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D. Z. Saradżew
Naj ytworniejszy KONIAK
naturalny. kaukaski.

Refleksje~

Być sobą! Cżyż nie jest to sm1esżne,
aby człowiek mógł źyć nie będąc sobą?
A jednak, jednak ••• któż z nas potrafi być
sobą?

prawdziwą władczynią i kierowniczką
ich życia, a wówczas zniknie ogólna
apatja i zarazem zmniejszy się ilość sa·
rnobójstw, które szerząc się u nas w zastraszający sposób śród młodego pokolenia, podkopują i niweczą tym samym
fundamenty całego społeczeństwa.

Mieczysław

Wiadomości

Gliick.

ogólne.

O Sprawa wprowadzenia

obecnie, cenzus
wykształceniowy,
a
nadto czy dany osobnik jest tonaty czy
nie, czy nie jesi żonaty ze szwedką\
finką, cudzoziemką, wreszcie czy nie zna
języków fińskiego łub szwedzkiego.

O Budowa kolei prywa . .
nych. Minister komunikacji wniós~

do Durny projekt prawa o budowie ko'
lei prywatnych .
Przypisując ogromne znaczenie po
większeniu sieci kole jowej w Rosji, mi·
nister w motywach projektu zwraca uwagę na to, że skarb państwa nie może
podjąć obecnie robót kolejowych na
szerszą skalę, ponieważ ma wiele pil•
nych potrzeb do zaspokojenia, a przy.
tern w latach najbliższych znaczne sumy pochłonie budowa kolei na SyberjL
jedynem wyjściem z tej sytuacji jest po,
parcie przez rząd prywatnych przedsi~·
biorstw kolejowych.
Nowa ustawa uwalnia przcdewszy•
stkiem koleje prywatne od całego sz1;;•
regu powinności i zobowiąlań względetri

jak pijani błąkamy się po świecie! nowego stylu. Utworzona przy
jest istot~ie najWieczna maska petersburskiej akademji uauk podkomizabawniejszą maskuracJą; któ· Gdzie dokąd i po co?
rej główną atrakcj~ . stanowi widnieje na naszem obliczu, obliczu, na sja. rozwaiająca kwestję zaprowadzenia
którem najdobitniej odzwierciadla sic: w Rosji nowego stylu, uznała styl gre·
bezustanna gra w pozory?
nieszczerość naszych słów. poglądów i gorjański za niemożliwy do przyjęcia.
Podkomisja oświadczyła się za koSpołeczeństwo nasze, krocząc po czynów.
W szczególności, kobiety, wy cho
niecznością opracowania nowego uprodrodze utartego szablonu, aż nadto, być
mote hołduje wszelkiego rodzaju for- wawczynie przyszłych pokoleń, chorują szczonego kalendarza wspólnego dla
mom, zapominając niekiedy o właści najczęściej na nienaturalność i jak po- całego świata. Istnieje projekt zwołania
wej treści i istotnych dziwach życio ~ niekąd trafnie zauważyła znana autorka z inicjatywy Rosji konferencji międzyna·
norweska, Korin Michaelis, nie lubią rodowej dla rozstrzygnięcia lej kwestji. rządu.
wych.
kolejowe
będą
O Październikowcy a gra• mogłyPrzedsiębiorstwu
Slaramy się możliwie naśladować nigdy być szczeremi wobec m~żczyzn,
korzystać
z
gwarancji
~ządowy~h
wszystko i wszystkich, ubieramy sie za· bo nie są szcl:eremi wobec siebie sa- nica osiedlenia. Z 1-'etersburga
przyczem gwarancje te będą się rozcią
zwyczaj w modne suknie i kapelusie mych, „kobieta wolałaby raczej zginąć nadeszła wiadomość, że paidziernikowgały zarówno na kapit~t obl~gacyjny.
\jeszcze jakie!), odwiedzamy d 1a p r z y- powiada pani Michaelis - niż wypowie- cy postanowi! i prżyśpieszyć jak naj prę
Jak i na dodatkowy kapitał obhgacy11~y ~
i w o i t o ś c i regularnie kinematogra• dzieć wobec mężczyzny pewne tajniki, dzej rozważenie w Dumie państwowej
.Pró.:z tego rząd może gwarnntowac 1
1y i kabarety, etc., słowem stajemy się które powierzyłaby obojętnie obcej projektu zniesienia obecnie obowiązują kapitał al\cyjny, ale ~ie .więcej ~ad
.3 proc.
cej granicy osiedlenia żydów.
wprost jakoby ślepem narzędziem w rę· kobiecie".
Termin wykupienia kolei . prywatMożliwe
przeto
1est,
że
sprawa
kach ogółu.
ta
Niezupełnie wprawdzie zgadzam się
nych przez skarb, według nowe} ustawy,
Tak, zabijamy w sobie wszelkie ce- z powyższem twierdzeniem czcigodnei wejdzie na porządeł< dzienny zaraz po
upływa po 25 laiach od czasu rozpc ·
chy indywidualne, zatracamy własną du· autorki, niemniej jednak uważałem za otwarciu Dumy państwowej.
czt;cia
el\sploataCJi lmlei.
'zę, aby uchronić ,godność naszą od o• stosowne przytoczyć je, jako głos ko·
O Z.niesienie taryf. Od·
O
ład frai,cyjny D~my„
pinji zwyrodniałego człowieka lub dzi• biety o kobiede, zdolniejszej, być może było się posiedzenie Komitetu Taryfo·
Według dopełnionej przei .1wm1s:.iqat
waka i nie stać się, broń Boże, orygi- aniżeli mężczyzna do zrozumienia i od- wego przy Departamencie spraw kolejo„
Dumy ankie~y, skład . fr~lccy1ny Ou111:i~
nałem.
czuwania wszelkich osobliwości psychi- wych w 3prawie zniżenia na kolejach przedstawia su: obecme Jak ~astę_pul " ·
To też hic dziwnego. że niejeden z cznych tej płci, do której należy. Oczy- kaukaskich taryfy na naftę. benzynę,
nas, odczuwając wcześniej czy później wiście przyznać należy, że spółczesny smary i ligroinę. Przedstawiciele prze· prawica liczy 55 posłów, naC]Onahsto w
jest 93, prawica październikowców_ 11,
ogarniającfł go bezdenną pustkę, skariy ustrój społeczny nie pozwala kobiecie mysłu wyrazili się za obniżen.iem taryfy,
paździamlrnwców 120, Kołu Pol;;loe 11,
f!~ dość często na apatję i szarźyzn~ źy· pod pewnymi względami być sobą w ca- przedstawiciele kolei - przeciwko.
grupa
polsko-białoruska 7, pustępow•
.c1ową.
łem tego słowa znaczeniu, ale nie do·
QPrzewózsurowcaura~ ców 40
muzułmanów 9, de~nokrató w
·
Tryb naszego życia, ulega tym sa- wodzi to bynajmniej, aby była ona zmu- skiego„ Na zasadzie uchwały Komi,ln)'m przeistoczeniom, co modny ka- szoną do zacierania swej indywidua!· tetu Taryfowego minister finansów po- konstyt~cyjnych 50, trudowiKów l~, . sopelusz damski. Pozorność I sztuczność naści, która przecież tak dominującą lecił dokonać zniżki taryfy kolejowej cjal demol{ratów 15. i l.J~zpartyinycn l~„
uwydatniają się na każdym prawie kro- rolę odgrywa w l\ształtowaniu żywych ar· na przewóz surowca uralskiego na prze· w ci14gu trzech ses11 3-eJ Dumy w skła
dzie partyjnym zaszły na~tępu1ące zmia·
ku i nie przesadzimy zbytnio, nazywa- cydziet naszego społeczeństwa.
strzeniach powyżej 2 1000 wiorst w ten ny pażdziernikowcy strac1h 25 cztonków,
1ąc pod tym względem społeczef1stwo
Dopóki nie zrozumiemy, że podda- sposób, że przewóz na odległość 2,000
'dzis1e1sze zbiorniKiem żywych trupów, wanie się na pozór błahostkowym for· -2,400 wiorst ma kosztować W kop, socjalisc1 4, kadeci J 1 grup~ pracy 1.
Natomiast postępowcy zyskall 6 -czro11·
boć zaiste nie czuiemy si~ na siłach mom jest potężnym ciosem, zadanym za pud-wiorstę·
kó .v prawica 5, nacjonaliści 1, . bezpa1 ~tworiyć z siebie coś specyficznie wła duchowemu rozwojowi lrnidej jednostki
Nowa taryfa obowiązuje od 5 sty- lYJlli • Próc~ tego utworzyła s~ę ~10"'
6
.snego i przez cierniową drogę życia na• i, że dzieci nasze należy wychowywać cznia r. b. .
grupa, a mianowicie pr~wica pazgz1erll!·
1lawamy si~ li tylko womą cudzych pod hasłem „bądź sobi\"'. - społeczeńO Towarzystwo wyścigu.
~wiatów, J\tóre, 1a1w takie, rne są w stwo składać się będzie z samych ma- we, Gtówny zarząd stadnin państwo i:..owców, a prawica um1a~kowana i:otci
stanie w mimmalneJ cu1:;tce dać·nam we- nekinów i rnarjonetek, które za pom1- wych opracował proJeł\t nowych ustaw czyła się z nacjonalistami. / ·
wn~trzne i:adowoJeme.
gnięciem sznurka zataf1czą wedle roz- dla Towarzystw wyścigowych. Ustawy
Zapominamy
niejednokrotnie,
że lrnzu.
te wkrótce będą ogłoszone.
pragnąc przynieść pożytek społeczen
Tak, niechaj wiedzą rodzice, jak się
O Ankieta ministerjum O·
stwu, uależy przedewszystl\iem być so· wyraziła G. Zapolska, że nie tyllw ciała światy. Z Moskwy donoszą, 1ż oso·
.bą, co 1est prawdziwą 1 bodaj 11a1więl{ ich dzieci. ale dusze ich rosną.
Dajmy bom, zatrudnionym w instytUCJ:lCh misz11 zasadą każdego ludzkość l\Ocłla1ąc:e więc możliwą swobodę ich polotom ninisterjum oświafy rozesłany został
iO czJowieka.
czysto duchowym, niechaj zawsze i w~zc:· kwestjonarjusz z zapytaniami o rangę,
Areiztowanie w Zakopanem Machaj·
Jakże rażąco, z bólem serca przy- dzie przysłuchują się uwainie melodJO~ datę urodzenia, . pochodzenie (stan), wyskiego, jak się okazuje, dokonane zosta,
tuać trzeba, odbiegamy . od tej zasady! własnej duszy i ona to niechaj
będzie znanie, urząd zajmowany poprzednio i ło na mocy listu, nadesłanego d-row1
Czy życie

..

Sprawa Machajskiego,

Riąd czuwać bacznie musi, aby ze
Utworzenie posady nowego naczet'
ws2elką sprawiedliwością, rządzić po oj· ni ka
cowsl~u, surowo, ale z dobrocią.
ReNizje senatorów•
.. Niech niedopuści do krwawej rewo~
Ustąpienie naczelnika departamento
luq1L stojąc na straży zagwarantowanych św. Synodu.
;:: c:: Spisał Cz
ław Lubicz-Czyński (Punar-Bhava)*. -= ==
przez Monarch~ praw.
Zabójstwa polityczne.
Duma, złożona z egoistów rozmai•
Zaburzenia uniwersyteckie sprowat
tych wyznań, bierna, nieudolna, chełpli kowane przez członka Dumy.
wa, nie potrafi być przedstawicielką lu„
Skandal w Dumie.
(Ciąg dalszy).
Niemcy. Polityka nakazuje zako~c~yć
Smiertelne wyroki zmniejszają się
dów Rosjj, ani narzr;dz!em ewolucji to położenie i zaciągnąć orla rosy1s~1e
Znamy zachłanuość Niemiec, ich go at po Abo, granic'ę naturalną! 1 spiesz zadużo inlrygantów, krzykaczów, klow- dzięk1 uspokojeniu kraju.
Rząd staje si~ energicznym, konse
nów, za mało ludzi in icjatywy i prac~.
energ}ę w czynieniu zła. Demona tego
sie Rosjo!
I
Guczkow
i
jego
kwentnym,
następca
samodzielnym.
pom1•
nalety ucsunąć, zniszczyć, dla pokoju euMałe przyczyny, .rozmyśl~1e . duże mo najsilniejszej pracy nie potrajią rzą
Pawna część prasy slaje sic: denun„
ropejskiego.
skutki -Niemcy i Aust1a gotu1ą ~1ę .do dowi nałożyć obowiązków, gdyż brak cjantką, i w podłości swo1ei chce upod·
W roku zeszłym, nawoływałem, aby
wojny, wypędzając obywatell rosy1sk1ch. tam bohaterów i ludzi poświecenia.
Jić rząd, na którego oczy Europy s<.
nie cofać się z Persji- i to samo dziCzyż
Rosja
daruje
im.
tą
~bel~ę.
Ws~ak
Za
lat
1
O,
Durna
przewodzić
będzie
zwrócone
•
.;iaj powtarzam - i Anglja i Rosja ręka
Rozporządzenia ministerjalne wzbu
w rękę iść muszą na pohybel Niem- tysiące agentów 11ie.m1~cl.uch ~. austqac· państwu i ludom, dzisiaj służy za cel
kich kręci się po w1elloe1 Ros11.
dzai'\ popłoch między osiadłymi czecha•
żartów Rosji i Europy.
com.
jeden
cyrkularz
zmieni
położenie.
mi
Senat
i niemcami.
leniwy
nie
chce
być
ciałem
.
U wagę Rosji zwracam na szlachetNomiuacje dyrektorów fabryk bron i.
ustawodawczem, wyręcza si~ Dumą, Du·
1ego przeciwnika japonję - niech się Rosja pozbędzie się zdrajców•.
Zatarg dyplomatyczny między Aus• ma urzędnikami ministerjów.
Mianowanie ministra poczt, telegrauna zbroi - niech nie zapomina o cza·
trją a Rosją zakończy się tryumfem na•
Durna miejska będzie oczyszczona fów i telefonów.
<ującym na nią przeciwniku.
Proces rosyjskiego magnata z zaz żywiołów zbędnych, miotlą rewizji
Mandżurja musi być przygotowana szym.
co rozprawy zbrojr~ei.
Ang1ja, Rosja, Francja i k!lka ~ań wymiecie brudy z tej sta1ni~ wykazując kusami belgijskimi.
Przyjazd czterech
koronowanyc1.
Na jeJ równinach rozstrzygnie się stewek niemieckich przygotowują so1usz mebvwałe nieporządki. Procesa skangłów
do
Petersburga.
daliczne.
,valka rasy żółtej z białą. Niestety, -przymierze.
.
..
Upadek Głazanowa.
Rząd czuwać musi nad wzmagającą
Widzę zbrojenie się energiczne Ros11.
przewiduję zwycięztwo Azji - jeżeli RoZmiany terytorjalne ze- wzgl~dóV>
się liczbą agentów i prowokatorów, nadZmiana dwuch ambasadorów.
SJa b~drn: odosobniona, narażona na
syłanych z zagranicy, szczególnie z Bel- politycznych.
napad dwuch olbrzymów - japOnJi i
S p r a w y w e w n ę t r z n e.
Chin! I to wkrótce!
gii i Austrji..
.
p r z e m y s ł, h a n d a l
ProwinCJe potudmowe wzburzone, r o l n
Polityka wewnętrzna i w tym rC?k~
Sojusze się tworzą. Widzę zjazd
i c t w o,
~zterech panujących
w Wiedniu. Ale i zasadza się na „divide et impera". M1111- muszą być zaspokojone l~onces!aml ze
Przemysł
wskutek kryzysow p~ll·
śmierć zabiera dwie koronowane głowy. ster Słołyp i n i omimo intryg v.rogów strony rządu, aby zapob1edz mepoko· tycznych rozi\wita.
Fa.br~k1
po~1ęk·
. . ó
Zaburzenia ~ccj a ·1sty czne we Wło pozostaje u steru rządu - choćby z ty- jorn.
szają si~. Nowe przeds1~~1orstwa 1 ka·
Widzę
zmiany
dwcub
m1111slr
w
szech, podsycane zgubnym wpływem lóż tułem hrabiego kanclerza.
pitaty zagraniczne wpływa}ą.
Czuję w łonie młodej Rosji l~on: Kokowcew, który miał być posłem w
wVOlno·mularskich, odbJJil ~i~ w HiszpaWybucb nowych źródeł nafty Ih
nii i Niemczech, 1 sztuka j ą do ścian Ro- wulsje. Ludy chcą zerwac z tradyCJa~11 Paryżu otrzymu je nowy .depanament.
Kaukazie~
.
Dyrn isia dwuch m;mslrów. . . .
sji, grożąc 11.!j Ccl ·Wśc i.
i wytworzyć uowy lad, nie wi 'dząc, . ze
Nowe kopalnie złota 1 srebra, m1e·
Samobó;stwa
w
srerach
~dm1rnstra•
·
t\osja monarchiczna mu::;i uznać no· n'1 e są przygotowani, i padną ofiarą
dzi, zelaża, wosku·
.
.
'. 11 ą republikę w Europie!
krzykaczów, demagogów.
sociaiistó~·, cyj~ch.
Wirost
fabryk
w
Kr~Polsk1em.
Zmiany dwuch generał-gupdrnato„
W Fintandji nurtuje nianawiść prze- anarchistów i intryg wrogów zewnętrz-·
·(D;· c, n.)
-ców
i
naczelników . miast,
·tiw RosF. PQcisv.ca na mz.ez Sz.wecię i nych
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Dłu ;;kit

zawiadomienien~,

3,

1-.

Podczas rewizji w m:e3zlianiu po~
licja znalazla nieszcz~sną kob-etę, cnlą
w sińcach i ranach. w nieopalanym pow „Czasie" list koju, z m asywnymi fańcuchami na na·
ogłosił
X Wydalei1ie 70 apteka·
publiczny, protestujący przeciw złemu ~iem ciele. W katowni tei nieszczęsliwa
Na zasaazie wy j aśnie·
rzy.źydów.
zrozumieniu jego oskarżenia przez po• dostała pomieszania zmysłów.
że aptekarze-żydzi, nie uprasenatu,
nia
Antropow tlomaczy się, - iż chciał
Jicję, wczorai zaś nadesłał drugi z za•
wia j ąc swego zawodu, nie ma j ą prawa
wiadomieniem, że otrzymał dalsze infor· z opętanej swojej żony wyp~dzić w ten
mieszkać w głównych miastacn rosyjmacje o Machajskim, z których nabrał sposób djabła.
rząd gubernjalny kijowski polacit
skich,
b,. ~siąże Eulenburg podobprzekonania, że posądze~1ie Machajskiego
wydalić z Kijowa około 70 żydów, któdo
zupełnie
prawie
już
przyszedł
no
zarzuca•
<J czyny lub zamiary, jalde mu
posiada tam składy
zdrowia; prokuratoria ma zamiar wzno- rych część większa
no, jest bezpodstawne.
apteczne.
Wobec tego dr. Dłuski wyjechał do wić przeciw niemu dochodzenie.
Na prośbę o odroczenie terminu
~ Zebranie hakatystyczNowego Targu, by tam poczynić starawystosowaną ao generał-gu
wydalenia,
nia o lń. ypuszczenie Machajskiego na ne. Odbyło się przed kilku dniami w
tenże pozwolił im mieszkać
bernatora,
wolność. Jeden z blizkich przyjaciół M,, Berlinie zebranie gmpy studenckiej „O.st·
do d. 14 kwietnia, aby przez ten czas
9. K. Zaleski, zapewnia w „Nowej Re- markvereinu".
Zebranie hykatystycz !1e zagaił dy- zlikwidować interesy.
formie6, że M. od dłuższego już czasu
Zainteresowani wysyfają deputację
iadnego udziału w agitacji socjalistycz• misjonowany dyplomata Raschdau, nawskazując na to, że
Petersburga,
do
oej nie bierze i zajmuje się wyłącznie rzekając na chwiejność polityki rządu
wyjaśnienie senatu dotyczy tylko miast
pruskiego względem Polaków, oraz na
badaniem flory tatrzańskiej.
„głównych" Cesarstwa, do których Ki-

mu, z
M. n1i;:l n1miar
na!or'1·m.
Dr. Dłuski

wykonać

„Poglądy

go, pisze,
mujące
< ceni~

Z UTV'JY i RUSI.

jakoby

zamach na sa~

społeczne W.
uważam za blęd11e

Machaj:skie• osłabienie żywiołu
n~emieckiego
i niewytrzy- wschodnich kresach pai1stwa.

l\rytyki, ale znam go osobiście

w nim prawego, inteligentneto

o;złowieka".

Podobne zdanie o Machajskim wy•
powiada „Gazeta Warsz.„ na podstawie
informacji, otrzymanych przez p. R.
Dmowskiego, który z nim lwlegował w
uniwersytecie:
„Marzyciel, niezdolny do żadnych,
'1awec najbardziej uprawnionych kurnpromisów, stał się, jak należy sądzić,
apostołem idei uszczęśliwienia ludu bez
używania go ta narzęd.de dla ambitnych
rewoluqonistow,
cetów inteligentnych
dążących do właazy. Ale 1ego dobra
wola, iego apostolsl\ie poświęcenie łą·
czyło się niezawodrne z brali.iem pocz.u~ia rzeczywistości, którem zawsze się
marzycieli
odznacza!. Tego rodzai u
zawsze pr~dzeJ, czy poźnieJ, zawód spo·
tyka. Jego obecny pobyt w udiłCJi 1est,
według wszelkiego prawdopodobieństwa,
wycofaniem się z działalności, w której
doznał rozczarowań".

na

JÓW

Po dyplontacie wystąpił z ocfczytem

osławiony profesor uni wersytelu

berliń

skiego Bernhard, zaznaczając, że w cią
gu ostatmego wieku polilyka kolonizi:I·
cyjna jest zupełnie zahamowa11a. W
prelegent doszedt do wniosku,
końcu
że Polacy dąią obecnie oo pojednania
się z rządem, należy jednak wystrzegać
się tego zbliżenia, gdyby bowiem dos~to
do skutku, to w przeciągu lat trzydzreslu ca łe kr esy wsch o dnie byłyby znów

człowiek

zdolności

niepoślednich

prledstawia jedną z najdziwaczniejszych
uistorji. jednakże lym, co zna1ą jego
młode lata i jego szlachetną naturę,
111epodobna przypuścić, żeby go można
jyło obciążyć oskarżeniem

o

zamiary

oandyc.lde.

zamknęła

humańską

Uczniowie

zostali

Zamkni~cie
szlwły

dent

'31

ofiarował s1~ z

towością

pokrycia

ze swej
kasowych

nadużyć
~opełnionych przez

wszelkich

go·

kieszeni
rzekomo

urzędników

miejsl<ich podaas jego urzędowania.
I~ada miejska, w uznaniu takiej ofiarności posła· Sinadino, postanowiła
Jmieścić portret jego w sali posiedzeń

;ady.
óziałal
Dumy P<:1ństwowej

IPo.t.yteczna

D.
,;~oóć.

l:-'oseł

do

zabójstwem jednego

O ile

można wierzyć "Ki-

~ Opętana 11rzez djaula.
Z Budapesztu donoszą: Pisma iutejsże
od kilku dni zajmują się niezwykłą sensacją, mianowicie dziewczyną „opętana
Według opisow, ów
przez djabłał•,
djabeł tal\. psoci, że dziewczyua miejsca
sobie znaleść rne mo~e.
jest ona rumunką, a ostatnio prze~
bywam w m1.1Je1 wiosce Koeroesbanya
Węgier.

lrnm1erne i polana drzew,
ieJ wcale".

me

było

spotykały
przygody
młoją rumu il<ę µociobno

same

Takie
spotykają

wszędzie.

wbrew
wieku XX,

ca~ej

nauce i posl(ipowi w
oświadczył pastor protes1a11-

„1.ż. cała wie•
c.lza ludzlrn 1est bezsilną" wobec rozwią•
zanla tej zagadki <}J; dz.1ewczynt: z"s
trzeba jale naJpr~uzej odesłać do Szwaj•

d;1 meJalH W11(tor tienlw,

caqi,

µrzebywa
duchy (I)

g,dzLe

człowiek. wyp~

ludzi, który
L.
tlzaiący złe
Jedy111t: może młoaą rnmunkt: skutecw1e
ule1.:zyć.

na chat e za miastem mieszkał starusiek,
llvllUSZq z ucliu, ząc)' za biedaka.
11 •\lv„LY ..
.J :
··~i/\.~lidlif":.i..'L•
Uay oa paru tygodni przestano go
\\'łc.uywU.:itvl~u 1 l.t: •\ 1,uteK 111c.:.wyl\iyd1
allti: sztantów

Warn-

e:.

do.:.iow utt: zamarzają.
~prawa posta

:>ce. U1rzano star{; a nagiego,

Myśli starego

alkoholika.

U.il.~~ ....•• .1. v::.t:ł C!.Cllt:1at.c
1 ·~ 11bu "ii.tu )mo~ć, t.e gubernialny urząa

głodu. W
nast'łplła slmtl<1em
oyło am łOżlrn, am pościeli,
aui i:)lel1zny, lyllw par~ podartycn strz~
pów, 1Hóre JUZ stuzyć me mogły nawel
n~dLarzow1. Uz1e1111u<i poczi;ły romć lzy
nad śn11erc1ą owego n~dzarza, nazw1s-

drntce rne

!ego spn;.w~ jCc1·
me wykreslać
postanowił
105Iośme
'..:zcneidtego z 11sty wyborców Tyflrsu. l<iem Oautrevimx,
Wyczytał le nekrolo~i miejscowy
v~~.YL.J a powyisi:a z pr~yczyn fonnał. nycr1 sprtectw1a się życzeniu !;toły pina, notaTjU;;iZ 1 ukoił zal współobywateli,
k\Ofy zqtta.t wyl-.resle111a z listy wybo1- obw1eszcza1ąc, że zmar~y złożył u niego
medawno 70 1ys· fr. Ukazało si~, że n~
czej Cz4:he1dzego.
A \"IJpędzał djabła! Właści· dzarz był sl<ąpcem przewyższającym
wolał się życia pozb"w1ć,
~ ooffiti w Hkł:łcku, 1Mt:,tal\1 Antropow, Harpa2ona:
~ł:- 1ak się to obecnte wykryło mż narnszyć Jednego boilitJ tTimk.a, z u- przez; ktll\a- J~t Wł ~ańCcUch~ swoJ'i kochanych pieni~dzy. Oi:hlał 1e z domu,
~
~~. ~Qku~- ..unUsn11ć. „
·
..._
mł•
.-,> uc 1:ty

1oz.wazyw~zJ-

·~'

było

groźnego

w szybach

pOżaru

zajetych

Na µodniesiony

4DO robotników.

powstał

nieopisany

••

,

f

'-ł ~

\

'

j

to, sześciu
oa gazów

umiejscowienia ognia.

Mimo

poniosło

sm1erc

górników
trujących.

+ Kradzież

ce.nneg~l:ldej

Poliqa sbsnow1eclrn otrzymał a
Beslyje burziuje!
Wymyśliły wystawę przeciw alkoho- zawiadomienie, iz w tych Clniach'. w ,Ber·
lowi i innym tronkom, a co na ten linie skradziono na:>zyjnilt perłbwy, wartości 20,000 marek. Na rfasz:yjnilm znaj·
przykład będą biedni ludżie robi!y? .
Oni piją lał{iery i inne ara1<1, to 1m duje się nactro pięt wielkich ż~ctwo
białych pereł, zatnyfrn si~ . zaś· .wielkim
po śnapsie nic.
włoskim półdjamentem, zdooriym"\v maja,
Ale na ten przykład mówiący,
albo Wi~ek, co na dryndzie jeździ, albo łe brylanty.
Ponieważ są poszłnki, że' naszyjnik
( <fnacy, co za stróża jest nocnego, to
na $ląd;, at>~ go· nast~·
rzywteziono
p
n~by jaką uciechę mielibyśmy bez butelprzez gnmi'cę · 'Cl.o· l<.rółes·
przemycfć
nie
czyny?
Albo i taka butelka od monopo- twa. przeto władze pruskie zdrganizo·
wały wzmocniony nadzór na uaszern
lówki.
Jedno·
Po co ją Pan Bóg stworzył, ludzie, pogran1czu, komrurl'kuptc ·. o
na ten przykład, zrobili i kieliszek do cześnie władzom rosyjstd'm~ - , .
Za odnalezienie naszyjnika' w}'zna•
niei też?
· · Szynkarze też przecie stworzenia czono 200 marek nagrody„
Boże, a i rozmaite al\cyźniki, też z tego
nołu.

tern.;

+

żyją.

Bo co im tam?
Kawę z lwżuchem na talerzach pijq,
mięso i inną kiełbasę na podśniadanel<
wsuwają, to im się i wódki _nie s-chce i
róż11e głupstwa z bogactwa 1m do gJo.
.
.
.
wy włażą.
Nijakiego wym1arkowama tez mieć
. _
.
nie mogą.
tlo takie to me przemarzną 1 nigdy
ich na wn~trzu nie ściska.
Ale człowiek, co. na ten przykład
mówiący, narob_1 się, J~l\. te~ pies, ,a zje
jat< sobaka, to 1 łyknq~ musi..

cykiki papiesktej. Akt ten fe~nak do
skutku nie doszedł z powbdli mterwe rł'
cji władzy, która zaleciła wstizymat· si~

z wykonaniem przysi~i aż

do atzyma„

nia odnośnego rozpol'z'ldzenia.

„Podwójna ekonomjau.

W połowie grudnia r. ~z. umieśoiliś·
p. t.- j„ W ważnej sprawie".
artykuł
my
Niech ta pokazu1'l swoie, a my,
zwracaliśmy uwag~ na
tym
artykule
W
. . .
kumie, wypijmy swoje!.
Takie już urządzeme na św1ee&e, ze niebezpieczeństwo przyznani~ miasto.u
panowie muszą głupstwa wymyślać, a przez komisjt: samorządową Dumy pań·
biedny naród na to patrzący, musi po stwowej manopo1u na rzeźnie, ~przyczem
staremu w szynlrn, albo innej karczmie wyraziliśmy zdziwtenie, że prasa war·
przy półkwalerl<u o tern troch(ł poga- szawska pomija tak ważną spra~ zu·
pełnie miłczeni'em.

Ostoja.

P1'saUśmy wtedy d~słowni~: .• 9d.Y
Duma zgodzi się na wmosek_l~orms11 ~
tej sprawie, zadrie z pr}fwatnjich przed
4

Wiadomości

kaiowe.

+ Konfiskata.

ua uhcy
podeszły
Mutermtlcha
dwie młode dziewczyny za·
pytugc, l\tór~dy majq iść na ulicę

ma

Szczęśliwe)
OLiką.

sii;b1ors:tw nie będ~ie miaro już prawa
budowa~ rzeźni i nitldy raz na zawsze
stracić natl'Zlej(ł, ażeby ceny na mięsc
kiedyś spadły.

Skonfiskowana

łei.ącego

srnieć:

Czci-~ei
otrzymał z

sie wybuchu

ki, celem

została książka Aut. Langego .o sprze·
na cznościach w sprawie żydowsl,1ej". •
+ Dziewczyny- andy iu w
!'-la 11uut.!1;.. ł11 z.~sLio 35 stopui are· ~11toa11eJ, glirnaneJ po'1ł0'1ze. Ud paru
Uo 16 letn!e~o Ab~-aWarszawie.
że
stwierdził,
Lekarz
żyi.
llle
JUŻ
cl111
:..ztanc1 ż1e ouL.i..ill i gorzej 1eszcze lrnr·
nllt!!ll

+

rządelt i zarządzili natycłltniastowa środ

lf'ały feijełon.

widywac, sąs1eazi zamepokoJeni, uwiado·
żanaarmelj~, która zes.da mt nuej·

,tw czyni : > la1 au1a u :arniechamu na A- mili
„1u1z.r.: pia\: 1,v11:;.l11.ow.

+

popłoch. Górnicy t1oczyr1 się ku wy 1ściom. N ie podusili się wzafem , dzięki

dent umwersytetu 1 .;orka, ucz~szczająca
szH.ół, podały żargon Jako 1~zyk to~
uo
„Nov.o~e \\ r-;;1ia" donosi, że klub
ddć.
a! ~ , ~„owy był Lak przepeł111ouy, 1ż wie- warzyski, choć zupełme go uie znają.
c,. Dobrowolna śmiiert
i«~ • i111.lli.H.zy lJO;wstału na dworze, (ci
w L;t Uarenne, w pobil~owa.
głc
v:..,...:uJ 1Jy1i 1.a,b,uaz.ieJ zachwyceni!) Hr.
D00fillt3KI\ doznał w zru ~L Cl)ąCych OWilCJl. i. u MarsylJI, uu 1at szeregu w małej
'-)~~\.. U.

roro,cw 11uaamur:::;Ki gubernator

Bandyci zabrali podobno walizG i.
próbkami, zamówieniami i łzecza 1 11i,
o raz gotowiznę.
GJzie wysiedli i co si~ z nimi st;iL\
- niewiadomo. Zarządzono· śledztwó;
Często ·
fitiiłarJawici w
c1howie. Wtdocwi'e mar[av;)c1 zumtci·zaj(! osiedlić ~lę w Czestochowie, gdy~
trakll.lją obecnie o Kl'.lpno b. cerKiewki
przy ul. SzRoln~j ha dom modi n.wy.
Cerkiewl{a u1, jlfk >'i tadomt>, obecnie
jest w posiadaniu „Lutni'".
Echa liiatasłrofy w ·tc.opalni. W l\cfpalm „l\aitmierZ"'·,· w <!'-L.a·

Wstrz,manie ~Si_ęu.i.
Dnia 17 b. m. do Lubrrua zjecha:h s1~
Takiemu doktorowi, albo, na ten
nieba przykład, innej kapeluszowej damie to księża dziekan1 djecezfi rubełskiej i pod\
laskiej w celu złotenia pr.t:ysifłgi · przeci~
l<alocząc wódka smierdzt.
modernizmowi, stosown1e do znan~j · en·

dzić ;jędzia i nauczyt:iel 1111ejsaowi,
takie, że na d~iewczynę padaty „z

b Chara ;~terji &łyczne. „Clas•
L Hr. BobnnskiJ 1 me ustaie w swej
Ostatnio pouuie chara1>lery::Hy1.,:z.uy obrazeK z.e spi·
poi.y tecmej"'.
dliah!lności
:u::ny ten „m:o!:iluw1sta'" wygłosit referat su ludności w 1'rn!rnw1e: Oto stary żyd,
w IJrześciu Litewskim, na temat ucisku unuejący po llei.>rajsl,u, wpisał s1~ jalw
tlukuwi11ie i na Wr_· polal\, µoaczas gdy .az1ec1 jego, ~yn stu·
,LJ;:,.i uw w lrnlKj1 1

~ol<:.

Dz. Jezus.

energji dozorców, którzy ustanowili po-

v\

6

rolniczą.

do Warszawy.
Z ust S. dowiedziano się o powyi szem, poczem odwieziono go kareł\\'!
Pogotowia w stanie c · ężkim do s?:?italJ

Jewlaninowi" zabójstwo miało charal<ter
alann,
lJOlityczny.

~ Bezrobocie. Z Brukseli piszą, że w okręgu górniczym wydarzyły
się nowe zaburzenia pomię8zy robotnikami, chcącymi pracować, a strejlmją
cym1. Do pracy stanęła nięwielka ilość
górników. Reszta postanowiła prowadzić strajk w dalszym ciągu.
Przewodniczący związków slracili już
zupełnie -wpływ na masy robotnicze i
wypuścili władzę z ręki. Przed domem
ludowym odbywały się gwałtowne sceny. Policja z trudem zapobiegła bija-

m. l\1szy1J1owa, Sinadino, w dniu
grudnia, na posiedzeniu kiszniow- i

'5ldeJ rady mie}skieJ

::;zkołę

usunięci ze szkoły.
nastąpiło na skute!< riwizj1

wywołanej

z uczniów.

jedno ze ziawislc, które mieH stwier-

~ Oryginalna fila(Złropja„
Poseł do Dumy Państwowei, b. prezy-

należy.

pociągu

pdsk1e.

na lJ01udniu

ZE STRON DALSZYCH.

X

Zamknięcie humańskiej
Administracja
szkoły roSnaczej.
l•11owska, Jak donosi „Russk. Słowo•,

Zdaniem p. Dmowskiego, Machaj• tykom.
ski,

nie

prócz Skorupskiego, nie był0
nikogo, wsiadło kilku mężczyzn, z któ·
rymi S. rozpoczął pogawędkę.
Po upływie pewnego czasu nieznajomi rzucili się na S!corupskiego, zalrnc,
blowali mu usta, związali i przenieśli d >
miejsca ustępowego, gdzie ofiarę prz y·
wiązali do rury.
Na pół przytomnego Skorupskiego
:rnalpzła służba Kolejowa po przyby ci u
którym

Obawy p-owazne -są

sze ie uchwała l(omis11

. _

tern słuszniej'
pozórnie tylk~

pr;yznaje monopol na rzeźnie mi~stom.
a f a k t y c z n i e p : ~ z ~ s t a#
w i a t e n 11 r z y w. 1 l e J To·
w a r z y :s t w u . a k c y j n .e m '
r z e ź n i m••łał:fC:h, ~ był_t> m
tyle prze-w~be, że \fy!'tarał_'o _ .1;s1.~ 1u•
o koncesje oo bodOWi: rzezm niema.
we w5zystk-icll ~h Królestwa, a.y·
Ji. ż1 mt m4aita bt'eL .-.., mQOOPOl1

Podszedłszy bliżej, weµchn~ły go do
bramy, gdzie jedna schwyc~ła go za gar·
dło druga zaś groziła nozem, poczem a Towarzyitwo Mt)' jut i:łfilfillft A. mteJ•
zabrały mu sretirny zegarek z ct.ew1zltą, jl\ich.
.t\to bac.znłi st.: pr~a ·' w'AiCA
oraz. portmonetl<~ z kllKU rublami i iam·
jaką tociy Tow. akC}'jRt rn&ń · eJakl&:~
_
kn~ły.

+ Napad

bandyok• w wa- w Łodzi z rz&źniłl groma~„na.J~ałn. . ·
1:-'uciągiem lwleL kalisk1e1 wra· tacb, ten łatwo ocen_i _.Qołno~ ft
<.:1;1t przedone2ct~1 po południw do War· kE>Hliiji ~·~·,··
Ar~l nast ńilj,·~· • . Mrrlft1_lf&.z;~ ,_,. ,
szawy p. Edward Skoru ~ ski, pf2e'd'5ta·
wici et firmy skór~aneJ . p. _ t. „Leoncrd';.~o oto w-..·~~r~e ;: arsz~w$1\i.m . z
gon1e 11

DreV".Ptik.~-~··· -W -Oząro\V~ ,4Q..-'Y~9ll'ł-..~w:;_ ..i~~~ , m.%_ .w. _~~~

..,Kwesja mięsna w Łodzi", p. Heron po- na mięs o? Chyba tak i o tem w;e do .
skonale p. Heron. ale inną miarką miemu nieco uwagi.
Czyni to w ta ki sposób, że, za- rzy się spra wy Towurzys twa akcy j11ei.:o
cytowawszy ten ustęp z naszego arty- rzeźn i mi ej skich, a inną (sprawy poza·
kułu, w którym wyrażamy obawę, że miejscowe !ub ogólne, gdy o nich zabieprzyznanie monopolu miastom, a raczej ra się g~os, naprzykład, w liberalnej
Towarzystwu akcyjnemu rzeźni miejskich, "Prawdzie".
jest to w swoim rod.rnju „podwójna
przyczyni się do zwyżki cen na mięso,
nazywa nasze rozumowanie, stojącem ekonom ja".
na poziomie poglądów ekonomk:znych
kucharek łódzkich.
Nie wiemy, jak na tę sprawę zapatrują sic: kucharki łódzkie, bo o tern nie
mówiliśmy z niemi, co zresztą uczynił
p. Heron; jeżeli jednak zapatruje się on
w taki sam sposób na sprawę monopo-olu rzeźni, jak my, to znaczy, że instyndnia 25 stycznia,
środę,
przyszłą
ktownie odczuwają to, czego n i e
c h c ą widzieć publicyści, w · rodzaju odbędzie się w teatrze popularnym pięt
naste z rzędu przedstawienie
p. Herona.
prenumeratonaszych
dla
P. Heron przytoczył jedno· zdanie z

święca

Przedstawienie

dla naszych prenumeratorów.
w

rów.

naszego artykułu i woła tryumfująco;
Arł!rści odegrają znakomitą francuz.Patrzcie, jakie to głupstwa pisze "Kur.
podczas której co chwila wifarsę,
ką
jer Łódzki"! W taki sposób się ni~ pośm i eie się wesoło p. t.
downia
lemizuje. Gdyby p. Heronowi istotnie
chodziło o wyświetlenie sprawy, to przy4oczyłby również i dalszy ciąg naszego
artykułu. Ale p. Heron wolał o nim za-

milczeć, bo tego wymagają interesy Towa·
rzystwa, akkcyjnego nie zaś miejslcie.
Nie przeczymy, że różnego rodzaju
trusty i syndykaty przyczyniają się do
podniesienia cen ua mięso, ale pow ta•
rzamy raz jeszcze, że wywołuje głównie
drożyznę monopol Towarzystwa akcyj-

~ontrole1' Waij~nów ~wial~1cn

- ·Sztuka to pełna dowcipu i humoru,
a dzięki starannemu jej wyreżyserowaniu
i znakomit~j grze, akurat nadaje si~ na

jezyku o;czystym wielce nie
warsza wskiemu związkowi
r rawdz iwych rosja 11, k tóry w sprawie
te j ma przep rowa dzić z poslem od lup. Ai ek siejewem spedności ro syjskiej
nauki

w

się

p o dobał

cjalną naradę.
Związek nie da1e za wyg ranę i ma
aby projelct ten obalić w
podjąć kroki,
radzie państwa; związek warszawski wychodzi z założenia, że sprawa ję zyka
ludowych
wykładowego w szkołach

była traktowana w 'Dumie wyłącznie z
punktu widzenia pedagogicznego Tymczasem według opinji związku jest to
sprawa czysto polityczna i prawo to

rozszerza

koncesję

"inorodców"; z tego

wzgledu spr a we powyższą należy trakto·
wać wyłącznie z punktu politycznego.

=

Dziesiątki

miedziane. -

czasu bank państwa za•
wydawania pięciolcopiejkówek

pewnego

Od

przestał

miedzianych, jak również mennica pań•
stwowa w Petersburgu już ich nie wybija. Powodem tego jest coraz wyższa
cena miedzi, wobec której skarb pań
stwa ponosił straty w monecie miedzia•
nej dotychczasowej wagi. W dalszym
ciągu wybijane są trzy ... , dwu-kopiejkowe
monety oraz półkopiejki. Natomiast
mennica państwowa zwi~l\szyła produk•
cje srebrnych pi~ciokopieik6wek. któ•
rych też w ostatnich czasach ukazała
się obfita ilość w obiegu.

wieczór popularny.
Bilety można nabywać w Admini= O nowe pismo żargo·
stracji „Kurjera" po zniżonej prawie do
połowy cenie w dniu dzisiejszym do ~· nowe. W artykule p. n. „Naglącą spraod g 9. rano do go- wa" p. R. Centnerszwero wa na łamach
nego ueźni miejskich i że przyznanie 8, we wtorek
oraz w 11 lzrael11y" dowodzi, że dla przeciwstawieczorem,
8
dziny
monopolu na rzeźnie miastom byłoby
środę, w dzień przedstawie- wienia si ę nacjonalistom, obóz żydów
w obecnych warunlcach oddania ludności wienia do godziny 5 po po- postępowych, żydów-polaków powinien
Królewstwa na łaskę i niełask~ tego łudniu, od godziny 6 - w kasie tea. podjąć wydawnictwo pisma żargonowe·
Towarzystwa.
go w duchu · tego obozu.
po cenach zwyczajnych.
My wiemy doskonale, w jaki spo. tralnej
podkreśla
Pani Centnerszwerowa
Każdy z prenumeratorów, po oka.;ób wyzyskało Towarzystwo akcyjne
opłaconej pre- że jest naglącą dzis1a1 potrzebą założe„
z
kwitu
zaniu
rzeźni miejskich swe uprzywilejowane sta
numeraty za ostatni mi~s!ąc ma nie codziennego µ1sma źargoilowego
nowisko w Łodzi i dlatego staramy prawo
do nabycia czterech bile· obliczonego taniością na IJaJSZer::;zy µo·
się zwrócić uwagę społeczeństwu na grokup, doborem zaś treści 1 um1t.:;ętnem
łów po zniżonej cenie.
żące mu niebezpieczeństwo. Wiemy tak•
Redakcja
prowadzemem - na ch~lną pocz.ymość.
że, żę w Dumie pod pozorem dobra
„Tylko żargonem zwalczymy ob"Kurjera Łódzkiego".
obrabiają si~ różnego rodzaju
kraju
twierdzi autorl\.a arcość targanu" sprawy, niezbyt idealne 1 wzniosłe, a do
tykułu.
nich przedewszystkieI_TI trzeba zaliczyć
starania pewny'h "działaczów" o przy„
~nanie miastom monopolu na rzeźnie.
O tern ~apewno wie rów~ież p. Heronł
lecz, dla wiadomych sobie celów. woli
= Fałszywa wieść. „Utro
RosJi" podaje "własny" telegram, jakonie poruszać tej sprawy.
towarz.:vstwo akcyjne rzeźni m1ei- by w polskich kołach politycznych pa•
&kich pobierą dodatkową opłatę za zba- nowało przekonanie, źe w razie przyję
danie mięsa z bydła bitego w rzeźni na cia przez Dumę projektu o oderwaniu
polskie{Bałutach, chociaż jest 0110 już zbadane Chełmszczyzny, społeczeństwo
0
-przestanie
finlandczyków
śladem
„idąc
przez miejscowego wetirynarza, co najzupełniej wystarcza, według przepi::iów wybierać posłów do Dumy.

KRONIKA.

= Nie pedagogiczna, lecz
obowiązujących, wydanych przed ldrku
Uchwalony przez Dupolityczna.
laty przez ówczesnego gubernatora piotrkowskiego, p. Mi1lera. Czyżbyt zdaniem mę w ustawie szkolnej znany paragraf
p. Herona, pobieranie takiej opłaty nie o odbywaniu w szkołach z ludnością
~iało wpływu na podniesienie się cen nie rosyjską przez pierwsze dwa lata

• •

Biała
Skreśliła

ro za.

Ignacja

Tylko oczy zawsze

'

11)

Piątkowska.

zdziwione-pozoatały

te same. Śliczne oczy, duie czarne, a tak pel•
. ne wyqizu, które pozwalają przenikać gląb
Jej krysztalowego serca.
Widocznie prawd~ jest, że wzrok jej
zwierciadłem duJJzy, bo jestem przekonany,
że i jej dusza nie zmieniła się tak samo jak

oczy.
Któryś

to

książka

z uczonych dowodzil,

:1awno

już

że

kobieta

napieana, nie ma w nie.i

ta.Jemnic, ani zagadek, człowiek znający .Zycie
podbije każdą, tylko trochę odmiennemi sposobami.
Ciekawy jestem, czy mąż jej potrafi zrolumieć jej duszę, ale cóż mnie to wreszcie
obchodzi! Jest ona dziś dla mnie zupełnie ob•
CC,\-tak samo jak cały ten Uum balowy.
Gdyby była wolną to rzecz inna 1 chociaż
i to wątpliwe.
Prawdziwej filozofJi uczy życie i doświad
czenie, a gdy się raz zostanie filozofem to
przepad ł o.

Dziwna rze cz! spotkanie dzisiejsze Ewy
przypomina mi najdrobniejsze szczegó ł y , któ·
re ju ź dawno zatarły Rię w me j pamięci.
Kocha1o zawsz e w szy s tk ie bnydk1 e i
najb r 1.1 t.lni0 .s/'P- dzie ci swe j w iosk i d l::iteg o, ż e
~.h pewn<1 nikt · nie ko ohaJ, pieś r, ifa . wszy stkie
~luleczone psy, i w s zystkie osmalone koty

dlatego,

że

również, że chcąc
żydowsl\ie uczynić bardziej obywatelsk1emi - trzeba na razie oadziały•
wać na nie z pomocą uczciwej prasy
żargonowej. ,

I nam Si!f zdaje

masy

iffilEJSCOWA.

= (r) Osobiste. Redaktor i wydawca nasz p. Stanisław Książel{ pod
troskliwą opieką dr. Sikorskiego, chirur·
ga kaliskiego powraca szybko du zdrowia.
= (r) Towarzysiwo emi~
gracyjne dla żydów. \V Petersburgu powstało Towarzystwo dla uregulowania emigracji żydowskiej, okrywa-

były pożałowania

godne, że nie·

szczęśliwe.

Dziwacznf\ dziecko -

mówiono o niej i

śmiano się.

Mnie jednego rozrzewnialo. tylko zawsze
jej poat~powanie-i bylem jej niemal wdzię
czny, że miała wspólczucie dlatego, co jest
brzydkie i opuszczone. i sama stawała sio w
oczach moich wyobraieniam milosierdzia .
W salonie tańczące pary znowu stworzyły olurzy mie koło tęczowe, muzyka gra la za•
galopadę, wtulony w
pamiętale porywającą
swą tramu gf, iledzilem te w~towe ruchy znów zatr zy m alem wzrok na niej.
Uśmiechnięta oparta na ramieniu dansera
lekko przepływała przez salon;, żal mi ~cisnął
serce, bo czułem. że pod tą maRką śmiechu
prostoty ukrywa się ból, i walka wewnętrzna,
wiedziałe m, za nie 1est szczęśliwą.
Zaczątem marzyć w tej chwili o śmierci,
bo wiemi że nie jestem nikomu już potrzebny
i poprostu uważalem WQdrówkt swą z• bezcelową.

Co komu po tej garści myśli rzuconej
zbolalego serca-świat i tak pójdzie zwykłym
torem, ludzie przejdą po mojej mogile jak po
zeszłorocznych liściach, i zawsze będą marzyli o wiośnie.
Jutro kręci, kręci się w kółku i kręcić s i ę
l.>ędzie od dnia do dnia, aż do ostatniej głoski
czasokresu, a wszystkie wczoraj,

to są tylko

pochodnie, które w drodze do śm i erci przyś wiecają naszej g ł upocie.
I czemże j est ż yc ier Nędznym okres em,
k~ry ~wą rolt odegrawszy sohowal sie za

kulisy.

t<UR IE~
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nam
jak
naresz:.cie doniesiono - przeszedł „Grand Hotel"
~ódz~i w bardzo dobre ręce. Obecnym
'-'łaścicielem „Grand Hotelu" jest p. O.
t(olrn obywatel i kupiec tutejszy.
Zamierza on w.łożyć znaczniejszą
.;urnę w przeróbki i najnowsze urządze
nia.
Należy spodziewać się, iż jako han·
dlowiec wielce utalentowany i światły,
zdoła on hotel wzmiankowany doprowadzić do stanu najwyższego w tym za.
luesie.
= (r) Sprawoz anie z ogól-·
11ego zebrania rzemieślni•11
W niedziel~
ków izraeli' ich.
wieczorem odbyło się w Sali Warsza~
skiej przy ulicy Południowej zebranie
rzemieślników żydowskich w sprawie
Z•go Zjazdu rzemieślników w Petersburrgu przy udziale przeszło 1000-ca os<Jb.
Na przewodniczącego zebrania wybrano
p. Nusbauma. Długi referat o zadaniach
zjazdu i znaczeniu jego dla rzemieślni
ków•iydów wygłosił p. Karo, przyczem
mówca szczegóblie uwzglądnił sprawę
obowiązkowego odpoczynku niedzielne•
20 rzemieślników i wyjaśnił szkodliwość
tegoż dla interesów pracującej masy
tydowskiej. - Po długiej dyskusji przy1•to jednogłośnie następując~ rezołucjE::
.Zebrani w dniu 22 stycznia rzemieślni•
cy zydowscy majstrowie i czeladzie z
nie wchodząc w
różnycłł rzemiósł JZczególy nowej ustawy rzemieślniczej
polec&Jli delegatom iWOim w PetersIMU'gu:
l) bianie w opiekę interesów rze.
(łlldlników tydów w Rosji a szczególnie
w Króleitwie pr.i@ciw w5zelkim próbom
~aniczenia łub utcudnienia ićh dziąłal•

•rnktacjach,
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powrócić nie mogą,
pociąg w stronę I<alisza
odchodzi o 6 i pół wieczorem. a lokomocja kołowa jest drogą i uciążliwą.
Robotnicy i rzemieślnicy tracą masę
t:zasu, a czas jest majątkiem narodocwym i po części własnością robotników

do. siedzib
gdyż

swoich

ostatni

stvcznia 1Q11 roku.
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Kuperrnan, sprawo7danie z 1ncznei diiawieczorem, strażnicy,
TeQnż dnia,
Towarzystwa odczytr-11' p. Josko· pr zechodzqc Starym Rynkiem, spostrze·
wicz. Po przyięciu sprawozdi3ilia, ucl1 Ya- 'ii' dwucfi ludzi podejrzanych, którzy na
lono wydawać pożyczki do wysotwści 50 widok ich rzncili się do ucieczki, i po:
rub., powiększ\Ć liczbę członków zarzą. mimo wezwania, zatrzymywać sie nie
du o 2 i obniżyć wkłady miesięczne z chcieli .
30 na 20 kop.
Wtedy dano do nich kilka strzałów
Do zarządu wybrani zostali p.p. rewolwerowych .
Gombiński, Tiebar, Szles·nger, Chełmiń
jeden z uciekających padł raniony
ski, Degenszei n, Kaliski, I<uczyński, Pi- w nogę, drugiego zdołano dogonić i za··
·
ł'ek, Kaufman, Moryc, Szaja, Bornstein, trzymać.
Zelmanowicz i Weisborth; do komisji
Wszystkich czterech poznali posz,'
rewizyjnej wybrani zostali p. p. Gerszt. kodowani, jako uczt:stników napadu~
Lejzerowicz, Borkowski, Weinberg, Hen- wobec czego osadzono ich w więzieniu,
dlisz i Peiko.
rannego zaś, Stanisława l(::rnę, .przywie-',
= (a) Także po polsku. Na ziono na kurację do szpitala Aleksandra•
ulicach rozdawane są irnrtl\i treści na- w Łodzi.
„Szanowna publiczność"!
stępującej:
W dwóch innych bandytach pozna(
Dla czego macie cierpieć? Na nieczys- no niejakiego Witłww ski ego i Jana Ko-'
tych głów, Lisaje Cielesne, Krosty, walskiego, operującego pod pseudoni•
Wrzody, Zatwardnienie Piersi, Zastrzały, mem „Gruby Janek•. Jest to znany'
jeżeli możecie si~ Leczyć małemi kosz- bandyra, oskarżony o cały szereg prze_.
tami przez mojej Maści „Lisain", której stępstw.
zatwierazone przez Warszawskiej Rady
Podczas badania pierwiastkow egc
- Lekarskiej za nr. 1382.
przyznał się on do udziału w napadzie
Można dostać w miasto Łódź, ulica na właścicieła młyna Meisnera, w któ-.
Południowa nr. 28, m. 27 na parlerze. rym towarzyszyli mu: Józef Gutman.
fllje w Pabjanic".
Franciszelc Małąg i M. Janicki.
Ładny polski język!
Napadu tego dokonano w lecie ze·1
= (p) Napadnięty na Piotrkow- sztego roku.
skiej nr. 17 ślusarz Zyg111unt Wieczorek,
Przy sprawcach napadu na • uosie
lat 18, otrzymał ranę w plecy.
kupcem,
z~ierskiej znaleziono zabrane
;::;: (p) W bójce odniósł ran~ le- p1emądze 1 browningi i zapas nabojów
wego przedrarn1ema nożem na rogu rewo! wero wych.
Benedykta i Zakątne1 piekarz Konstanty
=(w) Pqd wpłfwem alko•·
holu. W tych dniacłi w Gorzł<O\Vi·
?iotrowski, lat 27.
= (p) Cegłą, sp"dłą z rusztowa· cach, powiatu p1otrt<:owskiego, pomiędz~
nia. uderzony zosti1ł Franciszek Kamiń tamtejszym mieszkańcem, Antonim Kra-;ski łat 24. robotnik odniósł ran~ czoła, suniem łat 28 i mieszkańcem wsi Dzień·1
darz.ew. gminy Rosprza, Walentym MoMagistracka nr. 1.
= (p) Ze schodów spadł i t~cl\im, Jat 2ó 1 wymkła o co~ sprzeałcai
zwichnął prawą ręk~ w ramieniu pi~cio podczas l\tórei Krasuń, uniesiony gnie·
letni jakóbek Nicl<enbach. syn kupca. :Nem, uderzył przeciwnilca kamieniem w·
sl<roń tak silnie, ii ten srr~\ł przytom·
Długa nr. 36.
(p) Wpadła do rynsztoku ność i upadł brocząc krwi-.
Odwieziony do szp.Uah1 w piotrko ...
na rogu Andrzeja i Pańsk1e1, siedem„
dziesięcioletnia Michalina Urbaniakowa, kowie, M. walczy ze śmiercią, gdyi ra
wskutek popchnięcia jej przez iakiegos na okazała si~ bardzo ciężki&.
przechodnia i odniosła okaleczenie czoła
Krasunia pociągnil;to do śledztwa. ,
i potłuczenia ogólne.
= (p) W stanie ogólnego o~
.słabienia znaleziony i.>ył na <.:egiel- TEATR,
MUZYKA$ I SHUKA.·
ruanej nr. b9, dwudziestoletni Benjamin
Bluzka (bez zaj<:cia) i odwieziony został Repertuar teat„u poła iago·
do szpitala Poznańskich.
A. Zelwerowicza.
= (p) Prz,tumno•ć stracił nagle na WolczańskieJ 107 Ernest
Z kancelarji teatru komunilmJ'ł Dlm'
Tiem~. liit 37, lltacz.
co następuje:
- NaJblitszą premjerą czwartkową,
ZĄMIEJSCOWA.
b4dzie głośna sztuka ,Bateiłl'a .• Marsz;
Echa katastrofy na weselny," która obiegła wszystkie sc::eny
:=;; (w)
,
tramwajach zgjersklch. ~lusa Europy.
Obok pani Dunin, znakomitej przed.•l
rza Skolimowskiego, posiwankowanego
poQ.czas lrntastro(y pi'!tkoweJ na tram- stawicielki roli „Gracji de Płtsans" w
wajach zgierskich, przewieziono w sobo- Marszu weselnym" pod przewodntctwem
t~ ze szpitala zgierskiego do szpitala ~yr. Zelwerowicza biorą udział panie:,
św. Aleksandra w Łodzi. Stan jego Leńska, Kosmowska, Tarłówna. Wojcie„
zdrowia, Jal{ si~ okazało po zbadamu chowska, Tatarkiewiczówntt, Daniłowi·
przez lekarza. Jest zadawalający. W. ~1~ż. czówna i inne, oraz PPi Jaracz, Junosza;
szym stanie pozostaje dotąd Slęp1nsk1. Schrott i Kysz;kowsk.1.
- We wtorek, 24 b. m. po cenacą
choć i jemu me grozi niebezpieczeństwo.
= (z) Aresztowania111 W ł<o• o połową niższych Od· cen popularnych~
kiciu, gmmy Brus straż ziem~ka powiatu sensacyJnll .Panna Małiczewska" t P•1
łódzkiego aresztowała onegdaj 3 mło Czechowską kapitalną przedslawicielka
-~
dych luctzi, którzy w początkach grua- tytułowej postaci.
- W środi:, ~5 b~ m. czwarty goś ,
nia r, z. dokonąll . kradzieży wtadlin ze
sklepu Augusta Spajdla w ł{oluc1u Sta· cinny wystąp p. Laury Dunin, ukaże si~
ciekawy dramat Hauptmana „samotni"·.
rem,
-W przygotowaniu „Urzędowa Zo.1
= (w) Znaczna kradzież.
Nocy wczorajszej, 111ewyluyc1 uotąa zło na" H. Oldena, w artystycznym prze-czyńcy. dostawszy si~ za pomocą wła l<ładzie Ryszarda Ordyńsl\lego.
mania do restaurac11 Kaz1mierz'1 \V1eczorlca przy ulicy ParzenczewskieJ w Repertuar teatru Popuhtl'_:,·
Zgierzu, slm1d11 wódek różnych, oraz
nego.
w~dlm i innych towarów not znaczną
Z kancelarii teatru komunikują nam
sumE:.
.lłodziejów dotąd nie wykryto.
.
co nast~puje;
jutro we wlorek dana będzie pa
= (r) ZbrojnJ napad. W czwar·
tek ubiegły wieczorem, na szosie stry- raz trzeci wspaniała uaged1a W. Goev
.
, .
lrnwsl\JeJ, naprzec1wlw wsi l\11111\ 1 gm1- thego p. t. „Fausl'".
Dwa µ1crwszc 1>rt.ed3taw1ema tej no·
11y lJobra, powiatu brzezmsk1tgo, 6 ban dylów dolwnało napadu net 1aaqi;ych ze waści oaDyły ' ::.1t; przy wypełnioneJ wi:itrykowa do Łod;;1 llandlarzow Mos.dm 11ow111, mtmu zauaw i balów w tym
c.1111 u.
laJąca i kilim mnych.
Olo 3eszcze ,eden dowod wit;ct:j, jak
Bandyci osaczywszy wozy, dolrnnal1
przy 1adący1.:h rew1z1i, Zć:tbrć:lll .lrnto 300 wiell\ą stała s1~ ~oLrz.eba popularyzowa•
rb., puczem rozbieglt si~ w ro.mych Kle· 111a uz1d wielit1ch pisarzy.
„Faust" 1est awc1rt4 t rzi;du sztuką
runlrnch.
J~aen z bandytów u1.brojo11y był w o w1t:tl\1 ; 11 po1u0Ju, l\l0H.! Jyrel\CJa wy·
re"Wviwcr, drugi w noz, puz.u=ilall opa- :>li:lWlła t: uuL:y111 :ld.)UUCdl IJiaCY I kosz,
LOW, uoy uprt.yslt;;rn c w„.r.ystlrnn pO.t:llil•
trt.em l>yl1 w 1\1]e.
Zawiado1mona o napadt.1e strnż 111e 1yd1 dt.1t.::1, KlOrt: Ud 111.iyc11 scenacł:
z1emslrn powiatu brze;;in:1k1e~o, wuro- cie;;ią s i ~ olort.ym1em µowo,w:!lliem.
vie sruJ~ i.lta µ1caurn.;i1.tLU10w „i(ur„
lywszy energ1ct.11c post.ul<.1waurn bu11uyIla p. t,
wes0lci 1notocn w
1ow, u~1ta zmtc o 11a9adi:11! po11c,i 1.g11.:1- -t.0Jt.1\ic b,>u" ć.lrcv
u •
„
Jalności

1

·a jak w danym wypadku idzie na marne.
jeżeliby sesje Zjazdu były podzielone na dwie czyli na 10 i 1 po poludniu, to robotnik straciłby tylko pół
dnia.
= (r) Stow. sług katolickich liczy 2-gi rok swego istnienia od
zatwierdzenia ustawy na wzór św. Zyty
w Warszawie, i rozwija się stopniowo.
Mieści się w obszernym lokalu przy ul.
Cegełni anej 4, gdzie członkowie Stow.
t. j. służące, poszukujące miejsca znaj·
pomieszczenie,
dują nadzwyczaj czyste
staranną opiekę, oraz poradę lekarską,
a wszystkie stowarzyszone miejsce zebrań dla wspólnej pogawędki lub zabawy, po wysłuchaniu co niedziele pogadanki, religijno•etyczne1 lub z dziedziny
przyrody, h1storji ltd. - oprócz tego są
stałe kursy wieczorne dla analfabetel<
prowadzone systematycznie.
Na dochód Stow. prowadzoną je„L
szwalnia na miejscu, gdzie po bardzo
nizkich cenach wykonywują się roboty,
- a w najkrótszym czasie, zapewne od
marca b1 r. Stow. urzfldza kuchni~ wzorowza, z której wydawane będą obiady
w lokalu i na miasto, zGrowe, z naj·
świeższych prodl)któw i czyste; b~dzie
to zarazem szkoła dla lmcharek 1 tak bardzo ' w naszem mieście potrzebna.
Stowarzyszone służące płacą podł.
ustawy 20 kop. miesi~czuie i jednorazowo 50 kop. wpisowego, panie protelctorki. których,w dobrze zrozumianym in~;
2) apecjaln.ie zaś uwaiaje& za ko• teresie własnym, powinno być Jalmaj·
-nMlczaw p r a w p_,e zagwarantowanie w wi~cj, płacą !>O kop. miesi~cznie, a żad
p~iach z ludnośclii żydowską na strona nie płaci tak zw. kantorowego
,IW<>bod.Y pracy rzemieśniczej w niedzielQ przy zmianie służby.
i świeta przez dzień cały.
Zarząd Stowarzyszenia składa si~ z
..- (a) Z: magiatratu. Na os• pań: Wincentowej Kossakowskiej, prze·
tatniem posiedzeniu radnych ma2iatratu, wodniczącej, Stokowskiej, wice-przewodj>od przewodnictwem prezydenta miasta, niczącej. Cieleckiej, skarbnika, Jankow·
t>rzyznana io•tały Chrześciańskiemu To- skiei. sekretarki, dr. Plichty, Gutk owwarzystwu dobroczynności nast~pujące skiej, Kurchetti, W~glińskh:j, Janasowej,
upomogi: dla przytułku dla starców oraz 5 delegatek służących.
i k&lek .,,_. 2000 rb.; na utrzymanie przy.
Patronem Stowarzyszenia jest ks.
tulku dla ~ol~żnic - 1000 rb.; dla szpi· Gniazdowski.
tala dla dz11tc1 Anny•Maqi - 6000 rb.;
Bezpośrednią kierowniczkij zakładu
(la utrżymanie domu noclegowego - jest panna Marja Nowicka, która dzi~k1
2000 rb. Zapomogi te b~dą corocznie swej inteligenci i tC:tktowi prowadzi za·
wypłacane wyżij wymienionym instytu• zakład wzorowo.
~jom.
:;;;;:; (r) Bal maskowy Po.gotoNiezależnie od tego przyznano jed- wia, wyczekiwany z ogromną mecier(lorazowc zapomogi dla następujących pliwością przez; tysiące żądnych zabawy
instytucji: na budowc;: nowego pawilonu łodzian, należy już do przeszłości. jal\
w &akład1ie dla umysłowo chorych w zwykle, zebrały się tłumy różnobarwne
Koc:hanówce - 20,000 rb.; na wzniesie- i rótnoj"zyczne i jak zwykle na maskanie priytułKu dla starców i l\ałek lub radach Pogotowia bawiono sit; doslwbuciOWfC nowego domu - 2),000 rb.; na nale.
wykońcienie domu na przytułel~ noclegoKomitet zabawy dołożył wszelkich
wy i .Hle zająć komitetu przeciwżebra ku temu starań: stworzył tło artystyczne
ciego pr&y ulicy Cmentarnej - 8000 rb. przez gustowne i bogate udekorowanie
J na budowt: trzeciej ochrony - 12,000 sal teatru wielkiego i „Corsa" i zapewJ~bJi.
nił niemniej artyslyczną atrakc1c:: przez
Zapomogi te b~dą wypłacone w zuproszenie art}'stów baletu warszawlu.ech ratach,_a wszystkie powyższe po• skiego.
Jnj ~ostłłły wniesione do budżetu m.
Wyl<onanie tańców było bez zarzu~odzi na rok bieżący.
tu. Publiczność podziwiała artystów tern
O powyżsi;ej uchwale radnych mia- gor~cej, że orkiestra była usposobiona ••.
sta ~aw1adomiony zoitał prezes chrześ maika1 adowo i zespół jej tworzył wła
ziańskiuga Towarzystwa dobroczynności. ściwie grono nsolistów" z l{tórych każdy
pastor R. Gundla,h, który znowu zako- grał „sobie", nie Jicztic si~ z towarzymunikował jej treść członkom zari1&du szami
nie abaJąc o prymitywne choćby
Towar:iystwa.
utrzymarne taluu.
Niemiła ta w innych warunkach
_= (r) Ze Stow. "P.raoa". Za·
tzijd Staw. Zaw. Rob. Przem. Włóko. niespodzianka, nie zepsuła Jednak hu„Praca• podaje do wiadomości człon· moru gości, przeciwnie rozbawiła wszy·
ków Stow. „Praca", że w prqszłą nie- stkich i stała si~ bodźcem do szczeredziel~ t, j~ dnia 29 stycznia o godz. 8 go wesela, potęgowanego z każdą eh wirano zwołuje si~ ogólne nadzwyczajne łą sieCl'l intryg ulotnych. półuśmie,hów,
zebranie w celu wyboru nowego Zarzą półszeptów •.•
Rozbawiony tłum gości niech~tnie
du i komisji rewizyjnej.
DoWejłcie na sal~ zebrania za okaza- opuszczał gmacll teatru Wielkiego.
niem książeczki członkowskiej, przy ul. µ1ero poźne słof1ce slyczmowe wypło
szyło u11:zmordowanyc11 tancerzy.
Piotrkowskiej 175.
Kasa sympatycinei i11stylUcJ1 Pogo·
Cz.łonl\Ow1e proszeni są o jalmaj.
liczniejsze zebranie si~ ze wzg!~du na tow1a zyskała mezawodnie spory zasiłek
poru- maleqalny. Niemniej Jednał< pamiętać
b~dą
t.praw jal~ie
ważność
popar·
należy, że wymaga ona stałego
szane.
= (r) U wezwanie.do Zjazdu cia, do którego Jesteśmy moralnie zosędziów pokOJU· Na pos1edzemu bowicizarn.
i.J~zdu s~dziów pokoju w Łodzi strony
= (r) Echa 1nor erstwaa. W
wzywane bywają na 10 rano, a wo:.>ec celu wykrycia spruwców morderstwa
~naczne1 ilości spraw, takowe Tozpatruie popełnionego, na· osobie dyrektora przę:
.si~ I po przerwie obiadowej, od 4 1 uzaltll Peltz.tro,w, s. p. . l-'ecguerieux' a,
li wują do 8 a nawet i 10 wieczorem,
wysłan<:> do Częstochowy kilku a~entów
W sprawach o obelgi słowem i tuleJszeJ po11.:J1 stedcze,.
IUOfd fOWllleZ nnµo.:.::t: 1i:t U::illllt! 11 1\oat 11.m:1 w..igo uuw syµ1amy~n •
Cl)' 11ne, na.Jcz,ściej w cbaral\terze stron
= \C.t) ~ ,,Gmilas·C~1asodim'! si\1CJ,
w so u o 1~ u lct 111łvuz1ezy µo cenach
UW1t:l1i.;l.Ollt!
lli:l,JaSl 1ll 1'. u W,
j;J:J~LUKIWdnJa
1 ::;wiac1ków występują osoby ze sfery
W soooL-; w~e~zór (.ia c1yło się o~oi
mło•
UDO„ l e ~o
Ił Hił U:iĆ
S,yi..11:
llll
Clj
il
robotniczej i rzemieślniczej i nieraz dzie11 ne roczne ze1Jrarne czivll!\ÓW Towurzy- 11llrnct\\ t:m pumy::;.11y .1 1 .vy1il . 1~ m .
.:J.·· .
n
llz1e
110.!y
W
J
li!IY
gvtl
UK.ulO
plqtt!ł\
W
UliJ
cały oczekiwać muszą na przywo!,mie stwa
„U rrn las-Clwsodim· wyda1· ące u o
I/ p rzy~•J. u 1v a11iu glo.:rna sl.luku Za. cz Ii.1 o-c10 procentowe' swym c zło""il . ar1.:,)zt0wG1llU lld ul. ·L~cty ..:: 1~1ei dwuc11
spraw.ł', a osoby przybywajłlce z Ła::;lrn pozy
teJ „l,aslrn I a1 1a1,ra.
ol::;l\
p
CgCJ.
··t
n:.
pu'\
1uLlu
1ia,
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1
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uLr:e
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1
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poszkodowanych skutkiem tylko niemieckich majątków, ~dyż pola- wego greckiejlo zgromadzenia narodo
cy swoich nie chcą sprzedawać, a wy- wego. Król był nieobecny. Prezes llli
ziemi w Siemireczu.
Ofiary są przyjmowanę w kance- kupują przerażająco dużo niemieckich. nistrów Venizelos odczytał w jego irnie
larji Najdostolniejszej Prezes1<i Najjaś Komisja kolonizacyjna, która zawsze niu krótkie orędzie królewskie o otwar.
'Yeatr polaki Zelwerowfoza. niejszej Pani Aleksandry Teodorówny w popierała rząd w jego działalności an- ciu zgromadzenia, poczem przystąpion(
„Półdziewice" sztuka w
typolskiej, musi wyrazić ubolewanie, że do zaprzysif:żenia posłów.
Pałacu Zimowym.
3 aktach M. Prevosta, Emerytura dla szeregowcow. rząd dotychczas nie przyszedł do przeICrwawe zaburzenia.
reżyserował A. ZelweroPetersburg. Wniesiony do Dumy konania, iż należy jak najrychlej rozpoHonkgong. W mieście wynikły za,
wicz.
ponieważ niema burzenia. Chińczycy przypuszczając, i1
państwowej projekt w ~prawie opieki cząć wywłaszczenie,
Treść sztuki Prt:vosta znaną jest dow nad szeregowcami i ich rodzinami wpro- rzeczowych powodów do tego dziwnego znaleziony na ulicy pijany kulis, któr
brze ogółowi bywalców teatralnych, nie wadza emeryturę, która będzie wypła zachowania sie rządu.
zmarł w drodze do cyrkułu, zabłty ze
potrzebujemy wic:c powtarzać jej obecnie. caną ze skarbu państwa wszystkim szeTern smutniejsze jest, że rząd ze stał przez policjantów - napadli n
Sa1on pani de Rourse roi od regowcom, poszkodowanym wskutek względu na polityke wewnętrzną, nie nich. W starciu zabito kilku chińćzv
młodych osób płci pięknej, zakwalifiko- służby wojskowej w czasie wojny, lub potrafi zachować w całości, a nawet ków.
wanych przez autora do kategorii pół pokoju; emerytura wynosić będz!e. od może boi się powodować względami na
Proiest.
dziewic t. j. panien, które nie popełniły 30 do 180 rub. rocznie, w zależnosc1 od za granict;;.
Kair. Zebrauie · ogólne członkói
ostatecznego bł~du, przeszedłszy jednak stopnia nieudolności do pracy. Będzie
Odezwa kończy si~ apelem do partji narodowej przesłało angielskiemt
przez wszystkie już preludja do tego ona nietawisła zupełnie od zabe1pie- wszystkich niemców, ażeby wreszcie ministrowi spraw zagranicznych 'i wie!
bł~du.
czenia majątkowego i rodzinnego szere- rozpocząć wywłaszczenie, bez którego l<iemu wezyrowi tureckiemu telegramy :
Dwie panny domowe, starsza Maud gowca i wyzna~zana będzie powracają niemożliwe jest prowadzenie polityki an· wyrażeniem protestu przeciw okupac.
(p. Leńska) i młodziutka jakobina (p. cym ze służby wojskowej bez specjał· typolskiej.
a do Kadywa wysłało telegram z oroś
Laura Duuinówna) również są przedsta- nych starań.
Wybuch kotła.
bą o nadanie konstytucji.
\\1cielkami tej najnowszej odmiany nieNowogród. Z powodu wybuchu
Wdowy po szeregowcach zmarłych
Choroba posła.
zamężnych.
wskutek ran, lub chorób nabytych pod· kotła w zakładach sormskich zostali sil·
Sofja. Stan zdrowia posła rosyj
Obydwie są na wydaniu, zwłaszcza cz.as służby woj$kowej. będą otrzymy- nie poparzeni pomocnik dyrektora, ma- skiego Siemienowskiego pogorszył si!
Maud. mająca jut 24 lala.
wały również emerytur~ rządową w wy· szynista i palacz.
znacznir..
Obydwie uprawiają jawny flirt z sokości od 48 do 72 rubli, przyczem
Burze śnieżne.
Zjednoczona opozycja.
m,żćzyznami na prawo i na lewo, a dzieci, niezależnie . od matl<i. będą sie
Ekaterynosław. Wzdłuż linji kolei
Wielkie wrażeni
Konstantynopol.
Maud wdała się nawet w grubszy ro· zna1dowały pod opieką rządu.
ekaterymńsKiej srożyła si~ wielka burza wywarło w sferach parlamentarnych po.
.
mans z juljanem de Sousberceau, a ro·
Wydawanie wsparć. podczas wo1ny, śnieżna. Oddziały Muszkietowo-jasino• rozumienie mif:dzy posłami chrześcjaną.
mans, jal~kolwiek nie aoprowadzony do biednym rodzinom żołnierzy, b~dzie wata, Popasnaja-Kupiensk, Kamy:>zewa- mi: grekami, omiianaml, bułgarami
aktu". lecz mimo to b. skandaliczny uskuteczniane ze srodków skarbu w ta-Gorko Iwanowslrnja oraz odnoga Ja- arabami.
~emści się potem na niej wówczas, gdy rozmiara eh, odpe>wiadających rzeczywi· sinowata zostały zasypane i ruch pocią45 deputowanych-cłffześcjan po.st~
otworzy się przed nią droga dó prawdzi- stej cenie produk.tów spożywczych.
nowiło działać zupełnie zgodnie ze qed·
.
wstrzymano.
gów
wego szczę2cia, gdy na prawdi: poko·
Strajk zecerów.
noczoną opozycją muzułmańską.
O bezrobociu studentow.
c:ha Maksa de Chanteł'a. a ten z rozRaHelaingfors. Policja w Uleaborgu
kom~·
w
rolnictwa
Minister
Berlin.
·
czą to sercu, b~dzie wszelako zmuszony pozwoliła stra1kująaym zect-rom na u·
sji sejmu pruskiego. oświa~zył, że b~dz~a
odrzucić iei r~kQ · wskutek ohydnych re- rządzenie posterunków w drukarniach ceEkaterynosław. Zjazd mierniczy n
energicznie takie wystąp1en~a
wel'lcji kochanka tej półdziewicy, ko- lem obserwacji, kto ze strajkujących przy- zwalczał
zwoływać zjazdy miernlcze .co'
chwalił
studentów, jak bezrobocie w 111st~tuc1e
chanka z rodzaju 111eb1eskich ptaków i chodzi do pracy.
rocznie, w r. 1912 w Ekaterynosławłll I
se·
.gdzie
Hanowerze,
w
weterynaryjnym
szulerów oeaumondu parysk., kochanka
w roku 1913 w Petersburgu.
Generał-gubernator nakaiał guberbędzte studentom ~ahczony.
tak samo mściwego i nie przybierają,i?go aatorowi, aby niezwłocznie usunął tego mestr nie Anglja
Baku~ Przybył tu rejent pęGki Na·
i Persja.
w środkach, jak apasze i alfonsi.
rodzaju obserwację.
Teheran. Poseł angielski wręczył srul Mulk.
· jakól>łna :mow, .Która w pierwszym "14 ofiar pożaru w Moskwie. ministrowi spraw zagranicznych notę z
Wiedeń. Pisma ujawniają quasi wy,
tkcie krótką jeszcze nosi sukienkę, jest
berlińskiej "Vos. Ztg. „ o przy.
jaśnienia
Moskwa W restaurac1i Burłowa przy wyrażeniem zadowolenia z powodu. za·
~harakterem sympatyc;:znym, a tempera·
jakoby przez kr~ewkzt
gotowywanym
zape~sk1
.
rząd
przez
zrządzenia
ul. Nowogruzińskiej wybuchnął skutkiem
. ment ma eh łodnieiszy od siostry.
gazu po.żar•. Siedem <?Só~ ie prowadzenia środków bezp1eczenstwa na Jerzego zamachu na wielkiego ~
eksplozji
Weso~ą . i dzielną t, dziewczynę pra„ służby odniosło cu~żk1e poparzema, 1ed· drogach południowych.
.
Franciszka Ferdynanda podczas 1ego
.
.
AIJąłby. us!dhć młody uwodziciel, lecz na z nich zmarła, stan dwóch innych
podróży do Rumunji w roku 11909 lu~
prza
s1~
0~1era
Rząd angielski nie
ona clz1~k1 staremu przyjacielowi rodzi- jest beznadziejny. Prócz tego siedm o- niel;włocznem sformowa~1u ~trazy po pod:zas manewrów tego roku ua MQra•
-oy poznaje si~ na farbowanych lisach, sób odniosło lżejsze poranienia.
kierunkiem oficerów ang1elsk~ch, ,. poz9• wach.
i zrywa nawet narzeczeństwo z cynicz•
"Vos. Ztg. twierdzi, że ~l«lm
stawiając sobie prawo orgamzaCJl talu~
Burza maraka.
,9Yfll salonowcem, oddając sw.ą rączkił
Libawa. Na morzu szaleje burza go dozoru w razie gdy~y z~rządzema qokumenty, stwietdzające wł~ krółewi•
tzłowiekowi starszemu.
śnieżna. Z pokładu statku .Rossija~ fa· rządu perskiego okazały s1~ medostate• cza„
Maud po wstr~tnej scenie z Juljanem le porwaJy dwóch majtków.
.zełt" pisze w tej sprawie: Panta
•
czne.
de Sousberceau (p. Junosza), w której
Ponieważ projektowane podwyższe_ styczne opisy • Vos. Ztg.~ i?fzypomł-!i
Pożar oerkwi.
posuwa si~ aż do wybicia go parasolką,
Kijów. W .Krks.iMwce w pow. ra• nie o 10 proc. ceł wwozo~ych stanowi· dziwne sekretne donies1enta sesbslm
dzwoni po wyjściu obecnego przy tern domys1<im, spaliła s1~ do szcz~tu staro- loby wielki ciężar, wyłącz~1e .dla h~ndlu Aerenthala. „Neue Wien. TgbJ;• pisz(
pana de Chantel na pokojówkt;;, która ż}'tna cerkiew staroobrzedowców.
angielikiego rząd angielski w1~c m1ał„na na zasadzie informacji ze źródeł paę
ma posłęć list do przys~łego miljardera
. wzgl"1zie p;zyzwolenie na ~pro~adze· dowych, że wiadomóści ,)/-Os. Ztg.~' Si
Trzęsienie ziemi.
'Ardena z wyrazem zgody na jego pro•
Wlernyj. z dnia 18 na t9 stycznia nie tego, tylko w raz~e orgamzac~t stra„ zmyślone.
(pgzycie.
Londyn. W Greamby pod pł'HW-0\
było · stosunkowo spokojnie. Dnia 20 ty dr-0gowej przez ohcerów ang1ełskłch,
Czy Arden iił zaślubi - nie.wado· stycznia dało si~ . odcz~ć ~ godz. 5 ra· odpowiedzialnych za wydatl~owanie kre- dnictwem posła izby gmin Oeor~a·
~. Przymijmniej na razie iyl~o jej po· no przectągłe wstrząśmeme, któremu to„
· Dowty odbył się wiec przemysłowcól
kł
dytu .uzupełniaj1tcego.
.
•Żij<.ia„
rybnych, na którym ucbwałołło ~
emi
.
~wy
nieustanny
zaś
Dozór
warzyszył buk podz1emny.
. Jnne panpy, których nie brak w
Pada deszcz. Wiadomości z okolic środkami zdaniem rządu ang1elsk1ego, starania u rządu o zastosowanie ~
gościnnych salonach rozbawionego dopowinien' odbywać si~ z !unduszów, 0 • ków obrony interesów artgielskłdi 'ł ·
.
mu pani de Rourse, domu. któremu brak.Derbent. Dziś o godzinie 3 mmut
siągni,tych ze zwykłych zródeł docho• związku z ustanowieniem graoią wóC
~ada chwila grozi ruina i nedza, należą 40 rano w ciWu pi~ciu selrnnd dało się
terytorjałnych w gub. archa~1
dowych.
:~e wsiystkie dQ półdziewi,.
morskich od brzegu.
mil
.
w rortugalji.
uczuć fjllowahie powierzchni.
Odllliana ta pleni si'ł i w nasz.ych
Lizbona. Minister spra~ zagramcz•
Ucieczka wifł*niów: . . •
JtosAunkacb mjejskkh a nawet wiejskich
Czyta. Z wi~zienia Wierchmeud~n nych oświadczył przedstawicielom prasy.
- sztuka przeto' Prevosta ma i dla na1 skiego zbiegło trzech aresztantów. zWlfł• że położenie wewn~trzne i zewnętrzne.
lłktualną warto~ć etyczu", Jako energicz· zawszy uprzednio dozorc~. któremu za· Portugalji jest doskonałe. Dom banko·
oy protest satyry, wymierzonej przeciw• brali broń. jednego ze zbiegów aresz. wy angielsko-amerykańsl\i zapro~onc:>·
~o bańbiące1 teJ plęmie na sumieniu ipo- towano w mieście, na ślad pozostałych
wał rządowi fundusze na reorga1~1zaqi:
łecznem.
natrafiono.
nie
Chorob-y dzieci I wewnętrzne. l
wojennej.
floty
Role pierwszoplanową Maud wyko·
Dżuma.
na.rod~we.
Zgromadzenie
AndPzeja.4'
1847.
Telefon
gała pani L.eńska z umiejętnym akcen133-6-..2
Czyta W mandżurji od początku
no-.
o\warc1e
1uz
Nastąpiło
Ateny.
~em młodej lwicy salonów paryskich,
zachorowało na dżum~ 831
epidemJi
nieszcz~śliwej i umeszczfiśliwiaJącej przez
chińczyków i 25 europe1czyków, zmarło
swe półdzit:wictwo.
chińczyków i 24 europejczyków.
Panna Laura Duninówna umiała 821
w sobotę, dnia 21-go b. m. ~rzeniósł się do wieczności. długo- '.
wzmagania sit;; epidem1i chińczy•
Wobec
wysunijć s1~ na wido,zne wciąż miejsce
sprzedawać bilety 3-ej
zaprzestano
kom
członek naszego Stowarzyszenia
letni
w roh drugoplanowe1, 1ako JakólJma, i 4-ej klasy na wszystkich stacjach linJi
B. P.
oczarowUjąc nas wdzu~kiem figurki, oźy
południowej i w Ctiarbinie.
wionej dzielnością quam:t meme w naJ·
Pekin. Wczoraj i dziś w kilku hotrudniejszych sytuacJ acti.
chińskich stwierdzono przypadki
telach
Z m~żczyzn odznaczyli si~ pp.: Zel'
•
Wdowie wyrazy współ· czucia, pamięci zmarłego cz.eść., składa
dżumy. Stwierdzono też dżumę. w o.kowero"wkz (milJader Araen) i Urodecki, licacb Czifu na dródze do T1en-Tsmu.
Jłauczycieli
1ako Paweł Le Tassiers.
przypadki
Równie dobremi były p. Maliszew- W Tien Tsinie były nowe
.'
ska 1ako pani Ucell1 1 pani Kosn~owska dżumy.
Na walkę z cholerą ~iem
w roh star.e1 de .ł{ourse. Wicehrabiemu stwoSymbirsk
asyguowałb 60,000 rb.. zas na
de Cliantel (P· 1 opoblu), możnaby za- przadsięwtiętie środków przeciw prz.e•
pod
rzucić zbytek [. zw. „gaucherie'', z któdżumy 10,000 rnbl.
rilesiemu
I
debiilty.
rej otrzilS~ilł slę dopiero w akcie iirtału.
Zeowu gwałoiciel.
wykonano
„ł-'ółCJZ1eWice·
::>łowem
PROG~~M· Atrakcja: Sjemila Sulejka, !aworytka s~łlana Abdul. Hamida~
Pozna~. Wc:r.oraJ aresztowano tutaj
lfey znakonm.:1e zgranym ausamołu 1 zaril\dzaJt&tefo wii:zieuiem garnizonoK · · k L Sans Souci Bov10 duet. Keith and Wrigth. ex
·
retyseq1, za co nałezy sft: wem, który do,uszczał się {l.Wałtu na
aoskonałeJ
Nelli, subr~~i,f~ 0 ~:in~~·sk:s2 wiazda kabareto~a. Duet Czudin. Wańka prze·
WriZ'!ęcznosć ~· L.~1weroWic.:zow1, oraz
c~ndłfrycyo.SYJ·slc1 humory~ta. Z1ltłoiska, ru„ret\ą. Lt1'łnor st Tentom, ~imna~tyq
mafoJetnieh dz1ewczynł<ach, mf wiedzają
ett Anlelty 24m„1 ~ akt powtett.~11y.
erbłk
wy6ti:pJrącym w s:i;luce i.lfiy~1om.
pa Y• r .
cych aresztowan:y"Cl1 krewnych.
8 ~~~~t~:·ś i~wacz~ta:o~r~· bBryton.' Loła-11. dtl'Gt wiedeński. CtWet,
Cz. L.
parterowi.
W sprawie wywłaszczenia
Berlin. ł\om1s-1a 1w1omzacyjna o·
~~~~~trJka. Ger~s. 1ubrotka excenttyścz.n~. Espkerant~i śpis:U~~::• e;x:~~~i;.
Hrabina de mondore, operowa p1ewacz a. . o
cJłasza uchwa.tę zarządu. który oświad
te"k humorysta. Duet Dunkas, amerykański duet. Zeże Laret, znakom1tQ
~za, że ostatnia deldaraCJa rządu w
nperetk\)wa śpiewaczka.. .
sprawie zastosowania wywłaszczenia, nie gro ~ ·
?I
8 9 PnieQM.aw1iiNe e ~ej. .. _ . .
koncwha
Począwk
jest w stanie ro~proszyc tr.os.Ki o powo-"::..._~..-......;;..-.=---~
~;!i~
osoliy
czte.I)'
nll
.
bl~e
~P~
SI'
\
Hp.
1S
~
i
-'
=
~·~:
C&'ł~·
6
i· ?~ff'A'. WiJ. ~n1 a 18 l>. 1:n„ . 0;.Óbł'.JD ~/1 ~~.r s~ł'M•~Ni ~i«~~ 1'f)\~~ •

Ważenia

teatral ne.

na rzecz

trz~sienia

1

Or.

Sołowieji:zyt ·

..J

MAX WATSTEIN
Stowarzyszenie

. . t'e CORSO''
W ,,uat1e
1

~~~~•:A·~· ~~Je»--~-~~

Zy8ow m.

fom

no~ą Theodora J•d .
dyr~d~ennie ~OWe

0

Dyrok~a fł\'łł.N1tu1e ti~'WJf;~~· ~ ~~.·~

r•

·z·1·ARN10"

,,

.

1

"

'1-

Z 12 d'odatkami

11

~~~1'g_~1A;c!!.'.'

~~azrE_Y~1skLc~_·

książkowemi

rocznie.

Pod redakc ; ą

Stanisława Bełz9.

DOBRE LEKI ·

„ZIARNO" stale pomieszcza:
„LISTY Z MOJBJ PRACOWNI", :,ODCJŁOSY OSTATNLCH DNI"
i „z, ~A. ~ULIS DYPL<?MACjl" \kroniki społeczne i p_oli!yczne)]
Pow1esc1 1 nowele oryginalne 1 tłórnaczone. Wspornmema wiel~
kich rocznic narodowych i Rocznice wielk.ch zmarłych. Pódróżi

S@Z~ykle ~odr~biane przez innych; niemasz

zaiste

więcej tałsyfikatów i podrabiań
nieudolnych niż

Pastylek VALD

Wiadomości przyrodnicze, Poe,: ;~. Humorystykę.
miesiąc prenumaratorzy otrzymują bezpłatnie tom powieśd!

i Opisy.

Co

podróży lub rzeczy naulwwych.
KAŻDY ZESZYT JEST BOGATO ILUSTROWANY.

(Pastilles Valda)

się

we własnym więc interesie zaleca
Sz. Publiczności żl!dać we wszystkich ·
aptekach i składach aptecznych

tP1 eprzedawano je

-

w pudełkach

opatrzonyob

Z dniem 1-ym roku bieżąceg'o
„ZIARNO" drukować będzie powieść historyczną z dziejó'A
ł{ONFEDERACJI BARSl<IEJ. pióra znakomitego naszego pisarza
WALEREGO PRZYBOROWSKIEGO

D&lW4'

VALDA
Banderolę.

r;:uł~; „Ógnien1 i Żelazem".

czerwoDft

JEDNO TYLKO

Pr~edpłata kwartalna „Ziarna" wraz z dodatkami mlesi~cznym\
bez oprawy wynosi w WarszClwie rb. 1 k. 25, na prowincji i V:..
Cesarstwie rb. l k. 50, za granicami kraju rb. 2.
Adres Redakcji: Now„.Swi t IO.

PUDEŁKO

PASTYLEK VALDA

Łódz, Księgarnia
Mikołajewska ~ 20.

Reprezentant na

(Pastilles Valda)

ochroni clę,
lub Uleczy ze wszystkich chorób
.dr4g Odd)"ChO'W'J'Ch

Teatr „URANIA"

Specjalista chorób skórnvch, wena~
rycznych i niemocy płciowej ,

ul. Cegielniana 34.

Dr. St. l EWKO WICZ

NOWY PROGRAM.
od 16 do 31 styczn'i a 1911 r.

FIGINIS
Nadzwyczajnt salonowi akrobaci,

A ID A
Tancerka z.

ś~iatłoleezniezy i. ~oentgeno1Nski

D-ra

s. KANTORA.

Gabinet

111

Telefon N2 19-41.

;I/

Kwiaty

śwież;:'°:śi

łs .· 1lo$łiny, f>u~iefy i wie>iee

łs

w

;

wyborze POLECA najtaniej

W.SALWA

•
•

:~ . -'~.~·

niebywałym

Dzielna )(3 4, fiotrkowska .M 189
i Zgierska X2 7.
11elef. Nr. 14-99.

·
-

1

SZCZU~Y
wytepia zupełnie pasta, pt•zygotowaIJa

gub. piotr. nagrodzona r.a szybkie i
pewne dzia1anie !.a wystawfa w Wie.
dniu w ielkim medalem złotym. Cena
funta 1.20 kop. opr6c1 pnes, pocz.

elektrycznością

i masa·

Przyjmuje od 8-2 po poł. i od
4 do 9 wiecz., dla dam od 4-5
JJO

pot

2863-20-20

Dr. I• Silberstrom
włosów i wene·
Us u w a n i e szpecących
włosów.

lecznica choróh s!1órnvch i wenerycznych· ryczne.
u lic a

~ "ólcza ńska

N! 36.
)gólne i poj edyr..cze pokoje . dla chorych . od 2- 5 rb., am buła·
t o r] Uill r!la
alezarno~nych, nO lrnp.
• Leczenie pron c 1iallii , •loe ntgena 1 la mpą Finse•
•ma G~ f~ Po_m a ye,ra i y r ąda1~ii . > wysok1eni napu:crn (arson•

Przy jmu je: c;id S do 8 i p6ł rano, od 12
do 2 i p ół po p ał. i od 4 i pół do 8 i pół
wiec z. Panie; od 4 i p ó ł do 5
pól po
p o łud n iu . W n ie d ziel~ do 3 po południu,

1072-0-0

.

1

ir aazz,ac~

•.

J·~d~u1~' krwi 1 marne\; n a

syfil is.

(;<J~z my przyj~c: ml ~ - - n rano, od 11 i p'.i ł do 1 i pói
l ~;_rl 7 -- ~;
w 111edziele i ś w ięta od god z.
9 - 10 ł
1d . 1'Z
l po! <!o 1 1 p .~l po południu. I'obicty chore na choro bv
.ko: 1.e ' •v:af"ryczne przyjmuje p · ni Dr. 2 nd· Tennen~
Cł ;t U!11 w ~":iP ; ecl z i n l >i , ś r0l'iy i fł lfll ki 0d 5 1 pul du (I 1 J'Oł.
i

pn L .

145- J 6 -

pią,knie

tre·

Barna

Znana instruwentalistka wirtuozka.

ARAM BU RO FF
Rossyjslrn·iY!~~-k~ humorysta.

Duo Jackson

Europejscy STEAP tancerze z piani~
nem na pia~ku l płycie marmurowej
elektrycznej.
.

I. 2:ejdowski
ze swojemi jednoakt6wka1ni oraz
jako polski humorysta ze swym repertuarem.

URANIA-SIO
Nowa serja obrazów.
Pod

werandą.

Rumuńskiej

Koncert

batutą.

Orkiestry ·

ka pt l mistrza

Dr. Feliks
Skusiewicz
skórne i weneryczne

Choroby

A rii dr ze ~ a

13.

Przyjmuje od 9 do 10 i pół. Pa.

nie od 4,_s po po-I. , w niedzielę ~d 10-1 fa-IJ{!).

{

Dr. med.
J. Szwarcwass r
Piotrkowska 18.
Choroby

wewnętrzne

Vitt~

Dr. L.P ybul

STOŁOWA

się cierpiącym

na

Reumatyzm, podagrę, artretyzm
Przedstawiciel SZ. FORTIE·

Moskwa, M. .Łubianka, domu

Przyjmuje o4oryołl od S - 1 r.1110 1 o~
-4 - 8 po poł„ pul• od ~ - 6 po pal;

~pecjalista chorób skórnych, wł~
sów, wenerycznych i dróg mo- ·
czowych
Przyjmuje codziennie od 8 - J
w południ'-" i od ł-8 wiećzorer~
w niedziel1= i święta od 9 -- :
po poł.

Dla pań osobpa poczekalnia.

1,B,Jl Ia.

~ 14. Do nabycia we wsx.
księg. i składach aptecznych.
2!56-26-1

uUoa

Dr. l. Klaczkin

choroby wenerycin1 I skórne

Kctnsłlnty1dw1k1

11.
Syphlllst skól!"nei weneryczna,
choroby dróg moczowych.
Prz..fjmuj o

od 8-1 rano i od
5 - 8 wiec.1. dla p i'i od 4.-ó po

poludn;!1 •

71 !3~0

Dr. M. Papieiny
A . · l!.ll~ z e r

i s

~sta

ec_i a

C::Ui'Jr~ób ko '~cyc il .
Prz-( ~\l'I:: do l i rano i c<l 4 i -pó! do
•
0 1 p0ł po południ u .
·

Uli o a P

·dniowa .

T c(efon u ~"' 16.85

I

włosów, wene·
ryczne moczopłciowe i niemocyt,
płciowej,
ulica POŁUDNIOWA Ni 2,

C.horoby skórne,

8674-0-.0

Grande Source

Poleca

nerwowe~

Niezb~dne dla djagnozy lln&lilY chetnic1ne
i bakterjologiczne wyd1iełin i krwi '~
laboratorjum własnem,
Od godz. 11 do I rani i od fJ do 1 •
p6ł. wiecż, r. 1920-12 12

.

WODA

i

Specjalnie: choroby żołądka, kiszek.
i przemiany materji (cukrowa, pos_
,
dagra, otyłość i t. d.)

G I l:\ :,T!.':t' L\'.'I' ,

Promenada 13 (róg Benedykta).

Choroby skóry,

Z. GoLa, M. Jełnic k iego

Ciara

Leczenie elektrycinośQią. elektry-:i
cznym światłem i massatem Ylh
bracyjnym.
Zachodnia 33, (obok lombatdu}J
Przyjmuje od 9 - .t i od 6-81
wiecz.. w niedzieh: od 9 - 3~
dla Pań od 5 - 6,
775-4;•!

Duet kreolski.

S, Sznitkind
żem.

D-ró~ l. f'ałi~ a,

Douglas

pięknosć.

Kaskaderzy z ich psem
--~--so_w.anym.

Specjalista choróh włosów, skórnych (piegi i pryszcze na twarzy
etc.) i wenerycznych (syphilis)

· ul. Srednia nr. 2.

._.
. __._____,______

ele-

~~~~~-or~ig_Je_r.·~~--The FLEITH

pod

Leczenie

-----...,._-~_'1;..~<I<•"'~·--·

The
Kreolska

wAptece ~.Zalewkiego wRawie

Dr~

-~~.;;~~ ~„„. . '~ ~:~;;<tm
- ~~-~/)?J·'~~~~

ś wiatełek

ktrycznych.

M.ASTRO

Specjalisty chorób skórnych, włosów, wenerycznych i moczopłciowych
Krótka M .t..
172-0-10
· .Leczenie p~omienia~i Roentgena, światłem Finsena i kwarcowem (cho·
ro.by skóry 1 wypadame włosów), prądami wysokiego napięcia (świeiba, hemofOidy) elektrolity (radykalne usuwanie sz p ecących wlosów), masaj: wibracyjny
pn.eumatyczny podług prof. Zabłudowskiego (niemoc płciowa), kaustyka, (usu·
_wa.me brodawek) Endo i oystoakopja (oświetlanie organów moczóplciowych).
elektryczne świetlne kąpiele i gorące powietrze.
Przyjmuje ·o d 8 - 2 i od 6 - 9, dla pań od 5 - 6. Osobna poczekalnia.

i

tysi ą.cami

St. Olczaka,

.2010-- 1

Or.

rsd ia .M

~.

Szumacher

ul. Nawrot 1i 2. 4433
Przyjmuje od 8-101/2 rano i od
6-8 pop. Panie od 5-6 pop~
W niedziel<: i świc:ta od 8 godz.
rano do 1-ej po poł

Dr. teyberg
- - Krótka 5 - Cimroby w e neryczne,
pło iowe ł
Ól'F
;~~

Rozhlad jazdy pociągów lodzkich wązkotoro,vych
KUR!ER

ŁODZI<I

-23 stycznia 1910 r.

39. Zia·o, a
1

Specjalisika u. ironwn 1d
W- Prof, Pani LIDJA POUAKOW
przepowiada bei. ·omyiek cal

elektrycznych Kolei Dojazdowych
na 1inji

Lódź ~

.Aleksandró"W.

życie każdego człowieka. Przyjn

codz. od 11 do 8 viecz . w pr
d1iałki

i sobotv od 6- 0 wiec,

<

-

w

W dni powszednie

d n i

J

świąteczne

17:,

10-J

~
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Chiromantka D. ZonanB
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drobne:

A A tutu
I ub Po I itech

Potrzebny student l11s11

Technolo;.!iczneg1
ni ki Rosy· ~ !\ : e Ili Iu
IV kursu, na godn ny. Oferti

TANIEJ

M

SD<:C<>rowa 21 m. n. "/ó--2JVleOle 0trnzyJnit ao sµrze

A

• dania ta11io: krede11s, stól
garnitur mebli salonow~

krzesła,

bieliźniarka

tremo, szafa,

z lu
urny.
wa1nia, biurko, otomana, grama
fon, zegar, lampy, obrazy, ma
szyna. Główna 42 m. 91, w dru
strem,

•

żej ilości:

do 9 wi ec ' .

~---'·..,_.
' . ·., . ~ !D.ii...'..---·---

"

Doroczna wyprzedaż
wyprzedaż

rano

Ul. Nowo·Zarzewska lórn. 6
front. I p iętro.
179- 4-1

·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!~!!!!!!!'!!?!!!!~!!'!!'!!!~!!'!!!!!!!~~!!!!!!!'!!!!!~!!!!!!!!~

Moje. tegorooma

I

j

lO

•

@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!!!!l!ll'

słynna

WszecL:- .. .. towa

Od 25 do 506lo.

łóżka

z materacami,

giem podwórzu.

207-2-2

F

ortepian z dobrym tone111
czarny, w dobrym stanie
sprzedam. Andrzeja N~ 49 m. 6

poleea z dniem dzisiejszym w du-

197--2--2
ramofon koncertowy, 4o p}yt

G

sprzedam za bezcen. Widzew
ska .~ 40 m. 6.
t 45-2-

. za mieszkanie (kuchnia)
µ0Lrzebn1
K
lul
49
ob1eta au

Rbl. 12.

ieraz
Rbl. &40.

.f

•

powłóczyste

z sukna1 szewiota oraz z materjałów fantazyjnych~ w najlepszych gatunkach, elegancko wykonane, stebnowane lub przybrane. 8pódnice układane, pomiędzy któremi są
mod'elówe w '.niobywsle tani~h cenach. Spódnice angielskie daw1 niej 2. '75~ teraz 2 rulile.
·
Nizkie ceny Ją godne podziwienia, wobec czego polecam
wezesne uabyeie.
r. 24-4-1
. angielskie

zapłatę. Nowo-Promenada ~

Wartość

--~

pracownia sukien.
207 ·-1
apusta kwaszona, kilkanaśc1
beczek, iest do sprzedania

K

Rbl. 8.

Wiadomość: ulica Młynarska

w sklepie.

kanie wspólne dla kawalerow.

mte obiady. Pańska 9·-34.
.
194-2-2
- agm
arta od J)8Szpor u,
•
wydana z fabryki Eisenbrauna,
'.lla imię Józefa Kuchciaka.
211-1-t

?i O. Rochmana:
wystawione przez - przybłąkał się
1)
74.Dó
weksle,

N.

rubJi

śniadej.

pies, dog,

odebrania

maści zaginął

za zwro-

61

199-3-1

apusta kwaszona,
beczek, jest do sprzedanie
K
Vv
ulica
65.
sklepie'.
199-3-1
' aszy
bęl:>entwwe, uznane ze
M
najlepsze, w
cenach
1tilkanaści1

iadoąiość:

Młynarska

w

ny

różnych

Aleksandryjska 34, róg Francisz·
kańsldej.

164-6-1
auczycielka 1ęzyka polsktegr
udziela lekcji literatury i .ni

Piotrtow~a~~. Emil Sehmeehel Plotrtowsta~K

okój umeblowany oraz miesz,. .

posługi

N
numer

dorożk~rski .M

865. Łaskawego znalazce

storji.

PiotrkowsKa JQ 53, Iłl·1

piętro,

od 1 -

3 godz.
7s-lO-l
rzebne z dol n e podr~czne
Sklep damskiej konfekcji, ul
Konstantynowska .X2 1. 200-2 ·
wma1ątku
Janików, poczt
. Przysuchą z pomi~dzy sti.
krów holenderskich do sprzeda·
nia do wyboru dwadzieścia p1
150 rubli sztuka.
120-6-

u- po

) rubli 74 ~op. 13. l·SZ}' płatny tern koszt~w na ulicy Nowaka prasza się odnieść do właściciela
w dniu tSIIll, drugi Płatny 30jIII ~ 6 m. ZZ.
210-1-l
na ul. Oficerską ~ 5 Wilhelm
na zlecenie s~. Bryezmana, ZO• pot{Ój umeblowany z wygoda- Nike!.
184-3-3
stały nlepra~me przywłaszcz~:>ne.
mi do wynajęcia z całkowi- stowarzyszenie sług 1cat01icldct1,
Zastrzega s1~ przed nabyc1~m. t~m utrzymaniem lub bez. PołuCegielniana 4, ma do umieszSz. Bryczman.
141-1-t
dniowa 20, 1 pi~tro mieszk. 43. czenia służące z dobremi reko·
187-2-2 mendacjami.
203-3-1

