników „Izraelity" tworzą:
Agricola, F. Arnsztajnowa~ Majer Bałaban, Bela-

rjnsz, Leo Belmont, R. Centnerszwerowa, Leon Choro·
mai1ski, Jul:ja Dicksteinówna, Wilhelm Feldman, H. } id·
ler, Leon Gorecki. Kazimierz Grosman, Jerzy Gnra·
nowski, CzeFław Halicz, Jan Adolt Hertz, St. A. Kem·
pner, Henryk Kohn, Jerzy Kurnatowski, Leon Licliten·
banm, Henryk Lichtenbaum, N. Likiert, J. M. Muszkowski,
Wł. Nawrocki, Henryk Nnsbaum, Ignacy Radliński,
Bolesław Roz, tański, Eug. Sokołowski, liieczysław
Sterling, Wojciech 8zakiewicz, ~t. Szymański, Józe1·
Was.areng; Adam Wizel, Adam Wolman, Piotr Zubowicz
i inni.
1

re nim .Mr 5.

we wszystkich kantorach pocztowo-telegraficznych.

Ad· es i\ed· .kcji: Warszawa, Miodowa 3.
CENA: rocznie •

osobna poczekalnia.

prenumerować można

Numery okazowe gratis.

'"'-

pań

,łfj,

porad prawnych.

daje BEZPŁATNIE premium w postaci
cennych .~zieł naukowych, .

~.Handlowca"

~

'I1yg@d~ik

JEDYNY hlE SUBSYDJOWANY ORGAN PRACOWNIKÓW

,,Handlo.wiec''

b~dz1e zachwyca1ąca pantomina ~
piąty rąz wy>taw1ona
z baletem w 4 aktach.

~
nrr.vczsnvt~h• li nEiewmo~ł\ opłwciowleGi z d!!

Priyjmuje chorych od 8 - 1 rano i od
4 - 8 po poł., panie od !> - 6 po po!,

HANDLOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH.
Wychodzi l·go i 15-go kaźdego miesiąca.

Wie ~ie „Haute-Vo~ćB r11iB~stawienie ®

U

Leczenie

i

. ~ ,,fatalne przestępstwo bez sumienia" @

szeniem (Manicur) czyszczenie paznogci.
farbowanie włosów i wszelkie roboty w
zakres perukarstwa wchodzace jako to:
loki turbaoowc, warkocze i postisch, zawsze w najnowszym stylu wykonywane
pod moim kierunkiem. Wyuczam upinania najnowszych fryzur vr 5 lekcjach
Abonament na miejscu i w domach.

o tem powinien

~e.V~gnó. I~

We wlorek, 17 stycznia 1911 r,

(rj)

f~odz1

:Cyrk .A.

RYNEK TARGOWY, przy zbiegu ul, Ceu1elmar.a11DzlalABI

~

Łódź, ,K onstantynowska
Poleca .'zan. L'anwm w

I Znan

p:: .~

. KARTOWSKA,

Dzielna M! 4, Piotrkowska J\~ 189
Telef. Nr. 14-99.
i Zgierska X2 7.

93-a-1.

~
,@

ata Fań!

Waż.ne

434-320

~

.

znanej firmy Szabuniewicza, są do nabJcia w Majątk'
,,Antonów" poczta Pilwiszki, gub. Suwalska - n&
żądanie wysyłają się cenniki.

Syphilis, skarne, weneryczne,

choroby dróg moczowych.
Prayjmuj~

5- 8

pod 8-1 rano

~

c l

dla pań od 4-5 i o
71 !3-0
pofo nh!.

9fia~.1.

Prenumerata wynosi: w Warszawie rocznie rb. 6, półrocznie rb. 3.
kwartalnie rb. 1.50; na prowincji: rocznie rb. 8, półrocznie rb. 4,
kwartalnie rb. 2•

PREMJA „IZRAELITY":

Wszystldm, którzy opłacą prenumeratę za pierwsze półrocza
1911 r., wyślemy odwrotną poc~tą BEZPŁATNIE dwa dziełkz:
„Allłiysemityzm" Anatola Leroy·Bealieu i „Rzec"
o Salomonie Maj monie", Klemensa Urmowskiego. Prenumeratorzy
kwartalni otrzymaią oba dziełka powyższe po cenie znacznie zniżonej

(50 kop. za oba).
Adres redakcji i administracji:

Warszawa, ul.

Próżna

8. Telefon 15-8-90.
r1434-0

C!horeby

Specjalista chorób włosów, skórkobiece~
Ulica P . ,trl<owska 121. nych (piegi i pryszcze na twarzy
etc.) i wenerycznych (syphilis)

Przyjmuje or!
'"

ł

do G po p. W

13 rano,

godziny 9 -

Dr. med. W.

niedzielę

Telef. 1'> 07.

KOTZnł

Dr.

s. Sznitkind

ul. Srednia nr. 2.
Leczenie elektrycznością i masa~
żem,

ul. Piotriwwska J\"l 71.
Przyjmuje od 8·-2 po poł. i od
C oro ilJ y aere~ i Elhu::. 4 do 9 Wiecz., dla dam Od 4-5
.286::J--20-20
puyj1nuje oł 9 - IO i J.i( ł lod + l'i po pot
p

µul11dniu.

HL7- l - l

•r. 1lronson
mieszka obecnie

Ul. Pasa:i! •Meyera .M I
róg Piotrkowskiej. ·

Akuszeria i choroby
kobiece.
Gndtin y przyj ęcia. 0 ,1 9 do 101(1 rano r
do i-7 uo pol, 1 w niediieli: od 11-1,

M5

:.ro e

Rozkład

jazdy pociągów lodzkich wązkotorowych
elektrycznych Kolei Dojazdowych
na linji

-

-.-„ . -~

Odchodzą

500 rano
610 „

655

140
g25

910

<)55

104ó
11-gg

„

".,

„

n

"
n

l2ló
,,
1255
"
140 pp.
225
310

.• - -

Łodzi

z

'W

pp.

355

,,

410

-

••....

535 rano

440

pp.

655
746

525
-

„

525
,.
610 wiecz. 825
655
„ 910
740
955
t!
1040
825
910 " l 125
" 1210
955 ,,
10~
„ 1255
12~ w noc. 140

,.

"

"

955
1o:w

pp.

1120
-

310

355

"

•

,,

12~

700
725
750

,,
„

s15

"
"

s~o

90'5

..

"

Q30

w noc. 955

1020
1045
l 110

,-

"
",,

"
,,"

,,"
,,
Jj

"„

,,

łl

lt

Od stycznia r. b. wychodzi w Warszawie
tygodnik ~połeczny, polityczny i literacki

WO UN.Ił TRYBU NA
.M~ 1: 2. zawier&jł\ mi~dzy innemi artykuły; A. Var•
akiego: Koło Polskie wobeo Chelmażciyzny. -· Tilgi

podatkowe dla najbogatszych.-J. B. i1llarch•e v. •
sk.iego: z przeszłości Paulinów jasnogórskich.-FelNton J. li orczaka; Kłótnia.

m.

Adres redakcji i adm. Warsiawa, Wspólna 5,
Kantor w Łodzi: Biuro Dzienni-

32. tel, 216-59.

ków „Promień", Piotrkowska 81.-Cena prenumeraty:
Roczlfie 6 rb. półrocznie 3 rb. kw. 1.50 w Warszawie
Za odn. <lo domu kw. 15 k. Z przesyłką: rocznie 7
rb. 50 k. kwart. 1 r. 90. Dla robotników ustępstwo.
rl70-2-1.

„~ultura Polska"
.
MJESIĘGZNIK

z

.

12o0
1~
1~

?Of>

2ao
2&5

320
345
410
435
5~

bez powinności i sankcii
kop. 58.

O-rów L Falka, Z. Golca, M. Jelnic{iego
VJU~

czalftska M 36.
0,,.ólne i pojed111c:Le
pr>'i-.OJ
.
'
. dla chorych od 2-5 rb. ambulaOla.

niezamożnych,

60

kop.

)

L_~r ;c i
pr_.uj ~1,ia mi •loentgena, Rampą Finsa•
~ : "'-i ·• ~',ll"@_m.-.. jj~ ra i prądarrd o wysoldem n'lp1ęcm (arson•
t:a '2!" "ł ~ J .. Badanie krwi i mamek na syfilis.

Godziny przyjęć: od 8 - 9 rano, od 11 i pół do 1 i pó1
i od 7 - 8; w niedziele i świ~ta od godz. 9 -10 ł
od. 12 i pół do 1 i pół po południu. Kobiety chore na choroby
skorne 1 weneryczne przyjmuje 11•ni Dr. Zand„Tenne!l1•
baum w poniedziałki, środy i piqtki od 5 i pół do 6 i pół.
645--1-1
i'ł poi'.

550
700
61:5 wi~cz. 726
646
750
"
705
815
730
840
",, 9li5
7'J5

lł

„
"

li

„

,,

"
",,

8~

,,

845

91u

•
"
"

935

,,

930

„"

1020

1035

"

"

"„
„

955

1045

""

1000

",,

li

.,

t 110

,,
„

1Pó
- w noc.
" 12ou
1200

tł

"

f

205
230

255
320
34'5

41u
43b

500
S~ó

5~

615
640

70.)
73'J
75f,
8:.!IJ

,,"
,,"

845

9Tti

,,

93'5
1000

„
".,

,,

Ogłoszenia

"
"
",,

_

A
, dania tanio:
krzesła,

11 :i5
12!!,;! w noc

,,"
„
,,

-

· Towarzystwo Biur WywiadowGzych

S. Klacz kin i S-ka w fv'losl{wie
z oddzialami w Łodzi, Warszawie, Rydze, Petersburgu, Kijowie, O desie i Niźnym Nowogrodzie (podczas jarmarku) w polączeniu z renomowanem mię
dzynarodowem biurem wyw iadowczem p f Lesser
& Liman, które utrzymuje w różnych miastach Eu·
ropy zachodniej 22 oddziały, poleca swą wypróbowaną organizację przy zac;iągan1u informac1i i ad-

dro ~.rn~:
~\

OlH:1zyJ 1 ,1 ·~

JV\eble

,,

-

$

-.n;;x'. LUJ

10 25

.,

priyrzą.dlan i a

I

-

wiecz.

",,
,,

lQ50

i postne··

mięsne

1000 przepisów

potraw, napoi, ciast, kompotów ma•
rynat konfitur deserów legum;n prie
szło 300 stron, ścisłego pisma. C"n11
z przes za zalicz. Z rb. 60 k.
Wskazówki jak pra w1d!Jwo pr" w3
dz;ć gospodarstwo dom>: we i przy~o
towywać ekonomiczn", •maczne i pożywne obiady z d od lt '. ; t m naucz:cn~ a
krajania miesa i u ,;i :kszenia stołu
oraz nakrycia, Około 100 stron . z rysunkami, Cena z pnt>s · za zal C ' .
l rb. 20 k, Obie ksi~.iki rn1.l'n1 3 '}C. i
~moźtn markami ;. /, zan.•'• •i ' ' " •
zw rac . ~.ę wył. du J !{, r . t3f~ ,;
S Petersburg Petersb. st!'. 13ol;zo1
pr. Nil 56 - '.J66.
•
l 3'2 O 1,

z A1eksandrowa

1225 pp.
1200
115 "n
l 40 ,,

, SN;;c; „ (

.io S:'Jrze·

kte ...! ens. stół

garnitur me bli salonowy~
tremo, szafę, bieliźniarkę z 111

strem,
walnię,

łóżka. z materac<1mi, Hm ·
uiurl<0, otoma!'ę , :,:r;;. 11

•

fon, zegar; lamoy, obr.:1zv, nu ·
siynę. Główna 4'2 m. 91. w Jr „
giem oodwórzu.
J 49 -- l -- :
ramofon l<oncerto\.ry:46-;Ji}l;
s nzedam za bezcen. Widzew·
sl<a J\2 40 rn. 6.
145-3-J

G
Mmodne

askaradowe ~rygmalne nowu:
kostjumy u<Jm;ki ::
do wynajęcia. AndrLeja 7 m. 32,
Kolabińska.

150-2-1

uri'yjmę

r

tiwó:n rnfzczyifi'"i\a
mieszkanie. Szkolna 13 m. 18.

P

14-8-- 3-1
ocząrn.ów mui}'#k1 1 'n~ ·ronep..,N~
nie udzielam niejrogo. I1M1

ska S3,

w · ac.om·)śi:

s t róża

u

147-3-l
4 s ~.,1
~·
resów na Królestwo, Cesarstwo i zagranicę
rzy1m~ na 1111e -zr.;1rn1:: :\c ':10,
r.428_:_ 10-1 O
P nych. Ul. Prze1azd 33 m. o.
146-1-1 I
--·. .,,-..
rzyDłąkat s1ę pies, dog, 1111:1s.„
P szarej. Do odebrania: 11 1 ~~ - 1
Teatr „URANIA"
Nowaka N? 6. za z\vrotem kcst.·
39.
39. Zielona
ul. Cegielniana 34.
tów. od godz. 3-5 po po.ł'.
Specjalistka Chiromantka
136-2-2
NOWY PROGRAM.
y_Cl_a_w_n_1-ct""w-o-ka-·1-e-n-da~m
W"" Prof. Pani UDJA POLIAKOWA
od 16 do 31 iotycznla 1911 r.
(Południowa 42) poszukuje
przepowiada bei. omyłek całe
życie każde~o człowieka. Przyjm. "olporter6w z kauc, ą 1b. 5. Zgla·
FUUNIS
Nadzwyczajni salo~owi akrobaci.
142-3--1
codz . od 11 do 8 wiecz., w po- szać się od 1-3.
d1iałki
i
soboty
od
6~8
wiecz.
aginęła
karta
od
paszpo:i:u,
o
A
A
r175-10-1
wydana z fabryki Hofirn)·ta
Tancerka z ty'si11.cami światełek cle.Ktrycznych.
w Zgierzu, na im!ę Jaua Au.;;ustyniaka.
144-3-1
The ''iDouglas
~
ł berlińskiego UniwerKreolska pieknosć. Duet kreolski,
aginął
paszport,
W}dany
z gm.
Sł
sytetu udziela lekcji
r
4

•

.

.

•·

'·

-

· •

W
Z

•

~

Uven

M.\isT'iłti

The
Kaskaderzy
(4'.

t

„-.:z;: '?-': ;

Ciara
Znana

FLEI TH
pią.knie

ich psem
sowanym.
4

•

tre-

~3:11'4-

Bar na

in~t r nmentalistka

wirtuoz.ka,

ARAIWSURÓFF
Rossyj

Ko-źydrnvskl

. . ......

. Ą,

humorysta.

·-'t"

il#'

1: 2eJdOWSkl
11.C·4fl-A·

-

Z

l(aszew, pow. l\utnowskiego,
niemieckiego języka. Widzewska
gub. warszawsklej, na imię Ka·
Nf~ 30 m. 28.
128-2-1
tarzyny Woźni<:1k.
143-3-1

Europejscy STb:AP tancerze z p ian:ne111 na piasku i płycie marmurowej
elekt rycznei,

lecznica chorób skórnych i wenerycznych
t 0 TJ""'

535 rano

Duo Jackson

ARSZil WA, KRU CZA .Ni 9.

uftica

pp.

Źongler.

PRENUMERATA: dła członków Tow. „Kultury Polskiej"
rubli 2 kop. 25, dla nieczłonków rubli 3 kop. 2 5 rocznie.
Nakładem sekcji etycznej Tow .• Kutlury Polskiej wyszło
rb. I

Odchodzą

I

525

122-; "

pod redakcją A. Swiętochowskiego.

~~"ou~~e~f Moralność

Łodzi

50::> rano 1135 rano
610
1200

„

740
825
91u

"

Odchodzą

wiecz. 635 "

655

"

2;-5

„

6~

tł

„

I

„Potrawy
Około

świ ąteczne

d n i

"i -

jodch. z Aleksandrow a

Pdny kurs wykładów dla wyuezen;a
si~ samemu .

A1eksandró-w.

dni powszednie

W

11111'--·--

Lódź ~

1-sze POLASZKOLNE

Kursy Kulinarne

•

ze swojemi jednoaktówka.ni, oraz
jako polski humorysta ze swym repertuarem
I

~r. franci~zeK ~ozi~łKiewicz

Or. H. Szumacher

choroby weneryczne i tkórnt

Koncert

Humuńskiei

Orkiestry

pod batut:i kapelmistrza

GIZA STEl{[AN,

fff Zakład Zegarmi·
UWag a.••
strzowski Artur~
Kloetzel Piotrkowska 164, prosi

osobę, l~tóra odebrała w niedzielę

d. 15 stycznia, pierścionek z sza·
firami, wysadzany w około bry·

żółtej. Ktoby go widział, racą
odprcwadzić na ul. Sikawską M 9,

zaginęły

dwie kozy, maści b.a
łej. Uprasza si~ o odprawa - - - - - - - - - - - dzenie; Benedykta Ng 94, j. Ma·
ciejewski. lub o powiadomieni~.
152-2-1

Przyjmuje od 8-11 r. i od 5-8 wiecz.
i 5o1- 20 - 1·

UHArnA~BIO
werandą.

agn1ął chłopiec, maiący lat 12,

Telefonu 1i 17- 14.
do Michała Kubika.
131-2-„!
mieszka - - - - - , aginąl vasz. 11 011, wydany z g111 ~
Ul. Piotrkowska N! 103
ny t\uniczki, pow. Opoczm\
Choroby wewnętrzne, dzieci
gub. radomskiej, na imię M1..kobiece.
rjanny Solarskiej.
139-3--1

Nowa serja obrazów.
Pod

Z w czarnem ubraniu, w czapce

ul. Nawrot Ji 2.

Z

agmął paszport, wydany z m.
Nowomińska~ gub. warszawskiej, na imię Józefa Łukasie-

4433 wicz.
151-3-1
Przyjmuje od 8-10 1/, rano i od
aginęła karta wydana z tabry·
6-8 pop. Panie od 5-6 pop.
ki Dawida Rosenblatta m
W niedzielę i święta od 8 godz. imię Władysławy SnówarskieJ.
rano do 1-ej po poł
122-1-1
aginęła karta od · paszpor1u
wydana z fabryki Sztylera 1
imię Matyldy Wagner. 119-1 - ;

Z

Z

;
·.'' ·
z gm. Zelgori. pow. • u„
skiego, ;ub. kaliskiej. 94---3-1.
weksle. wystawione prziz N

~·-·;giiiiif ł)"asżfio.ri,-·ila-r01;·ę··~:s-:·~

Zdany

nisława

!antami, o zwrot takowego za
wynagrodzeniem.
153-3-1

Poleca si<: cierpiącym na
Reumatyzm, podagrę, artretyzm
Przedstawiciel SZ. FQRTtE·
Moskwa, M. Łubianka, domu

Jf2 14. Do nabycia we wsz.
księg. i składach aptecznych.
2Hi~-'26-1

Zbawiń~kiego,

D.
mana:
2,_,rutm
13 _
Roch

2)

1) rubli 74.l·szy płatny

łtop. 13.

w dniu 1s1m. drugi płatny 30IIII
na zlecenie Sz. Bryczmana, zo·
stały nieprawnie przywłaszc:zonel
Zaitrzega si~ przed nabyciem1
Sz. ryczm.an~
~,,1.-!el

""'

