,

· Cena '1 koii. Na stacjach kolejowych cena 5 kop.

Dz'ennik polityczny, społeczny i literacki
pod kierunkiem St.

Ksiaiżka.

Sobota, dnia 21 stycznia 1911 r.
.

Gena uiyłoszeń: I-sza stro11a 50 kop. za wiers.r
Prenumerata w Łodzi wynosi rocznie z odnosze· I
niem do domu, przesyłką pocztową \la prowincjE: lub lub jego miejsce, nadesłane 50 kop., 11elcrologi i re·
do Cesarstwa: rb. 8 kop. 40. Półrocznie rb. 4 k. 20, kłamy 15 kop., ogłoszenia zwyczajne 10 kop;' Drobne
ogłoszenia 11/, kop. za wyraz.
kwartalnie rb. 2 kop. 10, miesięcznie 70 l·op.
ll do 12 w I>Ołudnle i oci 6 do 7 wiecz.
Ogłoszenia zamiejscowe: 1 str. so kop., reklamv p~
Za przesyłkę zagranic<; dolicza się 60 k. miesięcznie.
AdmJnistracia otwarta od 8 rano do 8 wlecz.
20 k., zwycr.. po 12 k. zt •vier~z ntitowylub jego miejsce
TEtEFO!'łU N~. 253.
Zmiana adresu 20 lcop.
Adres telef!ł'aficzny: „Łodf KurJer•
Rękopisów nadesłanych redakcja nie zwraca, za artykuły nieoznaczone z góry ceną, honorarjÓ\V administracja wypłacać nie bądzie.
~ edakcja i administracja „Kurjera t.ódzkieoo"I
.ttieścł słe w lokalu przy ul. Zachoani~j Nr. 37.
loteresowani do redakcji zgłaszać się . g o·

==>

Agentury: w Łodzi Biuro OJt.ł. „Promień„, Piotrkowska 81. W Pabjanicach A. Wadzyński, Zamkowa 416, róg Długiej. W Zgierzu Al. Bietas, Poczek. Tramw; Nowy Ryl'lelt
WYŁĄCZNE PRAWO przyjmowania ogłoszeń w Rosji, za granicą i wKrple1>lwie Polskiem, oprócz Łodzi i okoliey, oddane )est Domowi Handlowemu L. i E. Metzl i S-ka

pó aziewice
FAUST

jutro
wie cz.

Teatr popularny. ~~1';01.

}4iłoś'
Niedziela,

ubogiego młóazieńca
Poniedziałek

i Wtorek.

Nad program.

Jutro
wiecz.

Jedyny egzemplarz na Królestwo.

Zhe Bio-Express n: Sąd wojenny i rozstrzelanie jedenastu wlesie

Obraz wstrząsający do głębi, dający zupełną iluzję strzałów, głosów pożegnania, płaczu ZJ.11 pomocą
magnitonu Edissona. UWAGA: Osoby nerwowe mogą opuścić salę podczas tego obrazu.
r187-2
Prócz tego 7 pięknych obrazów.
Prócz tego 7 pięknych obrazów•
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Duet FERTNER. ulubieńcy tutejsżej Publiczności, w mowym repertu,
arze. Hansi Jackson, perła subretek. wiedeńskich - sprolongowana.
SANIEWSKA, spiewaczka liryczna rosyjsko-polska i 15-cie Nowych
Początek o godz. 10 i pół wieczorem.
Debiutów.

Lokal

otwarł~

do godziny &.ej rano.

Londynie i Berlinie, jak w Wiedniu i Pkhon, ale o których mówią natomias
Petersburgu; ściśle mówiąc - była to głośno inne głosy, a co jest szczegól .
mowa w każdym kierunku „przyjemna". niej przekonywujące - fakty rzeczywi•
Pichon wygłosił ją w obecności stości.
Jednym z tych skutków jest- wypr6
ciała dyplomatycznego, wobec IzwolDzielna 7. skiego, von Schona i Tittoniego, b. mi- bowanie mocy trójprzymierza i związ;
Dzielna 7.
nistrów spraw zagraniczny<::h, a obecnie ku trzech mocarstw, próba, która ni•
otwarta codzień od godz. 1-0-ej rano do lO·ej wieczorem
przedstawicieli swych państw w Paryżu; wypadła na korzyść pierwszego. Drug
wynik był ten, że zgodnym naciskiem
obok nich zasiadał poseł turecki.
Oczywiście nie tłomaczy to jeszcze dyplomatycznym ze strony ~rójprzyrriie1_
faktu dlaczego Pichon wziął na siebie rza Austrja została feS'lcze silniej_ i morolę adwokata nie tylko polityki własnej, cniej złączona z Niemcami, skutkiem
lecz i całej „pracy" dyplomatycznej czego oba mocarstwa Europy środko.:.
Europy, choć wpłynęło niezawodnie na wej tworzą jedną nierozerwalną całość.
Trzeci wynik - to spóiniona skruchą
treść i ton jego mowy.
jednakże, z powodu tego zgodnego nacisku dyplo•
jest
Charakterystycznem
PETERSBURG-WozniesienskijProspekt ~20
OTWORZYŁ FILJE:
że przed poruszeniem najciel<awszej dla matycznego i spóŹ'llione próbS' zatarcia
sERLIN-Potsdamerstr. N2 3 .
słuchaczy kwestii - spotkania potsdam· wrażenia jakie odtiiósł Wiedeń - do
skiego i wpływu tego spotkania na sto· liczby tych prób zaliczyć również można
KALENDARZYK.
1l
sunki pomiędzy państwami trójprzymie· i uspakajające zapewnieflia Plchona poc!
rza, - Pichon wypowiedział niejako adresem Austrji, jaRo elementu niezbęd·
Sobota, d. 21 stycznia 1911 r.
ws~p historyczny i geograficzny, mó· nego „do równowagi i stanowczości" \l'
186-1
Dziś: Agnieszki P. M.
wiąc o Austrji oraz aneksji Bośni i Her· Europie.
Wyniki te spostrzedz si~ dają jeszll
cogowiny.
Jutro: Wincentego M.
w Anglji, która podczas
wyraźniej
cze
i
aneksja
że
trzeba,
przyznać
l
13.
m.
8
godz.
o
słońca
Wschód
NAJSKUTECZNIEJSZY SRODEK
związlm z nią zaszło, kryzy~u bośniacko-hetcogowiń~kiego staw
co
to
wszystko
usuwa
Zachód słońca o godz. a m. 48.
jest nie tylko faktem zasadniczym, ale i nęła po stronie Ro~i niczem do tegc
piegi, pryszcze, opaleniznę
czynnikiem kierowniczym bieżącej hi- nie zobowiązana: ani przytfii et'lem zwlą
wągry, czerwoność twarzy
storji dyplomatycznej, punktem wytycz· zkowem, ani własnymi i nteresaml \\
i wszelkie plamy
nym, od którego biegną prą.dy współ- sprawach Wichodnich.
Jedyną pobudk2\ pomyk i angiefskie 1
czesnych stosunków dyplomatycznych·
Pichon wystąpił w obronie lzwol· było tu pragnienie dOiLO-dzC'llia Ros1i, \Al
skiego 1 zaznaczył Jego .patrjotyzm eu- . i~ię przypwszczalnej ,,jednontaści" przy,
' wynalażku aptekarza
W francuskiej izhie deputowanych ropejski ", który ocalll euro peiski .spo- . n11erza trzech. mo~aratw. Lecz _gdy- RoNiwińskiego
dyskusje nad kwes- l<ój· jeszcze przed aneksją lzwolsk1 wy· :sia usunęła się pierwsza "d tej ,,jedno•
toczą się ożywione
raz;ł zdanie, że nie będzie - ona ala Ro· litośc1'', Angl1a zacz~a żałowftt napróź·
tją polityki zewnętrznej.
Ola ualblpi~ naślado10J1twa, kdde pudełko
dostatecznym powodem _do WOJOY, i no ;dozoneJ of1_ary - pogorszenia sto•
sji
Z dysk us ii tej zaznaczyć przedetlłfpatrzd'De J&ał w plombg, na której znaj- wszyslkiem należy niektóre punkty obję· nie zmienił tego przekonama do ostat- sunków z Austrią.
. Podniósłszy '!ł'r ~ spra\\'4. ~t·
niej chwili mimo ~apewnio_~e20 pop ar·
llli• •it 12 204 I nazwi•ko wynalazcy te mową Pichona.
kania w Poczdamie 1'1Cbon, „ 1ak ~tę na·
Wiadomo już ogólniP-, że mowa ta cia ze strony franCJI i AnglJI. .
„Europejski patrjotyzm" lzwolskie- . l~ż:ało spodz.iewać, przyłą~zył si~ do zdaJan Niwiński.
starła ostatnie ślady lęku ze wszystkich
miał też jectnakze - jak konstatuje ma komentatorów-optym 1~tów. Zacyto•
go
lpaeclaż. w eptekach, składach aptecznych twarzy i wywarła wszędzie wrażenie u· l'IRiecz" - s!rntld, o któryrh t;>Penlilcza wał on ustęp główny z mowy Bethmana_
spakajające, pojednawcze, zarówno w
· ' pedumerjadt.

Stała

Wystawa ,qrtysłyczna

E, Pietkiewicza,

~!~l}!~}io!~~D WWY I~ź~tJ~~~~~f~J~;i~L
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Radomiu
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łwar~y
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Holwega - o wzajemnem porozumie· spraw przesiedleńczych opracowała caJy
11iu Rosji i Niemiec co do unikania szereg dezyderatów w kwestji przewozu
iwmbinacji, których ostrze kierowane emigrantów i ich bagażu.
będzie wrogo przeciw Rosji i Niem•

com.

r-laleiy tu zaznaczyć. że wszelkie
.)tarania prasy, dążące do ścieśnienia
za!uesu tego porozumienia w granicach
Azji Sfedniej lub Azji Sredniej i Turcji,
niweczy całkowicie mowa Pichona Na Dalekim Wschodzie panuje teraz
niweczy tern - że jako podstawę swych
lwmentarzy bierze treść mowy Bethma- zupełny spokój, lecz spokój jakiś dziw·
na-Holwega bez wszelkieh omówień i za- ny, denerwujący, zda si~. że lada chwila powstanie coś groźnego, straszUstrzeżeń.
Ugoda pomi~dzy Rosją a Niemca• wego.
Utarło się jvż poniekąd mniemanie.
mi obejmuje cały teren polityki, odnosi
odpoczywa wyczerpana woj·
Japonja
że
poro•
do
i
trójprzymierza
do
i
s'~ ona
ną ostatnią, lecz otrzymane ostatnio
z1. ;,1ienia trzech państw.
- Stąd właśnie czerpie Pichon swe przez prasę rosyjską wiadomości przeczą
11 1. ~c ... ki pocieszające, ie trójprzymierze temu zupełnie.
Japonja nie śpi, nie odpoczywa,
mr.1 wyJ11cznie obronne znaczenie i że
pracuje energicznie i nieustannie.
lecz
ina nu celu zachowanie pokoju.
Wiadomo już ogólnie, że przyszły
Co się tyczy prywatnego porozumienia w sprawie Persji i bagdadzkiej budżet japonji przewiduje znacznie zwięl\·
kolei żelaznej, to mowa obronna Picho· szone rozchody wydziału wojny i mana przerwana była w tern miejscu „nie· rynarki.
Niezależnie od tego powiększony
grzecznem" pytaniem Jauresa: czy . Franbudżet budowy linji kolejowych.
będzie
cja była uprzedzona o rokowaniach,
Mowa prezesa ministrów Kacury, wyzawiązanych w Poczdamie?
Pichon odpowiedział wymijająco, że głoszona w Tow. Elmnomicznem" w
dla Francji nie było to niespodzianką Osace wskazuje też jasno lcierunek tyci!
i że Rosja miata swobodę ~awarcia tej linji.
Prezes ministrów wysuwa na pierw ...
<;eparatystycznej ugody.
plan przebudowę linji kolejowej
szy
Nie ulega jednakże kwestji 1 że po•
oraz przebudowę-w
Tokio-Simonasaki
·.vtórzyJa sic: tu ta sama histOfja co w
linji ko·
bośniack,o • hercogowińskim: celach strategicznych wszystl<ich
kryzysie
południo.
Korei
l<resy
łączące
lejowych,
Franqa uchyliła się od poparcia Koki
Jagdadzkiej nie dlatego, ie skłaniał ją do wej z granicą rosyjską (Seul- Y Czżu
tego 111teres własny, lecz Cila Rosji, dla Czun-czun). Mówiąc o korzyściach tej
.1edności" polityki. Obecnie Rosja w·;r budowy prezes ministrów nazywa jawnie
J zekła si~ pierwsza 111 jedności" i z całym projektowaną linję .drogą strategiczną
spolwjem slwrzystala ze swobody sa• na SyberJę, jako naturalny punkt od·
modzielnej ugody z Niemcami, tej swo- wiecznych, zakreślonych już przez naturę
body, która przysługiwała również Fran- dążeń japonji ".
Na budowę tej drogi strateuicznej,
cji, lecz której francja wyrzekła się do·
browolnie dla przyjaźni i przymierza. według obliczen wybitnego działacza jaJasi em jest teraz, że Francja 1 An- pońskiego, hr. Okumy, potrzeba około
glja wys11ują tego należyte wnioski i że miljarda rubli.
· Zważyt. jednak należy - dodaje
z 9 jcanośc1" polityki . trzech sprzymie•
że losy Syberji
rz.onybh mocarstw pozostało bardzo nie· p1zytem Okuma Ja·
w n~kach
znajdą się wówczas
'.\'1ele.
ponji. •.
Ostatnie olbrzymie manewry japoń·
slde dowiodły również niezbicie, że po
wojnie z Ro::;ją Japonja pracowała usil•
nie nad rozwojem ilrmji, w której za•
prowadzono wiele ważnych gł~boko po·
O Pro.1ekt pra&owy. Dono- myślanych reform. Manewry te wywo„ ·
szą z .Petersburga, ze prezes rady mini- łały podziw wszystkich specjalistów cu·
strów p. Stołypin, lWróc1ł się do syno- dzoziemskich jako dowód energji i stadu z propozycją jak najprędszego rozpa. nowczości państwa przy reformowaniu
trzenia pro1el\lu prawa Q wolności prasy wojska.
japonja „cywiina" i Japonja wo·
gdyż w krótce ma on być wniesiony do
jenna to nie uwie wrogie si.ły, przeciwnie,
uumy państwowej.
Synod rozważał projekt w ciągu to. coś jednolitego, związanego harmo1ednego posiedzenia i zaaprobował go. n;,j nie zarówno wspólnościq dążeń jak

Współczesna

Japonja.

„

Wiaonmośm

ogólne.

() Przewóz emigrantów.
1rnr,dzywydziałowa do

Spe ~ <1 1na 11a1 :vh

wspólnością przekonań.

Nie tylim wojskowi lecz i cała lud·

kładł pancerz ochronny na oba·
dwa oczy (co tern dotkliwiej wpływało
na zaciemnienie jego w:zroku), brał w
stalowem ostrzu kopję (w postaci pióra)
do trzęsącej się ręki, przelewał może
krwi - ••• przepraszam: atram~ntu i bezzębnemi w'1rgami pokrzykiwał;
- Hcta! wiol.„

nika,

OKRUCHY
TYGODNIOWE.
Jak

się

Wiktorek ba\\ a,

kiedy

był mały

i kied)'

rluiy i dlaczego sic: nad n'm litować potrzeba, Los mamutów, - 60 letni stai uszek i • wielko-

I

w

sparaliżowanej

niedołęstwem

wieku, zasklepionej w skorupie miłych,
szkolnej - „Napiszt: wam na dawnych, rycerskich podbojów, zafleg1 tąd.::a" z komisji
Kon- mionej wyobraźni, zdawało mu się że
;,w azdach\ - Niedopałki umysłowe. a wró·1
duktc.r tramwajowy i deką,d ja j11dę? - Różnica niebywałe „ wiktorje" odnosi,
pierzcha i pierzcha przed nim, lub :;
kultury.
iasyr się oddaje.
- He ta! wio!„.
Rozlewał na białym papierze morze
MaJy, okrągły w brzuszku jak bę
błota.
benek, 6·1etni Wiktorek, jechał na drewJechał na swoim koniku i pokrzy11ianym lwniku i pokrzykiwał:
kiwał, szepleniąc:
- Heta! wio!„.
- Heta! wio!
Wydawało mu się, że jest wojakiem
Naturalnie: Wiktor - „wiktorje" od·
i jedzie na turków na wielką wojnę. W BOS!.„.
'I
lewej ręce 11 zymał miotetkę, niby„. tarNaraz spadły mu okulary z nosa i
w prawej mały pogrze· zobaczył nieco więcej, 111ż zwykle. bo
czę ryc~rsl(ą,
bacz, mby koncerz hllsarski.
trochę d;;ilej jak !mniec tego ostatniego.
. W wyobraźni swojej dziecinnej wi~
l usłyszał jak wokół, głośniej lub
dział mrowie nieprzyjaciół pierzchają
.:ych, a on ic!J gouił, wymachiwał po· ciszej, wslrnzując go palcami, wzruŚzając
ramionami z politowaniem szeptano:
grzebaczem i wołał na konika:
- Przeżył się biedny staruszel< ...
- Helal wio! „
Nie chciałeś iść, Wiktorku, z du„
Mi11ęlo lat z górą pięćdzie:;iąt i miidź„. µod pierzynę i po11ął „zloty wiek rycerski" r a11a Wiktora. chem czasu Wzamian za to wróciły dziecinne proś ivlar1anny, by ci zagrzała gorącą
ten homar dzisiaj, no 1
gdyż
taierkę,
zapały i fantazje.
nieświeże byJy
widocznie
dateJ...
tam
l terdz, _1al\ dawni(;\ ·z oluąg~ym
brzusikie111, zdzi~cinrn:.lly, podobny do - gniecie cię w żotą1ku.
oawnego \\'iktorka, mtal pan \Viktor
Tak nie3te ty. Kto nie idzie z dunapaay zwyc i ęzl<ich wypraw przeciwko chem czasu i postępem - cofa się
oohar'lcorn.
wstecz.
\V i arnitch między pierzyną i fa:
Zwykły to los zesztowiecznych materk-ą. f.l srm„d1mkiem z kawiorem do- mutów.
siadał symbolicznego drewnianego' ko·
Chociaż dzisiaj i o wielu młodych

stvc~m!s

-

~ ~a

1910 r.
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ność japonji naslrojona jest obecnie wielkich dzienników i pism, w celu za
bardzo militarystycznie.
znajomienia się z najoowszemi urządze.
Pod kierownictwem księcia Fusimi i niami technicznemi.
pod przewodnictwem markiza Terauczy,
Na wykłady uczęszcza jeden tylkt.
znanego działacza w sprawie przyłącze polak.
nia I<:orei powstało niedawno w Tokjo .
8.. Wydany przez psa. Do
nowe stowarzyszenie; natywa się ono .1ednego z . antyl<warjuszy paryskich i
(prowincjonalne bulwaru Clichy, p. Poumay, zgłosił siĘ
Guudzikaj"
„Dzajgo
Stow. wojenne).
elegancki młodzieniec i, kupiwszy jaki~
Według oświadczenia Terauczy, ce- przedmiot za kilka franków, pó dluższe ,
lem stowarzyszenia jest dążenie do zje- rozmowie z antykwarj uszem o dziełach
dnoczenia wszystkich pokrewnych związ· sztuki starożytnej, ofiarował mu swegu
ków i popierania rozwoju bohaterskiej psa, który się podobął P. fdzo p. Pou·
sarnoofiarności w szerokich sferach ludu may.
japol'lskiego, jako wybitnej zalety cha•
~\ilka dni później do antykwarni
rakteru tego narodu".
z1aw1ł su: znowu tenże młodzieniec, tym
Wszystkie związki takie działały do· razem na pogadanke z p. Poumąy. Pe
tychczas oddzielnie i to redukowało O· wyjściu gościa antykwarjusz zauważył,
wocność ich pracy inacz~j będzie zapew- że zgine:iła kolekcja nader cennych biżu·
ne teraz gdy związki te zjellnoczyły si~ terji starożytnych udał si~ więc niezwło·
1
przy stowarzyszeniu. do którego weszli cznie do komisarza policji i wyjawi/
działa·
wybitni
jako członka wie wszyscy
swoje podejrzenie względem nieznajome·
cze polityczni Japonji.
go gościa.

. .w

Komisarz policji wpadł na myśl zu.
pozostawionego przet.
domniemanego złodzieja, udał się w i'~'
do antykwarjusza i wypuścił psa na u

żytkowania psa,

ZE STRON DALSZYCH.

licę.

Pies bez wahania poprowadził ko ,
6. Puryszkiewicz w opo.
i antyl<warjusza na ulicę Rodiei
misarza
zycji„ Za artykuł pod takim nugłów·
z domów i zatrzymał si ~
jednego
do
kiem redalttor gazety elisawetgradzkiej
mieszkania rne;ak1 ~! c
drzwiami
przed.
rub.
na
„Gołos juga" skazany został
300 grzywien lub na 2 miesiące aresztu.
A Srodek przeciw piiań·
stwu. Dwa miasta: Kopenhaga i
Amsterdam wynalazły i stosują środek
przeciwko pijaństwu, który podobno jest
bardzo skuteczny.
Skoro policjant spostrzega pijanego,
woła natychmiast dorożkę, sadza do nie1
obywJtela, trzymającego się niezbyt pewnie na nogach i odwozi go do pierw·
szego posterunku policyjnego. Na posterunku lekarz ogląda pijanego, komisarz dow i ad uJe si~. w jakim zakładzie
i następnie odsyła go
„zabawiał sie"
dorożką do domu.
Nazajutrz właściciel restauracji, w
której obywatel zatrzymany przez policjanta upił si~. otrzymuje za pośrednic
twem komisarza sąaowego do zapłace·
nia rachunek lekarza i dorożkarza.
L::i. Akademja dziennikarska. Przy berl1n::;l(1ej akademii Humboldta otworlOno, ty111 razem iUŻ na
stałe, osobny wydział dziennil<ar5ki.
WyKJadają wybitne siły, Jak dr. liro·
tewald, dr. Birnbaum, A. Ebner, Al. Hartmann, . dr- Hinl{e i inni. jako główne
przedn11oty wykładane są: „Artykuł µo•
~1tyczny", „,Kwestja prawa wyborczego i
jeJ znaczenie dla prasv" Prawo praso"
'
J
1 „jak powwe."• • l·stot~ krytyki. sztuki"
staje ctzienmk".
. Ob~k niel(tórych wykładów, istniej Cl

Gospodarz mieszkania
dwukrotnym gościem
antykwarjusza, pomimo protestu zrobio·
no u Karła rewizję i znaleziono ul<ra·
dzioną w antykwarni biżutlłrję.
6. Wizyta prezydenta rze•

Ludwika Karla.
był

rzeczywiście

czypospolitej fralicuskiej w
Rzymie. Dziennik "Messa · 1~ro" do•
nosi, że prezydent F all1eres zawita może
Pojechałby w takim razie
do Rzymu.
olmitem, do C1vita-Vecchia, wróciłby lą·
zwiedzając po drodze wystawę w
dem,
Turynie.
D.. IO pPzykazań wieczn eł
młodości

ary

Be1• hardt.

„Zawsze młoda" Sara Bernhardt ogłosi
ła podczas swego pobytu w Stanach
Zjednoczonych następujących dzie:;ięcio•
ro przykazań, którym ma zawd~ięcza(
ową wieczną młodość:

1) Masz mieć jeden

główny

cel w

któryby je wypełnial.
2) Masz mieć inne poboczne cele 1
.
aby nie popaść w jednostajność.
3) Zbadai i rozstrzygnij, co Je3t is .
totnem w twem życiu i w tym kierunlH.1
się koncentrui.
4) Rozstrzygnij równitiż, i.:0 jes1
nieistolnem w twem życiu i na to uvra·
caj uwagi.
5) Interesuj się każdem zdarzeniem.
ale nie zanadto •
6) Jedz, co ci się podoba i kiedy c·
semrnarJa, ~ ~elu ćwiczeń praktycznych, się podoba, ale trochę mniej niż m i :S:
w programie istnieje również zwiedzanie ochotę.
żydu,

nie moźna powiedzieć, aby szli zgodnie cić - przez zęby rzucił pozujący na
wielkorządcę.
kulturą i postępem.
......,. Kiedy ja nie mam„. z czego ••
Oto na dowód mam do zanotowabiedak jestem„.
nia fakt następujący:
Pewien blizko sześćdziesięcioletni
- Sekweslrator to zobaczy - 11'1
slarus:.zek, mieszkający przy dzieciach, d~tym tonem, jakby ogłaszał wyrok beLdowiedział się, 1ż podobno nałożono na avelacyjny, wymówił urzędnik.
niego podatek szkolny.
- Czy on przyjdzie sprawdzić nwc.
Ponieważ sam biedak nic nie miał, ją bied~? zapytał staruszek.
a ciężką pracą zarabiał l<ilka rubli na
- Przyjdzie, przyjdi;ie •.•
opłacenie skromnego swego utrzymania,
- To nie może mi pan r~ać che ...
udar ciaź karteczki od siebie, ze u pana by .
cl1ciał się przekonać i w tym celu
bi;dącego łem i prosiłem o zwoinienie
się do urzędnllrn magistratu,
od po"'
„wielkorządcą" w komisji sztwlnej.
datku.
Zainterpelowany „wiell<arządca" spoj·
- Ci.ego?
rzat z podełba na staruszka 1 rzucił
- Karteczkę. Toż ja nie jestem z
przez zęby:
tych ludzi, coby na szkoły nie chcieli
- Zaczekać!
płacić, ale Bóg widzi, nie mam z czego.
Po dlug1ej dopiero pauzie zapytał, A wychowałem siedmioro dzieci, toż jt.„
odkładając pióro na boi<:
wię<
napłaciłem się na szkoły. Może
- A co tam?
pan napisze mi karteczk~.••
Jął tedy staruszek opowiadać z czem
- Na gwiazdach wam napiszę przyszedJ.
warknął pozujący na prezydenta urzęd·
Przerwał mu „wielki radca„ maginik i zatopił si~ cały w papierach.
stracld:
Staruszek poszed~ z kwitkiem.
- Przyjść za miesiąc.
Chciał być w porzcidku z prawem 1
Skłonit ~ię staruszek i wyszedł.
a spotkał si~ z „wysoką"
su1meniem,
Po rniesiqcu przychudzi Lio „ wiei ko~

z

rządcy".

Ta sama hi5torja z czekaniem.
\V końcu kiedy „uprLeJmy" urzęd·
niczyna mirośc1w1e raciył zezwolić, starusz.ek opowiada.
- Powiedzieli m1, że naI·ożono na
mnie 2 rub. podatku szimlnego, a że
ieste111 biedak. \.:if:;żlw pracu , ę 1 nic nie
po::;1adam, puuuszlrn bowiem nawet, na
dzieci . należy,
ł\tóreJ sypiam u0 moict1
żeby
prosić pana,
więc przyszedtem
m111e oct płacenia.„
sprawuz1ł 1 zwolnit
- jal< nałoz.one. to trzeba pła•

lmlturą

kancelisty mag1stracldego.
nasuwa sią przysłowie.

M1mowoli

„iapomniał wół, jak••• ciel~ciem był•,
a i dru6ie: .nie tabakiera dla nosa, lect.
nos dla tabakiery".
Niestety! nie sporadyczny to wypa·

dek.
większości naszych instytucji pr<tumysl c~
dzie51ątki niedopałków
wych, dla których człowiek zaczyna się
z chwilą, gdy włoży modne rękawiczki •
błyszczący cylinder.
Urz~dnil\ o takiej kulturze możt-

W

cują
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wody i soków owo·

7) Pij w:ele

Niezwłocznie zarządzono

Z LITWY l RUSI!

przeniesie-

nie zwlok do mieszkania w domach fa.
milijnych. Jednocześnie przystąpiono do
· 8) Spii, gdy jesteś zmE:czona.
rewizii w mieszkaniach wielu robotni·
9) Często w ciągu dnia odpoczywaj
te krótkie chwile wy- . X Rewizje i konfiskaty w ków ·w domach familijnych oraz areszf'O ld\irn minut;
Zytomierzu. Władze policyjne w towania kllkudziesiE:ciu z pośród nich.
poczvnku przedłużają życie.
Ilu było zabójców i w jakich oko·
„Klasztoru". aresztowały
poszukiwaniu
10) Znajd swoje powołanie i trak40 lat. licznościach dokonano zbrodni stwier·
lui l n'cę jako pr7yiemność, a nie jako 37 katoliczek w wieku od l3 Ponieważ jednak żadna z nich do ża· dzić nie podobna, gdyż nikt absolutnie
!<arc.
· 6. S~erlol~ Holmes na śla dnego zakonu nie należała, więc je z pracownii{ÓW fabrycznych nie był jego
świadkiem.
ttF::1dEJ aErarchistów I o n d y ń uwolniono. Wogóle sprawa poszukiwaDziś dokonana bedzie sekcja sądo·
istnie·
którego
o
klasztoru,
tajnego
nia
s gI Mc h. Aulor S h e r I ok a H o 1na zwłokach, poczem przewo-lekarska
Antoarcybiskup
podobno
doniósł
niu
rn e s'a, Conan Doyle zaofiaroi,vał polijest wiezione bt:dą do Francji.
łatwo
zresztą
co
ciężko.
idzie
njusz,
spraw
usługi
cii Scotland Yard'u swe
S. p. Henryk Pecqueriaux pozosta'°"''e twkrvcia morderców z Houndsdtth. zrozumiałe, trudno bowiem znaleźć to,
i dwoje dzieci.
żonę
wił
rewito
Pomimo
istnieje.
nie
wcale
co
IVietc.da bohaterów jego powieści
'1,
tych
W
ciągu.
dalszym
zjetrwająw
1,,„~ ~'?J't.:r~r.n~. 1;1r,:,;1YH.I ''./
zdaniajego
policy;nych da - wedtug
,'>v ~i 1 ~ "°' v,
'h -~ ~
~·
1,.
0r.Z,
1
złożo•
bibljoteł\ę,
skonfiskowano
dniach
1 ·'". '·· ~-,• ) 1
odszukiwaniu
wynil<i pomyślne przy
.,. <: ~; ~ ,v
, ~ :. •11•
'..' r7 "' • 4 ,
najzupełniej lega!· .~() ;..,; , ·,,
książek,
3,000
z
ną
terrorystów rosyjskich. Co więcej studja
-;•:'';"'"~,,'.n
.. ,- 11 i.~'J' . 1 : '.(,~":t.•r J
.~
'-1
•rr
,~·~;~
dwuch
przytem
Aresztówaao
nych.
~nicro-fotograficzne, które odbył podczas
J "i" ' 1 " ; r j l ' ' ·i. ,- ·..., i~t. 'l .; 'f.;i _,__ (,, 1 Y
miejscowego.
garn1azjum
uczniów
2 vsialnich !a:, rcniogą mu !iiechybnie
:> \ ••
'-~'
X \tlił sprawie serwitutów. .:.
c!O śledztwa.
', •. 1 • ·"; ,.1 • , „· . . ~?
·~.··[
f'
~
państwa,
Rady
do
posła
wniosek
Na
P:-op02.ycię romansop!s2rza przyjęła
1
µol:c;a londyi1ska. Dodani mu byli zdol- Jana hr. Olizara i Kisielina w dniu 20 -1,,, ~ ·. •1, :~~i-·}' f • ":· / . -~ '-'~-· ~ .~ , • • 1 •
'.·1"~1·; !-'Jn'i 'tJ
l.'j
r-·~)'fi.
N
,·.".
•.
n<
włuckiemTowarzystw1erolniczem
m.
b.
11i dwaj a~~end. l oto, Conan Doyle,
1 ~1.
~
tlL_
'A.~:
.>
tf
~'
c
zgrowalne
nadzwycza1ne
si~
odbędzie
z~ded1;'1ie 1ozp0cz< wszy akcję ś!edcLą, do."·'_, c.•.i:•i.„ la,1. 1 1'_. ' ,-. · .-. ,·
· ~A
l·onar odkryć ·;:i d wszelki wyraz cie- 1 wdzenie członków celem wysłuchania
i.. 1,\
·j„·"1
:t1
1t'
i..·1\.i.·1,ti 1·
~
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projektu
sprawie
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Olizara
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szczętu
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list,

;1 ,. ;~c;cy

do korespondencji terrorystów,
v.yi.il;?, że ślad zbrodniarzy
do Amsterdanw.
1u\\ <ldzi do l'a1yża i
Ouecn!e !edy przedsi~wz'.ęto surowQ
t.!~ rego

.:ze ze

wz1_'lędu

na

panuiącą mgłę

ostro.

X

łEGE-aa

OJcliodził

już.

oslćltni tramwaj <lo

Iem ' i"
N:c nie
51.ą Q1.,SC

sz~odzi, myślę sobie,
drogi przejadę, resztę

więkdojdę

fo demu pie::;zo.
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dma 19
b, m. zrnact, gdy 1uuuLHH„y zmwny noc-

\v

upuścili już terytorjum tabryk.1 przę
dzc:t!rnane1 ł'eltzer i Sy11, dzienna zaś
zmiana przystąp11a do pracy przy war-

adres.

l\.vHduktor stanął zarrasowa11y.
1 1:.„m.; f ;::; s11< w głowę.
- - 1\1c Jy my wn1 nie jedziemy,

o

zw. uuma<.:11
zabudowań

rnmll1Jnycn

1 podążał do
Gdy doszedł

szawie w

niedzielę,

w lokalu sekcii

rze·

mieślniczej przy Stow. „Popierania prze~
mysłu i handlu".
Z ramienia łódzkiego cechu rze.
wydelego
mieślniczego postanowiono
wać na to zebranie p. Szybrtę

= (a) Szl!toła dla głucho•
niemych, zakładana flrżK Towarzy„

~two

„t:srai·Hmym"

bnie otwarta już

błdzie

prawdopo•

1·go lutego r. b.
Szkoła mieścić się będzie w lokalu prz)
od

ulicy Zawadzkiej nr. 19. Personel pe
dagogiczny szkoły został już zaaogazo·

Dyrektorem

wany.

szlt;oły

bE:dzie p

Lichtenstein z Wars za wy.

= (r) Sprawozdanie rocz.
ne farmaceutów„ „ W .c.1mu 16

b. m. t. j. w poniedziałek odbyło sie
walne roczne posiedzenie członków To·
fatfriaceutóv.
warzystwa zawodowego
pracowników m. Łodzi przy udziale 7C
członków w lokalu własnym

ul.

Kon'

stantynowslrn nr. 5 o godz. 11-ej wie·
czorem po zagajeniu takowego prze2
wiceprezesa T-wa p. L. Kamockiego:
powołano na przewodniczącego p. Bro„
Sekretarjat prowadził p. M. Szpa•
kiewicz. Odczytano i zatwierdzono pro·

Przedstawienie

tokół

dla naszych -prenumeratorów.
ow przyszłą

środę, dnia 25

stycznia,

odbędzie się w teatrze popularnym pięt
nask E rzę~u przedstawienie

pli"enumerato-

dla D1aszych
rów.

Artyści odegrają znakomitą francuz.
ką farsę, podczas której co chwila wi"
dow.uia śmieje się wesoto p. t.

SLtuka to pełna dowcipu i humoru,
a dzięki starannemu jej wyreżyserowaniu
i znakomitej grze, akurat nadaje sif: na

wieczór popularny.
Bilety można nabywać w Admini~
straq1 „Kuriera" po zniżonej prawJe do
połmvy

ceuie w

godz. 8 wiec-z.,

dmu

dz15iejszym

niedzieJę do
w poniedziałek

w

do

godz.

i wto..3 po południu, a
rek od ~olfl:ziilray 9 rano do godz!ny 8 wiEHl::zoren'lli, oraz w
śro~ę, l.iif dziiu'i1 prz'.C:Js'ławie
w-.1iie~~ia

łu~01iu,

KRONIKA.

z: poprzedniego

p0siedzenia~

Od.:

czytane nast~pnie

sprawozdanie z <lzia·
Towarzystwa za rok ubiegł~

łalności
skonstatowało
się

wciąż

że Towarzystwo
fakt,
rozwija i z korzyścią służy

swym członkom zarówno na polu za·
wódowem jak i pod wz.glc;dem ekono-<
micznym.
Pogadanki z nauk ogólno-ksztaką'
cycb, odczyty w specjalnych gałc:ziach
wiedzy, bądź wycieczki, lub zwiedzanie
laboratorjum, sympatyczne i pożyteczne
piętno wyciskają na życiu Towarzystwa.
zwiększa1ąc szeregi czlonków tego~ i za~
chęcając do pracy wspólnej w zawodzie::
Sian kasowy Towarzystwa prledstawio„
11y przez skarbaii\a p. G. Kotlewskiego,
dowodzi, że Towatzystwo w okresie
sprawozdawczym nieraz w Wypadkach
nadzwyczajnych niosło P.Omoc materjal•
ną. członkom legoż Towarzystwa w po<
staci krótkoterminowych pożyczek lur
zapomóg.
Bilans roczny wykaw;e: wpływy
1021 rb. 57 kop., wydatki 853 rh. 07
lwp., po O{!czytamu sprawozdania komisji rewrzy1nej zabrał głos p. W. Sil<orelwmendacji
nl 1'..1erowun~ wy ~11..1ału
pracy; w swem s,n ;-.r.vozdaniu przekonat
zebranych, że biu:·o r. ol<res1e sprawozdawczym wa1a1:ło octglos w szerol\iej
prowtncJii sl\ąd doń si~ zgłaszano o miej·
sca; ubsadw110 wiele .wolnyd1 posad na
miejscu; pozostałych z braku wolnycn
bwru prz:r Towarzymiejsc polecono
stwie „farmacja" w Warszawie.
Na ZŁll\.Ollczenie przyS!(jp1ono cie
wyboróv.; zarządu, p. ~zpakiewkz skrnśl1w:szy działalaość talwwego 1 podaw::;zy motywy złożenia mandatów, poczt!m na wnio,:;ek prezydjurn, zebranie
udz1el :ło absolutorium ustępującemu i:"'
rządowi.

(r) i11 spraw~e z23mhniię·
~ia „Jled~osui". Jak Już donosi llsmy, .t:arząd związku zawodowego „jed-

u )ró cz m:1ie s i edzą jeszcze dwk
usolry · w tru111waju,
szturach, il<l terytorJum tabrycznem do- ność" zv1rócił się w swoim czasie do
\Vlliodzi kououłi.Lor z biletami.
konano zabó;stwa dyrektora techniczne- senatu z zażaleniem przeciw zamknięciu
- Dotuid pan jedzie? - zwl·aca go wspomrnEJneJ fab.rylo 49-let11iego Hen, związlrn.
~ię etu lll!i1C.
ryka 1--'ecquemwx.
Obecnie nadeszła wiadomość, że
l'an:-;l,a ur. 11 mies;drnnia rir. 9
ł'~lqut:ria1 x w parę minut po godz. senat prośbę odrzucił.
Jru g1e p < ~tro - odpowiadam iowialnie,,
zrana 0µus~;,.1 lfllćS!.l\cUl!e swe w t.
\a) Z Tow. „:ita1u:eum 111auki

I GC i.!jqC \.\ :u~ciwy SWÓJ

związanych z ogólnem
mieślniczych,
zjazdem rzetn!eślników w Petersburgu.
Zebranie to odbędzie się w War„

nickiego.

T-wo ochrouy lwlnet iest JUŻ na tropie
„handlarla- l.mcha! ten1".

nej

Ruszamy.

i..

\)\'ltl 1b"f14

do goillzrny 5 po pood godziny 6 - w 1rnsie tea.
ualn:.j pu cenucl1 zwyczajnych.
ł\ai:dy z prenumeratorów, iJlG oka:::-zuldwania interesu.
ln:w~iłu z opłaconej prezaniu
powracał, poczem
M~ż długo 11ie
1mume ... aty zu ostc:tni mięs:ąc ma
nadesłał wiat1omosć, ze z prt.yczyn „poprawo do mtbycia cztere~h biUel!tycznych" nie może przyjechać 1 że
I-· o zniżonej celi ie.
iów
prosi żonę, aby do n:ego µrzyjechała.
Rcedaakcja
do
list
przysJala
ionct
Po wyjeźazit!
„Kuijera Łódzl;.iego'".
matki, że została sprztdauą przez męża.

cą: jakiś „buchalter" ożenił się z panną
._ purządnego domu, a po ślubie wyjechał· z 1e1 posagiem zu granicę dla po·

Rynku.

/-J~~„ ~ ~ " .

t•lb,,t_„ii\.

rewizji,i senator-

+

~a

Y~· J.,, .ro~? · ,'.!!

oi... _1;·1~· -p1-ii.·,~ ··",:
:·"11· ••

policyjne przez trybunał w GuildHallu, 1~dzie prowadwne są dalsze dzia~ skiej. "Warsz. Słowo" donosi, że w
tygodnia bieżącego sędzia
początkach
h:niJ sledcze przeciw!w pięcia poddaśledcly do spraw szczególnej wagi, Zo:.ym i J1.\ um poddai:!wm rosyjskim,
od senaobw:nio; 1 ym o zamoraowanit a[feHtów .fotn1c!\i , otrzymał' połt.:ct:nie
przeptowadz.enia
uo
co
Neudhilruci,
tora
polic;i angielskiej w tfoundsditch.noweg,o śledztwa przeciw inż. MilkowSierźant Bryai1, rekonwalescent p 0
hale targowe
sl~1rn1u, który budował'
0trzyn1anych ranach, oświadcza, iż to
ul. Mirowskiej, w Warszawie. Na
przy
Mor.:ncew otworz_>t drzwi, strzelaictc
przeprowadzonego śledzwa, po~
kilka razy. a następnie wróciwszy ct"o skutek
cią!!,nięto inż. Miłkowskiego do odpo·
budynku strze!nł wciąż dalej i sam otrzywiedt:tal ności sądowej, że, będąc na słu
muł postrzuł cd jednego z n1eostroż~
żbie i prnwadząc roboty przy budowie
nych wspólników.
\V pokoju na lin_, v~ Street, gdzie hal targowych, m•a} kornbmacje pi<:n1ę
fvk, trncew du( ha wyzioną!, znajdował ż:~e z dostawcami, któriy budowali te
hale, t. J. z firmą Rudzki i S-ka.
cd~ obrazek z podpisem Jurka, zaś mię
pozostawiony
Inżynier lVliłkowski
·Jzy papierami adres oslrnrżonej Jurki
został na wolności pod nadzorem poliDt:b:nY.
nieodszuka„ cyjnym.
których
Obrońcy,
Sµrnw~ b. naczeluika straży ognio·
flym ;e.:zc,e s;;rawom łondyń;;ldch wyp11łk. Sudrawskiego prowadzi obe.;v„e·,
radków uuziekrno domagają się jawnego
:::ędzia śledczy właściwego rewiru.
nie
stuim.~'o :.umia, o ro wJaściwie ich się
Minisierjum sprawiedliwości Obecrne sędzia śledczy do sprnw szcze•
oskarża.
tylko 2 sprawy:
nie 1!'0.~zło _C'dnJk 7auJ,yol:1ić pod tym gó!nej w Jgt prowadzi
i te~trów waimostu
trzeciego
1mrlowy
Cwka ono na rewzględem obroncóv.;
sząwsk1ch. SledzLwo w tych SJrawach
weiac;e ś l edcze Conali Doyle'ai który w
prow:.idzone jest rnezwykle energicznie
(o!; ll śledztwu zoitrze na pewno materiał
c.w • t l \.\ej powieści, seusacyjnie;szej od 1 Zul\O!lczone oęd21e na w!osE~.
uB!uchaiUl:er'' :llwr;1P.rnge toaa \.'.'ll) cll, bo osnutej na tle anar<.:llizmu
Wi.ll"~ll. Lvd. T-wo och1 ony l<Obiet w
rn 1 ędzy1rnrodowego.
\Varszaw1e Źajęl-o się sprawą następują

<:>yć tylko czytelnikiem pisma, redagowanego przei': Wiktorka.
łatwiej się spotJuż 10 faktycznie
z uprzejmością przepracowanego
kać
ko11duktora trarnwaiowe r~o.
l{1edyś powracalem późno z Geye-

" l~~·
u\}.i.i'k:_.]
a.P-'li'~·~ ... ·~da.
i_'l•0.'A'lV.J
~1'1 ł11.' !4•~

i''A.7L'„'>

'i)Y·ł, \łt;;.

·'iadomości krajowe.

ż.11ości

.·,u·"1

1

~~-/.lj

=

(r) Zebranie rzemieślni
kćw. Na ostatniem zebraniu rzem!eśl
ników tutejszych odczytano list rzemieśl·
ników warszi.iwskich, nadesłany z proś
bą wysłania na zebranie !eh delegata w
celu wspólnego omówienia spraw rze-

=

i sztu Ki".

Wci:urnJ

wiecwrem,

Wybrani zostali: pp. Kamocki, !\.~.,,·
llewsk1, Szpakiewicz, Drabkin, Zawiszd 1
do zarządu; a do l<01111s,1
rewizyjnej pp.: SzymanSK1, 8inel\ i i\ila1~
~olis. Posieuzem~ zamktlfęto o godz.Hu.:
6·ej muu.

Repelcwst\1

=

się

li') Lmlr.my

dowiaelUJ1;1uy,

shażbowe. J ,tl\

uacl.1:11uK

puw.a.t1.:

IVl1c11a1t:

.v .c1.

w oµusz1:.za wk10tc1; swt.: ::;1a11vw1s!\\.) 1

JJ ·

łódzl<1ego,

siuzyw::;z.y ::.lt;

rP.cku

::it~wa

~mcrytury.

fabryczuych.
l0Ki11U wtasnym przy ul. Z1elone1 nr. 18,
\a) 1u1u e Jj:ii .._a 1ru; rn 3 li" .a lll ;::. „
i:to sl\rzyl.0wania stt: dwu1:1l alei rozle- odbyło ::;ię pos1ed.Le-ie zarządu Tow.
.„.•u·
zy,;1via~<~l.1ji:i":ieti 1 1:::, L111t:A1....t l' 1.: 1
gło się 1~111<.a strzarów, a gdy podąiono „Muzeum nauki i sl:tul\.i ".
i11lio!j:>i\11;llt, Z.Ut:l.jlll1;1i.U,\':ilu . ,
f<.ll\Jrjlllll
f~· c,;:-,:!~ ruiw„.
Przewouniczył na posiedzenie wicena ich odgłos znaią.ono r'ecqueriaux
lJ:;m.ccnnął~rn się mimowoli, lecz i
c1qgu rolrn utne,Ietu 10.LL po1111e ,li..:1.·, "•
zalant:go lffwią, ieżącego bet. znaku prezes zarządu, dr. L. Przec1bor.slo.
( it.y i .rv mi s i t.; zrobi.to.
Posiedzenie !Jyło bardzo liczne, po- w Lej 11CZD1t! iJ l tJU u~tJlć, i-tu , -.
Wezwano przez teiefon lel<arza
życia.
·1 ·~ ·: twnaul.iur chciał być 1~rzecz- tćlbrycznego dr. Edwarda Koea, lecz gdy nieważ brało w nim udzidi wiele osób sr.i\iH!~ty111e, 9 pu odrtte, H· ;.i6 „1 ·'- . 1.ilt~zolly owgogudzlllną pracą
cy, l po Ku1\1U~lu, lS po ayi.t:i)''- -. , .
J
11:, 1i.,
ten przybył slwu::itawwał już tylko zgon. zaproszonych.
~- t.Z W Ullł mu Sl<: e:ur;ento·
1: .t:
IHi :F·I,
Omawiano sprawy, do:yczące d"l· 1ozy, o µo sw.eu.1m:, 7 f.<iU cuu.t.1; 11.
Pecquern1ux otrzymał dwa postrzały
11.arnu. W ::ii>)'Ct-mu Ł<.l"z;1 . •
\;- ~\; !tc.t f(t~k .
brownmgowe w lewą nogę, poniżej lędź· szego umeblowania lokalu 1 z;ebranm 1 pu i.i:!cu
/9, \.'
lOKali, w lu1y1ft 9U
IelWWallO
wi ora' w prawą szcz~kę. Ta ostatnia funauszów, ponieważ, z powodu znaczW :ll.1 ·
.POI,
W l\Wlell.W'ł r/o,
marcu
utwoolrnzów,
róznych
za1rnpów
nych
ranŁt Dyła smiertełna, gdyż kula ośliz
Ct.y t:r..::: rozum iecie jaka jest ró- gm1wszy się po szczęce ugrz~zła w krę· rzył S!~ już deficyt
JU 1)4, w cz~rwcu - ~. w ltJ'C'U-lj'J.
z t „L~• '"; iu 1y rnlędzy Wil\~orkiem i urzr;:- gach.
= lr) Z ·row. K O. Towarzy· w s:t:rp111u - oJ, we wr'"nro - tu.
j : 1 i:.. , iH z mug istratu :c: jednej strony, a
l\.rtt!w1e111a U:3wwty przypomurn, w pciz.tt.1ern1Ku - ~4. w l~~pitfi~ stwo
Na miejsc~ zabójstwa przybyła po·
·. . il.'.\ ...;lde:n1 p1 acy z drugiej?
licja z policmajstrem kap. Czes11a1wwem. ze w rnedztel~ U b. rn. o godz. 4 po- l:ld i w g1 uu.mu b~.
z 06óliłi! Wo8Wy ~ ~ ~~.:.
Yaag.
kom. l cyrkułu Dcnrsowem i pom. kom. połudrnu w sai1 wyKłudoweJ przy ulr....y
"•~siczett) zdeiy1nerwWafió 3t'l "51\:0
pom
Uu·
Nu-;1.:zy~ł1.1w
·
t'
17
111:
11 cyrkułu Arbuzowem na czele. Wła :lawadzl\ieJ
1eKiifLY 1.yrkui owycl. 1
zi;łost:t:111a
iek
cdo·
„O
oacqt
wygłoś1
minH<1ew1cz
dze żandarmskie reprezentowat rotm.
135 - szpitali, ·24 -„'la ż'l\l~ni~ połL
wielrn 150palpym".
,k~jp,ow.

=

V

„.

Ni-.

n.

~

75 lokali nie Zielonego I~ynku wywieszo110 kartę, z
obywateli;
poddano dezynfekcji. z powodu oporu takim napisem:
„Zaros do winaiinsz durzji Pokoi".
ich właścicieli.
- (r) Ze związku m•iekas--zy.
Dezynfekowano lokale formaliną i
formaliny zużyto do tego Jutro o godz. 1o rano, odbędzie s «~ w
5utonem;
,6.000 metrów sześciennycfl, a autonu- Paradyzie przy ul. Piotrkowskiej nr: 175,
ogólne zebranie piekarzy.
18,240 metrów.
Koszty dezynfekcji wyniosty 2124
= (z) Pożar. Dziś o godzinie
6 rano, w wykończc;Jni Teodora ł<racza
1ub. 20 kop.
(a) Zmiany służbowe„ Z przy ulicy Z~ierskiej nr· 92, w oddziale
oowodu podanta się do dymisji naczel· suszarni, wynikł pożar, który przybrał
~iika wydziału sledczego, p. P. Zujewa, znaczne rozmiary.
w
Pożar zdołano stłumić dopiero
mianowany został na jego miejsce kodwie godziny. Czynne były I i Il oddziały
misarz 6-go cyrkułu, p. A. Pichur.
- Podał si~ do dymisji naczelnik i straż miejska.
Straty wynoszą około tysiąca rubli.
tiowiatu łódzkiego, p. Michniewicz.
cfi i 200 -

=

= (r) Z ruchu przemysło
- (p) Poślizgnięcie. Dawid
•ego. T. Basch zawiadomił okólni· Mordke, 7-letni syn kupca, poślizgnął
xiem handlowym. że syn jego, Abram się przy ul. Lipowej nr. 5, wskutek cze·
Basch, został prokurentem fu my.
go upadł i okaleczył czoło.
- (p) Napadnięty przy ul. Ła
= (r) Na 4·klasową Szkołę handlową. Zabiegliwa Rada o- giewnickiej
nr. 3, Władysław Grotek,
piekuńcza 4 klasowej ~zkoły handlowej elektrotechnik, lat 19, nożem otrzymał
Łódzkiego Towarzystwa szerzenia wie- ranę w lewe przedramię.
dzy handlowej, chcąc przysporzyć fun•
= (p) Ataki. Przy ul. Piotrkow·
duszów na pomoce naukowe, urządza skiej nr. 88 Rozalia Brodek, żona han·
w teatrze Wielkim przedstawienie przy dlarza, lat 27, dostała ataku nerwowe•
udziale towarzystwa Zelwerowicza.
go. Omdlałej przyszedł z pomocą lePrzedstawienie odbędzie sii; w po- karz Pogotowia.
niedziałek, dnia JO b. m., odegrany zaś
W ataku epileptycznym znaleziono
bi:dzie „Złodziej ", Bernsteina. W sztuce przy ul. Cegielnianej nr. 32, nieprzytom·
iej, prócz stałych sił polskiego towarzy„ nego leka Lewarto~skiego. I. ?S. . Odstwa dramatycznego, wystąpi znana pub· wieziono go do szpitala Poznansk1ch.
~iczności lód~l(iej ze swego wybitnego
= (p) Zgon. Przy zbiegu ulic
talentu, p. Duninów n a.
Andrzeja i Zal~ątnej znaleziono lwbictę,
=(a) Echa zawieszenia wy- lat około ~O z nazw1slrn nieznaną, w
płat. Przed dwomii tygodmarni aono- stanie nieprzytomnym.
W drodze do szpitala Aleksandra,
siliśmy o zawieszeniu wypłat przez fir•
mQ "Bibergel i Gradstein ". Pasywa chora zmarła.
= (p) P1•zyciś11iięty przez
wynosiły 450,000 rb. f 1rma pocz~ła
już regulować pretensje Wierzyc' lli, pła wóz µrzy ul. Ws,hodnieJ ur. 38 Józcr
'ąc im 50 procent, lecz, woli .E napły Skowrońsl\i, robomil( I. 38, uległ zła•
w ostanich maniu wszystkicl1 żeber po lewej strowających coraz liczniej
dniach protestów z Rosji, wstrzymała nie. W stanie ci~żkim odwieziono go
do szpitala Poznańskich.
regulowanie.
= (p) Bójka. Przy. ul. Br_zeziń~
= (a) Z Towarzystwa Krzenr. 21 wyrnt~ła bójka, oflaram1
skiej
wypoży
frzecia
wie~ia ~~wiaty,
czalnia ks1ązel~, _zaloż?n~ przez Towa· l{tórej padli; Dawia Wirner, l. 30, któ·
rzystwo Krzew1ema Osw1aty na Widze- remu zadano nożem rany w krzyż i
wie, zostaje przeniesiona na Górny plecy, uraz Michał Tomaszewski, 1. ~3,
l\tóry otrzymał ranę głowy, zadaną t~
.Rynek.
= (a) Kolonja francuska pe~1 narzędziem.
w Lodzi . urządza w połowie lutego
ZĄMIEJSCOWA.
przedstawienie amatorskie na dochód
=(w) Katastrofa na tram·
ni~zam~żn~ch. uc~niów gimnazjów pol.6ktego 1 mcm1eck1eg0 •
wajach zgierskich. Wczoraj o
. = ta) Zmiany służbowe. godzinie lO·eJ m. 55 wieczo~em, na
f5omisarz f>-go cy.rkułu policyjnego, p. tramwajach zgiersl\ich zdarzyła się kata~t~gman, poda~ s1e do dymis1i; obowią~ strofa, ofiarą }{tórej padło Idlka osób
zk1 )ego pełmć bt:dzie tymczasowo po- ze służby.
Szczegóły katastrofy S'l nast~pumo~n_ik ko~isarza tego cyrlrnłu, pan

WoJCJechowicz.

=

(a) Kapitaliści francuz·

W tutejszych sferach

1!icy w Lodzi.
przemysłowych

krążą

pogłoski,

że

Wl{~ótci ma sie utworzyć konsorcjum,

;łoz one z kapitalistów francuskich, któ·
re zamierza wznieść w Łodzi kilkanaście
::lo~ów mie3zkalnych z uwzgl~dnieniem
,1~Jnowszych wymagaf1 techniki i hy·

g1eny.
. W tym celu projektowane

ś .

ją.ce:

.

.

I.

Po przej cm pociągu pasazers ~1e~o
w stronę Łodzi, wychodzącego ze Zgte·
rza o godzinie 10 m. 47, prowadzącego
przez maszynistę Augusta Ziebarta l
twnduktora Adama Marciniaka, wyjechał
z remizy pociąg rezerwowy z dwoma
ślusarzami: Stanisławem :>tępińskim i
Antonim Skoltk.omwskim, oraz robotni·
!~.iem, Walentym Głowacidm, celem uda·
nia się na lmJę alel\sandrowslu\ dla re-

konsor·
przodownil\ó~.
cium ma nabyć albo połowe z których- paraCJt uszkodzonych
Kolwiek bocznych ulic z istnie1ącym1 już Pociągi szły w dosć znacznej odległosc1
domami, które później b~dą zburzone, 1eaen od arug1ego.
~o wyjściu pociągu pasa;łerskiego i
albo cały l\Wadrat placów 1 domów mię.
dz~ czterema ulicami albo też wybudo· rozjazdu o, na m1e1scowośc1 zwanej

się to
ręki.

nie

uległ złamaniu

udało,

siły•, zapełniło teatr doszczętnie. Tłumi

odeszły od kasy bez biletów.
Pierwszego z nich, odwieziono spe·
- Dziś o godzinie 8 m. 15 wieczo1
c: al nym wa .!!o nem na stację "Łódź", rem po raz drugi „Femka" Trachten•
skąd wezwano Po!,!oto\ ·ie, które odwio· berga, z udziałem p. Laury Dunin.
zło go do szpi!ala św. A leksandra. SlwSztuka ta podczas premjeroweg1
limowskiego przewieziono do Zgierza w!dowiska doznała wyjątkowego powo~
do felczera jaroszkowskiego a stąd do dzenia.
miejscowego szpitala.
- Jutro o godz. 3 po poł, po ce.
Stan zdrowia obydwuch, jest bardzo nach popularnych, doznająca wcii\ź go.
ciężki.
rącego przyjęcia, kasowa sztuka Zapol
Robotnik Grnwacki, który na krzyk ski ej "Panna Maliczewska •, wieczorem
wyskoczył z zaś o godz. 8 m. 15 katastrofę
poprzedzający
po raz p !erw.
wagonu i ściągnął z przewodnika rolkę, szy słynna sztuka Prewosta .Półdzie.
aby złagodzić silę zderzenia został od· wice•, z p. Laurą Dunin, w roli „Jakó11
rzucony tyłem wagonu na środek szo· biny." W sztuce przyjmuje udział cal,
sy, i tam omdlał. Odwieziono go do mie- kowity personel.
szkania.
- Najbliższą premjerą (czwartek
pociągu 26 b. m.) będzie sztuka w 4-ch aktach
Maszynista i konduktor
pasażerskiego, wyszli z katastrofy pra- Henryka Bataill'a p. t•• Marsz weseln~·
1
wie bez szwanku. Marciniakt gdy pod· z udiiałem p. Dunin.
czas zakładania rolki spostrzegł p~dzący
nań pociąg rezerwowy, zdążył od ko- Repertuar teatru
Popular.
czyć w bok i dzi~ki temu uniknął nienego.
chybnej śmierci, Zibert zaś spadł z wa„
Z kancelarji teatru komunikuj' nam
gonu i uległ tylko nieznacznemu potłu

co

czeniu.

Straty malerjalne, wynoszą tysiące
rubli.
Pociąg rezerw owy, jako niezdatny
do ruchu, ściqgnięto do remizy, W pociągu pasażerskim podróżnych nie było,
w przeciwnym razie katastrofa przybra·
łaby rozmiary o wiele groźniejsze.
Kto wimen katastrofie? Nie kto inny tylko zarząd, który zamiast maszynistów, wysyfa z pociągami ślusarzów, nie
z prowadzeniem po·
obznajmionych
.
ciągu.
Nadto podobno hamulce przy motorze pociągu rezerwowego przed kata·
strofą nie funkcjonowały.
Nazwiska poszkodowanych są następ uJ ące: zabity nazywa sii; Jói:et Klaczyńsk:1, a ranili są to: Anloni Skuniecki,
zamieszkały przy ulicy SrednieJ nr. 121,
i Stanisław jagorski, zamieszkały przy
ulicy SkweroweJ nr. 1.
Właściciel fabryki, p. Bernard Sinberg, został obsypany odłamkami cegły
i gruzów. oraz odniósł poparzenia.
(z) Epizootja. W majątku
Kedzierzew, gminy Wnoma, pow. łęczyc
kiego, grasuie wśród trzody chlewnej epidemja cholery, a w mają.rku Karsznice,
gm. Leśmierz, dżuma.
Dla zarządzenia środków zaradczych
miejsce
władze powiatowe wysłały na
epidemj1 weterynarza.
(w) Kara administracyj.
na. Na mocy rozporządzenia guber„
natora piotrkowskiego, Ryszard K1elner,
zamieszl\ały w Cilojnach, za niezameldowanie lol\atora Jet rosza, skazany zopolicyj·
tygodnie aresztu
stał na 2
nego.
= (w) Trup kobiety. Onegdaj

=

=

następuje:

Dziś,

dyr. Mielewski

wszechświatowej sławy

go p. t. „ Fa ust".
Za wielką zasługe
poczytać

dyrekcji należy
tak wieko:
którego z rówaem za.
będzie zarówno inteli·

popularyzowan!e

pomnego
Jęciem

wyst,puje

premjerą Qł)the

dzieła,

słuchać

gencja, jak i szersza

publiczność

naszo·

go miasta.

jutro, w niedziel~, po obiedzie .Mi·
łość ubogiego młodzieńca". Sztuka t&
zyskała sobie bezsporne powodzenie w
jest więc wnelka
bieżącym sezonie,
gwaranqa, że przedstawienie b~dzie wyprzedane.

„Faust", \ł
cały zespół teatru po·

W niedziel~ wieczorem

której to tragedji

pularnego, przy odpowiedmo dostoso·
wauej wystawie, święci zupełnie zasłu•

zone tryumfy.
Koncert artystow miejaoe·
wyoh.
We wtorek dnia 24 b. m. - jak
to już zapowiadaliśmy - odbędzie siQ
w sali koncertowej przy ulicy Dzielne)
koncert wspólny dwóch artystów miej<
scowych: Stanisława Taubego i Sandora
Vas'a.
St. Taube, uczeń Barcewicza, prof,
Joachima, a następnie prof. Massarta w
t'aryżu zdobył już zasłużone uznanie
muzycznego,
świata
powag
wiele
podczas swych koncertów na zachodzie
i w AnglJi.
~ława jego datuje sie od pierwszego
koncertu w sali Erarda w Paryżu, a
współobywatele artysty-łodzianie mają
często sposobność podziwiać rozw óJ

jego talentu.

i te·
Sposobność taka nadarza si~
I~adogoszczu znali:ziono. leżące przy
rynsztoku zwłoki, względnie dostatnio raz. Sądzić należy, że publiczność łódz
odzianej kobiety w wielm łat około óo, lca nie ominie jej 1 pośpieszy tłumnie
z widniejącą w tyle głowy ram~ od sil- na Jwncert skrzypka-wirtuoza, dając mu
tern samem dowód swego uznania i sym
nego uderzenia tępem narzędziem.
patji.
Osobistości denatki, pomimo wszczę
W koncercie bierze udział utalento
tego natychmiast przez straż ziemską
powiatu łódzkiego, śledztwa, dotąd nie wany pianista Sandor Vas, który wy.
ustalono, przy zwłolcach bowiem nie stępował JUZ u nas z dużem powoulc·
znaleziono żadnych dowodów legityma· niem,

w

wac zupełnie nową dzielnicę na l<rań uLorencóWl\ą" • spadła z przewodnil\a cyjnych.
jak wykazało śledztwo policyjne
cacll miasta. W jednym z domów był. rolka i pociąg mo meutalnie stan'!ł• Kon·
zeszedł z wagonu ce· oraz ogledziny lekarskie, denatka została
Marcmial\
duktor
taraso.Dom
zwany
tal~
by urządzony

wy"'

na wzór istniejących za granicą.
l\.apitał zakładowy projclnowanego
ĄonsorcJUm ma wynosić: 25 miljo11ów
franków. Z cLasem konsOrCJum zostaoie zamienione na towarzystwo akcyjne.
wiado•
Według otrzymanych tu
mości, sprawa ta powmna się roztrzygnąć w ciągu kilku miesięcy.

dodać, że projektowane kon·
Z'1ł0ż)ć sami kapitaliści
francuscy, którzy ju.l w Varszaw1e po·
~zdi tral~tować o 11u!--110 domów i pia·
'ów w tym samym celu.
t•.r) ;,:: b:Jg. "fowa1„zyshva
l\vllHSJa lll~w1aacy1mt
„Jeanośc 1 ' 11
przy·
nJtdilOSć"
zarządu :::,,uw.
.rył.

Trzeba

.sorcia

mają

=

zarzucenia rolki. W tej właś111e przeiechan~ przez wóz ładowny. Rana
chwili btci:;t ze znacznej górl 11 całylll na tyle głowy od powiada rozmiarami
pędem, poi;iąg rezerwuwy. Zapobicgrnę końca dyszla, l(tóry m
nieboszczka zolem

1rntastrot1i;, było JUŻ
wagon rezerwowy wpadl
po,1ąg pasazersl\1.

c1e

111emożl1we 1 stała uderzona.
całą siłą ua
Niefortunnego woźnicę,

::iKull<i zderzenia były straszne. Ca-

ła przednia platforma wagonu rezerwowego, na l~tórej, oprócz prowadzącego
stał także ~koli·
pociąg ~tępińsl{1ego,
mowsKi, została zdruzgotana na drobne
lwrba części; bufory, regulatory,
\\SZY::itl\O to WSHHO pOi'1llla11e łut> po·
g1ęt1:, 1eoyrne dach 1 cz~ść podłogi oca·

laly.

Wczoraj NajjaSnlejsz)
Petersburg.
pomimo uPani Marja Teodo•
Na11aś111ejsza
i
Pan
silnych poszul{iwań, dotychczas nie wyrówna, Wielcy Książęta i Wiell\ie l\sit:ż~
kryto.
ne byli obecni w tearze Maryjskim m,
= (w) Ze Rzgowa donoszą przedstawieniu opery "Boryi Oodu~
nami Zarząd tuteJ:>zeJ straży ogniowej now•.
ochot111czej uzyslrnł pozwolenie piotrObecna w teatr~ pubłicz;nośf jedno\
kowsl<iego gubernatora ua urządzenie w myśl nie zażądała wykonania hymm' na.,
ciągu r. b. 13 zabaw dla swoich człon'\
rodowego.
1\ów i wprowact~onych gości, z przezoa Poaniesiouo kurtynQ. Chór z so„
czeniem czystego zysku na cele straży. iistą jego Cesarsl(.ieJ Mości . Szalapinen}
Zabawy odb~dą się w terminach na czele, ua klęczkach wy l\Olllł trzy•
nast~pu1ących: 26 1utego, 17 kwietma, 8 krntnte hymn, l\tóry potem dwukrot011.1
1 ~8 maia. 5 i 2:> cz~rwca, 9 1 30 lipca, chór wykonał razem
\\
z orkiestra.

Pociijg pasażerski, jako nowy i silcokoiw1el( n1111eJ ucier·
zbucwwany,
niej
VOlllilla CzJOlliWlll, i.t fld ~lZlt!fl 22 sty•
w nim 16 sierpma, 24 wrze.s111a, 29 paździer
~znrn o godt.1u1:.: ,:, µu poh1J111u 11alua- p1a1, tylko olrna 1 rami uległy
rnka, 19 li:>topada 1 26 grudma.
tz.ono wspóllle pu;).edze11.i; wraz i kv· 1ozbic1u 1 połamaniu.
.Prowauzący rezerwowy pociąg, ślu·
1111s1ą 111<w1C1a'-.L11~ 1 rew1iyjuą b. Stuw.

Rob. "Jedność''.

l'u:, edlen1e tu uJuęJL.1:

si 1 ~

:t.derzezostał ::;1łą
sarz ~tęp11ls1{1
ao
prowadzqce
drzwi
w
sc1s11111ty
111a
przy
rnwrneż
l\lóre
paSaLer::ik1ego
prz.edz1e.1m
1
,

r.iiicy .F1otrlmwsl\ie1 n: i '/5.
ł ~w~rzys ·li:w~.
3C (a) t nwe
·Organizu 1t: s11;; w L CJ LILI no„v1.: przemysłowe lO\\ L\!Z)'S\W()

pO i. )'(;Z!\0\\'0·0Sl.CZ~

dnościc.. \\ l:. U;;tar.a
ła Jllź . _,1, rn cuwa:10

lowarzystwa zost;ii wysłano Ją do za·

:t.OSLały

pOli;UlHllle.

.Na m1eJsc.e lcataslrofy

przybyli 011·
µrn,ownicy z re111izy i za·

or1;1t:
cj<.:liśc1,
jęi1 sit: ratowamen1 ot1ar. 0KaZdW si.;,
1z ~l~iJllhl>l, oprocz ogó:neg,o pottucze ·

TEATR,

r~mzYKA

teatrze grzmiało „huraM.
Wiele z publiczności brało
w owac11 1 spiewało hvnw
t'rzemyal

I SlTUKA.

Petersburg.

udział

papierniozy! .
D. 24 b. m: przy m1·

111sterjum handlu ro.zpoczyn~ się narada,
Repertuar teaii"'11 poiskiego celem wyjaśnienia połoiema przemysłll
papierniczego.
łl. Zeiwero iicza.

Z kance'arji teatru

komunikują

nam

Bu1•ze i

nieżyae.

·

Petersburg. Wielka burza śnieżna 1
gołoled7 na Kaukazie, rozpoczęta d. 14

·
Il a u1e ~r ~fc.1111rn1u µnrn e\' J1og1, :::iko1;_ co nastę 1 w;e:
'wiei d _ei „, ~ .
l\lUfj W LU'-"lil ld>:!lLt!ll,<L
L.ciS,
liiO\\.:::il\t
m. prlerwały połqczenla. teleg~ąfi czne
- Wcwrajsze l l•te z rzędu przed.
l/J 111~yEio po po s~-Lu. Na
ścianitt dn!!lu prz.y rogu ul. Pońs1~.i~j i usiłował wysl~rc„vc i wa~:o11u, 1 t!~z mu "tawienie szlul\.i Bioernsona '!Po nad. .(\qstqwa n. P~:J~nt- ;;J'JJJ•if\lłJ::.~,

l;.
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Dodatek do „Kurjera

Łódzkiego".

Rok tll.

PISMO TYGODNIOWE ILUSTROWANE.
Pod kierunkiem Czesława Lubicza-Czaplickiego.
Łódź,

dnia 12 stycznia 1911 roku.

dakcja i·Administracja : Zachoduia Ng 37.
Prenumerata wynosi: z o<inoszeniem rlo doRedaktor lub jego zastepca przyjmuje co.
Telefonu N~ 253.
mu lub tei przesyłką pocztową:
dziennie od godz. 6 do 7 po poł.
Administracja ot warta codziennie od godz,
Rocznie rb. 3.
Półrocznie rb. 1.50
Ri:.kopis6w nic zwraca się. Za artykuły nic
K waria-łnie k. 7 i
9 z:rana do 8 wiecz„ w niedziele i swieta do
Miesiecznie k. 25
oznaczone z góry cena, honorarjów admir..istracja
Cena ogł. 15 kop. :ta wiersz nonparelowy. wypłacać nie bedzie.'
godz, 12 w południe. ·

Oświadczyny

wszechświata;

w polu.

4) Bichat: życie summa czyn!'lików opierających
się
śmierci; 6) Encykłopedyści:
życie-pierwiastek działania w ciałach żyjących, który nie pozwała
im nigdy !wpaść w obojętność
chemiczną.
Wskazuje on różnice między istotami żyjącemi, a
Wizjolog Claude Bernard ciałami martwemi, polega ona:
przytacza okreśienia ży- 1) na innym ustroju, 2) na rocia przez rozmaitych dzeniu; 3) na rozwoju; 4) na ży~
uczonych czynione, a Iwieniu.
mianowicie: 1) Arystostoteles móW każdej istocie żyjącej objawi: życie- czynnik wewnętrzny wia się: zniszczenie organiczne i
działania; 2) Herbert Spencer: ustrój życiowy. Równowaga tych
życie- nieustajace przystosowa- dawnych objawów to życie,
nie; 3) Burdach: życie: równanie- przewaga jednego-to śmierć, lub

Co jest życie
i skąa się ono wzięło?
•••

R

I

1

nadmiar sił. Same przez się widoczne są zjawiska śmiertelne,
rozwój twórczy zaś objawia się
tylko w skutkach swoich. Siły
fizyczno - chemi.czne dostatecznie
objaśniają zniszczenie organiczne
od objaśnienia zaś rozwoju organizującego - nie starczą, nie tłu-

maczą życia.

Poissoh słynny matematyk mówi:
„ Kto by żądał odemnte określenia
co to jest życie, spytał bym go,
czy nie wie o czem mówi, jeżeli
mi Jdpowie: nie ~ to powiem
mu: mówmy o czem innem." jerzy Barker, na posiedzeniu Towarzystwa Amerykańskiego w Bo-

GAZŁ:T.l'.
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morzem.„ Na wielKim słonych wód obszarze
wprost na miraże!
Odmętów idą zwały w bój Ni mew, ni żagli wokół; a fala się targa
Mocarnie, lecz łkająco - jak bezsilna skarga

Serce -

Dusza -las... W głuchym bólu i odwiecznym lesie
Zrywa się wicher grozy i jęk z sobą niesie.
Wierzchołkami szumiące zataczają drzewa
Rozpacznie, jakby grzmiała wszystkich łez ulewa.

Świętokradzkie igrzysko żądz samumy czynią
Ból zgrzyta w skrętach ogniem wirujących lei,
Piach wre. pryska i blaga o kroplę ... nadziei.

*
Duszy

*

*

Świata daremnie nie padło
Nic w Otchłań
I żywiołów istnieje magiczne Zwierciadło.
A Logos niepojęte, choć w niemym żywiole,
Objawienia szle Ziemi przez wielkie Symbole.
Czesław

Szczęście

-

niebo...

Lu bu: z .

A z niebem, nad piachów pu[stynią,

Albo jeszcze mniej potrzeba pierworód samorodny,- znaleziostanie, wołał: „ Nieraz już pytano,
co to jest życie?] i ja także sta- do wytłómaczenia życia na ziemi: ny gdziekolwiek, czy to jest fakt,
wia~ to pytanie, ale obawiam się, potrzebna najprostsza jedność ży- że on istnieje? Tak i nie. Właści
że będę musiał odpowiedzieć tak ciowa, tak zwany archiplasson wie nie. Pewnego razu rzecz się
samo jak inni: nie wiemy. Błęd- (pierworód samorodny, z niego tak miała . W r. 1866 profesor
ny ognik życia dotychczas jesz- pójdzie bioplasson , a potem da- Huxley pierwszy zwócił l!wagę
cze skacze po moczarach słabej lej„. Przecież to możliwe! (A raz uczonych na jakiś muł bezkształt
slanąwszy na podstawie mone- ny, wydobyty z głębin morskichwiedzy naszej."
powstanie życia w łonie rodzaj szlamu lepkiego, ga1aretoWięc nie wiemy, co to jest zy łatwo zrozumieć, porów- watego, który, jego zdaniem, mógł
natury,
na
wzięło
ono
się
skąd
A
źycie?
ziemi? Huxley powiadą., że nauka nywając je z powstaniem życia by być samorodnym płodem prożadnego nie posiada sposobu u- w łonie matki. I tak: za mone- toplazmy (pierwotworu), począt
worzenia sobie zdania o począ t- zą = stadjum monerula, idzie kowym i powszechnym pierwiastku życia. A jednak przypuśćmy, amib =- stadjum cytula, które kiem wszystkich organizmów ży
że życie powstało w materji nie- mnożąc się tworzy społeczności jących. Nadał mu imię Bathybius,
organicznej samorodnie, wskutek komórek, czyli synanibów i prze- co znaczy: żyjący w głębinie, i
ruchu sprzyjających ku temu wa- chodzi w stadjum morula. Potem oddał go swemu przyjacielowi
runków (Haeckel). Przypuszczanie · następuje stadjum planula, ga- Haecklowi, profesorowł Jeny, któto możemy uczynić tembardziej, • stula, askula, oHnta, askometra, remu Bathybius był potrzebny.
że badc.nia naukowe dowiodły , że i t. d„ aż do człowieka, którego Lecz w 11 lat później, na zjeź
nie zawsze życie było na. ziemi. poprzedza odpowiednia liczbą. ko- dzie Towarzystwa Brytańskiego,
zmieniających form tenże Huxley wykpił swoją. dawOwszem, w pokładach geolcgicz- lejna się
Monezy powstały ną myśl, gdyż się okazało, że
zwierzęcych.
nych zna~dują warstwę , w której
niema żadnych śladów życia i samorodnie w morzu -- wytwo- Bathybius, to poprostu galaretobyć nie mogło. Były to czasy tak rzyły się na początku perjodu wany osad siarczanu wapna, któzwane azoiczne. Upoważnia nas Laurentyńskiego, ze . składów nie- ry, osiadając, pociągnął za sobą
do tego przypuszczenia ta oko- organicznych: węglanu, kwąsu wę- nieco materji ,organicznej. A. Milliczność, że do wytłómaczeni-e glanego, wodoru i azotu . . Materja- ne Edwąrds w r. 1882 opowiapowstania pierwszego organizmu . ły te, gdy się spotkały ze sobą w dał, że Bathybius ów-to zlepek
tyjącego należy sobie ten orga- oceanie pierwotnym, to pod róż- klejowatości, jaką wypuszczają z
pewne zwierzonizm przedstawić tylko. jako „mo- norodnem działaniem . powinowa~ siebie gąbki
t. j. organizm możliwie ctwa chemicznego, elektryczności , krzewy.
nezę,"
Więc niema faktu, by istniał
najprostszy - ciałko bardzo ma- ciepła słonecznego, ogromnego
nych rozmiarów - mikroskopijne, c1smenia i tysiącznych innych twór jaki samorodny. Nauka baPozostaje nam
życie da ty1ko fakty.
bezkształtne, złożone z substancji przyczyn niewiadomych słowa Barkera:
powtórzyć
jedynie
oi
Wpływy
zjawić.
się
musiało
jednorodnej, miękkiej, białkowatej
albo klejowatej, bez budowy, bez toczeni~ ·1v odległych owych wie- „ Błędny ognik życia dotychczas
-:>rganów, - -lecz z głównymi wła- kach bardzo było różne od dzi- jesz-cze skacze po moczarach stabej wiedzy naszej."
snościami życiowemi. Monezy te siejszych (Haeckel).
c. z awżstowski.
No, dobrze; ale czy taką momnożą się I
uszają s '. ę, żywia
---n ezę, taki muł bezkształtny, ten 1
odcinkami.

~
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- Tę płytę znaleziono w fonoPrafie w dniu, w którym Cecylja
minając o tern, obecni widzowie nie była .•.
- Skąd ty to wiesz? Przecież
chcieli, nie mogli wierzyć w możliwość
ciebie tam nie było'?
dokonania przezeń zbrodni.
jakób milczał chwilę.
Sprawą tą zajnowano się jeszcze
- Powiedziano mi... Ty.„ albo
przez czas jakiś. Wreszcie powoli i
il • •
ktokolwiek inny.
gazety przestały pisać o nieJ.
Lucjana zdziwiło wzruszenie jego
Jakób Dormois, ażeby zagłuszyć
ramofon dośpiewał metalicznie swą bo-leść,_ wybrał się w długą I da- szwagra. Powiedział więc z upor~m:
- Ten walc niczem nie różni się
.
nosowym tonem ostatni re- leką podróz..
od ialdegobądź inneśo ...
O sprawi~ zapomniano. .
fren modnej piosenki. Okrzy·
Jakób odzyskał panowanie nad
ki „brawo" wybiegły z jego j . L~CJan '(1tal, który. utracił ~ OS?·
metalowecro gardła. jednocześnie Ja· bie siostry Jedyne sw~J,e przy~1ą~arne, sobą. Wsui ąwszy ręce w kieszenie, z
kób Dormo1s pocisnął odpowiednią długo. nie mógł przy1sc do siebie po cygarem w ustach, zbl iżył się do apa_
ratu i czekał.
tym ciosie.
sprężynę i aparat zamilkł.
W ciągu kilku minut jeszcze wołAle ~za~ pły~ął. _Jakób P?wrócił
- Oczywiście, ~ramofon nie oddaje jesicze zupełnie dokładnie wszyst- Z podró~y 1 _Łuc_1an ci~szył Się Z t~ - ne tempo walca rozlegało się w pokich odcieni i - zmian głosu ludzkie- go, pornewaz miał w ~1m za_ws_ze na1- koju. Potem zaczęło cichuąć zwolna
go - odezwał się po chwili. - Ale lepszego towa.'.zysza 1 _Przyiac_1ela. . i Lucjan już podniósł się, ażeby zaJakóh . zmienił mie~~k~nte . ~1e trzymać insrrume.nt, gdy jakób nagle
porriimo to, jak łatwo jest z nie~o
poz~ać dźwięk, barwę, wyraz głosu zdą1~ł ~m Jeszcze ~rządzie s1~ w ~iem nerwowo wykr7:ylrnął:
- _Zatrzyma1 go, zatrzymaj coludzi nam drogich, nawet, jeżell pły- ~ialezycre, ĘdY Luc}an_ dz:-"omł. J~Z do
ta zarejestrowała głos ten bardzo Jego dr~~J .. P0w1tah s1~ tkl1w1e. O prędze]!!
- Dlaczego?!
przeszłosc1 rne wspomn•el1 ani sło-1
dawno.
Mąż Cecylji wydał ryk przestra- Słusznie, zupeJnie słusznie - wer_n. h'.lów_ili o podróży Do~mois
Obiad z1e~IJ razem. ~ot.em. siedząc I ~11~ i .wś~ie!<łośc_1 zaraz~m. z zaciodpowi~dział L_ucjan. Vital.
ObaJ młodzi ludzie zamilkli. Pod-I prz~ l~ommku,. obo~ s~eb1e, ro~~~szo- 1 smętem1 p1ęsc1am1 rzucił się na fo_
cza-s JJdy jakób, stojąc przed wielką wali _się ~poko1em 1 ciszą zb1Jza1ące- 1 nograf.
; . Ale Lu~jan zapobiegł_ przewróce.
szafą, gdzie leżały setki p.ł 1 t do fo- go się wieczoru. .
Na~le Ja~óbow1 przyszła mysi P<?· \ niu przezen instrumentu. Chwyciwszy
nografu. przebierał je, Lucjan, brat
me go w poprzek ciała, trzymał go mo«
słuchac ~ramofonu, którego
jego żony. zamyślił się głęboko.
On z jakóbem nie widzieli się od p~s~czał w ruch od dnia śmierci swo- cno, uniemożliwiając mu wszelkie
ruchy.
.
. .
roku przeszło, to jest od dnia tajem- 1e1 zony.
Domysł ok-ropny jak błyskawica
niczej zbrodni, która położyła kres . Prze~tar_załe .JU'I'. w_alce, ulubione
życiu iego siostry, Cecylji Dormois zo_ny, m1enia~y się kolejno z modny- przeniknął przez głowę Lucjana. W
' m1 kupleta~1 z .Cafe chantant," nie-! jednej chwili zrozumiał on przestrach
żony jakóba.
I i wściekłość jal<óba: po ostatntch
Zbrodnia ta - dzisiaj nikt 0 niej dawno ~up.10ner:11i przez Jakóba.
! nutach „Fal Dunaiu" na płycie było
Oba1 m1lcz~ll.
nie wspomina - wywarła wówczas
Nagle Lucian poczuł przypływ I prawdopodcnie, powinno było być
olbrzymie wrażenie i wywoła wiele
hałasu. Przyczyną tego był zarówno jakiegoś dziwnego wzruszenia. W tym! coś jeszcze ...
l to coś, jeżeli ono było, trzeba
sympatyczny charakter oiiary zbrodni, nowym dla ~iego i obcym P?k~ju:
jak i niezwykła osobliwość niemożli- znadowały s1~ pewne drobnostki, me-! za każdą oenę poznać.
On ciągle jes~cze trzy~ał jakówy~h do ~bjaśnienia warunków i o- które meble 1ego siostry: A przytem \
ba, który daremnie szarpał 1 wyrywał
kohcznośc1, wśród których zbrodnia ten fonograf..
Napłynęło wspomnienie, że fono- mu się z rąk.
została dokonaną.
Aparat funkcjonował bez ustanku.
Nieszczęsną ofiarę znaleziono na graf ten spostrzeżono w dzień zbrodpodłodze włas11ego salonu-uduszoną. ni przy ciele Cecylji Dormois. Może Teraz w nim coś chrypiało. Minuty
Pierwsza spostrzegła to pol<o- być, że ona słuchała go na chwilę wydawały się s~uleciami.
Nagle z met~lowego gar~ła fonoprzed nikczemnym napadem morderjówka.
Śl~dzt~o prowadzone było. bard~o cy, ponieważ przywołana policja zna- grafu ~yrwał się ~łos ~tb1ecy, roz:
dz 1 ern1ący,_ p;łen bezbrzezne~o. ~ólu 1
energ1cz~1e. Aresztowa.no k~łe1no kil- lazła jeszcze płytę w aparacie.
Wszystko to razem przypomniało Is~r~ch~; dzw1~czał coraz słab1~1 1 sła~
ka pode1rzanych osob1sto~c1. a~e wobe~ ~~aku dowodów, musiano .ie wy- mu się teraz. ale on odpędzał sta· b1eJ, az wr~szc1e z~arł zupeł_me: Oba1
pu~c1r. Zaczęto n~wet pode1rzewae rannie od siebie te ciężkie i przykre 1 szw~gro\.\1e, tła~_z1 z przerazema, _pemęza ~amordowaneJ. Szeptano bo· myśli Głos Jakóba wyprowadził go I znali głos Cecyl11. Ten głos dopiero
I zmarły, krzy~zał w ci!iiz~ przer~żliwie:
wi~~- <?g?lnie o tern, że piek.ność Ce- nagle' z zadumy.
- Jakób1e, ty mme dusisz, ty
_ Czego masz ochot{} ;>0stuchać? j
cy~\I 1 Jej za~?owa1 me ~1ę mer~z bu..•
dus
Wybierz
jedno.
wszystko
Mnie
mómm
O
Jakób1e.
w
dz1ły zazdrosc
- Tyś ją zamordował? - zarysam.
wiono, że był porywczy i brutalny.
,
. .
Ale, że jakób usiadł właśnie przed czał Lucjan.
. ~le od tego do pope~nienia zbro·
dni _J~Szcze daleko. Czyzby to było małyil stoliczkiem z przynale7nościa-I . - . Tak! -:-- przyznał się nieszczę5mi do zapalania cygar, Lucjan sam 111k, bi_ały 1ak pJótno ze strachu. .
mozhwe?
. ..
, . Młod.a para _wydawał~ sr_ę szczę -. wstał i pods7Jedłszy do ~zafy. wskazał Oszuk1w~ta n:me...
I poniewaz fonograf wo1ąz 1eszcze
shwą. Nie znaleziono ani hstu, ani na płytę z napisem: Fale Dunaju." .
z wykrzywionemi
chrypiał. Jakób
· .
żadnego innego dowodu jej winy,
Jakób _pob~adł nagle 1 w gwałlow- 1 spazmatycznie wargami i obłędem w
któraby zasług1wałd na tak okrooną
oczach za1ęczał:
nem wzru,zenru wykrzyknął:
zemstę i karę.
- O, jeJ gtos. ja słyszę jej głos!
- Na miłość Boską! tylko nie to.
jakóba nikt nie widział dnia tego.
K
- Dlaczego? - spytał zdziwio 1y
Kiedy zaś, już o zmieFclrn, powrócił
· ·
on do domu i znalazł się wobec Lucian.

R.

R E G I E.

zwłok żony, rozpacz jego była tak
wiell<ą boleść tak szczerą, że wspo-

Tragiczny walc.
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ERNEST MANSONIER -

PRZY KARTACH.
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W obliczu Sfinksa.
li

+

Ńie

pół

jak przed wi1:kami - przed nim toczy
Swe cich;:! wody Nil prastary,
jak przed wiekami - jego oczy
Chce Egpt pieścić swemi czary,
jak przed wiekami - z ziemi łona
Sto palm wyciąga doń ramiona ..

r
r

I
I

11

I

Nie widzi i nie słyszy,
Kamienne widmo bóstwa kr~la.
Śpi - pogrążony w głuchej ciszy,
Którą pustynia ~o otula. Skamieniał może z bolu. zgrozy.
Gd}' Egipt - pętał wróg w powrozy

On

/

El

przez Seta złe podmuchy
W szarzyźnie piasków zagrzebany,
Na rozgwar dni dzisiejszych głuchy,
Nieczuły na swe własne rany, Choć blizn go zeszpeciło mnóstwo,
Śpi Sfinks, kamienne słońca bóstwo.

Na

I

śpi!

czuje, jak mu w serce mierzy
Z angielskich dział - na1ezdnik

świeży

*).

Lecz przyjdzie dzień - ten dzień przyjść musi,
Może przez krwawe śmierci żniwo,
Gdy Sfinks - ten piasek, co go dusi,
Odrzuci, lwią potrząśnie grzywą,
I - nowe życia czująć dresz..:ze Odwiecznych pęt potarga kleszcze.
Bo

mąk zużywa się narzędzie.
mogą
Zmartwychwstać -

nawet ~łazy;
znów będzie,
Choć śmierć mu głoszą tysiąc razy!
błyśnie, błyśnie chwila święta,
Gdy wszystkich Sfinksów - prysną pęta!

A to, co

żyło, żyć

Władysiarc Bukowiński.
23 Xll 1010 r., pod

piramidą

•) Działa angiel:kie,

Chedpsa ,

umieszczone na szczycie

najwyższym .

cytadeli w Kai1 r.e. patrzą ponurami paszczami na Kair i pustynię(Przyp. autora).
z piramidami i Sfinksem.

I lepiej, że nie widzi wcale,
Co dziś - z przeszłości jego wielkiej,
I lepiej, że - podobny skale,
Wyzbyty . iskry życia wszelkiej,

•--------------------~ll!J~I---------------------1
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na opłacenie

wpisów

szkolnych za

niezamożnych uczniów, można wesprzeć p u trzebu1ące materjalnej pomocy instytucje filantropijne, można
obetrzeć łzy wielu wdów i polepszyć
nędzny byt w:elu kalek i chorych , nie-

zdolnych do pracy
Jeżeli

bawić

·
się możemy ocho·

czo, 1eżeli nie żałujemy zachodu i
czasu straconego na urządzanie zabaw-teinbardz iej powinniśmy poczuwać s i ę do obowiązku.

Ant. Bog.

TRZĘSIENIA

Varnawa~
~

11

1

nhn1111ąl~1·
a uUun
~

u1u

li

gdy tyle czasu i pni.cy
zabawom. Bawmy się,
ale nie zapominajmy jednocześnie t
naszych obowiązkach społecwych.
Pamiętajmy o tern, że setki mlodzk
ży szkół polskich nie może uiścić
wpisów, że mnóstwo insiytucji filantropijnych Cteka na wspćircre, ie tysiące rodzin mrze z głot: u 1 z1mm1.
podczas gdy my, syci i spokojni o
swój byt, bawimy się.
Pamiętajmy o szkole polskiej i z
całych sił dnpomal;!ajmy młodzieży
łaknącej światła, a nie ma ące i ś1od
ków na opłacanre wpisu. T JĆ szkoła
polska, to na1 cenniejszy z 11ielkznych
nabytków, pozcs r ałych nam po pamięrnym 1905 rok11 i dopomoganie
młodzieży w nieJ się kształcą \ ej, dokarnawale,

jednym z najważniejszych nej tercją („ho· a tertiarum"), w Kra· kowie i we wszystkich miastach i
naszych ohowiąz~ów.
A obok szkoły polskiej stoją in- krainach pols.kich było trzęsienie ziestytucje filamrop1jne, zasługujące na mi, które u polaków, niezwyczajnych
takiego zjawiska, stało się dziwem
jaknajwiększe poparcie.
Dalej idą całe tysiące wdów o bar- straszliwym." 4) ."Roku 1528 było
czonych Jziećmi, starców. kalek nie- trzęsienie ziemi, które si~ dało uczuć
zdolnych do pracy i nie mogących w całej Polsce, a także w Czechach,
zarobić na :i.ycie. Ludzie ci. sterawszy Rusi i Węgrzech. „ 5) „Dnia 5 czerw·
siły i zdrowie w walce o byt, teraz ca 1443 roku było trzęsienie ziemi w
pozbawieni kawałka chleba, często- w Polsce, na W~grzech, w Czechach
kroć dogorywają w nędznych, bynaj- i 'N krajach sąsiednich tak gwałtowne,
mmej nie zabezpieczających od desz- że wieże i gmachy murowane upadaczu i zimna izdebkach. W naszych ły na ..'.iemię i najtrwalsze waliły sic:
powystępowały ze
pismach cod:1iennych bardzo często budowy; rzeki
możemy znaltić nazwiska tych nie- swoich łożysk i, wylawszy na obie
szczęśliwych, tak potrzebujących na· strony, ukazały dna suche, a wody
ludzie nagłym
zmul1ły;
wszy!'tko
szej pomocy.
Stać nas na strojne suknie fraki, str:i chem zdj~ci, od zmysłów i rozucukry, szampana, a czybyśmy nie mu odcl1odzlli. Runęło od tego trzi:mogli przyjść ze skuteczną pomocą sienra ziemi w nocy sklepienie św.
pc 1 t17ebującym? Spełnienie tych obo- Katarzyny r?rzy klasztorze braci puwiązków nie 1est trudnem, ale do o- stelniczych Sw. Augustyna na Kazi fiarności musi się poczuwać całe rnierzu (w Krakowie) i wiele innych
sp n łeczeństwo. Dawajmy choćby nie rozwaliło się budynków. Mocnie isze
dużo, ale każdy, a wtedy z groszy j iednal< było trzęs!enie ziemi 11a Wę·
ofiarowanych można stworzyć środki grzech, gdzie się nawet zamki niektó-

sn~n ~oc1no. Iwinno być

Naczelne m1e1sce w życiu społeczeństwa cywilizowanego ZilJmuje obcwiązek. O tem powinniśmy parn i ę·
tać zawsze, a szczególniej teru, w
poświęcamy

ZIEMI W POLSCE.

Od tych zaburzeń we wnętrzu ziemi
I nie były wolne kraje pblskie, aczkolwiek rzadko nawiedzane przez nie i
niezbyt szkodliwie. Kronikarze nasi,
a zwłaszcza Długosz, który zebrał
wiadom~ści ze źróde~ dawniejszych,
następujące podają daty o 1rzęsieniach
ziemi iN Polsce: l) „Rok 1000-ny
przyniósł ze sobą wiele osobliwszych
zjawisk, a zwłaszcza trzęsienie ziemi,
pełne groźby i postrachu." 2) „Dnia
5 maia 1200 r .. trzęsienie ziemi w
Polsce i w krajach przyległych, rrzypadłe w samo południe i w następ
nych dniach po kilkakro: powtarzawiele powywracało wież,
jące się,
domów i grodów, co iż w polskim
kraju rzadko się wydarza, wzięte było
za dzfw wielki, a niektórych przesądną napełniło trwogą." 3) ~Dnia 31
stycLnia 1257 r., około godziny zwa-

GALt.:TA f\Jll:D7lF.LNA
w ufie swym ma dzierżeć." Zdaje się
Złote pyłki.
nie ulegać wątpliwości, że chorą~o~ie
się mniej urodzajną i przez wiele iat muszą być w Polsce tak daw111, 1ak
OFIARA.
J'Otem obficie kąkol, eh wasty i psze- hufce rycerstwa . P?lskie~o. .Gall us
wo)ewodę
1
nicę ze śniecią rodziła. Oprócz po- Masława mazow1eck1ego
Ofiara ma wartość przez sam akt
wyższych pięciu trzęsień ziemi w Pol- S 1rnrbimira z XI wie~u ch~rąż~mi poświęcenia się jednostki dlą sprawy,
sce, Długosz wspomina jeszcze pod nazywa, urzędo~e zas wzm1a~l<1 o bez względu na to, czy ten wewnętrz
r. 1348 o trzęsieniu, "które wydarzo- cl1orążyo)l sięgają pasów Łokietka. ny czyn pociąga za sobą jakiekolwiek
ne w piątek, w dzień Nawrócenia św. Na pogrzebie Kazimierza Wielkie~o konsekwencje.
Pawła, rozległo się po wszystkich było 12-tu . c~orążych z 12-tu wo1e+
krajach chrześcijańskich i barbarzyń- wodztw czyli ziem, ówczesną Polskę
DUCH.
skich," nie pisząc wyraźnie, czy było składa j ących. Chor~st~o ~tało się
w Polsce. Także zaznacza dwa wiel- urz~dem koronnym 1 z1emsk1m. Przed
Wszystkie sprawy, pozornie nawet
kie trzęsienia ziemi: we Włoszech w królem nosił chorąg1 e wchorąży ko- oajbardz1ej pnypadl<owe, są tylko
ronny czyli wielki, Pa czele zaś ry- zrządzeniem ducha. Duch jest wytwórr. 1279 i w Bazylei w r. 1344.
cerstwa wojewódzkiego chorąży ziem- cą wszystkich form świa'.a i wszyst'
ski. Oprócz chorążego wielkiego ko- kich praw, rządzących formami. W tern
+
POSTRZYŻYNY. Najstarszy z kro- rannego i wiekiego litewskiego byli ujęciu - i cierpienie ma swoją rolę.
nikarzy polskich, Gallus, wspomina jeszcze chorążowie nadworni: koronny jest ono rezygnac ą z trwania dokilku "łowami o postrzyżynach syna i litewski, których obowiązkiem było tychczasowego, z dóbr dotąd 7dobypiastowego, Semowita, i poten; ~ p~ podkomorzych,_ tak. wśró_d urzęd tych, aby sięgnąć po formy nowe r
uczcie u Ziemiomysła, podi:zas ktoreJ mków koronnych Jak z1emsk1ch. Przy wyższe, do których d 1rasta już myślą
odzyskał wzrok syn jego, siedmiolet- kor<;macji kr~la, przy odbierani.~ przy- duch.
ni Mieszko (Mieczysław I). jakkol- I sięg1 od miast po koronacJI, przy
wiek Gallus przy tej uczcie nic o hołdach ksią~ąt lennych. na pogrzePRZEZNACZENIE.
postrzyżynach nie dodał, . to jed~ak bach, na posp~li_tem. rusze~iu i ~iel~
wszyscy późniejsi kromkarze, Jak: kich uroczystosc1ach, chorązy w1elk1
Człowiek ma poznawać PrzeznaKadłubek, Mateusz Cholewa, Dług o sz koronny z chrągwtą wielką koronną czenie czyhające na nie~o i opano„
i t. d. opisują na domysł postrzyży- po prawej stronie osoby króla, przed wywać ie własną mądrośc : ą. Dawny ny Mi~czystawa. Najnowsze. badania marszałkie.m wielkim k~ronny_m ~tał~ tragiczny-człowiek, podległy przehistoryczne Brucknera poda1ą przecie szedł lub Jechał. Chorązy zas w1elk1 znaczeniu, wyzwala s ę teraz z pod
w wątpliwość: czy istniał rzeczywi- litewski z chorągwią wielkiego księstwa jego przemocy. Niema dysonansów,
ście u Lechitów pogański obrzęd po- po jednej stronie króla. Pod nieobec• niema tragizmu, niema pessymizmustrzyżyn, na co uiema dostatecznych n ość chorążych wielkich i nadwornych, gdyż człowiek mądry sam je usu~a
dowodów. O postrzyżynach mówi przy jakiejkolwiek uroczystości zastę z budowy świata i ze swego życia.
Lelewel, że w owych wiekach, kiedy powali ich chorążowie ziemscy. Na Istnieje tylko wieczysta słoneczność i
prawa własności nie były należycie pogrzeb Zygmunta A_ugusta w r. 1578 pogoda wiecznej twórczości.
utwierdzone, ojciec przez postrzyżyny byli wszyscy wezwa111:
wprowadzał uroczyście i ogłas21ał swego syna spadkobiercą. W każdym
razie :ibrzęd ten nosi wybitne cechy
zwyczajów chrześcijańskich i do pogan lechickich mógł się dostać za ich
wpły wem chrześdan. Pos~rzyży nami
na kleryka (prima tonsura), zowie się
pierwsza ceremonia k')ścielna przyj ę
ci a laika, czyli młodzieńca świeckie go
w poczet kleryków Postrzyżynami
zowie się również obcięcie warkocza
dziewicy, · wstę p ującej do zakonu, cq
następuje przy obłóczynach, na znak
jej rozdziału ze światem. W domach
zamożnych obrzęd ten odbywał się
przy zieździe wszystkich
uroczyście
krewnych i przyjaciół. Pannie młodej,
w ŁODZI, Zachodnia 37.
za mąż, postrzygano
wychodzącej
włosy zawsze przed oczepinami, na
znak wstąpienia jej w zakon małżeń
ski, w którym am trefić kosy panień
DR U I< A RN l A ZAOPA'l1RZONA ZOSTAŁA
skiej, ani przystrajać włosów w. wie·
W NOWE WZORY PISM. :: :: :: :: :: :
niec ·i kwiaty już nie może.
powywracały." W Polsce m.1iema.ło, że od tego trzęsienia ziemia stała

nie

„

DRUKARNIA

ST.

~SIĄŻKA
•••

+
CHORĄŻY, po łacinie "vexillifer,"
nazywany inaczej propornik, t. i ten,
który dzierży przed wojskiem chorą
giew, proporzec, czyli, jak dziś mówią, sztandar. Statut litewski powiada:
„Chorąży, kie•.:iy chorągiew b~dzie
trzymał, ma mieć na sobie zbroję
dobrą, a chorągiew sam chorąży

<>

•

<>

PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTY W ZAKRES
DRUKARSTWA WCHODZĄCE, PO CENACH
UMIARKOWANYCH. :: :: :: :: :: :: :: :
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l<ARNAWAŁO

Kolacja Na balach prywatnych

N I" E DZ 1· E L N A

Torba. „Chcecie, żebym z torbami poszedł!· Mizia dostaje spazmów,
Tola mdleje , ma!T'usia ulega atakowi
kolk i wą t robianej i papa sięga po raz
1473-ci do kieszeni. lstnieje podobno
jeszcze również i gatunek tancerek
zwanych „torbami," według słów
piosenki ludowej:

bywa zwykle porządna Ljako tako
„Kręcis mi sie ldele boku
jest przedmiotem westchnień „fikalJak
ta torba od obroku!"
skich," lubiących „nawsuwać się" za
„darmochę." Urocze tancerki
kolacji
Urocza. Wszystkie tancerki są
nie jadają wcale, bo ściśnięte, gorsetami żołądki nie są w Stanie nic lakierni, ale tylko w sprawozdaniach
dziennikarskich, a wiadomo przecież,
przyjąć.
że po 5 kop. od wiersza można naLakierki. Nieodzowna część męz phać coś jeszcze mniej zgodnego
kiego stroju baloweg< • Bywają trzech z prawdą.
gatunków: własne, pożyczone, lub
Waza. Produkt nadający pożąda
wzięte na kredyt. Zd ;jmuje się je z ną okrągłość kształtom tancerek o
nóg z takiem uczuciem ulgi, z jakiem zbyt gotyckich zarysach. Sł'uży jesz.
przeczytalibyśmy wia~omość o
na- cze do wielu celów niekarnawałowych,
głym zgónie Puryszkiew1cza.
których tu wymieniać n e będziemy
Łypać

oczyma

Stałe

zajęcie

8.

Oskarżony: Niech pan, panie sę·
dzio, sprobuje poraz pierwszy jechać
konno, to zobaczymy, czy pan nie
rozbije też okna.

„VICHY · CZY „WISZ!."
Do handlu wód min1::ralnych przychod7i pewien ~ość i mówi do kup.ca:
- Proszę mi dać takiej wody, co
się pije
Kupiec wylicza różne gatunki wód,
ale nie moze trafić na żądany gatunek.
Wtedy gość wy1aśnia:
- Ja chcę takiej wody, co nie
stoi an i l eży.
Kupiec: A, to może „Vichy."
Gość (uradowany): Tak, tak, ta
woda „wiszi."

Z POCZTY.

- Bój się pan Boga, skąd to pan
powacasz taki zgrzany, spocony, pobity?
- Z poczty.
- Ale ta two ja szafka to napraw·
- A cóż tam pan robił?
dę zdumiewająca: są w niej same wi · ·
- Drobnostka - ekspedjowałem
na. wódki i likiery.
po s yłkę.
-- To moja apteczka domowa.

mam i ciotek kanapowych, a również
· i nietańczących
panien, zwłaszcza
pod koniec zabawy.
APTEKA.
Mizaryć się. Tak nazwa no usiłowania panien doletn ich , brzydkic h
i bez posagu, mają c e n a celu dan ie
do zrozumienia tancerzow i, ż e w razie, gdyby, to i owszem , z·całą przv ·
jemnością, tylko niech pan po mó ·

„

wi z

TANIO.

mamą"

Nagi, mavzeJ _::__goły. Gatunek
- Pan Awrachow, który sprzedakawaleró w do wzięcia, najmn iej życz · MA ZMARTWIENIE.
j ąc oszukańt.zy środek leczniczy doliwie widziany przez mamy. Odz naHrabia Pepi w cyrku do poskro- robił się kamienicy na tym handlu,
cza się zwykłe niepom iernie wielk im micielki lwów:
skazany był na sześć miesięcy koapetytem, pali pap:erosy wyłącznie
- A gdy pani wchodzi do klatki zy: tyle zatem kosztowała go kamiegospodarskie. Zapraszany bywa na ze lwami, nie obawia się pani, że nica. Nasi szanowni warszawscy kabale w braku innej młodzieży
mienicznicy oświadczyli „Kogutowi"
mo g ą panią pchły obleźć?
poufnie, że zawsze gotowi są dokoOkulary różowe, wobec nie wyj·
nać kupna na takich warunkach.
ścia za
mąż Mizi, ci e mnieją przy
„Kogut."
końcu karnawału i z początkiem po· WRÓG KAMIENICZNIKÓW.
stu zmieniają kolor na czarny.
I
-- Ci pambóg ::;karał tego drania
Pstro w glou;ie . Epidemicznie
- Znany bogacz, Carnegie, przepanująca choroba s p ołeczna, na któ- gospodarza I
- A bo ..:o?
znaczył 20 miljonów na propagandę
rą, zdaniem hypokondryków, zapada
- A no, buchnąłem mu futro . z pokoju.„
w karnawale młodzież, prag11ąca
przedpokoju.
- Ojoj, to znowu będzie wojna.
zabaw.
- Kiedy ja mówię, że on dał na
Rubet. Pierwsze skrzypce w orpokój. nie 11a wojn-:!
kłestrze życiowej. Im więcej ich, tern
~
- No, dobrze, ale ja mówię, źe
piękniejszą staje się melodja. „Rubel TAKŻE POSTĘP!
będzie wojna o te 20 miljonów.
pożyczany," specjalny gatunek, poja„N owy Szczute k."
wiający się w karnawale, po ukoń·
Mówią: postęp! Gdzie tu jest po·
czeniu którego zamienia się na .ru- stęp, jeżeli po Nowym Roku upominabel nieoddany."
ją się wszyscy o stare długi? ...
Swieeidł'a i ordery kotyljonowe. Jedyne ordery otrzymywane za

istotne zasługi. Skrzętnie kolekc1ono w SĄDZIE.
wane przez "królów" balowych, którzy po latach wielu przegląda 1 ą te
Sędzia:
jakim sposobem, pan,
kolekcje, kiwając melancholijnie ły jadąc konno, mógł rozbić to okno
semi głowami.
w sklepie?
Wydawca: ST. KSIĄŻEK.

Redaktor odpowiedzialny: M. BONIFACY HILLER.
W drukarni St.

Książka,

Zachodnia .N2 :n.
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J wyjaśnił, jak się to stało, że jest
'tVładyk:rnk azem, Noworosyjskiem i Eka- zamienił dwunastu karę śmierci na wię
żywym nieboszcz.yki em.
terynodarern. Skutkiem dlugo trwałe 1 bu- zienie dożywotnie.
- A teraz idź pan sobie - rz.el;ł' Wnr •1~w;~. ".\L E JA SZUf I1 A N~ 9. Specjal oo!L
. Reszla, a w _t~i liczbie przywódca
rzy, pom imo zarządze n,ia środków i w~Lf.CZE:'-: E CHOR0i3 CHIR URG ICZNYCH i KO•
słania na l i n i ę teclrni kow, oraz robot111- spisku, Tokolo, 1 ;edna bob1eta, będą do S te fańczyka.
.
- jakro, prze cież ją prawnie poślu - BI ECYCH. Pobyt i op.1trunk i o13d o 7 rb. dzienne.
. .
l<ów, praw i dłowej dział al ności telegrafu straceni; .
\ mbul at.01ju m orl 1'.! ej rlo 1 -ei po ~' · Pracow1 i
Paryz. Zw1ązk1 robotn_1cze posta· b:Jem.„
nie przy wrócono. Tt:legramy wysyłane
171=12-1
Roent ~ e n a.
nowiły zaprotestowdć przec1wl<0 skazasą dro g ą okólną z opóźn i eniem.
- Tak, ale ja pierwszy. Kob ieta
Ekaterynosław Na stacii Antrasyt niu w Tokjo na śmierć spiskowców ja- razem dwuch mę i'. ów mi e ć nie może ...
Zaczęli s i ę s p rzeczać. Wreszcie O·
skutk1em zamieci rozbiło się 17 wago• pońskich.
W_ ty1:1 celu po~tan?wiono ~rządzić sadzili kobietę samą w osobnym pok oj u,
nów towarowych i parowóz. Zabity
w pom~działek w1elk1_ wiec publiczny, a przespali się obaj w jednym pokoju i z
maszynista.
Eupatorja Parowiec „Sewastopol" 1 następ me demonstraCję przed ambasadą samego rana poszli do biskupa Foleya.
- Nic wam uczynić nie mogę który wyszedł d. 18 b. m. do Odesy, japońską.
Po1icja zarządziła środki zapobie- usłyszeli odpowiedź.
skutkiem silnej burzy wczoraj zawinął z
...
.
powrotem; Przy ląd~waniu pasażerów gawcze, by nie dopuścić tłumu przed
Udali się do biura licenCJI slubnych.
na szalupach jedna została rozbita, dru- gmach ambasady.•
- Niema na to rady - wzruszył'
Zabur~ema wy~•.orcze.
ga wyrzucona na brzeg. Wszystkich paramionami sekretarz Stewart.
_Port Lom~. Na wysp1_e Maurycego
saierów ocalono. Dziś burza przycichła.
- Ale musisz mi ją pan oddać! wyntl<ły powazne zaburzema na tle wy- upierał się Margalski.
Parowiec odszedł.
. .
- No, zresz t ą„. Lecz zwróć mi
Tyflis Z Batumu telegrafują o nie- borów.
W Kurep1me dokonano pogromu pan 200 dolarów, klóre na nią wydatwykłeJ burzy i śnieżnej zawiei. Fale
zniosły tame przed gmachem gimnazjum s~depów i kantorów; tłum dopuszczał łem.
.
.
Woda wdziera się do wnętrza tego gma- się rabunk~.
- Nie mam!
?pokóJ przywr~c1ły_ WOJska; banki
chu. Gmach wh:zienia zagrożony jest
- To żona moja!
zru1nowaniem. Zarządzono przeprowa- strzezone są przez zołrnerzy.
Sprzeczali s i ę, sprzeczali, wreszcie
dzenie wi~źniów. Jezioro Nurje wylało.
postanowili, aby spór rozstrzygnę l·a Mar- 71 - 14 - 1
Woda zalewa ogród ;.niejski, zniosła
galska ~ Stefa ńczyka wa.
za py- Z kim chcesz zosta ć? bulwar i podmyła czytelnie. Parowce
ładunkowe odpłynęły na rejd.
.
.
tali obaJ mężow i e.,.
Kobiety w szkołach rolniKobieta zamysl1ła s1ę 1 wreszcie wyczych.
krztusiła:
Petersburg. Zarząd rolnictwa wnosi
. .
- Jak osądzi praw<;>„. .
~a11towera
ybuch kotła - trzy ofia1•y.
ObaJ m~żczyźni spoirzeh na s1eb1c,
do rady ministrów projekt o zezwolenie
Badania z poradami chemiczno-technicz~obietom wykładania w żeńskich szko·
11 ·ej rano nastąpił podali sobie d ło111e i p ~szli .do sądu,
Dziś o godz.
nemi dal przemysłu i handlu.
lach gospodarczo-rolniczych.
wybuch kotła w tkalni i przędzalni Ber~ lecz na za i utrz Margalslo pojechał na.
wa, ltrólewslta 3 9 ,
Warsz
w
Wystawa awjatyczna.
narda Ginsberga przy ulicy Widzewskiej północ, a Stefańczyk na _zac.:hód Stanó
117-02.
Telefonu
Zjednoczonych, pozostaw1a,ą ..; Margals ką~
Kijów. Od d. 23 do 29 b. m; ki- nr. 73.
Stefańczykową samą.„
jowskie Tow. awjalyczne urzC}dza wyKotły, w liczbie dwuch, mieszczą się
stawt2 żeglugi powietrznej.
w parterowym budynku w końcu pod·
Dżuma.
·
wórza,
Charbin. Według informacji organu
W chwili wybuchu znajdował się w
kolei Południowo•Mandżurskiej do dn. kotłowni jeden z robotników fabrycz•
18 b. m. zmarło na dżum~ 9 osób, w nych oraz dwaj furmani fabryki B. Ro·
Mukdenłe 60, w Kuanczendzy 137.
Zamiast kwiatów na grób nieodża~
senblatta przy uli:y Sredniej nr. 20,
Stwierdzono równiez wypadki śmier którzy przywieźli rowar. Właściciel fab- łowane j pami ęci Stanisła wow~J Landau
naj1epsza, najszybsza i najtańsza droga
-!elne w Gudtulinie, w Sypingoju i na ryki, p. B. Ginsberg, stat we drzwiach, złożyli w adm .• Kur. Łódzk.": .
.
i okr<:tem prowadzi przez Mysło .
koleją
jnnych stacjach, razem 57 skonów.
Ignacowa Kohn . _na . kol~n 1e letme wice na
wiodących do kotłowni i wydawał Ja~ranicy rosyjsko-niemieckie1
Odrzuoany wniosek;
dla dzieci wy zn. mOJZ. Rol. 1o.
kieś dyspozycje.
informacji udziela oficjalne.
Bliższych
Berlin. Na wq;orajszem posiedzeniu
Hermanowie Ginsberg z Wa_rszawy
Siła wybuchu była . tak wielka, że
52-5 ~·
okrętowa.
agentura
parlamentu toczyła się w dalszym ciągu cała obmurowanie Kotła rundo; uległa na sekcj~ udzielania pomocy biednym
dyskusja nad projektem podatku od także zniszczeniu cz~ść ściany oraz położnicom Rbl. 25.
){ysłowice
.
przyrostu wartojci. RzC}d domagał si~ dach.
Na rzecz Szkoły Rzemiosł dla
(Myslowltz, Deutschland).
stanowczo uwolnienia od podatku tet!O
Ze znajdujC}cych si~ w kotłowni dziewcząt.
panujących i książąt Rieszy. Wniosek ludzi jeden z furmanów fabryki RosenZamiast wieńca na grób b. p. Ewy
mimo to przepadł. Posłowie polscy zdecy· blatt~ został zabity n". mie1scu, drugi Landauowej Dr. B. t-landelsman Rbl. 3.
dowali losy jego, wstrzymując się od woźnica odniósł ci~żkie rany, a robot....
~ATU RA.W~A
I
głosowania z.e wzgtr,dów tal<:tycznych. nik fabryki B. Ginsberga lżejsze.
PnZ ECZYSZCZAJĄCA
WODA
Trzeciego czytania oczekują z wieH\tem
Na miejsce wypadku wezwano leiainteresowaniem. Czynione są usiło· karzy Pogotowia, łctórzy udzielili nal•
wania pozyskania polal<ów dla wniosku, pierwszej pomocy pos'.lkodowanym, a
O reformę wyborczą.
nast~pnie odwieźli ich do szpitala. Przy·
Berlin. Socjaliści z catych Prus był także
pomoc•
tabryki
do
Choroby dzieci wewnętrzne.
twołali na niedzielę pr:iyszłą 73 zgro- nile komisarza 3•go cyrlrnłu oraz mspek·
Andrzeja 4.
madzeń socjalistycznych do Berlina, ce- tor fabryczny. Według wszelkiego pra• Telefon 1847.
133-6-2
iem masowego protestu i zbiorowego wdopodobieństwa, wybuch nastąpił wsku·
i!łdania reformy systemu wyborczego tel<: braku wody w kotle.
do sejmu pruskiego.
Zabity woźnica ma zmiażdżoną
Walka ze apiączką.
.
.
głowę i połamane r~ce.
Londyn. Rzr&d zwołał Jmuferencję
Na razie ustalono tylKo nazwisko
Codziennie aowe debiuty. .
łnitcdzynarodową w ~prawie walki z robotnika fabryki B. Ginsberga. Naz.y•
~horobą snu.
PROGRAM: Atrakcja: Sjemała Sule1~a, !aworytka s~łtana Abdul. Hamida
wa się on Kleszyński.
Zapowiedź strajku.
Nelli subretka. B. Krasińska. Les Sans Souci Bov10, duet. Keith and Wr1gth, ex·
Co sic: tyczy nazwisk furmanów
Londyn. .Przedstawiciele związków fabryki B. Rosenblatta, którzy przyje·
cent;ycy. Zabłocka,, polska g~iazda kabaretowa. Duet ?~udin. \Va~ka przedrukarslHch londyńskich postanowili w chali po towar, nie zostały Jeszcze usta·
nnor et Tentora, gun~astyc.y
padły, rosyjski humorysta. Zabłonska, subretką. Le_
parterowi. Stankow, serbska tance.rka. Ardelty, g1m~as iyc z ny . akt _ po_w 1 etrzn ~·
d~ 4 b. ~· ogłosić strajk, jeśli przedsit:~ lone.
b10rcy me zgodzą si<: na 48 godzin pra·
Harvey, tyrolska śpiewaczka kobieta baryton. Lola-h, d~e.t w 1 ed~nsk1. Cere1,
cy tygodniowo.
polska subretka. Genia, subretka excentryczna. Esperanto, sp1ewacaa esper~nto.
Powstanie w Arabji.
Hrabina de mon do re, operowa śpiewaczka .• Otto Seelecke, mem1e~ t, ·
Londyn. Do agencji Reutera telegrotesk. humorystu. Duet Dunkas, ameryk a ński duet. Zeże Laret, znakomi ta
operetl<uwa śpiewaczka.
(~afują z Adenu, że imam Jachja ogło·
amerykańsku.
więc
:
Początek koncertu o 9 Przedstawienie o 10-ej.
s1~ wojnę turkom i rozesłał we wszystlue kierunki w góry oddziały zbrojne.
CENY MlEJSC; Stoliki po 75 kop. i 50 kop. Loże na cztery osoby 4:, rubl~ ..
Szeik jemef1ski Beni-basza przyłą· Michał Margalski mieszkaniec Detroit,
Dyrekcya gwarantuje doborowy program i wzorowy porządek. Ceny w oufec1Ł~
r.27-(1
czył si~ do imama~
znacznie zniżone.
W
wyjechał w świat szukać roboty.
teleę
Arabi przerywaj ą komunikacj
domu krewnych zos taw ił żonę.
kZ
graficzną, przecinając przewodnil\I i za·
Nie wracał trzy lata, ani znaku o
graż aj ąc. ruchowi 1rn lwleiach.
soble nie dawał. W tem nadeszta wieść,
Oczekiwane jest powstanie w całej i ~ Marga 1skiego zam or dm\ ~no. Zona po~
Usuwani~
~rowi ncji.
ie ..h oł a szukać zwłok, a tymczasem
Władze miejscowe zażądały telegra- p:zywieziono poc i ą~iem lruµ do Detroit.
ficznie posiłków z ł\onstantynopola.
Krewni stwierdzili w zwłokach oso- - - - -- - za po mo cą - - -- - Aden. Ogłoszenie przez jach1ego bistość Margalsk1ego. Na koszt mie1ski
woi ny ~rzyJęte zosta ł o przez odbył się pogrzeb, na który M.argaL:;ka
ś wi~tej
1.:ałą lu d u osć p ołucirnowej Arabii ogólną przy być nie zdążyła.
We wsLystkicłl znanych punradością.
Lecz opłakała nieboszczyka j w jalub 2 pi gułk i wieczorem przed udaniem się
ktach grom a dz ą się uzbrojern arabowie. kiś czas pocieszyła się, bo o wdowę
spoczynek działają regularn ie
Wystano tirrnany eto beduinów w zaczą ł się starać nie1aki Roman S tefań·
Arabji za1;hodniej, wzywające ich do czyk. Aby ją pozys\\ a ćJ składał jeJ pre•
Doskonały środek przeczyszi:zaj ący, stosowany przez wszystkich
'YOjny z wrogami swobód ojczystych. zenty. wodził po Ziotbawach, słowem 1<011·
Gromady beduinów ciągną w górę lrnrował, jak si~ patrzy.
CJkoło Jelllcnu.
Wz 1 ~li ślub.
!li ~wy prezydent.
już dwa tygodnie ze sobą ~ruchali,
para• gdy w mieszkaniu swem ujrzeli ducha
4allflC!QO. ZJed11ocze111e 1i.1.>y
gwalfik1e1 JJ f'l.Vj~ło po'1anie o dymisJ~ - nie - ducll a..•
roku 1848 Skła d Nasion i Z akład Ogrodnlo.iy
bylego prezydenta i nowym prezydentem
- Prz e cież mnie poz najesz?- py •
I-I O S l,-, R
wybt:"~O; b. ministra WOJnY j ahra.
tał MargaisKi.
y j po n &Glł ·
Sp i "4(0
- Pewnie. ie poznaję„· odpow·ew Warszawie Jero?.oli nska \~ Telefon ~--~81 zawiadamia, ż e
Z 24 i.lnari..ill;,tó "' Japoń· dz1ah1 i zal ekniernem l\ oo e:ta.
! o~no·
wy szedł z clruku ()J~NN!I\ :dSlON nn rok \911 ' \vyoyla
•kich f ~Kuz,:~1
oś w iadclyt
~·~ j ;;.;,'t:m Margalsk; •\ Ui 11,1 ~1 r. ·re ll:I s1)ise1c 11a
.
~iQ na t1i1 ~.~ 1 1 if; br,z tł• lolo..
ia ;apun::H\:1.: 1i:<1 or i 1nn)'1:l1 czlon· p atrzqc~n ui ua ń ie zdz1 wie:11em Ste fań
•

SanatorjumD-ra Salmana

z ostatniej

chwili.

laborator1um CHEMICZ. E
' -ra .tuawika

Do jimeryki, Xana~ył
jłrgenłyny i Brazyljis

Ofiar9.

Jl'. Weichman,_

Dr.

Niemcy

Sołowieiczyk

W"Ili arie· ł'eCORSO'
. '. p~~re~~j~ą Theodora Junod.

W Ameryce,
po

przyezyn ·

zatwardzen ia

~ a:;Carina

~~U: ~~kJ9_es)t

C"P.SW"J

lłł~Qflik; ~y~owJ. ~

M.aJ

j;;,łl

j..eprince,

M 17.
Skład

.:

ŻĄDAJCI E

t-<ONIECZNIE:

ł'j I ~ ~
Bo u Q u ET d'A Mo u R
-~ m ~ ;. BOUOUET MARQU SE
i

I

Piotrkowską

c oEuR-D E„J E A N ET T E.

J?erfum9-m9dło-wodę l{olońsl{ą

moj został przeniesiony z
ulicy Krótkiej na ulic~

Polecam wielki wybór lamp gazo- 1
wych, .naftowych i elektrycznych

l{wiatowq

FABRYKIPERFUM~RYJNEJ

- a S. I. CZEP LEWIE
o

D

ra

y-- 11Ł-u

MO ... K · A.
G o T R \'I A

M. BURAKOWSKI

S-wie

Ki I

T EL E F ON U ."M 6 9 4•

..:~

r. 922-104-1

1266-11-1

Ł

y

BUCHALTERY!
~nnł
Słu u~

samodzielnego

berlińskieg? Uniwer.~

sytetu udziela lekc)I

niemieckiego języka.
~

30 m. 28.

prowa~zenia ksią.g

handlowych i fabrycznych wyucu gruntownie systemem praktycznym.

H. CHANKO SKI

Widzewska

128-2-t

nauczyciel

upoważn i ony

Wydział

przez

,,
~,t:-uss1n

.GłJ erofosfa ziarnia y '
ROBIN'A

J,

Wyklaay me ~ zko lne Jecz p ral<tyt: zne, każdy z uczą.cycl:\
si«: przechodzi swój kurs nauki oddzielnie, hk jakby
w rzeczywistości praco w ał w k.e.ntorze, wskutek czego na·
biera takiej wprawy, io po ukończeniu nauki moie zupełni~

.

SAMODZIELNIE

Grand-Prix

w Had:i:e. Pozwolenie Rady Medyczn.
Cena fi. 1 rb. L<ądać wszędzie.

Glycerofosfat wapnia I sody
STOSDWUY W SZPITALACH PARYSKICH
WzmacniaJę.cy

Brześci u-Lit ,

Saskiego w

Prze syłka

system nerwowy

wyobraża
jącemi różne zwierzęta, 58 stronic tekstu objaśniającego i 116

kami i pocztówkami

rycin. „Rozsadnik" E. Baggowuta; Kegel, w gub. Estlandzkfej.
1492-3-1.

Szl{oła Tańców
Konstantynowska 16.

starych i najnowszych bez względu na zdolności wyucza ob(,\wiązkowo inany nauczyciel tańców Rafał Kolekl. Ken~
stantynowska 16.
Lekcje zbiorowe odbywają sit: co niedzielę od godz. 2 do 7 pp
i od 8 do 12 wieczorem,
186-3-1

· Poszukuje

NÓWY PROGRAM..
od 16 do 31 stycznia 1911 r.

A ID A
światełek

ele-

S»ouglaa

piękność,

Duet kreolski.

Zongler.

·nie FLEITH
:t.

ich psem plą,knie tresowanym,

Clar-.

Barna

Znana instrumentalistka wirtuozka,

Specjalista chorób
nych (piegi i pryszcze na t)Varz}
Dr.
St.
LE
W
KO
W
I
C
Z
Leczenie
. elektry- etc.) i wenerycznych (syphilis)
elektrycznością,

ARAMBUROFF

'

I

o.·c

r160 - 2--1

--

NOWOOTWORZUNA

..-

"

•..

pralnia chemiczna i farhiarnia .-....
.R.• fłEifłlfłGE~

-

I
I'

•

ul. l"Vlikołajewska 39
~---w yk o ny w a wszelkie zlecenia w zakres speCJalności
wchodząci:- , jako to: pranie chemiczne i farbowanie garderoby damskiej, męskiej i dziecinnej bez prucia, oraz
dywanów, fira nek, portjer, chodników i t. d. punktualme 1 1 0 cenach umiarkowanych.
1

Duo Jackson
Europejscy STEAP tancerz& z pianinelll na piasku i płycie marmurowej
elektrycznej,

I~

I. 2:ejdowski
ze swojernl jednoaktówka.ni, oraz
jako polski humorysta ze swym re,
pertuarem.

~
~

URANIA·BIO

'"

• . ;;,o ofii'

'11

"'"'
"

''"t..'"'4~*'· !1!%1ffl».::-a&E rw-:zDl'łiZ&ii'A'tifZ'::#-31~'.

· · ·~ ·

G~amo/ony
najnowszej konstrukcji.
Wielki wybÓr PŁYT

ul. Srednla nr. 2.

Or. H. Szumachar

4 do 9 wiecz., dla dam od 4-S
2s6S-~-20

po pot.

ch6roby weneryózne t 1k6rn1
ul. Nawrot Jłt 2. 4433

Dr. I. SHbarstrom

Przyjmuje od 8-10'/, rano i od Promenada 13 {róg Benedykta)
6-8 pop. Panie od 5--6 pop.
W niedzieli: i święta od 8 godz. Choroby skóry, włosów I wen&
rano do 1-ej po poł
tyczne. U a u wa n i e 11pecącycŁ
włosów.

Nowa serja obrazów.

~:f!~~~ił~~:!!:.~~~~~·~~i
„

s. Sznitkind

Dr.

Przyjmuje od 9 - 1 i od 6-8
wiecz., w niedzielt: od 9 - 3 Leczenie elektrycznością i masa•
tern~
dla Pań od 5 - 6,
715--41
Przyjmuje od 8-2 po poł. i oc

Rossyjeko-iydowski humorysta.

Do nabycia we wszystkich aptekach, perfnmerjack
i składach aptecznych.
i11u-s()

Pod

Koncert
pod

werandą.

Rumuńskiej

Orkiestry

batutą, kapelmistrza
GIZA STERIAN,

Dr, L. Klaczkin
Kan1tanty1dw1ka 11.

Przyjmuje: ed 8 do 8 i pól rano, od l
do 2 i pół po poł.. l od 4 I pół do 8 i p<>
wteu. Panie: od • l pól do ó l pól µ~
południu. W nłedsłel, do 3 po połu <i n · 1 ~
1072-0-U

Syphllla, skórne, ,weneryczne,
choroby dróg moczowych.

39. Zielona 39.

Specjalistka Chiromantka

Prsyjmujt pod 8-1 rano i od
5-8 wieca. dla pań od 4:-ó pl
poludn:!.!~
7113-0

omyłek

całe

życie każdego człowieka. Przyjm.

Or. Franci~z~t KoziołKi~wi~l
Telefonu Jl 17- 14.
mieszka

_... Prof. Pani LIDJA POLIAKOWA
przepowiada be2.

1

6.

Specjalista chorób skórn~ch, wena· $~~'1#,i,Jt,~~
rycznych i niemocy płcirweJ
cznym świa:~~~yj~;~ssatem Wi·
Zachodnia 33, (obok lombardu)

M.ASTRO
'f Kaskaderzy
l

Główna

włosów, ąkór•

ktrycznych,
Kreolska

A. Szporn,

190-2-1

Nadzwyczajni salonowi akrobaci,

The

zdolnych
szew-ekł.~b

do wt1zelkiej roboty.

FIGINIS
tysią.cami

się

Czeladnikó"W

ul. Cegielniana 34.

Tancerka. z

Obok Teatru populamego-

TA(i CO W

Teatr „URANIA"

,

ksi c:gi buchalteryjne handl o we
lub roini c7.c.

....„„„ma;mm„malB:I
Program wys:1ła się bezpłatnie. 136-3-1

45 kop.

Kosztuje za zaliczeniem gł. kata·
log ilustrowany z cennikiem ptaków, jaj, psów, świń kóz, i
wszelkich przynależności do chowu zwierząt, jak również z książ

.
Pr~yj amny w smaku zażywa się w małej ilości mleka
· lub wody.
Dla dotkniętych cukrową. c horobą wyrabia się w formie ·
pa5tylek.

prowadzić

~mm„„rzmmm._„

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

45 kop.

Wskazany przeciw krzywfoy, słabości koścl w
?kres~e rośnJęcfa u .~zleci, ~o~cz.a3 k armienia i ciąży, ,,
i. przeciwko nęurastenu, przec1ązenm um ysłowemu i t. p. : ·

Handlu

w Łodzi, ulica Krótka N!! 9.

Przeciwko kokluszowi, astmie, przy
kaszlu, katarach krtani, O!lkrzeli i chorobach płuc. Wzbudza apetyt,
~

uaukowy Minii1teryum

przemysłu

i

.

3?

Dr. L. Prybulski.

Ul. Piotrkowska .Ni 103
Choroby wewnętrzne, dzieci
kobiece.

codz. od 11 do 8 wiecz., w poChoroby skórne, włosów, wene- Przyjmuje od 8-11 r.
działki i soboty od 6-8 wfocz.
ryczne moczopł'ciowe i niemocy
r175-10-1

I

od 5-1 wieei
1501-20-1.

płciowej,

ulica

POŁUDWIOWA

.M 2,

~pecjalista chorób skórnych, wło- Przyjmuje chorych· od 8 -

sów, werterytznydt . i dróg mo-- ..... erowych
Przyjmuje codzimnba od 8 - l
w połuin.io i od ł-c 1'i.ć.1ore111
w niedzioli: i świ4'ta od 9 · - 2
po poł.

Dla pań osobna poczekalnia.

1 1·auo 1 od
8 po poi., p111ie ed & - 6 po poł,
&674-Q-O

nwwł l'f 8 f
•
Dr. muu,
•i. ar OSZ811CZ

Dr. med. J, Szwarcwassor

P iołrkowska 18.
wewnętrzne i nerwowe,

Choroby

Speq~t: lhorob1 ~ka.. kiszek
i prJ8fllftmy materji <cakrow~ por

dagra, otyłość i t. d.)

. ANALIZY LEKARSKIE

dla celów djagnostycznych. .

Javałalla

1' 1, hit

Skełiłera.

(można też przęz aptekę B. Głu-

iezbi:dne dla djagno:iy aaalliy :hem! ~ zn,
Nbatt&L"jologi11:ine wycl~elkl 1 krwi ''

.

do 7 1

p61, wrecz. r 10'.:!o - 12 12

•••••••

go

chowskiego, Dzielna 4. tel. 33. ł.
1998-Q-O

'TI9d~":'':1n~:· 5

dz

Od

'

.

.

.

.

.

roku.
r<tmrr:.R _ t..('}f'.'>7.1<!-215tvcwia1Q11
--:- _-:-- ···-- --_· - -· - - - - -·--·-

_.,.„„„...............„„„._=-!l...

!iMll!ilml!!~l:lllll:i.t.:iii~millli'!'l:!u..:..$~~~~~~+w

Od

25 0110 do 5001IO'

====-

1'.'i 17..
-~··-

ftlSICW'E'P:r?MZ'llli~&~liDllr:~•~rn1m1naml!IBl!lllmam~H~&!lilliłil:wm

" ~ Dobre
Od 25°/,O do 50 01j0"

; WINl\ a

Roczna \/\(yprzedaż ! !
Po cenie

1fe 9Pi• ni*8j kosztu.

nU~ej

~

,._przepysznego gatunku la::
"'
5 Mose! such. 60 k. a la To- Ó ·
~c

niżej

Po cenie

kosztu,

i tanie ;;:I

~

kosztu.

a

7.) k. poleca-~
kaj słodki
~
ją haMdle win.

F. B. CERN

s:

B Andrzeja 11, róg Spacero- ~

wej, d. Jezierskiej.~
~
~Piotrkowska 189, róg Ka- 0
rola oko.to Salwy.
~ Nowo-Zarzewska 24, róg~
Kruczej dom. wł. v.
•
Telefon nr. 13~01
ł::.-

g

C.lARNE

1

-

JEDWABNE

-

CZYSTE

JEDWABNE

wartośś

-

••llli 4.50

CZYSTE

rubli 2.25
teraz
rubli 1.30

-

~

CZYSTE

WEŁNIANE

wartość '.

I

1,10

l.2f1
1 50

1

45

5ó
65

!

rubli 3.Przeciw Kaszlowi 1 Chrypce

teraz

lekarze

rubli 2.10

polecają

FA

'A
~

Prawdziwe Sollenskit
inera ne Pasty ki.

lmil .Sc~mec el

Piotrkcrwska 98.

_
Opr.>ct naczvnin
1I 1_„ _____
i 4 kw· rt. I Sztof

.7! Wytrawne • ,
I ' :2 J Pol slodkie •
· i :i Sł„dkie . .

TRYKOT

rubli 3.50
teraz
rubli 2.30

?'I

•
Cit°'rwone
luli Białe

1·

WEŁNIANE

wartość

wartość

wartość

rubli 15.teraz
rubli IO.-

'"'I

.i.-..•

Z KANTEM

ALPAGOWE

HAFTOWANE

... bli 7.5
teraz

-

CZARNE

· 1·

g

;j.
DO

Żądać we wszystkich apte„
kach i składach aptecznych.

Piot~koiNska

98.
r.153-1-4.

L'lłnisterf atn

,.3atwierdzone przez

Półroczne

Handlu i

__
____________________
...,__
BORMANI
BALSAM

l?rzetn.9słu

Kursy Buehalteryjne

wszystkim znany

środek domowy
do zewnętrzneg0 użytku
PRZY

I. lV!antinbanda wbodzi

REUMATYZMIE i ł.AMANIU
w KOSCIACK.

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

znajduią si~
Rozpoczął slę zapis

obecnie przy ulicy Cegielnianej (róg Wschodniej) :M 47.
na następne półrocze. Pierwsza lekcja odbędzie sic: w Czwartek
dnia 26 Stycznia 1911 roku o godzinie 8 wieczorem

.WyDział

Sprzedaje sii: w
aptekach I skła,
dach aptec:inych

ganalowo-Buchalłeryjny

Wyaział

n:> c1łl\ Ro•ltt

Eugenjusz Bswer

podrabiań!

Moskwa, POkrowka d. Arbalakioh.

Lilngwistyczny

Wykładane są µrzez wybitnych nauczycieli rodowitych: język rosyjski,
mlecki, francuski i angielski (konwersacya, gramatyka stylistyka i literatura).
zyka miedzvnarodowego „Esperanto•.

Uwaga.

&kł· gł6wny

Wystrzegać się

\\·. : ! ..\Jane są: budH,{erya pojedyńcza, podwójna czyli włoska l amerykańska,
,rytmet.i k.: Handlowa, korr . . s,,ondencya rosyjska, polska i niemiecka, prawohandlowe,
ekoqomja polityczna, niemiedrn a obecnie i polska stenografja oraz kaligrafja.

Wydział

w'

Prawdii
tylko
·
s napisem
na .e tykietach

Cena ta flakon 1 rb.

polskf, nie·
j~

Wykład

Kandydaci, zgłaszający sie na języki nowożytn<;
nie będą przyjmowani.

po·

po

wyższym t~rminie,

pisania na maszynie.

Kurs nauki p;~·ania na maszynie (teorya i praktyka) odbywa się o każdej porze
miesiąc. Systemy: Hammond i Orzeł.
Zapiiy przyjmuje i bliższych informacyi udziela kancelarya kursów codziennie tylko

,

w Łodtl .do i:u~byc:la

.

._J

w firmach: L. Spłess & Syn, A. Llpiń•ki, B.„ M. Hill~
I'.'.917-10-1
St. Majewsk!. A, Rosenblatt, W. Dan'.elecki.

dnia i trwa

od 7-9 wieczorem.

Kończących doh11e irn1 :;v kierownik

kur::,ów polcana posady.

i

Kierownik kursów I. MANTINBAND.

1518=6-l

Mydła, perfumy,

Wodę Kolońską Kwatową

"

Zwarz oez zmarszczek !!
Vasta

,,~a

Z:!! S.''

M·n „Vivienne" Rue Jules-Votmes 24 w Paryżu.
Pasta „La jeunesse" usuwa zupełnie z;:narszczki i obrzmienia
po dwutygodniowem użyciu.

Do n.i bycia w perfum erl ach i we

wiekszych

składach

llj:!łecznych.

REPREZE~TANCI:

rl 181-11-1

'*'net·ns'l «"·~·

'ii··U

s. KANTORA.

>.

WieJfti wybór

Prze sy~k:1 EO •.oµ . ~ ~.:.~.z--;;;!.:_„

Gahir.et

172-0-10
Krótka Ni 4.
Leczenie pl"omieniam~ lfłoentyena, ów!aUem i::inse11a i_ k'!a1·~o:w.•m . (choroby skóry i v. YJHld~·11ie włosów„ !Jr-ąd m1 wysokiego nap1ęc1a (sw1_ezba, tie:noroidy) elektrolity (radykalne usuv;anie szpecących włosów), masaż w1bracyJnY
ł pneumatyczny podług prot. ZatJlul1<J\'Vskiego (niemoc Nciowa), kaustyr.c:.a, \U~u
w~nie brodawek.) Ende i rJysło111kcpja (oświetlanie organów rnoczopłc10wycb),
„
elektryczne &wsf:~ln~ kąpiele i gorące powietrze.
P.rsfjmuje od 8 - 2 i od 6 - H •'da pań vł 5 - 6. Osobna poczekaln1a.
·
Te efon N1<: 19-4.L

I! l!ą~G.iL Y.:·azę:lfaitfo U

•

na suknie i bluzki
za bezcen sprzeDaje

WEŁNY

Specjalisty chorób skórnych, włosów, wenerycznych i moczopłciowych

„

POL FCA.

~
.. tli ' ~(•\u~

Waraza~ilfa, NowGwi s~~~ ~ ; 4.

Swiatłoleezniezy i ~oentgenowski

il-ra

IDEAL"

J.Czepe\~wiecki i S~ w)toskwie.

Jeunesse"

Cena słoika Rb. 1.50. Tejże firmy doskoriały krem na
mleku fijołków, Creme lait de violette. Cena sł. rb. 1.

•

w modnym długotrwałym zapachem

]ftarzenie wszystkich kobiet urzeczywistnione
••

• •

Józef Szezeeiński
''

ll

FL

łj!lko

10 RK.O

"

S Il

-~
~

_:;;.;;:8;.:::===;============~====~~~:;,..:::===-========K==ORIER_~O~~KJ_-2~1:=:.::::st=y=cr.=.n=ia==l9=1~o=r=.======~~===========~================~Ri~l~l!
, 1 W niedzielę~ poniedziałek i Wtorek d. 2 t 22 i 23 Stycznia 1911 r. Wspaniały program w 3 częsciac
W tkraiu „. dcada przy kdęźyc11 z natury. Paganini dramat w wykonaniu artystów ~.Zie
noczonych Teatrów paryskich. Ho !lovda ·r:-1imakó w południowej Francji z na.tury
lorach. Dyplomatyczna ~ol ej komiczne.
ięcej niż obDw~ązek szlachetny poli
jant
dramat
w
wykonaniu
artystów
scen
Amerykańskich.
MJ"•Z• bez kota komiczne.
Telefon 15-81.
Orkiestra ,,Trio Koncertowe.
t88-t-1
Dyrekcja Hutten-Czapski.
~~~~~~~~~~

EO

''

}tĄUlizgran

434-320

D
tucji

la Towanystw. związków 1
wodowych i wszelkich ins:

( Aechen).

~Kwiaty świeże,~

Wszechświatowej sławy źródła siarczane

lł,o;łiny, buł(iefy i glieńee

Woda Naturalna

w niebywałym wyborze POLECA najtaniej

SEBASTIANARIS

!\IX·LA

-W.SALWA

CHĄPELLE

oraz Acheńska

ido

do ~ych.

MARZNĄ

I NIE

·'i'(apusta -1(w;.-t.o ~d 1 k1ilrnnaś .
.[
bec;~ek, jesŁ do sprzedan .
Wiadorn„ść: uka Młynarska (
w skieuje.
199-3-1

chorobach przemiany materij i skórnych; 'wysyła sle do wszystkich aptek
i składów aptecznych.

w Achen

uPrzezroezystość

(FENSTERKLAR)
marznięciu szyb wystawowych.
D~ała zdu~iewajaico. zużycie nadzwyczaj małe, gdyż

W

~

dnia 21 stycznia 1911 roku,

Dwa świateczne ~rzeGstawiema

~

DZIENNE i WIECZOROWE.

(O)

Na dzienne przedstawienie każda osoba dorosła ma
prawo wprowadzić jedno dziecko belpłatnie (do 10 lat)
lub dwoje dzieci za jednym biletem. W wieczorowym
programie odegraną będzie balet-PANTOMINA

Państwo

.Pręszę dać pudełko

sobotę.

owsianki Herkules"

powiedzieć powinniście

d)!

®

~

@

nFołr6ż naokoło świata"

~

Debiut znanych artystów trio -

~

SOMM.

M-łle Zephoza wzlot przez cały cyrk, debiut znanego
żanglera na koniu p. RIC!iT~RA: Ostatni pożegnalny
występ jedynego w sw1ec1e młodego po·

.pudełko prav. di w~j AfJ'IERYKAŃSUEJ owsianki•

z• 24 rub.
!li.

19.

20L-1-l

f\Jlasey~YbG_O_t::_n-lm-v.~,,L·, uznane
H. naj!epsze, w różnych cena1
Aleksar.dryjska 34, ró.~ Francr

RYNEK TARGOWY, przy zbiegu ul, &egieinianej i Dzielne

Jednorazowe natarcie wystarcza mi 8 - 14 dni.
Każda próba zachęca do dalszego użytku f
Główni przedstawicie?e:
Bracia Wermińscy,
szlifiernia sikła, szklarnia artystyczna i fabryka luster
Łodż, ulica Nawrot Ni 32. 166-a-i

natomiast

aszynę ~;i-~1~-~f:>t)rze sz

Znany Crk A. DevignB B
~

szyb''

.tapobiega potuieniu i

nie mówcie

M
l 1 1ącą. s •rzeJ<1ni

Ulica Rybna .Ni! 11

POTNIEJĄ!

ustawy

197-2--1

(Akwizgran).
r179-8-l
~~:r.'E~~um::?Zmmm=z~s=~ac~:mam.11~~~·

SZYBY NIE

Wypracowywuję

F

sól do kąpieli
stosowane przy:

użytkuwewnętrznego,

Acheńskie Tow. Naturalnych Produktów Żródlanych

zaprowadza

re)lulaminy ect. Adres w admi:
nistrnc1i . Kur er 1 • 1-+79-2-~
ortepian z dobrym tonem,
czarny, w dobrym stanie,
sprzedam. Andrzeja N~ 49 rn. 6.

Reumatyzmie, podagrze, przymiocie·· csyrnis),

Dzielna xg 4, Piotrkowska ~ 189
i Zgierska X! 7.
Telef. Nr. 14·99.

społecznych

jako specjalista księgi w języ 1
rosyjskim równolegle z polskii1.
podług ostatnich wymagań rzą~

gromcy

~
~

k<lńskiei.

164-6-1
oc~ąt :,o·"'. '.11Ut:yl~1 .na iortepi;
Lic udzielam me...1ro,;o. Pa,,

P

ska S3, wiadomość u stróża.

147-3-1

ozostawiono w doroi

P

plan pod budowę fabryld LL
wik Augustyn. Łaskawy znalaz,
proszony jest o zwrot do k~

garni jerzyka, Zawadzka 2, ,
dobrem wynagrodzeniem. 171rzyjmuie wyprawy do hat:
ja!( również ~nonogramy
pair. Potrzeone ucz.1:nnice. Ul
Zachodnia 31 m. 11. 99-3otrzebny od kwartału lokal

p

p

restaurację Il rzędu. Wiad
mość u właściciela składu \~

p. Kowalskiego, Zielony H.y .;t

180-3-1

----:---·-------ralnię za oez:ce;1 z po\~'u

p

Początek

o godz. 8 i

Inżynier

Przybyły z Turcji, znany

~

206-3-1

profesor chiromancji i grafolog

do sprzeianla i 7 i pół morgów z.iemi
z budynkami albo 15 morgów, a moie
hyć i do wydzieriawienia.
Wieś Bllew.
gmina Pruszków, powiat łaski, dowiedzieć sle moina na miejscu, albo ulica

odgaduje przeszłość, teraźqieiszość
i przepowiada przysŻłość

KONSTANTYNOWSKĄ

Ciliromant Teks dawał SE A N S Y w licznych miasta eh w Ro>ji
i za granicą.. Nieo~ylnie odgaduje ~HOR?BY KRADZIEŻE obrcty
h;.ndlowe podróze procesy m1łośc iyc1e rodz.inne osobiście w obecno~ci osoby zalntertsowanej a także z. !otografji Przyjmuje od
godz 10 rano do 2 po pot i od 4 do 9 wieczór
Honorarjum od 50 kop dla niższej k1ttegorjl urz.edników i sluzby
od 30 kop

Szkoła położnicza

185-1

;g[ii;;;r;··<zWI

oraz wszelkie

..

leczą

i

nieczystości

usuwają

skóry

radykalnie

1·.

~ Jłcheń;~!~d-~t~a~~z.!~~malne
~l

Acheńskie mydło termalne. fagodne służy

do

użytk 11

pisem f.'rot. d .;·a St.ilszm1t.
Do nabycia w aptekach, skl. aptecinycn l perfumer~ach, r180 -8 -1

~

i

A?Sf 35+-~~~~

Vijci tylko Xcftr SANITAS
'

uł

•

KrótK'
a
V.

ftro

.JW

9•

Codzienne dostarczanie do domu

P.R~&Y DAJU!O,

znający

EG

"p•

Zachodnia

N2

m. 13, Drabkin. We wtoret<

"

KARTO WSKA,

mycie gowy z natycl:.miastowym wysuszeniem (Manicur) czyszczenie paz.nogci.
farbowanie włosów i wsze!li:le roboty w
zakres perukarstwa wchodzace jako to:
loki turbanowe, warkocze i postlsch, zawsze w najnowszym stylu wykonywane
pod moim kierunkiem. Wyuczam upinania najnowszych fryzur vr 5 lekcjach
Abonament na miejscu i w domach.

tamże

sie zwracać µo wszelkie wiadomości i po ustaw<:.

Swiadectwo Szkoły daje prawo
praktyki w całe1n państwie.

Cafe·Restaura nt
1 he Engtisch Skating-Rlnk,

Olgińska

l

Z.

14 Nike!.

poszukuje przedsiębiorcy na cukierni~
zaraz. Wiadomość o warunkach w Ska129--3-1 tingu od 10 1 do 1-ej i od 21 \ 3 do 1111 2
wieczorern. l powaianiem Dyrekcja.

1,

Ogłoszenia

cze ni a służące z dobremi 1ek
mendacjami.
203-3.-1
rr aginęła karta od paszport
wydana z fabryki K. l3ennid
na imię Jana R.q,daszews'.de,
204-1-1
agmął numer dOWZKiJISKI .
865. Łaskawego znulaz...:~ .
prasza sit; odnieść do właś.:1c11
na ul. Oficerską Nf~ 5 W1lhe1

drobne:

Z

ag1nąt

184-3-1

µaszporr, wyaany z gi:

Raaogoszcz, pow. łódzkieg
gub. piotrk.OW5it CJ, na in11~ NL
r1enny Kacza4y.
181-3,I agiu~ld 11.ar a uu „rus!ot:g

~ wia.u·, wyuana przez po11
majstra
m. Łodzi, na imię Augus
Przepowiada prze;złość i pn.ysz:Karoliny Bergman.
177 -3łość. Pnyjmu;e co<lzienuie od g.
10 rano do 9 wlecz. ·
tj aginęła karta od pa:>zpor:
Ul. Nowo·Znrzewska lóm. 6
krzesła, garnitur mebli salonowy, LJ wydana z fabryki l. K. Poz:rn1
, front.I piętro.
179-4-1
tremo, szafa, bieliźniarka z lu· skiego, na imię Jana Psm skieg
~~~iiiiiiltllllil2:!::1:~~
198-1-i

A·~···~e~~-~e„.~i~1~~~In~~~~~~~·:srfti~~

:1 ~en~:~:~. ;-~: f:\~~yd~at~c~1~l~hc s~r~:l~~t~v~-6~!!~ 1 ab~~1~~ro~ ~c~~~: ~

I Łódź

Krakoicskie Przedmie:Jcie M 60;

Chiromantka D. ZonanD

codzicn•

Pańska

rosyjski.
Wiadomość:

188..,.-1-1

~ nego. :.thko .zab_e~pieczające od wysypek i liszai.
. Ac ensk1e mydło termalne. mocne stosuje sie przy wyrzutach
~4 skornych l.!~uwa r~dyk~lnie. w<1,gry, piegi etc. i nadaje cerze świeży i zdro~ wy W\'._,, ,,

.~!-.;;~-~~Li*·-,.#

Tamże

Szpital11y11i Magistratu miasta Y,larszawy,

Wszechświatowa sł~1nna

~'1

11
~

kurs roczny. opłat 1 100 1 b. w 2 c1.eś·
ciach. zapis nowych uczennic trwa cały
rok. LICZBA UCZENNIC OGRANICZONA. Rok szkolny zaczyna sie 1-go
KWlETNIA I 1-go PAZDZIERNIKA.
Podania i dowody składać w Wydzial!J
należy

um;;:DJowany oraz m1e~
dla Icawaleró

10-ej do I ej.
196-1otrzebne z d o I 11 e poctręczr
Sklep damsl·acj konfekcji, L
20052 M. BUJĄK. Łódź, Konstantynowska 5. Konstantynowska .\2 1.
183-·3-I Poleca Szan. Paniom w Łodzi okolicach , towarzyszenie sług 1<atolickic
~ Cegielniana 41 ma do umie•
NAPIĘKNIEJSZE CZESANIE

Warszawska Miejska

ąg;Y.Pf
„

wspólne
ażne ata 1ań! Pkanie obiady.
9-J
SPECJALNY
194-2-l
FRYZJERSKI SALON dla PAN .otrzebm agenci,
JtVi
Kaucja 5-1 O ru.
P

WIATRAK

M~ TEKS~

Ulica Zielona N2 2 m. 2.

- budowniczy
Techntk Asekuracyjny

ulica Ceg_ieln'iana Ni 19.

Pospieszajcie, bo pozostaje tylko na 1 mieśiąc.

wiecz.

uKOJ

l{udolf Sunderland
zdrowia

pół

wyjazdu, w dobrym pum~c.
sprzedam; istnieje kilka la.t. ~I'
domość: Pabianice, ul. Sw1ę1
jańska Ng 419.
192-2-1

r'.219 O

Zatawa Tapicerów

m

Dnia 21 styczn·a r. b, olfbt:dzie 1ie l\ade1·
Urozmaicona Zabawa Tapicerów }..ćdz.
kicn, ich rsdi.ln 1 wprow.i.dtQaycb g<łiki,
pr:i;y ul, Pa~ai-Szulcn N'< 2, w duiei sali
An~ielskiej . Wejscie dla tapice1·biw z <bm<i.
80 kop, dla Wpt0W.'.l'IWll\1Ch g0~ci 1 I h.
JO k0p , <i!a ;>.,n•'.rn· 1 rb, <i k, damy u; ~t~::nei 4-, Ir. 1>.12zątek zu»:.wy o ?,:3 w.
s ·la hc;•iz!e u i~:wr'J .,„,„:1 .
137 a
z p~·w~bn<cUA LA:,z._\D

~trem, Mżka z materacami, umywalnia, biurko, otomana, gramofon, zegar, laMpy, obrazy. ffi!szyna. Główna 42 m. ()1 w drugiern podwórzu.
207-2-1
D~ () sprzedania tanio garnitur
mebli do salO!lU, kryty pi U•
szem. Wiadomo<2ć: Z:lwa.-:lzka 12

i) wel\sle, wystawione przez l
~

D. Rochmana: l) rubli 74.ruwli 74 kop. 13. 1-Sz) płatr
w uniY 1Sllll, drllłti jilłatny 30jl
net zlecenie Si. Bryczmana, J(
stały nieprawnie przywłaszczon
Zastrzega sii: przed nabyci1H
141-1-1
m. 6 - od 1 do 3 i od 7 do 9; Sz. Bryc•m1in.
Tan1-±e loka;i •otr!tebny. 163-3
-·-- - ----·----łt~n~ktor od.oOWlei.l1;1alllV' M. tionifacy Hiller.
I

.:.1

