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Prenumerata w Łodzi wynosi rocznie z odnoszeniem do domu, · przesyłką pocztową ua prowincj~ lub
do Cesarstwa: rb. 8 kop. 40. Półrocznie rb. 4 k. 20.

-~

Cena ugłoszeń: (.sza strona 60 kop. za wiers
lub jego ft1i•ce, nadesłane 50 kop., neJ<roiogi i re•
k1amy 15 kop., ogłoszenia zwyczaine 10 kop.; Orobnt
ogłoszenia 11/ 2 ocop. za wyrat.
Ogłoszenia zamiefscowe: I str.SO koi>., reklamy po

kwartalnie rb. 2 kop. 10, miesi~cznie 70 kop.
Za przesyłkę zagranicę dolicza si~ 60 k. miesr~cz.nie.
20 k., zwycz. , _, I~ k. za wler:;l pelito"Nyłub je~tl miejsce .
TELEFONU ~r. 253.
Zmiana adresu 20 kop.
Adres tełe{!raficzny: .Łódf Kurjer•
· Ręko~ów nadesłanych redakcja nie· zwraca, za artykuły nieoznaczone z góry ceną, honorarj6w administracja wypłacać nie hQdzłe.

a.Aiitn."'.12 w oołudnle I od 6 do 7 wlecz.
ad 8 rano do 8 włec:z.
· -~~ac:la
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~gentary: w Łodzi Biuro ogł. "Promień'„ Piotrkowska 81. W Pabjanicach A.. Wadzyńskl, Zamkowa 416, róg Długiej. W Zgierzu Al. Bielas, Poczek· Tramw; Nowy Rynet,
CZllE PRAWO przyjmowania ogłosze' w Rosji, za granicą i wKrolestwle Polskiem, oprócz Łodzi i okoliey, oddane jest Domowi Handwwem11 L. i E. :'.,stzł I S-ka
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1iełna~te !'rzea~1awienie a1a prenumeratorów „~urjera ~óazf\iego'~
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W-e środę, dnia 26•go stycznia o ~odzi~ie 8 min; 15 wieoz. daną - łuidzi1
znakomita far!J& francuska
.

~---Kontroler- wagonów ~ypialnych~~
nabycia w administracji „Kurjera Łódzkiego", Zachodnia .N2 3 7, codz1eń od Ił· 9 r. do 8 wiec:i
do godz, 5 po po.ł. 'Reszta blletów sprzedawana będzie w kasie teatru od god~. 8 po poi,
Administracja sprzedaje bilety tylko za okazaniem ł~witu od op-łaconej prenumeraty za miesiąc styczeń 1_911 roku

po za~Olł„Cłl praw e do połowy cenach są do
f:iprzecJat w administratji trwać b~dzie codzień do środy 25 stycznia

~

we

•odę,

j o po cenach

zwykłych.
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W jesieni roku
li sie

słuchacze,

iż

wejść

staraniem e;rnpy malarzy

zwykle.

łódzkich.

g. 11 wieczór. - Cena wejścia rb. 3. - Panie
d94--!>-1
maski; panów - strój balowy. ·

ubiegłego dowiedziezostała kreowana
nauk społecznych.

Podczas gdy si~

wymaga od profe.

sorów uniwersytetów katołicf<ieh złoże.

nia anly-modernistycznej przysH:gt •._podnowa l<atedra ela
na wydziale teologicznym. czas gdy Rzym surow·o prześla<Juje naj·
od l«>ścielnych
Powołany zaś został na tQ katedrę ks~ mniejsze odstępstwo
-~łaJe 'Sl~ sam~
t~adycji,
i
~og_matów
Zimmermann z Poznania.

Stało się to

NłEZBĘDNY

KREM i ELIKSIR do zqbów
zbadany przez urzędy lekarskie.
(Wiedeń 3 Czerwca 1887 r. i Paryż 3 Kwiet11ia 1890 r.) Przy użyciu zęby pozostają
u:• czyste, białe i zdrowe. t 73; 1S

lt„t.EllDARZYK.

=

Wtorek, d. 24 stycznia 191-1 r.
Ozlł: Tymoteusza.
~:

Nawrócenie

św. ~awła.

I

vv

·sprawie tej poseł Daszyński
wnió~ł w parlatnencie wiedeńskim inter·
pelację do' ministra oświaty, którą po·
niżej cz~ściowo

przytaczamy.

Od dłuższego

ucząca młodzież

czasu domo~ała si~
Galicji kreowania no-

wych kat-edr nauk społecznych, specjal-

nie

zaś

katedry socjologii. Od

~łuższ.e·

go czasu wskazywała młodzież na zduiniewający fakt, że nie tylko istniejące
katedry nauk społecznych są obsadzone

przez ludzi mniej , lub wi~cej klerykalne·
go kierunku, lecz że ponadto ci profe-

soru\Vie, . będąc

zatrudnieni zawodowo

p~1ityltą 1

że

.,.

-

,/.

prawie,.

nie

wykładają•

ttt&~ 1m1·
Przedmiot, wykładany pTZez tego JStmenie teoło czriego
~ą. ,
profesora, został oficjalnie załytuł'OwanJ wersytecft mrriltiZDą ·
społeczn~
.Chrześcljańskiemi naukami
Co więcef ~ . ,~. iostałą
mi", dla uzupełnienia zaś swoich wy. ł~reowana kattfdr.a ptzea1łiiótli' całkiem
kładów z tej dziedziny, . ogłosił ks. Zim·
ea:I~tyqiii•
naukowego, bolflem
mermann p n b l i c u m. To publoum nie
~ał(ł. fe,~
ctrrześc~kiefO, to ~
miało siE: odbywać raz w tygodniu pod ditoq;drne og~ Iftl • . „ tn t .1~)
tytułem 11 Społeczne i gospodarcze orga- dziedziny. .Dlaczego-? w. 1ak1m \,celut
.
nizacje w Wielkopolsce".
Akademicki _senat po'Wi~af-słttcJut~om
Zanim przejdziemy do charaktery· na swoje usprawfedliwienie'>i z~ to publi·
styki tego niezwykłego profesora. który cum zawdzięcza swoje istmenfe .l\ia ini.
z pewnoścją nie ma równego sobie na cjatywłe s•natu ani ~ ~łogicz<
żadnym z 11niwersytetów całego świata, ne20 &ióry zapropol'fO'wa1 . ks~ Zimmer·
1
dodtimy jeszcze parę słów dla 05Wietle· mannowi 6 gocbfu z teotogjl, ale. że
nia powyżej przytoczonych faktów.
wszechmocny na unlWersy'tecie <'.~kow·
Przedewszystkiem poco była po· słdm kardynał Puzyna uwatal p ·dosta·
trzebna nowa · katedra na wydziale teolo- te:czne 3 aodzttiy; WObec teg<l'i_dod(lnC
gicznym, który i tak ma aż 9 profeso- dla uiupełnienia !t:l1no publlctfm." Je~t
rów 1 a tylko 90 słuchaczy. Tal\: ubogi to tłomaczenie niezdarrw, pra~'1&1WJ~li<I•
w ·katedry spoteczne uniwersytet potrze- wiem zamiar . by.t inny.
buje wykładów z socjologji, z historii
Chodzi tu o roz.sierae~ł w.~
rozwoju gospodarczego - dają zaś mu

jeszcze

jectną katedr~ teologiczną~

Oczy- teologicznych na słach•e2!ł fi\tłeckłcb

wista, działały tu jal<ieś uboczne wpływy. wydziałów. Chodii tu o s)słflnatyczn~
Tytuł „Chrześcijańsltie nauki„ za- klerykaHzacj ~ jd napół ~erykaHro\ri'
wiera sprzeczność w założen~u. Naulla nego uniwer5ytiei'n: . Chodzi ~1... O Jff)Wą
bowiem jest oparta ta zasadzie nit:zależ· zdoiJycz dla woJuJącego kleru, f'kt6r1

nego, swobodnegQ biidania.

wobec pn:&śladowań we Fumcji, i ·Pot

fugaljf

staje

si~

coraz bardziej bezczel- silny

wpływ

na

t~

potE:źniejącą

troską przywódcy klerykalizmu na nieudolność swoich krakowskich agitatorów. Oświata zaczda
robi~ powatne postępy. Musiano temu
tame położyć. Sądiono, że taką tamą
stanie się l<s. Zimmermann, zwolennik

z

między

broszurze tej,

W

Chodzi tu jeszcze o jedno. Oddawna
już spoglądali

klasE: pewien

gość z

GaFc'. i i

stał się

świad·

uniwersytetu tkwi w tern, te nar:rncono
im podobną osobistość na nauczyciela
zamias! !la.ukowei ~ocJologjf, otr!yrnarl
„chrzesc1 an s ką" soqologie, zamiast pre•
fesora-agltatora. A więc protesty słu"
młprawledli'
eh aczów są zupełnie

postępowania „ Pani" .
jest dopiero ks l ąd z pod
razem nawiedzi ła
pantoflem". Innym
księdza panna Tykelmann: ~dy gospo ·
dyni ksledza skrzyczała i ą po grubian ·

surowe~o
zawołał: „ A to

Idem

(str. 58).

nym.

innemi,

roipatruje lcs. Zimmermann związek po·
mh:dzy wyznaniem, a płodnością mat•
żeńską. Zdaniem jego katolicyzm potę

sku, tamta odpowiedziała: „Co tak Ró - wione.
mnie powstaje, ja przecież nie
Grożenie rele~a cj ami z tego powo•
ducha ofiary uzdalnia się małżonk6w, jestem Rózi księdzem, żeby na mni e du iest niesłychaną próbą pozbawtenlir
brutalnego zgniecenia wszystkiego, co aby ciężkie zadanie rodzenia, wyżywienia tak krzy czeć". (str. 54).
wsHlkłel!ó
k ra k owskle~0 uni wersytetu
Władza duchowna p owoll się upoka i wychowania dzieci brali na siebie
jest postępowe, zdrowe i niezależne.
kredytu i dr~cz nlA wszystkich akade,
rzała przed świecką: „Z początku dawajakie są jednak kwalifikacje nauko• (Str. 16).
mfk6w. z wy j ątkiem 90 teologów, nau•
To jednalc wprowadza pobożnego łem rozporządzenia. potem wyrażałe m ką na wszech nicy w ten , p o~ób sponie"'
we nowego profesora? jakie są zasługi
dla wiedzy? Co za dzieła napisał ks. .badacza• w zdumienie, że we Francji, życzenia, później prosiłem ją, następnie wieranej .
zamieszkałej przez samych katolików, gniewałem slę, wreszcie nie chcąc się
Zimmerman?
Szczególniej skandallcznem naduży~
gniewać, wyjeżdżałem na dwa dni z do Prace te składają się z kilku bardzo ludność jednak sic: zmniejsza.
ciem jest prowadzenie przeciwko uczest•
Umie on to objaśnić tylko w ten mu i co miałem jei powiedzieć, pisałem
ficz"y~h rozprawek .
nikom protestu obok śledztwa dyscyp_li.:
Oto „ble Bank Przemysłowców il1 sposób, że we .Francji socjaliści i maso- jej z drogi". (str. 54).
- takie śledztwa policyjn e•
narnego
W domu księżym hodował się ma- go
Poseri" małych rotmiarów rozprawka ni uśmiercili „ducha ofiary", pisze wo•
senatu akademie("
żądanie
(na
sensacyjna, napisana po niemiecku, da. bee tego: •Tam, gdzie katolicyzm pr~e~ ły piesek, o nim ltsiąd~ pisze tak; „po- kiego).
lej szereg broszur agitacyjnych przeciw stał być żywym w sercach ludnosci, nieważ był najsilniejszym wązłem 1 jaki
Tym za~ słu~hactom, którzy rob tą
60Cjalistom; w końcu osławio!la obecnie tąm tet owoców nie okazuje na ze• mnie łączył z babą, nazwałem go syn- utytek ze swego ptawa jako O!karżeni
w Oallcjf ksiąteczka: .Moja pani ciyll wnątrz pod wzgl-:dem płodności małżeń • Idem". (str. 64 ).
odrnawlanla zeznali, gro I seu t ltd
Dziwnym jednak zbiegiem okolicż·
.
~rzyczynek do psycholó&ji księżych gos- skiej• (Str. 16).
karą dy1cypJi...
jednak kwiatuszki ności postanowił ks. Zimmermann po- domicki betprewnfe,
Najpi~kniejsze
~odyń•.
narną!
znajdują się w iuż wspomnian.ej bro- zbyć się tej nieocenionej gospodyni. W
Interpelanci zapytują przeto:
Niezwykłe to dzieło, które zostało
szurce dzisiejszego profesora umwersy• tym celu umieścił (str. 76) następujący
„Czy jest pan młnl~tł!t ołwlat~
częściami przedrukowane w feljetonach
tetu ks. Zimmermanna pod tytułem inserat w .Przewodniku Katolickim":
śkłonnym wziąć w obrohQ prawdzi·
prasy opozycyjnej, a zawierające, jak to
.Moja baba, przyczynek do psycholoW ZWIĄZEK MAŁZEŃSKl
wystE:·
wą naukE:, w imieniu której
ponitej przytoczone cytaty dowio:lą,
gospodyń", któr~ począt~o
ksiątyoh
gii
pragnęłaby wstąpić
puje młodzież uniwersytecka w Kra·
śmieszne i głupie szczegóły o pożyciu
wo była drulmwaną w gazecie "l<ufJer
kowie, to znaczy:
ks. Zimmermana ze swoją gospodynią,
PANNA
Poznański", a następnie została wydana
usunąć takich dziwnych profesorc!hv,
a)
ostatecznie ośmieszyło .profesora• w
przez l{sięgarni@ św. Wojciecha jako w sile wieku~ przystojna, zdrowa, ogól·
ks. Zimmermat1 wobeć braku1
jak
Galicji i w innych krajach Austrji. Zaprzeszło
ltsiążka, kcóril sprzedawano po 2 kor. nie szanowana, posiadająca
naukowych kwalifil<atjl,
wszelkich
chodzi pytanie, c:zy było zamiarem władz
etc.
marek
4000
krakowskiego unl.c
senatowi
polecić
b)
uniwersyteckich tak bezlitośnie ośmieszać 80 hal.
ekspedycja
Zgłoszenia przyjmuje
Ponieważ jednak „baba ks. Zimmerpie·
przedewszystkiem
aby
wersytetu,
przesławny uniwersytet?
manna była niezadowolona z tego lytu- .Pn:awód11ika" pod literami R N. 2225.
nauki
Jęgnow ł ducha nowoczesnej
Z innych 11 prac 11 ks. Zimmermanna .tu. wiąc został tenże w nowem wydaniu
Chociaż w odpowiedzi na inllerilt
i wpłynął na młod1:feż w tym kie~
jedn~ z dłuższych, bo aż 70 stronic za· zn~ieniony na .Moja Pani, przyczynek wpłyni:ły róż.ne mniej lub więcej pon~t
runku.
wierającą. ~ est; 11 Kilka zdań o potrzebie do psychologii l{sit~iych gospodyń"„
ne oferty) str. 17 i 8), wolała 1ednak c) znieść wszelkie policyjne szykany,
działalnóśc1 społecznej duchowieństwa•.
Pozwolimy sobie przytoczyć kill(a panna Rózia jeszcze przeJ lata całe ks.
broniąc akcji wrogiej nauce, i uspo~
<..Poznań 1906).
autentycznych cytat ~ tej znal\omitij Zimmermanowi wierną po1ostać.
koić młodzież akademickłł, że nai·
jest to poniek4d udzielanie wskazówek książki!
Wdzięczny ksiąd:t ośwladQia. że by.
starszy uniwersytet polski nie stanie
duchowieńitwu, w jaki sposób może
„Po cebuli doznaj~ zgagi i przypo· ła ona dla niego tern. czem dla morza
się przytuliskiem obskurantyzmu o.
pozyskać dla swych celów, te szkodzą minań aż do nastf:pne20 dnia. Jestem slrnlisty brzeg. o który rozbija się ono
raz klerykalnej, antynaukowej de„
dla O!Wia~ sżczere masy. szczególnie wtedy smutny i 33 i jedna trzecia pro· z żywiołową siłą (str. 134 i !>).
magogji?"
Wszystlw to istotnie czylamy w
centu niezdolny do pracy. Błagałem jq
roP1?!.~~e. _ .
Zamieszczone powytej din , aczer•
Autor radzi zatem taktyki: zmienić więc ze łzami, iiby nie brała cebuli do książce ks. Zimmermana, którą on wy- pnięte z interpelacji posła Dasz}'nskłego
dał pod przejszystym pseudonimem "Tek- doslrnnae oświetlają eprawę, tak iywQ
i zasugaerować robotników, że kościół żadnej potrawy" tstr. -ł7).
jednakowoż potrawy jak i pried- tahder" (co znaczy po grecku Zimmer· obchódżącą na~z pOl~ki
się także troszczy o materjalno interewy
o"oł postę·
tem miały posmalt cebuli, chociaż „ba- mann-cieśla).
robotnika.
po wy.
Nikt zresztą temu nie zaprzecza, że
„Apologetyka czynu, to najlepsza ba" zaklmała si~ na wszystkich świętych,
autorem tej
Zimmermann jest
aµologetyka. Gdy robotnik bt:dzie miał że jej nie uiyw". Wówczas zakractr się ks·
świadomość, że najbliżsi mu przedstawi- l~siądz do kuchni i przekonał si~ z
książki.
ciele kościola nie zadawalniają siq po• leścią, że miała Jej pełnił szufludę".
Klerykalne zaś pismo „Głos Naro•
cieszaniem go niebem, wtedy nie pójdzie \Str. 53).
du" w Krakowie wyraź.nie nawet \o po.tsaba" trzywala księdza . bardzo twierdT.a· Nic ~\ę.c d7,\-wnego, że 1en
napewno 11a manowce socjalistyczne
mln.
O O b copłemle ~cy
os\r0 .grzmiała i biysl\ała s1._ ... (stJ. elaborat, gdy się stał znanym w Galicji,
(str. 15 )~
ko·
ministefJUttl
W
i.
ctcj
k
komuni
szanownemu
swemu
ona
Kazała
'47).
Dalej radzi ks. Zimmermann, w jaki
wywołał wszędzie burzę wesołości. Pow·
się przystosowywać kiery• panu zostawiać drzwi kuchenne otwarte; stał nowy projekt wyprowadzić „moją munilrncji utworzona została pod orzesposób
kalny agitator do psychologj1 robotnika 1~s. Zimmermannowi przeszkadzało to w babę" na scen~. jako bohaterk~ utworu wodnictwem r. t. Dumitrasiki komiija
specjalna, l\tóra ma za zadanie prze1·
i przyłącza si~ do zdania arcybiskupa jego „badaniach''. ale jego prntesty nie dramatycznego.
osób
Teodorowicza, że ttPismo prawdziwie odnos1Jy żadnego slrntku.
Wówczaś wielki „badacz" profesor rzeć prawa dotyczące dopuszczonio
$łuż·
na
rosjan
nie
i
nieprawosławnych
„Pani•,
jemu
rozkazała
Następnie
ludowe, musi mieć po m· k mejako raZimmermann wstydząc sfe swego głów
ministerjum.
tern
w
bE:
od
drzwi
zamykać
domu,
z
wychodząc:
dykalny" (str. 61).
nego dzieła, wycofał je z handlu k!:iię
l<omisJa według informacji "N.
W drugtem .dziele•, zawierającem pokojów. Gdy raz tego zaniedbał, zna- garskiego.
14
m połotyć kres panowaniu ob ,
Wr.
następu
drzwiach
przy
tabliczce
na
lazł
63 stronic, p. t. „Znaczenie stanu robot·
Prawie cały nakład został zniszczo.
I/I słuibie l'.óleiowej.
<.:oplemi~ńców
jaotwarta,
„Sypialnia
przestrogę;
j~cą
rnczego eila społeczeństwa i kościo:a"
ny i zaledwie kilka "bab" zdoł no uraU Przepisy o szkołaoh
stwierdia bystry l'iiildz. ie rol>otni!\ dalnia otwarta. to p rze,1e pęlmąć trie- tować przed sadystyczną nami~tnością
rolniczych. Ze źródeł urz~dowycl l
ozybko się rozmnaża, 1 wobec tego w ba •L (st. 63).
ojca duchownego.
Gdy ks. Zimmermanna nawiedził
bc:dą wydane
Niesłychana prowokacja słuchaczów i11formują, że wkrótce
mt ręsie kościoła I zy tdobyć możliwie
guje płodność:

„ Przez systematyczne piele6nowanie zia na

.uo-

Wł adomości

-

ogólnę.

~

*

ma

tji, uświadamia się powoli za pomocą
oświaty. Nauczyciele jego, słabi, bezwolni, przesiąkni~ci rutyną lconserwatywną, pozytywną, utrudniają postępy.
Kobiety inteligentne, pełne dobrej
Spisał Czeaław Lubicz-Czyński (Punar·Bhava). :ii= ==
woli, z gorącem sercem, przepełnionem
miłością dla narodu, rozpoczną oświatę
narodową, zaczynając od siebie •
Kap.tanki te zaniosą pod strzechy
ten dobrobyt, ale rozporządzenie rządo·
(Ciąg daiszy).
wiary i oświaty.
kaganiec
we zapobiegnie ruinie materjalnej chłop·
dla
Nowa era rozpoczyna si~

l?rzepowiednie na rol{ 1911.
== ==

••••••

Nowe fabryi<i

południowych.

broni

w gubern,ach

ków i rolników.

wojennych i han-

~ana przez rząd.

łach, cerkwiach, urz~dach nie zmniejsza·'.
ją. si~.
Szczęśliwy rok dla profesorów, adWyjaśnienie kradzieży brylantów ~
wokatów, przemysłowców i .•. zręcznych Cz~stochowie - zdumi świat cały.
merkurycbl •••
Ozdoby, drogocenne kamienie, zło„

Rosji.

R e l i g j a, o ś w i a t ·
u k a.
t
z
s
d!owych.
Nowe sieci kolejowe.
Mistycyzm potęguje sic: w Rosji.
Flota nadpowietrzna zmonopolir:O· thnny żądne wiary, szukają Boga, DoBudowa statków

dusznem. W Moskwie dobrobyt! Miai •
ta fabryczne i przemysłowe przepeł11 lo ·
ne oszustami.
Warszawa staj~ się środowiski ni
handlu, ze szkodą dla nauki i s!tul<!.
mniej nli w zest,
Pożarów wldze
łym roku.
Liczba c!zieci wzrasta. Ludność Ro·
.
sji wzmaga si~ znacznie.
Kradzieże w klasztorach, kośc10 ....

broci, Miłosierdzia, Sprawiedliwości.

P r zes t

~

R 6 ż n e„

k i.

p st w a, w y p a d· to, świecidełka, 1asne szaty itd. podro··
żeją, gdyż bedzle to rok Wenery.

Cerkiew prawosławna tolerancyjna
I w tym roku przewiduję epidemję
Cholera w Europie, Azji i Amt:zezwala na nowe zgromadzenia religijne. samobójslw na tle erotycznem, pojedyntykrocie
b~dzie
liczyć
Spirytualizm
Włady
Budowa portu w Rewelu,
·
l<i, spowodowane intrygami kobiecemi.
ryce.W Aus t r11„ s1·1 ne walk"l par tYJne.
sięcy nowych adeptów i depcze szkoły
wostoku i Abo.
Cholera przejdzie granice i zabieZmiana dwuch ministrów. Zaborze·
Podniesienie wyrobó N futrzannych. pozytywne.
rać będzie dalej ofiary.
nia w Galicji.
Krzyż Zbawiciela odnosi tryumf.
· Monopol tabaki i tytoniu.
Przepowiedziana dżuma r. z., może
Wstrząsnienia dynastyczne w Serb;1
Martyniści rosyjscy propagujący ideWprowadzenie nowej loterji.
wygasnąć, dzięki energji środków lecz•
Bułgarji.
i
ały wiary i miłości - stają siE: podpo·
i<onstrnkcje gmachów rzMowych.
niczych i modłów wiernych •••
Bolesne wypadki w ro~inie król a
Rozwinięcie sieci telegraficznej i por· rą wiary i tronu.

Nowe odkryc~a na polu
~owy materjał wybuchowy.

Widzę

CÓWt! I.

Dobrobyt Oi!ólny wzmaga
ki urodzajom ziemi.

Banki

podwyższają

się dzię

procenty z po·

wadów operacJi·
Akcje metalurgiczne

nQtwją ~w~.tkę,
rGwnież kopalnie złola, żelaza, ołowiu.
K rach kop al ni zło t a.
Ll an~r uc two 10warzystwa zagranicz-

11ego.
Zbei.e, 0wHe. alaj~ '"'fity płftn.

·

Widz~

syrtdyi<aty

Zagranica .

techniki. -

ehca.ce

wyzyskać

okultystów,
deu obóz.

zespolenie si~

spirytystów,
mistyków, teozofów w je•

Smierć dostojników kościelnych.

Wybory nowych biskupów.
Rewizje klasztorne i wykrycie nadużyć.

Choroby płciowe, gardlane, raki u rumuń'ikiego.
kobiet, zetburz enia nerwowe, psychozy,
Choroby na dworze w Atenach. Za·
eh oroby płucne, zaburzenia mowy, po- burzenia narodowe. Kryzys.
ronienia, o to choroby r. 1912.
Węgry chcą autonomji zupełnej i
Kradzie ż e, oszustwa, r abunki wzm a·
gają si ę.

.
Procesy rozgrywac

Wzrost Mar jawitów w Petersburgu, 1ym roku wyrządzą
wadze narodowej.
na Litwie.
Nowy kościól

w

Petersburgu.
M~sj onarze przybywają z zą flr~'lfcy.
Naród rosyjski pogrążony -~ ~.oa-

Trzęsi e ni a

z.iemi

Rosji.

w

Peiersbu rg u,

.

s ię

wiel lHl

osobnego króla.

.

mające

sz kodę

·
stanie

Włochy zrywa j ą a ł j ens.

Wzrost v.:o,

no-mularzy. l\atastrofy. Wulkany. Z::po·

p ow tarzają s i ę

ż ycie

w

lew. -

w
Sifł

Upa.dek
tlł>li. J~uici

pa piestwa.

Wpł) w

na pon1oc.
· '1lQk nast.)

l'em

KURlt::J<

18'.
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t

roku.

Zamiar ten jednak udaremiony zo- Voltaire przy niezmiernej swej złośliwo
przep;sy ogólne, ułatwiajające osobom
prywatnym i różnego rodzaju stowarzy- stał przez polic}ę która usunęła Heljodo- ści, śmiał się zawsze jednym tonem a.
6 Taft o możHwości wo;szeniom zakładanie praktycznych sikó ł ru z teatru.
6 Biczowanie„ „Wecz" pisze, ny Prezydent Taft v.-yraził na baukiero1n·czych, ogrodniczych i leśniczych. W
sprn\\·ie tej zażądano opinji w.ładz ad- ie w wi~zieniu wołogodzkiem, po zna- cie Towarzystwa pensynwalskiego kopawśród nieczność ufortyfikowania kanału
nym procesie i zaburzeniach
m:nistracyjnych.
· O ile i w jakim stopniu przepisy więźniów, kary cielesne miały być sto- namsldego.
Prezydent uie może już dłużej taić
nowe l.;ędą uwzględniały warunki spe- sowane względem 161 więźniów, ukaramożliwości wojny, pomimo zapewnień
cjalne różnych „kresów" - nie wia- no zaś tylko 59.
W liczbie oćwiczonych był młodzie niektórych mocarstw o pokojowem ich
domo.
if ~,,.o;h!ĆP Clad prasą. Z ini- niec Altruszajtis, u którego podczas e- usposobieniu.
.:jatywy preze:>a l~ady ministrów Stoły gzekucji puls podskoczył do 132 udepma przy niektórych gubernatorach u- rzeń na minutę.
Pomimo to (z powodu oporu) A.
tworzone będą posady urzędników, których obowiązkiem będzie mieć nadzór otrzymał zamiast przepisanych dziesięciu,

C

działalności

:we uwagi o

Stolypinowi

1Emer17łura

6

Szwartza.

Był.i mirister oświaly Szwarlz, jal<: donosi „R:~cz", otrzymat emeryturę w su-

i

l;'en11~ku róż n ych dzienników.

C Etaty policji.

Z LITWY I BUSI.

60 balów·

miesiąc za
n~f ejscową i co
gubernatorów składać
pośrednictwe m

pras4

11;.d

mie 18,0CO rubli. Prócz tego, jako

Prezes Rady

słul:o11y profesor, pabiera

111ini~1rów wnió:l do Dumy szereg ustaw
w sp1 aw;e utrzymania nadal powiększo
nych clatów poiicji w różnych miejscowo..'.c.;:tch państw:::. We wszystkich tych
.ustawach 1-lfezes ministrów zaznacza, że

emerytur~·.

6

Z~og;

za-

on 3,000 rb.

X

Szkoła

w Humaniu.

Szkołą zarządza

przeciw
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Z Car~·
przed.::ta w1 e-

1He~jO" Gir.

1.e

ą,

u . „.(J._,

pu<.lczas

1nur~m1

tJl(li• )' lllllitll

l\la1.t ztoru"
rłtljUdOJ

. .... " ' i 'J\ u •..~ ~u.~u;;tuw1enia.

du
W

SWÓJ ~1ę1..Ko
Tł11czą

ryWJC ::,l~i!I

;. (1 W

M ęJ1..y

.i1ałi.eust ,r,, 1..1.

utyli smiei1:& ;)i~ peł11it:jszym śmie·
d1ćin, u c:!uoyd1 sn11ccl1 brznu cz~stu

Groszowy podatek od rubla

utwt.

rzyłby kwotę 80 kop. na biednych,
tyle,
przedsiębiorstwo łłodałoby qrugie
razem tedy wypadłoby 1 rb. 60 k!'>p.

ty2odniowo.
Tą drog~ powstałby wkrótce ł'ai>i
tał z którego możnaby uratować od
głodowej śmierci wiele, wiele nędzarzy.
jak również wiele dziatwy,' wycieńczo.Mi
morn~1~em

czasowo inspek-

jałmóżnie.

zapracowanyll

Sprawa Rydzyny.
Lwowskie „Słowo Polskie'" ogłasza
odpis umowy, zawar1ei w B ~t Hnie lO•go
lipca 1908 roku z pa1htwem µruskiem
w sprawie Rydzyny prze.i notarjuszem
przez Antoniego ks.
dr~ Lówenfeldem.
Suhwwsktego. Józefę k.:;. Sulkowską z
domu Scłnn1dt, Anton .e.;o hr Wodzie·
kiego i posła dr. Natana La vcnsteina,
jako zastępcę Henryka hr. I-'0toc1cego.
Według paragrafu 1 t~i ugody, ordynat Sułku wski, ks. Sulkowski i hr.
Wodzicki i Potocki uznal1 w imieniu
swo1em i swoich spadkobier:::ó •>', że fideik.omis (majorat) rydzyński wy~asa ze
śmiercią

ks.

Sułkowskiego

i że tary w

Prusiech znajdujący się majątek ordyna•
cji, określony w paragrafie 2, przy pada
na rzecz państwa prus\<:iego do jego

wolnego
dzenia.

i

Umowa

nieo~ra111ct:onego rozparzą•

składa się

z 9·ciu paragra·

na wstę•
podsttw1e par.

f'odptsali ją wymienieni

fów.

pie kontrahenci.

Na

tytułem wza1emn~go swiadczen~a
prusloe
µanstwo
się
obowiązu,e

4-go

wypłacić

hr. Potockiemu i Wodz;ickie•
mu albo ich spadkooiercom na wypa•
del~, iei.eli orc.lynacia przejdzie

na pań•

stwo w 30 dm po przyioamu tego ma·
jątku' połowę wartosci 1, przypadającego
na państwo

ma;i:\tku ordynacyjnego.
Wartość ma1ątirn ordynacyinego l<y•
dzyny razem z fundl.l'Szem 1 inwentarzem
oznaczają trahenci zgodnie na 9,805,363
marle i.
W umowie teJ mieś:.:i się ustęp tej
treści, że hrabiowie Wodzicki 1 Potocki
obow1ązu,ą się nie pode1mować .. ie, coby
mo~4o prteszlmdz1ć

przeiściu

Rydzyny
prusidego, a prze•
uewszystkiem nie popierać tak1e1 rady
tamiliJ11e1, l{lóraby utdad z rządem za„
kwestionowała, a zwlaslcw 111e pozWO&

na

własność pafrstwa

\iła znieść

lll'*,oratu RJJt.y 11y.
Umowa ta potwierdza więc w~zys•
tko, co w sprawie tej doiychczas pi•

sano.

Z l\rnkowu 00110Slq llu111:
l\.oni 1sja, wybrana przez l<.adę mi 2,•
slcą na wnio:>eK posła uaszyńslcie .~ J,
cc1e1n <:badania 5la11ow1slrn hr. WodL!C·
kiego w ul\łeidach o Kydzynę, roz. ocz:ę .
ła JUŻ obrady .
uokumenty, od11USLą-:e się dn ~pra·
wy i przebieJ postępowuma procesowe•
go µu.edstuw1t adwokat

lir. Wodzicl<ie-

go, dr. La .veuste!n.

l' O wtua111u wsLystlm:h maleqalów,
r\vlll s;a poJ µrlcWOc.łlllClW<;:m referenta,

si~ biedne 1u..iz15ka do ua· raui.:y l\.lt!nte11::;1•..:w1cla, pr.!.~dsL1W1 11c1 ,1u ·
pdwliOnów, hun ąc sobie 111e- s1i.:ulernu i(ady 1111ejSl~iei wyml{l ::.w.:,
k1edy żebru i drąc ulJrnn.e. bu dla u· pra<.:y.
boższego narodu nikt wygody tu żadnej
nie z.aoewn1 Ano, 111e~h się hołota bawi!
mów1<i sobie powatni Cl!łon1mw1e i pięk
ne czWrni.lll!e zabawy ludoweJ na uo ·

sp0lw1ne u.:.µu : : c;bternc, u z.as diarukl..:· miotow

, p<.H.h1tb1.ÓW.
Ż • 11:, s111it:J<.i;t::m i si~ w
lul
, 1 u. L::>1aWla llli w UcH·
Lo1111; a ; o ,all. i 1J1'dl1t:L. w u 1 1, mu.z.e
· „:.:) ,: · , L:r. u:;..:: '.~ u l 11 4 1 ::, k~ ·•
1,ov„::.lac ::.yffi,Ji.itJa; ,1.:::.H -et rozne·
rntwo
pu„i( .; <1 ll il CLt..:ilict l'. ~. L. et)
._)
1.1obra11e
111ogq \Wvu.yc
ruuLaiu,
gu
„ 1.;\ .. - . •.1 .; u •.!l \'v'<- ~ t( L ..i. V Wł.l\.-. ::>lll<.! lYlU

p l.. -""i\.: I
1,Cj \1 '"' '" '-'' d ~ _,~ 1
l u •••j

się

rabia 160 rb. tygodniowo.

Od z niedostatku !ub zagrc:Z:onei

P. S. L.

;;.u . ... "''

mogą

Nawet sfery robotnicze

znacznie doń przyczyniać, ponieważ sta·
nowią one dużą silę płatniczą jako ma·
sa olbrzymia. choć niezbvt zasobna.
Przypuścrny, że 30 1:obotników za·

uczniów szkoły rolniczo-o· zwyrodnieniem wskutek h~aku opieki,
groĆlniczej w Humaniu wzieto zabawią·
J. Kliglich.
zania piśmienne, ie wyjadą z miasta w
ciągu doby do miejsc stałego zamiesz-

ksa Jażdzewskie• kania.

zu1;1i \\a ••.

Projekt podatku tego nie jest zgoł?
żadnił utopją ani chimerą.

wszvstl<ich

g a Wczoraj o go dz1111e 11-ej zmarł tor Cl \Jlasiljew.
X Wydaienie stude'71"łów •
naJle w gmachu sejmowym skutki em
otrzymano uchwałę rady mi·
l<ijowie
W
polskiego
p~ojekto·N~na oddawna reforma policji anew~y~rnu serca prezes lcoła
me zostarne ieszcze urzeczywistniona w w seJm1e pruskim, k.5. prałat Ludwik nislrów, polecającą wydalić trzech stu·
dentów politechniki: Przemockiego, Mo·
r. 191 l.
jażdzewski.
i Centyłowicz.a.
rawskiego
6 Sensacyjae rewelacje.
metodystów.
X R<.ośció
Dzienmki wiede(1sk1e powt?.rzają quast-re•
welacje berlińskiej „Vos~hche L:tn~." o Na przedmieściu Kow~rn, Sza~cach,_ . odpoczynionych przez l<rólewicza serbskie- było się uroczyste posw1ęce111e kosc1oła
go, Jerzego, przygotowaniach do zama- metodystów, których w samym Kownie
osób, przeważnie
J 50
01coło
chu na arcyksięcia Franciszka Ferdynan- jest
aa, podczas podróży tego ostatniego do śród sfer robotniczych. Przy świątyni
W Krakowie odbyło się zebranie Rumunii w roku 1909 lub na manewry m:eszka pastor Durdis.
pelnei rady polskiego slronnictwa ludo- na Morawy.
Metodyści w państwie rosyjskiem
wego z udzia.łem posłów do sejmu i
Dziennik berliński twierdził przy - podlegają władzy superintendenta dr. H.
parlamentu.
tem, że zabrano dokumemy, scwierdza· Silunsa, rezydującego w Petersburgu.
Prezes Stapiński przedstawił sytua- iące winę 1,rólewicza serb:.hiego. Za·
kończąc
l!ę sejmową i parlamentarną,
równv „Zeit" jak i „Neues Wiener Ta~
nast~pującem oświadczeniem;
~eblatt" nazywają rewelacje „Vossisch
„Program nakazujt> polskiemu stron- Z!ng." fantastycwerni.
ilictwu ludowemu zachowanie zupełnej
6 Piękna ucin1'fai~. Przeciw
innych
„1iezawislości wobec wszystl<ich
toaletom rozpoczęty walkę
zbytkownym
.stronnictw politycznych, rzeczywiście ra koła pań z wyższych sfer towarzyskich
W szvstko dziś na świecie zmienia
da naczelna, jak i oba kluby poselskie,
W tym celu zutożyły to- si~ i udoŚkohala, dzięki działalności poBiałogrodu.
~ejmowy i parlamentarny, przestrzegają
warzystwo, l\tórel1o członkinie solidarnie stępowej ludzi dobrą ożywionych wolą
tego postanowienia programowego.
się i~rzeciw używaniu kosz- - czyby więc nie mofna było ' prteistooświadczyły
Wobec żadnego innego stronnictwa
·
(klejnotów.
tualet
townych
czyć dzisiejszego trybu jałmużny, pon i·
~ie mamy zadnych zobowiąza~, zacho..
na5!.
u
tak
to
Zeby
żającej godność ludzką, fabrykującej zawolnej
politykę
isto1111e
\\LI]erny
6.. !Cesarz Wilhei1n i}H~z:;ę:~ wodowych żebraków i próżniaków, któ<ęlu.
tajnym rndq 11.aine - rzy to kosztem łatwowi2rnośc1 bliźniego
Za gJó~ ne nasze zadanie politycz- sądem. ~rzed
::;ądu w Berlinie, von Annltem
ratnego
ży1ą, podczas gdy osoby istotnie potrzene uv.<.1zamy pracę dla wywalczenia zurozp1 awa przeciw bujące pomocy mrą z nędq.
oneg,daJ
odbyła się
peł1.cgu ró~\ nou11rci1ivnien1c. 1 :rnbezpieZadne tu nie pomoJą starania i zacz.enia 1epsz.e) doli ula polskiego wło· cesarzowi Wi:h~lmowi.
Tło rozprawy stanowiła nastę,)ująca ble4i, żadne stowarzyszenia dobr"oczynZ w i e : k 4 przykrością
~ciaństva.
ne.
naprawa sprnwa:
stw1erdz1ć uam przychodzi, iż
Nędza i żebrActwo wzrastają z każ
Przed :dl\\0;11a miesiącami udzieloeopłakanych slosunl<ÓW politycznych,
przez
dyrm· dym dnem,
nable,
powodów,
wywołuje to sarno
podnn!a
bez
no,
kono1111~z11ycli i społecznych odbywa się
się fitość w sercach naszych. Zu, .etnie
~-j1 kap('imis1rzow1 l<rólew:)tm:go teatruw
1ak po;.·, 0lt11e, 'le zmechęcenie i gorycz
Hanowerze. M0ritzowi l3:uc!~0wi.
chyba zwyrodniały osobnik nie odczuwa
vgarn a rz1;szę diłopsl\ą.
::iiedząc zu [HLyczy ;li.! ilym1s1i, do- bólu na widol( nieszczęśliwego„.
l\itrowmc~wo t'. S. L., powodowa1e1
A pomoc nieszcz~śliwym niezupełnie
11e tl!ę.::1ą przyśpicszeina LCJ JJaprawy, w iedmll się l3rucl,, 1z. belpośr~dn1m
p0.1od..!l1i L>yia l\r}tylrn szefa, dyret\lora można prze-r. iał;.nuź.nę.
. ,
próbu 1c wsz..:l1•1cll partame11tarnw t1o•
lołlrnluotm: naruszenie
ontt::
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Około godziny 2-ej udało się potrtując się pasportem rosyjskim, na imic:
żar umiejscowić i zabezpieczyć maszyny
Kizły wystawionym.
To tei stanął przed sądem tylko parowe.
Warsztaty mechaniczne zniszczone
jako oskarżony o fałszywy meldunek i
legitymowanie się cudzym pasportem, doszczętnie, kotłownia w części, Straty
Róża Lewinówna zaś, odpowiadająca z przenoszą sumę 80,000 rubli. Fabryka
wolnej stopy, o fałszywy meldunek. Po ubezpieczona jest w pięciu towarzys-

Jana

przeprowadzonej rozprawie Machajskie- twach.
Na miejsce pożaru zjechały władze
go skazano, przy uwzględnieniu okoliczc~esnakowem
ności łagodzących, na 14 dni aresztu, a z policmajstrem panem
Różę Lewinównę uwolniono od winy i na czele.

i<ary.
Po wyroku

prokuratorja

te przeprowadzone będą wskutek podejrzenia, że Machajski popełnił w Rosji

l"ały feljełon.
Oryginalne miasto.
Bimburadia, maharadża indyjski wybierał się

w

podróż.

Ooszedszy Jat 23, zwyczajem indyjmorderstwo.
Podejrzenie to powziął pierwszy na skich książąt, miał obejrzeć Europ~ z
podstawie materjałów śledztwa agent jej zabytkami i rzeczami, godnemi uwagi.
Czterech uczonych mężów układało
)Olicji krakowskiej Herman. Oczywiście,

rokowania te i ewentualne wydanie Rosji nastąpi dopiero po przeprowadzonych przez galicyjskie władze śledcze
dokładnych badaniach, czy podejrzenie
to jest faktycznie uzasadnione.
Kredyt wzajemny. W Sie·
fadzu otwarte zostanie wkrótce Towaczystwo \\.Zajemnego kredytu.

+
+

Dwie bomby. Straż ziem.
gminy Czyste pod Warszawą łącz
nie z oddziałem rezerwy policji warszawskiej dokonała nocy wczorajszej rewjzji w pewnej posesji prywatnej na

· ~ka

Wolf.
W podwórzu Lej posesji znaleziono
dwie niezwykłej siły bomby.

Po otworzeniu jednej z nich przez
~aperów, znaleziono w powłoce metalowej kształtu cegły gwoździe i kawałki
ż.elaza-w środku zaś rtęć piorunującą.
Drugą bombę z zachowaniem wszelkich ostrożności przewieziono do arse-

nafo.
Poliqa nit: aresztowała nikogo.

+ Pożar fabryki

Motte w
Częstochowie. D111a 23 b. m. po
gooz1111e 12-eJ w nocy pracujący w kotłowni ma1ster p. Łochowski zauważył
dobywający się z przegrzewacza dym i
płomienie.

Zaalannowanu ta1Jry1\t; gwizdl<iem i
yospieszono do wi;żów 11ydrantow}ch.
Wskutek wadliwego sw11u wieży akCja
ratunkowa opóźniła się 1 wkrótce pło
mierne ogarn~ły IWlłowniQ, warsztaty
rncchankmt! i zagroziły maszyuom.

Biała
Skreśhla

Ignacja·

w

plan podróży. Na głównem miejscu
jak Paryż, Londyn,
widniały miasta,
Madryt i ... Łódź.
Skąd wzięło się to miasto do spisu
najciekawszych Europy nie wiem, lecz
jednem słowem maharadża miał i Łódź
obejrzeć.

•

ro za.

12)

Piątkow&ka.

na ten blyskotliwy tłum bawit\cy,
poraz dt ugi spotkać tę, która o·
opanowała wszechwladniP- moje m}śli nie~postrzetenie wysunąłem się i spiesznie udaPatrz~c
chcąc

do dorr.u.
i mroźne

powietrze ożeźwilo
mnie, czułem się silniejuy i jakby odmłodzony.
Powietrze i samotność zawsze kojąco na.
mnie drżała. Najbardziej czuję się bowiem
opuszczony i samotny t m, gdzie najgwarnie.j
gdzie najweselej.
Chłodne

Ńa tern urywał się pami~tnik.

Kazimierz rzucony w wir zabaw i spotykał coraz częściej hra.bine Ordonową. W
domu dopiero oddychał swobodniej tak jak
~ię uzuea zbyt ciężkie ubranie, tak on zrzueil tu nareszcie przymus.
Nie należał do tycb ludzi co lubią oszut<.iwać .samych siebie i z calą szczerością zaoząl badać własne sumienie.
Pierwszym wynikiem tego badania był
wstręt do własnej osoby. Jego uczciwość, z
i{tórej był dumny leżała strącona - czut bo·
wiem, iż dłużej nie oprze się od wypowiedzenia uczuć swych Ewie, której spotkanie
atało się uniknionei o ile nie żechce zbudzić
podeirzenia w drugich.
Jadał ~V\! ą, pamiQć ....... i oaly sz8ree rozke·
t·z·n yoh wrażf'ń, jakich doświadczał zawsze
.!'koro l1ófOtlf3l gdziekolwiek niegdyś ukochaMt mu rnwar z yszkę ]at młodzieńczych.
Zbyt ufat sobie, i tego czego najwięcej
~al ' g·i t olvlt}inęłt11

nim oalt\

automobil własnoręcznie z tylu dotykali dzenie młodych córek do kabaretów ni~
jest przyjętem, ale tu przecież Łódź, to
wyszedł z automobilu sławne oryginalne miasto.
Maharadża
i chciał we j ść do sieni hotelu. W proTak zakończył wielki maharadża
gu stał wysoki pan z wystająt:ym brzu- pierwszy dzień pobytu w Łodzi.
szkiem i cygarem w ustach. Widząc, że
Zyg-Munt.
chce ktoś wejść we drzwi, nie zwrócił
uwagi na przeproszenie maharadży, ale
popchnąwszy go i rzekłszy głośne "Verpflucht" - ustąpił.
B1mburadia, zdziwiony, spytał się
przewodnika swego co to za obejście,
czemu je przypisać, przecież on tego w
-ocałej Europie nie widział.
w przyszłą środę, dnia 25 stycznia,
Jego Ekscelencja wybaczy, ale to
jest Łódź, orygrnalne miasto, tu pchają odbędzie się w teatrze popularnym pięt
Ma• nastt z rzędu przedstawienie
bez powodu i bez przepraszania.
prenumerato.
naszych
naradża uśmiechnął się i wszedł na dla
rów.
schody hotelu.
Artyści odegrajci znakomitą francuz·
W tym czasie był w Łodzi zjazd
kupców z Rosji i • n i c dz i w n e g o", ką farsę, podczas której co chwila wi,
pokoje Zdmówione przez księcia oyły downia śmieje się wesoło p. t.
„z a j ę t e."
Bimburadża, zdziwiony prosił przewodnil<a o wytłomaczenie takiego dotrzymywania umów.
Sztuka to pełna dowcipu i humoru~
jego Ekscelencja wybaczy, ale to a dzięki starannemu jej wyreżyserowaniu
jest Łódź„.
i znakomitt!j grze, akurat nadaje si'= na
Dziwne pojęcie zaczęło się tworzyć wieczór popularny.
Bilety można nabywać w Admini·
w umyśle wielkiego maharadży.
Pokoje „znalazły" się, gdy za nie straC]i „Kur jera" po zniżonej prawie de
zapłacono poczwórną cenę. bo przecież połowy cenie w dniu dzisiejszym do g.
8, w środę, w dzień przedstawie„
w Łodzi pieniądz • wszystko" może.
Na wieczór l\siąże poszedł do poi· wienia do godziny 5 po poklasyczny łudniu1 od godziny 6 - w l<asie teaWystawiali
skiego teatru.
tralnej po cenach zwyczajnych.
dramat; teatr był próżny.
ł(ażdy z prenumeratorów, po oka·
Zdziwiony tem B1mburadfa spyhli
siG przewodrnlrn, czemu teatr tak pust- zaniu kwitu z opłaconej pre·
lrnmi świeci, przecież w całej Europie numeraty ZC.l ostatni miesiąc ma
prawo do nabycia czterech bile•
teatry są prawie zawsze prz~pełnione.
1(rót1m brzmiata odpowiedź prze- łów po zniżonej cenie.

-ale to tylko 1ednostki·

Przedstawienie

~ontroler Wa~onów s~~ialnfcn

Przez siedem miesięcy podróżował
wielki Bimburadża, aż wreszcie koleją
kaliską przyjechał do Łodzi.
Był jeden z tych specjalnie .Jódz.kich
dni: deszcz padał, lecz łodzianie, potrą
po
cając się i wymyślając spacerowali
pełnych błota ulicach. •~ie po ulicach,
ale tylko po jednej, oo w Łodzi niema
więcej ulic do spaceru, tyllw Jedna Piotrlwwslrn. Wsz~dzie pusto, a na
wodnilrn: „ \V Łodzi inteligencja rzadko
niej rojno od publiczności.
Panie w sukniach, podniesionycl1 uczęszcza do polsl\iego teatru, a temw założonych bardziej nie chodzi na rzeczy lda:>yczne"
wyżeJ kostek, panowie
B1mburadżu pokiwał głową 1, dospodniach, i tak to wszyslko płyme
kazał
końca przedsta wie111a
czekawszy
iuzykliwą,
burzliwą,
falą,
szeroką
szwargocą;:: niemieckim językiem, żargo jechać szoftrowi do jednego z pierw·
szych łódzkich kabaretów.
nem, a nieraz i .•• pol:;kim.
Rojno tam było. Publiczność wtóNlaharadża w piernszei chwili spytał, czy iest 1eszcze w Prusach, czy też.„ rowała ocilrypłyni szansonetłrnm, zabaw Palestynie. Sl\ąd ta!\ie dziwne myśli wa szła ochoczo.
Przy stolikach siedziały cale rodzitlimbura•
przyszły do głowy mąaremu
dżu nil\t nie wie, jednał< me mógł on ny, nie wylączaj~c i szesnasto-siedemnastoletnicb podlotków.
zrozumieć gdzie 1est.
Macharadża był zaprawdę zdziwiony
Automobil l\til~c1a stanął przed jed11ym /. µ1crw:5.GY'-l1 łódzkich hoteli„. i nie mógł zrozumieć roli tych dziew·
Wolwło llłcgo zebrał si~ zaraz tłum czątek, o twarzach pensionarek.
- To są córki łódzkich fabrykanprzyglądając si~
~1ek.awe1 puu1icz11ośc1,
to automobilowi, to szoferowi. to ma· tow i przemysłowców w towarzystwie
haradży. ilyli nawet lacy odważni ~bo rodziców,-objaśnił l(sięcia przewodnik,
l\tórzy - prawda, że w całej turopie prawaoawaźni),
łodziau1e WO):\ółe są

a nie

łem się

Nr. f9.

.

dla naszych prenumeratorów.

nowosą

decka zażądała, aby dla uprawomocnienia wyroku przesłano akta sprawy do
Nowego Sącza, oraz odesłano tam Machajskiego, w celu przeprowadzenia z
władzami rosyjskiemi rokowań o wyda·
_nie go rządowi rosyjskiemu. Rokowania

::-·-

p~~~~. r~vdy-

Redakcja
„Ku1jera Łódzkiego 4 ~

KRONIKA&
= 250-lecie uniwersytetu
lwcw&kiego. W piątek upłynęło
250 lat od załoienia uniwersytetu lwowc
skiego.
Z powodu braku mieisca specjalny
ciekawy artykuł w tej sprawie zamieści
my w numerze juLrzejszym.

= Cena gumy. C1ą~ła zniżka
cen gumy grozi l<rachem przemysłowym
w tej dliedzirne. Hurtownicy zwracają
fabrykom znaczne zapasy, nabyte po
wyższej cenie. Zniżirn 1est bardzo pożą·
dana dla Królestwa Polskiego, dokąd

wa miłości usidlila go taką mocą, że świat
cały .zasłaniał mu obraz ukochanej istoty.

niu, w śród ciszy słychać było tylk.o
azmery gałtzi, drzew.

Razu jednego spotkali się najniespodziewaniej na ulicy, Ewa ujrzawszy go zarumie·
nila się rozkosznie i zdawała si12 być jeszcze
piQkniejszą nit kiedykolwiek.
W dystyngowanym spacerowym kost1umi zwracała uwagę przedziwnym jakimś urokiem.
Kazimierz sze.dl obok niej, poważny bardzo i z wyrazem cierpienia na bladet twarzy.
Cr.emu się pani tak stro_jnie dziś ubralauczynil uwagę~ spoetr:r.egłszy jak przechodzą,
ci obok spogląd&.ią z nietajonym zachwytem
na 1ego towarzyszkę. Pani nie potrzebuje pod·
nos~ć urody swej toaletą, rzekl po chwili. My·
ślę też, że nie jest dla pani pożądanem, aby
nas ktoś z znajomych zauważył!
Jest mi to zupelnie oboiętne - odpowiedziała żyw0 1 nie mam wcale zamiaru ukrywać
się, i nie widze do tego najmniejszego powodu. To tylko pan jest tak przesadnie uwa-

zwolna mówić Kazimierz;
po co nawiązywać porwane nicit Byliśmy
prawda kiedyś przyjaciołmi, ale to dawno bar·
dzo dawno temu. Dziś drogi nasze się rozeszły„

żający.

·

Wiem _jak to na świecie bywa, odpowie·

dział spokojnie-wiem, gdy się chce kogoś
uniknąć, to najczęściej spotka się go przy

pierwszym kroku.
Panie Kazimierzu-rzekł po malej chwili,
witałam pana serdecznie z nieudaną radością,
i teraz wlaśnie kiedyśmy się tak niespodziewanie spotkali. chciałabym jak z przyjaciele-m pomówić otwarcie, bez omówień i ukry·
wania myśli - chcę bowiem, abyśmy na tej
stopie pozostali odtąd na zawsze. Czy zgoda
i umowa powtórzyla cicho.-Czy zgoda?
K·::niczyła się gwarna ulica i skierow8li
więc kroki swe do Saskiego ogrodu, nikt tu
nie przechodził, mo~ 11 więrv rozmawiać swochwil~ W miJczellodnle. Nagle !=cH';.'tt.ł:

er

I po co?

lekkie

zaczął

Ja odludek, włóczęga - pani szczęliwa._
tern wszyatkiem co naj dro!sze ser
cu.-Pani z laski mi rzucisz słowo przyjazne,
jak ten wigilijny opłatek, co się dalekim ziom-kom posyła- a ja cźemże się za to wywdziQ„
otocżona

czyć potratięf
Bądź pan

Za

samym

późno-odrzekł

sobą

to wystarczy.

cicho.

unvała się

rozmowa.
tylko-rzeki nagle wpa„
trując się w nią uważnie tern czem byłaś. Ramy się zm1eniły, obraz ten sam pozostał.
chociaż ma koloryt świetnie1szy. Nie - panie
Kazimierzu, przerwała mu żywo - już ja niec
ta dawna Ewa - rzucająca ptk.i kwiatów w
okna pafa1kiego pokoju kiedyś pan na wa„
kacje do BoMwna przyieżdial. Zmieniłam się
bardzo, życie ,I świat wiele mi krzywdy wy„
Na chwilQ

Pani

pozostałaś

rządziły, straciłam

ułudy młodzieńcze, i dziś

jestem doświadczeniem dojrzalsz4 od lat ja•
kie przeżyłam Dawniej kiedyś ciągn~ła z za-.
dumą w głosie chciałeś pan byś bratem dla.
mnie-śmiałam się z pańskiego życzenia - a
dziś sama o to pana proszę. Tak mi dzhr
bardzo trzeba mieć kogoś z nalblizszych przy
sobie, z dawnych dobrych znajomych. Tak
wiele przeżyłam od tej chwili, kiedy . losy nas
rozdzieliły z sobą, tak. wiele zebrało sit
wspomnie11 myśli jakichś nowych, którem1
podzielić się można ty lko z tym, co je odczuó
uozumiec potrafię . Jakoś los iest jednak lito·
ściwy dla mnie, że pozwom mi sp<:ktkaó_ n~
·
swej drQdze _pana.

mnóstwo tego towaru z zgromadzenia, p. K. Blin w obecności w1;1go pracowników i pracownic kraw ie·
asesora magistratu, p. St. Bocheńskiego. ckich omawiana była sprawa łódzk i ch
= Z prasy. Wy~zedł z druku Uczestnicy zebrania sprawdzili przede· delegatów na zjazd r z emieś l ników w Pe.M 116 „ Wolnego Słowa" i zawiera na- wszyskiem stan kasy ł przyczem okazało tersburgu; przyczem przy / ęto następu j ą cą
stępujące artykuły: L. Belmonta: L Zie - się, ie fundusz zgromadzenia wynosi rezolucję:
„Ponieważ zarówno w pierwotnych
mia i język. (Artykuł antysentymentalny) 3118 rb. 60 kop. Na zebraniu wpłynęło
2. Wiec asymilatorów i ręka Machabeu• ze składek członkowskich i wpisowego jak i ostatnich wyborach delegatów na
Oito 232 rb. 94 kop„ a wydatkowano 184 zjazd rzemieślników brali udziat sami
.~ra. 3. Genialny wróg kobiety \\~; ninger. (wyzwolenie kobiety); Jerzego rb. 85, pozostało więc w !<asie 48 rb majstrowie cechow i (starsi i podstarsi)
się

~ p rowadza

zagranicy.

rzem i eślniczych,
właściciele zakładów
l l tm:irskiego. 4; O przewag~ kulturalną 09 kop.
Po przyjęciu sprawozdania kasowe- przeto wybrani trzej delegaci na zjazd
westja ciemnoty na tle projektu samo·
, 1 ądu) oraz Wacława Nałkowskiego 5. go, przyjęto 19 uczniów, 5 wypisano na są tylko przedstawicielami majstrów.
jedynym zaś faktycznym przedsta·
czeladników, a w poczet ma1strów zalil' ro chę impresji.
Prócz tego w „Odpowiedziach od czono pp.: Karola Kichlera i Ernesta wicielem robotnikó w rzemieślniczych z
redakcji Langego.
Łodzi jest p. Sz. C : emiertyński, wybra Redakcji" subtelna odprawa
„ Rozwoju", odsłaniająca jednocześnie o(r) Sprawozdanie Tow. ny jako delegat na zjazd rzemieślników
rok przez 1-sze Stowarzyszenie Zawad. ro ~· obistość dr. F-n, który „zabawiał się" czeladzi stolarskich w Łodzi, za
botników lffawieckich m. Łodzi.
w tern piśmie krytyką odczytu Belmon- 1910.
Przychód. Ze składek członkow
la. jest to podobno były lekarz cyrkuZ PetersLurga od Komitetu ori.{anilu wy warszawski nazwiskiem Fabjan.
skich 1,276 rb. JO kop., od nowowstę zacyjnego ~jazdu _ R1.emieślnicze~o otrzy-~ M 3 .Prawdy• zawiera artyku· pujących 92 rb. 60 kop., procenty od mano zatw1erdze111t: wyboru p. c~emie
J:i : „O żelaznym wieku" L. Góreckiego, utok . kapitału 23 rb. 80 lwp. Razem rzyńskiego w charakterte dele-iatJ.
„Nowy prąd ideołogji narodowej" 1,391 rb. 90 koµ.
= (r) Wielki bal artystycz ·
J-ra L. Biegeleiseua, - "Związki zawoRozchód. Chorym wypłacono 1,311 ny k ost jumowy. Praca ok o ł o ba -

=

g ę czterech mło dych ludzi, którzy 1'0 "
częli strzelać do stójkowych. Str.tllłÓ\~

da no przeszło 20, a wynik ich był tałtt
ie Sian isław Draczyń3ld otrzym~ł trzy
i~de11

p ostrzały:

Qlowę

w

i dwa

\\

brzuch. Łukasz Drą ~ a ze-stał postrz:e·
lony w brzuch i piersi, a Wo]ciech
Mieszczanin otrzymał lekkie rany w no•
.
gę i rękę.

Raniony śmiertelnie Draczyński do·
do domu nr. 29, gdzie skonał
przed przybyciem lelrnrza Pogotowia.
wlekł się

Drąga,

po udzielen iu

mu pomocy prz:e)

Pogotowia, zostat

lekarza

odwiezion~

do szpitala Czerwonego Krzyża; stan je·
}.!O zdrowia jest bardzo cięzki: Mie3zczanin po opatrunku został odwieziony
do koszar policyinych.

Idący środkiem drogi, Modliński,
ocalał i, wskoczywszy do przejeżdiającej
dorożki, udat się do fabryki Towarzy..,

stwa akcyjnego Leonhardta, Girb ardla !
Woelkera, skąd zawiadom i ł Pogotowifi
Ratunkowe i cyrkuł policyjny. jedno\
ze wszech czesnie z lekarzem Pogotowia przyje•

dowe, a partje polityczne i tendencje rb. 90 kop., 6 pogrzebów 180 rb. ku- lu s2luk1, 1nóry za powiada się
J. Kurnatowskiego, - - „Lu- racja. w szpitalu członka 32 rb., Szafa• miar wspaniale, wre nieu stannie. Robota
Szpona - "Walka z rzow1 14 r~ •• drobne wydatki 22 rb. 59 od kilku tygodni przeciąga się do póź·
10sławskjada" -

;;yndyka1ne"

J. K. -

d rożyzną•

płciowa i

„Miłość

w przyrodzie• Alexego Kurq usza,- „ W kształt linji spinl11ej" K
łrz.ykowskiego i t. d. W odcinku= 11 Szld·
ce miejskie" L. Choromańskiego.
- ,,Izraelita" M 3 pomieszcza mi~
dzy innemi prace: „Zgiełk wokół 1<00•
1odziciclska

peratywy" -

,,Nagląca sprawa• 1

,.,ewnętrznej reorganizacji.

wyróż

zasługują na

Z artykułów

Połączenie tramwa.
Miesz'oleJą kaliską„
kańcy Łodzi, szczególniej zaś sfera mniej
zamożna, odczuwa dotkliwie brak ko·
munikacji tramwajowej z dworcem koArtyści-malarze w imieniu właścicie· nikta ogromna panika.
dość odległym od mia- la salonu przepraszają publiczność za gdzie mógł.
lei kaliskiej,

= \r)

Jłenfe: ,,Rok klęski" j. Huzarskiego. -·
..,O ludziach i ideach" W. Nałkowskie
go, „Oceatt' L. Andrejewa, - i wiele

innych.

rvalEJSCOWA.
(r) Z komitetu giełdo.
•ego Wczoraj na posiedzeniu komisji rozdzielczej w Warszawie zapadło
postanowienie nieskończenie wielkiej do·
niosło~ci dla naszego miejscowego przemysłu.

i Łódź·ł<al.: a
wi~c towar załadowany ua te 2 stacje
póJdzie wprost do lrlrncka i dalej.
Zgłoszenia na wysyłk~ tOwitru od
L>sób interesowanych b~dii przyJmowaiy wyżeJ wymienione staCJe od 5 lutego
f, b.
Zgłosze111a b~dą µrzez ekspedycJ~
tych stac1i numerowane, a lo dla tego,
te według wszelkiego prawdopodob1enbtWa b~dz1e więcej zgłoszeń, jal~ na wyżej podaną iiość wagonów.
Drogi żelazne w. w. 1 nadwiślańskie
o pociągu w mowie b~dącym poczy111'1
w pismach odpowiedn ie ogłoszenia.
= (a) a delegata na zjazd

mianowicie: Łódź-Fabr.

strony zarząou

l~etersburgu

w

ie

l cumuJ Toryłl im. mat~

jaroc111sk1ch

ionków
i nż.

i;

wybrany

został

Jan h1rszrot.

=

~

(rJ

łódzkiego

Towa-

'l:aamud•tora. w sa11
i\Onceuuwt:J V ugli:l w u. 2 lutego r. b.

a-zyatwa

na 1zecz zakłaclów Towarzystwa, wielki konce1 t wszechświatoweJ
sławy pia11isty Maurycego ł{osenlhaJa.

odbędzie się

= (r.; .i:.e

~tow.

fłracow. lłanllM.

Wz. Pom,

Zau.Clu StowarzyiSZenia wyraia serdeczne podz1~ 1wwa111e
ia ot1arę, złożoną przez p. Moryc" He1mana w kwocie rb. 100 na rzecz Kasy
dwów .i S.1&rot przy Stowarzyszernu, oraz
s erde,znie dzi~ku1e pp. Oan1elowstwu

Landau za ofiarę rb. 50, złożonq na
\Zecz Kasy wdów i ~ierot przy Stowa·
rzyszernu

~

ol<az.ji

zaślubin

~órk!

z p.

t:irandose~

= (a) Ze atowarzyazenia
"'lilłj atrów krawiec ao11„ w u·
•lt:g4y porne dz1a łeK o aby.ło s1~ w lolrniu
l~ Wł;ln;y5'e.nia „Lira• puy ulicy M i ko ~
~ie

krył się.

,

Zabity Stanisław Draczyński liczy!
to przekroczenie, obiecując wzamian dać
Mówio.no i pisano o tern dużo i cze- na balu coś dotqd niewidziauego. Na wał Jo lat i osierocił żon~ i dzieci. Zwłok'•
sto - lecz bez rezultatu, gdyż kwestja opracowanych jut witrażów i dekoracji jego zaw·ieziono do trup·i·a rni przy sz:pi·
budowy linji nie posun~ła się wcale na- świadczy, że przyrzeczenia artystów nie talu św. Aleksandra. Drąga ma 29 lat:
przód.
Stó1kow1, Mieszczanin 1 Modliński, na
zawiodą •
Kornitet urządzający stanowią arty- strzały napastnit<ów odpowiedzieli takż~
Redakcja "N. Lodz. Ztg." zwróciła
sif; w tej sprawie do dyrektora miejskiej ści-malarze: pp. O. Haltrecht, F. Lipiec, strzałami, lecz, zdaje się. bez slmtku~
kolei elektrycznej, p. Witkowskiego, któ - f. Łubieński. Ę. M. Pietkiewicz i \V. ponieważ napastnicy zdołali zbłedz i nt,;
.
Przybylski, którzy rozesłali setki zapro· kogo z nich nie uj~to.
ry udzielił następujących mformaqi;
Na miejscu, gdz.1e dokonano zama„
dowcipnie zredagowanych wier„Zarząd miejskich tramwajów ele- szeń,
chu, znaleziono kilKadziesiąt wystrzela·
ktrycznych polecał j uź przed kilku laty szem.
Pozwolimy sobie przytoczyć treść nycłl gilz od brauningów 1 karabinków
opracować kosztorys budowy linji do
mauzerowskich.
Z uwagi jedna!~ na tych ostatnich:
dworca kaliskiego.
= (p) Poilizgnawszy si~ u~
to, że zarząd miejski nie uregulował do„Obywatelki { obywatełel
padła i czoło 0Kaleczy1a na Wu:iiewskie[
tychczas l\westji przedłużenia ulicy MilWiec ,wołaliśmy gremJalny,
ŁaJa Ochomi~cirn, lat 45, handlarka o·.·
sza przez terytOrJum „Leśniczówki~ i
cnych artystów. Cel jedyny;

Dzi~ki bowiem żywemu poparciu
kłaść placówce kulturalnej
prezesa tegoż komit~tu p. Tałtowa a nie przeprowadził na lej przestrzeni uli„
mocne stałe podwaltny życzliwemu wspóidzialaniu ze str~ny cy, tj. nie wybrukował jeJ i nie oświetlił.
złączył wszystkich w myśli nowej:
nacz. ruchu dr. Z. W. W. p. Franka i zarząd tramwajów nie może podjąć
przygotowawczych do budowy
dać wspaniały, Sztuki godny,
!Jacz. ruchu dr. N adw. p. Szczegłowito prac
Artystyczny Bal Maskowy
wa, btildzie uruchomiony pociąg towaro- llnji".
Z wyjaśnienia tego słusznie wnios·
W niespodzianki pielrne płodny.
wy. złożony z 35 wagonów ua Daleki
Sala będtie wlmag iaskrawa,
~schód, który wyjdzie z Warszawy dnia kuje .N. Lodz. Ztg. ", że brak połącze•
nia tramwajowego z dworcem kaliskim
28 IQtego r. b.
niby bajlrn kolorowa;
wluąg ognisty tan, zabawa„.
Pociąg ten z Warszawy uda si~ zawclzi~czyc możemy całkowicie magiP1ękne panie. słodl~ie słowa - ;
wprost net Dalelci Wschód, przyjmując stratowi łóctzldemu.
Nie wygodcl publiczności, lecz naj~k skrzypkowy, grom fantary
towary do lrkucl<a i dalej. Z Łodzi to1 upOJl1Y czar walczyka.„
wary będą przyjmowały dwie stacje, a Madanie na nią 1ak11a1wyższych podat-

a-żemie61muzy

Każdy

wskutek sta.

nastąpiła

w wydawnictwie

kop.

R. Cent· jowe z

11erszwerowej - oraz w odcinku „Suł
'< owski0 Czesława Halicza (ciąg dalszy).
- Odrodzenie ~ l. W odezwie re&akcj a zawiadamia nas, iż krótka zwło·
~a

l<:op„ Loter1a, 32 rb., k w iłi:1qusze i kwity
16 rb. 60 kop., . ł<oz wój" 6 rb., wę
ó rb. 90 kop., lcomorne
drownym
40 rb. J~azem l ,661 rb, 99 kop.
Saldo na rok 1911, 338 rb. 94

cllali na miejsce wypadlrn: policmajster,
naczelnik wydziału śledczego, naczelnik
na w noc. Artyści nie sz c zędzą energ:i, ochrany oraz silny odaział poliCJi. Za·
polotu, fan taiji, dowcipu i pracy. Na• rządzono obław~ i rewizję, które trwaw
gromadzona ilość projektów zniewal a par~ godziu, przyczem aresztowano klh'
(;złonków komi tetu do wykonania prac kanaście osób.
na czas.
Napastnicy wybrali taki moment na
Z tego powodu salon sztuk pięk urządzenie zamachu, gdy roaotnicy fa•
nych, gdzie gromadzi się praca przygo• bryk Leonardta i Woelkerta powracalt
towawcza, zamkniety b~dzie dla publicz- do domów. na szosie więc był ruch do•,
ności Przez dwa dni: wtorek, d. 24 1 oraz syć ożywiony, co dało im możnoś~
łatwo zbiedz. Wśród robotników wy.a
w środę, 2 5 b. rn.

· J ·iu. U, roczne i ebran11;: maJ·
kraWieckich.

ków, wydatków i obowiątków jest de·
wizq naszego magistratu - dodaje ga·

Krew rozgrz.ttna - humor
Bal artystow raj odmyka,
bo fantaz1a rozigrana

zeta.

stary„.

woców.

=

(p} ffrzez wóz prze1echanat
złamamt: prawej r~ki taJa
Goldberg, lat 60. włascic1elka domu na.

odniosła

Starem

NUeście ur. 15.
~ wozu spadł wskutek ia~.

= (p)

wadzenia o tramwaj na rogu f>aóskieJ ~
Clla1m Waks, lat 20, rzeij
ml<; z oltaleczoną głową 1 polłuczoneg;o·
Radwańskiej

ogólnie odwieziono go

na

kurac1c:

uQ.,

domu.

=

(P) Lewarem uderzony w'jł-.
padkowo przy pracy, okaleczył obydwi~
ręce ~ndrzej Kolasiński, lat 49~ robot~

1 0

.
rn <. ługa 81.
witrażowe ~uda tworzy l
= (a) i\ąpiele ludowe. Na
= (p) Belkfl spadającą, ·udef
l'ia Asanlu~. ntt Asana
ostatmm pos1ea1.eu1u zarządu 'lnzesc1rzony Franciszek Solczel< lat 25. cieśl~
1ańsloego towarzystwa <iobroczynności
licz.ym 1 1a.K na palec boży.
otu:ymał ranę głowy. Długa 138.
Komitet.
poruszono, między lnnemi. sprawę budo= (p) W bójce uanlono rtoie~
A więc - da1my sobie r euclez-vous w szyję i n:c1! Jędrzeja Woźniak& łat 33~
wy tanich i(ąp1eh ludowych w Łodzi, o
ile miasto uazieli na cel powyższy od- na rzeczywiście alraKCYJ nym w tym se• robotml<a. Wyptldek zdarzył się na Li„
pow iednieJ zapomogi pieniężUiJ 1 wy- zome balu.
powej .40.
(z) Echa upadłoici. Tymznaczy Jeden z placów m1eJSK1ch pod
..- (p) Napaici uległ w lesie
budowę.
czasowy synay1< masy upaułos~1 kupca przy szosie Rok1c1ńs1\iej 17 Karol Oor.c
Projekt budowy ta11ich kąpieli lu- brzez1nskiego, Wolfa S11oerwassera, au· man lat 30, bez zajęcia 1 otrzymQł kil-'.'!
dowych spotkał sit; wsród członków za· wokat przys. A. Słom1 nsk1, wzywa kre- ka ran w plecy i ręce, ldóremi
si~
rządu Towarzystwa z ogól11em uznaniem uytorów tejże masy, aby przed upływem bronił.
teJ am 40, licząc od czasu wezwania-zgło
1 po::itanow1ono porozum i eć sif: w
ZĄWHEJSCOWA.
sprawie z innem1 st0warz.yszernami. ~1h swoje preteusje do masy upadłości
przedewszystkiem uchwalono zwrócić i przedstawili na poparcie 1c11 odpow1ed·
~ (a) ,i •itdq 11 Trzeci wydział,
si~ do towarzystwa llyg1enicLnego i SLO· nie dowody.
·
k
d
k
· I
k
arny p1otr wws 1ego są u o regowego
= 'aJ a · t „ a•ym Rynku. rozważał
warqszema te,łlmków z µrosb11 o wyw sobot~ ubiegłą sprawe (.:
'
aelegowame swych członKów ao kotni· Przed k1lKu11aslu laly caiy ~rnry 1<y11el{, zraela Kurtzbarla, osJcarżonego o to, że
SJI, IHóra ma opracowac pro 1ekt budo~y z WYJqll\łem naturaln ie, uro~. 1->rzecmaJą· w czerwcu roku 195 napadł on w Pa...
Uo iwmis11 teJ, ze strony zarz<ldu chrześ· cycu go w róznyc11 k1erun i\«Ci1, był wy - bJanicach na strażrnlrn lndiczko, i zadał
'1Jańsk1ego to warzystwa dobrocqnności li:tuy asiallem. Uoecrne a:Hall uległ' z111 • mu J'ilka ran noż em. W sprawie tej we„
wejdą pp.: pastor 1<. Uu111.t1acłl 1 Walenty· siczen1u w wieiu m1ei:icacłl, potworlyły zwauo
l2 świadków. Trzeci wydiiaf
1\amińsit1 1 Aieksander Wehr.
się doły i wyboJe. czas w1~c 1est 1uz ł(arny piotkowskiego sądu okręgowego
Należy su~ spodziewać, że miasto w1elk1 ażeby magistrat zaprowadził tam sl<a~ał Kurtzbarta na pozbawienie wszy;
skorzy::ita z 1mCJatywy chrześc1Jańsl\1ego d10c1az wzgl~ony purląch!t\,
sh,ich praw i przywi lejów i na 6 łat i f
l'owarzystwa 1 poprze mateq al me Jego
(ćl) ~1. asi<· P a ~ a na Po g o- miesięcy c1~żk1ch robóc.
us1łowa111e.
ł\urtzbart jest telcLerem i praktyko~
towie 11a un· ow~. u1Lquzo11a w u. Takie miasto, . jak Łóoź, gdzie b1egłq n1e<.1t.1 1.ltf, LHHa uwro SUOU ro. wał w Pa bJa111cach.
zuaJUUJe s1e przeszło 100,00U robotni- czystt:60 doc110au.
(z) Kara admin istracyj·
ków, powmno m ie ć uezwc.trunl<owo kClna. N1::t mocy rut.pori.;qdte111a guber- .
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jednej chwili objął cały budynek,
który też spłonął doszczętnie. Oprócz
znacznej ilości zboża, spaliło się kilka
narzędzi gospodarczych oraz znaczna
ilość przechowywanych w stodole okien
inspekt owych.
Straty wynoszą około 1,000 rb:
Ani stodoła, ani mienie ruchom e ubez·
pieczone nie były.

w

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
Repe rtuar teatr u polak iego
A. Zelw erowi cza.
Z kancelarji teatru lcomi.nikują nam
.
r.o następuje:
Zapol wska•
Malicze
„Panna
Dziś
,
skiej, która zyskała sobie na scenie na$Zej trwałe i zgoła zasłużone powodzenie dana będzie po raz szósty i pierwszy' po cenach o połowi: niższych od
~en popular nych.
- \V środę czwarty gościnny występ p. Laury Dunin w „Samot nych"
to wzbudziło
tiauptm ana w!dowis lw
szczęg6ine zainteresowanie.
- We czwartek premiera głośnej
sztuki Bataill'a „Marsz weselny". która
w swoim czasie za granicą i w Warsza·
wie cieszyła się pierwsz om:dny m sukce·
sem. Reżyserj~ prowad zi p. Junosza.
- W piątek po cenach niższych od
ten. popular nych arcyzabawne, Fredrowskiego .Gwałtu. co się dzieje"!
W przygotowaniu: „Białe Panie•
·
Konczyńskiego.
,,

zatwierdzona - dowodz i ja· dzającego oddziałem dla chorych na
kiegoś n i esłychanego nieporozumienia, szkarlatynf!, j.!dzie zarażono chorobą we·
gdyż zawiera twierdzenie, że ustawa ce- neryczną 17 dziewczynek.
Nieu.i lana uciec zka.
chowa nie dopuszcza żydów do cechów
Czyta. Z więzienia miejscowego u- l·szy' d~ "eń walki francu ski 1
i że cechy, które żydów przyjmują, postpiły wbrew ustawie. To twierdzenie siłowało zbiedz trzech prz~stępców kry•
w cyrku Ą. Devig ne.
jest sprzeczne z prawdą, o czem każdy minalnych, Dozorc y. spostrzegłszy U·
Do turnieju atletów w goszcząq
starszy cechu winien wiedzieć z urzędu ciekających, strzelali.
w. Łodzi cyrku A. Devigne dotychc1
Wszystkich trzech zatrzymano na zapisali się następujący atleci:
j zawiera ni mniej ni więcej jak ciężki
zarzut przekroczenia prawa przez magi- podwór zu więziennem, jeden · ze zbieJerzy !omski , Sybir, student fet

czytana i

strat i cechy krawiec ki, fryzjers ki i murarski.
Nie wątpimy, że władze miejskie
i odpowiednie cechy w interesie włas
nym przeciwko podobn ie lekkomyślne
mu i kłamliwemu traktow aniu praw obowiązujących i oskarżeniu, aż trzech cechów w przestępstwie prawne m - najenergiczniej wystąpią.
Z zupełnem poważaniem
W imieniu grupy rzemjeś !nik ów
żydów

Spo:rt

smiertelnie,

raniony
gów
lekko.

drugi

-

Za przemowę.

Wódz partji egipskiej naromed Ferid skazany został
Moham
dowej
n<! pół roku więzienia za wydruk owanie przedm owy d.o poe malu, wzywają_ •
ce go do po wstania.

Kair.

.

yr~~ moab1c~1.

. .

. Brrlm_. Dz1s odbyło się ostat~1e
pos1ed~e111e są~u yrzys1ęgłych w drugim
procesie moah1ckun

o rozruch y,

prze-

B Kazimierski, W. Markus feld, A, Karo. ciwko rzeko,w ym przywó dcom.
Po skonczonych .rozpraw~ch pr~ed
em, przewo~mczący 1a.k to iest
werdyk~
Szanowny Redaktorze!
zwycza1em, wyg~o.s1J' do. sędziów przyUprzejmie proszę o zamieszczenie si~5łych mo~ę . mtormacy!ną. Sens ogólponiższych słów kilim:
ny przem~w1en1~ nast~p~J(\cy:

nolog. inst.; Wenze l-Goldb acz, cha·
pion Austrji; l\1.anko~ Rajkowicz, cha
pion Król. Poi. z Warszawy; Zejt-~.
chuta, champh r'I lndji; Szaroszwiłi, T1
lis; Baradanjanc, Armenja; Mak-D onai
Szkocja champion wszechświatowy; Di
nemark, Danja; Weber, Niemcy; A. O,
bon, champi on Rosji; R1:1czkin, siłacz
Rostow a; Strium, Ekaterynosław; Spi1.
Grecja; Wojtkuński, Król. Polskie; Che
runżenko, Małorosja i wielu innych.
Wczoraj w pierwsz ym dniu turnie
walczyli:
1). Strium- contra Wojtkun~ki. Pie
wsza 10 minutow a walka była bez r
zultatu. Po minutów ej przerwi e przeci1
nicy, znowu rozpoczęli zapasy. Wojtku
skj wykazywał daleko większy spol\c
to też po pauzie walka trwała zaled~
dwie minuty i Strium legł na obie łopt
ki.
3). Weber -contra Chorunzen~t
Zapasy nader interesu1ące zarówn o r
interesujący przebieg jak i doskona~
gimnastykę zapaśników. Weber walc~
spokojn ie]. to też Chorunzenk.o legł ~·
17 minutac h.
2 Mańko-Rajkowicz contra Ruc1
kin. Zapaśnicy świetnie wyszkoleni. Wal·
czą uważnie i spokojn ie.
Wreszcie Ruczkin zaczyna si~ nie
cierpliwić~ Zapasy . przybierają ~ywszi
obrót i ostatecznie po t 5 mrnutaci

„t-:Jalezy. ~tw1erdzlc, ze leg~lnep~sli:powan1i: pohCJI usta1e z chwilą, luedy
policjan t rzuca się na spokojn ego przechodnia, płazując go, albo nawet zada ·
jąc rany krwawe obnażoną szablą. W,Y.~
padki takich nadużyć z~ strony pohq1
stwierdził prezes faktycznie. Wobec takich napaści, Jeśli spokojn y przechodzień, odpierając napastnika użyje nawe~
broni palne~ w swe1 obro~ie, poczytac
tego rne można za !<rok nielegalny, tern
Repe rtuar taatr u Popu lar•
mniej występny".
nego.
Berlin. Ostateczny wyrok w spraów w dzielnicy Moabitu jest
rozruch
wie
Z kancelarji teatru komunikują nam
następujący! Skazano 13 . oska~żonych
Mańko-Ra1ko.
ło następuje;
na więzienie od 3 tygodni do 1ednego kończą si~ zwycJ~stwem
Dziś we wtorek odegrana bi:dzie po
roku. Uwolni ono 4, w tern 3 polaków . wicza.
Jaz trzeci wspaniała tragedja Goethego
Dziś walczct: Tomsk i-Strium , Cho
Spis lu ności.
z. zupełnie nową wystawą „Faus~··
Budapeszt. Spis ludnosci ns~ałił, że ru.teńko-Goldbach, Weber Baradan1an~
We środc: wesoła krotoch wila p. t.
ludność Węgier i Chorwac11 dosięgnęła
~Kontroler wagonów syplaln ych" dla
19 i pół m111ona mieszlrnńc6w. Przyprenum eratoró w .Kurjer a Łódzkiego~
rost od r. 1900 wynosi półtora miJjona
1
ZI O
po cenach wiadomych.
Dzienm ki stwi'erdzają. że przyros t naroarcyzab~dzie
dana
k
We czwarte
dowości niewęgiersKich jest znaczniejszy
bawna kornedJa w czterech aktach p. t. szywą.
niż madzia rów.
Tow. młodziezy „Promień" w Kra
Kiedyśt pami~tam, czytałem w-„Ga ·
„ Twórcy szczf:ścia" po cenach zniżonych
e izby.
ązani
Rozwi
0
kowie." Zamieścilismy. Prosim y o dal•
u połowc: od zwyczajnych.
zecie PolskieJ recenzJ~ teatralną z ,,Hu·
zosłała
ka
rumuńs
lzba.
zt.
Bukares
szy materiał. oraz i o zwracanie się d'
· Wyb9rną t~ komeaJęi tryskającą gonotó w", tymczasem okazało siQ, że z
•
,
_
~
nas w innych społecznych kwestjach.
ana.
tiumore m oa pierwszej sceny do ostat- powodu niedyspozycji jednego z artystów, rozwiąz
•..
s.k1m
1apon
encie
parlam
W
~ueJ, dyrekCJa przeznaczyła na dochód zamiast „Hugon otów'' wystaw iony był„.
Tokjo. Wczoraj na otwarcm . sesit
„umazd a opieKi nad dziećmi na Bału- „Bal maskow y".
Podziękowanie•
parlamentu japońskiego preze~ ministró w
Coś podobnego przytrafiło się i
1a~łl ", 1est WlfłC nadzieja, że' publiczność
pr~y1azne stoył.
zaznacz
swej
mowie
w
Niniejszem mam zaszczyt podzi~ko·
i- osp1tSzy tłumnie do teatru na to przed· ,,dobrze poinfor mowan emu Rozwojowi'~.
twa· wać p. dyrekto rowi Wierzbi ckiemu za do
mocars
em1
wszys.tk1
ze
Japon1i
sunld
l:ilawieme, aby choć tą drogą przyspo Z poważaniem
mi i oswiadczył, że so1usz. z Angljq z bre poprowadzenie zaba~y oraz d~ygo·
łt-yc tOwarzystwu dobroczynności funJeden z uczestników zebrania
biegiem czasu coraz b~raz1 eJ s1~ . umac- wanit! orkiestrą małoletnich w dmu 21
Rzem. Zydów;
au:szu na zakupy najpotrzebniejszych
nia, wyraził więc nadziej~ zawarcia bei b. m. w sali Angielskiej, skiłd ~SZ.fSCJ
rzeczy dla sierot bezdomnych.
trudności nowych traktató w . ze . wszyst- goście wyszli z miłem wspomrnem~m
W sobotę dla młoazieży po połu
kiemi mocarSJwami i ozna1m1ł, ze rząd l'an Wierzbicki zasłutył sobie na ogó1~\
itmu: .Miłość ubogiego młodzieńca".
b~dzie kontynuował dotychczasową . po- pochwałę, przeto goście nie szczędzi.li
wieczorem zaś ukaże się po raz pierwlilykc: finansową ~ ogramczy wydatl\1 na mu zasłużonych oklaskó w. Protegug
izy głośna sztuka w 5 aktach G. Za·
użbrojenia ll.c.> naJ111ezb~rtn1e1szych.
- _- ··"!'"
więc p. Wierzbickiego jako dobrego dy·
polskie j p. t. „Kaska Karjaty ra•.
wan:
i wodzire ja na bale rauty i ia
rok@
rektora
anie
Zerw
·
· t
~ai-~„,..;; · ... „~e&ów.
Z powa.taniem
bawy.
skie
-bułgar
Turecko
Konstantynopol.
ka
Konc ert artys tów miej& OO•
komuni
ono
Ogłosz
urg
Petersb
223-1
..
rokowa nia celne zostały. zerw~ne.
wych .
urzędowy, w którym rada ministr~w
Delegaci bułgarscy wy1echah do Sof11.
ząkazuje wiecowania w sprawach ogolnych studentom wyższych zakładów nau·
ul.
przy
towej
Koncer
Dziś w sali
kowych .
wspólny
koncert
si~
e
Dzielnej odbędzi
w sprawie tej rada ministr ów po•
go
wybitne
wych
poniedziałek, dn. 23 b. m.• o godz•. 4 rano ~po ciężki~h ~i~r
dwuch artystów miejsco
a:
stanowił
skrzypk a-wirtuo za St. Taube i utalento pieniach rozstał si~ z tym światem nasz na)ukochanszy mili 1 OJc1ec
1) czasowo nie dopuszczać w mu.
wanego pjanisty Sandora Vas'a. .
ś. t p.
wyższych zakładów na.ukowych.
rach
su~
. Na program koncert u złozą
!
ych
publiczn
Jzieła muzyczne Wieniawskiego, Brze· zgromadzeń studenckich
dzen
zińskiecto Beerthorena, Sarasatego, Joa- prywatoych, z wyjątkiem zgroma
oraz
ych
naukow
jedutwory
oraz
eh ima, ""Liszta, Hu baja
przeżywszy lat 55.
2) zawczasu obwieścić o tern roznetro z koncertantów - St. Taubego.
z~h
wy~szy~
zów
słuchac
~ się dnia 2~ l>. m.,
„J Spodzirwać się należy, że łodzianie porządzeniu
w owadzenie drogich nam zwłok odbędzi
Podleśne} NI 15,
kładów naukowych, uprzedzaiąc ich. ze
ulicy
przy
ej
prywatn
lecznicy
z
poł
po
posp1es:..:ą tłumnie na ten koncert.
~
YP
.
.
•
I
0 go dZ.
ow~·
ko
przeci.w
ą
wykrocz
które
osoby,
wiecz.
początek o godz. 8 i pół.
na stary cmentarz katohck1·
czn1e
- - - - - - - - - - - - mu rozporządzeniu. będą 1~1ezwło
czem w nieutulo nym żalu zawiadamiają st~oskani
usunięte z uniwers ytetów i nmy~h za-

W numerze 18 .Rozwo ju" z dnia
wczorajszego w sprawozdaniu z zebra·
nia rzemieślników żydów w sprawie
wyboru delegata na zjazd w Petersburgu.
między innemi powiedziano. że przeciwko wniosko wi co do udziału kobiet
w zebraniu większość zaoponowaJa.
lłPowstało ogólne zamieszanie, pisze dalej „Rozwó j• - hałas na sa!i
taki, iż obecny na zebraniu przedstawiciel policji zagroził zerwaniem zebrania,
o ile nie zapanuje spokój i porządek.
Na skutek wyraźnego żądania - zarzą·
dzono, aby uczestniczące na zebraniu
kobiety opuściły salę.
Po wyjściu ich dopiero wróciło
wszystko do równow agi".
Otóż, jako uczestnik zebrania oś
wiadczam, że nic podobnego miejsca nie
miało - nie mogło być mowy o interweucji µolicji w danej sprawie. gdyż
ani jedna z kobie t udziału w
z e b r a n i u n i e b r a ł a - zatem in·
formacj a „Rozwo ju" była z gruntu fał·
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presją

listu naszego. .
Dopier o pod
m or~~n!~
Pański
Wydrukowanego w
0 RoZ'\vój" uważał za stosowne zam1esc1c
n2i!!t~ r~plik~ na wiaaomy artykuł. Niestcty rrzez dodanie JCdnocze:śnie od po·
w1cdz1 "Ot.ótu Rzemleślnil<ów" ta ubezstrvnnost" uabrał'a 1.harakteru o tyle zac.zepnes;u, że wyma~a - wbrew naszym
z~m1aru111 tllewszczynarna µolemik i ener~11..we1 oavraw y. Uważamy za uwła~
'cza;ące- na:)z.eJ guunosc1 odp11:ranic
bezmyślnych zarzutow, zam1eszcwnych
ostatnio w ,Rozwo ju" i skierowanych
przec1wko r~em. żyd., lecz musimy tuUiJ ..;twit' d~1ć z.i.: "" etHug ,d·.id~ nuszego

o

Żona i synowie.

kładów wyż.szych.·
Jednocześnie przesłano

zakładów wyższych
strukcje.

•

rektoro m
in·
odpowi ednie
_

.
Nom1 nac1a~okręgu
n~u:
K.urator
Petersn~rg.

kowego mo:sk1ewsktego, Zdanow, . mia
nowany został zarządzaiąc~n:i o~działem
szkót I prz~my!!ło\y~ch m.1mste~1um ~światy; na Je~o m1e1sce mianowano Tt•
. d k
..
.
chom1row1.
IJoKtar zoolog!1 \Ylliew, . w1c~ yr~ tor departamentu osw1aty ludo~eJ. m1auowa ny ząstai dyrektorem tag oz depar.
tamenw.
~etersburg. Gubernator pskowski,
hr. Adterbe rg mianowany został guber·
natorem pet·.::rs!Jurs:\1m.
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Codziennie !lowe debiuty.
. · ·Sui • a fawor tka sułtana A bd u! Hamidll.
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•1 ~ ' i du~t. Keith and Wri th, ex·
da
S1em
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PROGR AM: AtrakCJ
prle·
Nelli, subretka. B. ł<ras1nska. Les ~i~~~ S~~~a~e~~~a. Duat Czudin. Wańkga
ycy
gimnast
,
Tentora
et
centrycy. ~abłocka, pols:a~ \l b tk'ł Lennor
zny,
powietr
akt
lyczny
aimnas
lfy
re
su
ce:i~a
padły, ro~y1ski humory ita.. a
ki. Cerat
partero wi. Stankow, .serbska tan b. • b Arde ' Lola-li duet wiedeńs
esperanto:
czka
śpiewat~
er
aryton.E
Harve y, . tyrolska śpiewaczka ko ieta
niemiecki
a
Seeleclc
5
a~tt
~
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excentr>
a
polska subretka. Genia, subretk
Hrabi na de mond ore, operow a sp1e~acz a. ż e *oe Laret •, znakomito.
grotesk. humorysm. Duet Dunkas, ameryk~n.skt du~t.
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o
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i ~oentgenow-ski Gabinet

św-iatłoleezniezy

1.LUSri'HAOJA dfo
ll?dzm folskic"Il:
Z 12 dodatkarni książkowemi rocznie.
;\
·
Mi

0-ra s. KANTORA.

~chorób skórnych, wlosów, wenerycznych i mr>czopłciowych
172-0-10
Krotka M 4.
Leczenie pPGmhuiiami Roentgena, 6wiatłem finsena i kwarcowem (choroby skóry i w~padanie włosów), prądami wysokiego, napięcia (świ.eżba, he?1oroidy) elektrolity (radykalne usuwanie szpecących wlosow), masfi:Ż w1bracyJnJ'
I pneumatyczny podług prot. Zabłudowskiego (niemoc płciowa), kaustyka, (usuwanie brodawek) Endo i cyato&kopja (oświetlanie organów moczopiciowych),
.
elektryczne iwietlne kąpiele i gorące powietrze.
Przyjmuj~ od 8 - 2 i od 6 - 9, dla pań od 5 - 6. Osobna poczekalma.
Telefon NR 19-41.

Pod redakc ą

Stanisława Bełz~.
uZIAR!WIO" stale pomieszcza:
" RACOWNI", .,ODGŁOSY OSTATNlCH DN!•<
MOJEJ
Z
„LISTY
i "z ZA KULIS DYPLOMACJI" (kroriiki społeczne i polityczne).
Powieści i nowele oryginalne i tłórnaczone. Wspo111nienia wie)„
kich rocznic naroJuwych i Rocznice wielkich zmarłych. Pódróże

Co

Ważne

494-820

~Kwiaty świeże, ~
w

niebywałym

wyborze POLECA najtaniej

"

Ds-W.SALWA
Dzielna Jt~ 4, Piotrkowska M 189
Telef. Nr. 14-99.
i Zgierska X2 7.

Tańeó-w

Lekeji najnowszych

~

udziela zn.

nauczyciel H. Hendrykowski,
ulica Południowa M. 15.

dypłomow.

JEDYNY NIE SUBSYDJOWANY ORGAN PRACOWNIKÓW
HANDLOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH.
W-yohodzi 1-ga i 15-go kaźdego miesiąoa.

,,Handlowiec''
,,Handlowiec"
11 Handlowiec"
flHandłowiec"
r

Handlowiec"

Konstantynowska 5.

cowników handlowych i przemysłowych.

zamieszcza 5tale

wakujące posady.

zamieszcza . .sprawo.zdania ze wszystkich
stowarzyszen polskich w kraju i zagranicą.
udziela bezpłatnie porad prawnych.
daje BEZPŁATNIE premium w postaci

cennych

dzieł naukowych.

prenumerować można we wszystkich kantorach pocztowo-telegraficznych.
Numery okazowe gratis.

17 Handlowca"

.At11es Hetlakcji: Warszaw•, Miodowa 3.
CEN A: rcx:zn:e · . _ Rb. 5.- )
„ 1.2& ) z przesyłką pocztową.
kwartalnie . .

cowników handlowych (Sliska Jt& 9).
Redaktor J. Karasiński. Kierownik literacki K. Hoff man.

Obok

Teatru popularnego.

Ciara

stantynowska 16.

od~ywają się co niedziel~ od godz, 2 do 7 pp.

At(AMBUROFF
Rossyjs1rn.zydowski humorysta.

R. łiEifłlfłGER
Mikołajewska

39
~v, Yko n Y w_ a wszelkie zlecenia w zakres specjal naści
·;chodz1&ce, Ja~o. to: pr~n!e ehemitzne i farbowanie gar" croby dam1tk1e1. mttskteJ i dziecinnej boi prucia om
· · ~· wan0w. nr.an~k. portjer. chodników i t. Cl. p~nktu~
·-

·~

alme

1

po cenach ulllfarkowanych.

1 i od 6-8

wiecz., w niedziel~ od 9 - 3
775-47
dla Pań od 5 - 6.

Europejscy :;TEAP t ancerie z piani·
nem na piasku 1 płycie. marmurowej
elekt ryczne1.

~ejlllOW&ki

Dr. ·L. ·Klaczkin

Jt!d11..iaktÓwka.ni, vJ"az
~e swojeu11
Jako polski lllilll01 y~lli ze swym re-

KtnataatY„w•kł

-·

URANIA·SIO

-

P('ld

we ra ndą,

KonC8lf kumunsklej Orkiestry
pod batut;\ kapelmistrza

11.

71' -

39. Zielona 39.
Specjalistka Chiromantka

przepowiada

bet..

omyłek

całe

życie każdego człowieka. Przyjm ..

co~z .o~
d11ałk1 l

·

ulica POŁUDNI OWA ~ 21

PrlJjm"j' pod 8-1 rano ; o•1
5-8 wieu. dła l":łr' '1 •1 ,: · . 5 o

GIZA STERIAN,

1

f}

w10-

dróg mo-

Dla pań osobna poczekalnia.

r.

c

się cierpiącym

. v

la
.b

O [u~ea

Poleca

Telefonu li 17- 14.

~-a wi~

włosów,

skór·
Specjalista chorób
nych (piegi i pryszcze na twarz\#
etc.) i wenerycznych (syphilis) „

.

n

[\er~r-uer~ZUl11

.

Dr. S. Sznitkind
ul. Srednia nr. 2.

Leczenie elektrycznością I mas~
.
tern.
Ulioa P i otrkowsk a 121. Przy1mu1e. od 8-2 po poł. 1 od.
4 do 9 w1ecz., dla dam od 4-5.
Z86S-20-=
Przyjmuje od 3 do 6 po p. W niedziel~ po poł.

ehoro y kobiece.

na

~r. Francisz~1 lozioł~iewici

1501-20-1.

gHce llre nia M 5.

Vitte Grande Source

86'74-0-0

Przyjmuje ad S-l t r. i od

' li, M Jł

r175-10-l

STOŁOWA

PrzyjlJluje choryola od. 8 - 1 ruo l oił
4 - 8 po poł., p111li• od & - 6 po pal..

czowych
mlesz!<r-t
Przyjmuje codziennie od 8 - J
w południe i od !-8 wiećzorem Ul. Piotrkowska .Ni JOa
wewnętrine, dzieci
w niedziel~ j świ~ta od 9 -- 2 Choroby
kobiece.
po poł.

l l do 8 wiecz., w posoboty od 6-8 wiecz.

WODA

poł

Choroby skórne, włos6w, wene„.
ryczrie moczopłciowe i niemocy,
·
płciowej.

Syphllla, skórne, weneryczne,
choroby dróg moozowyoh.

Nowa seria obrazów,

rano do 1-ej po

Dr. L. Prybułski

">O

NOWOOTWORZuNA

ul.

Przyjmuje od 9 -

Duo Jackson

186-3-1

od 8 do 12 wieczorem.

------·-------------------- Pralnia chemiczna i /arbiarnia -rtW-2-1

Bar na

perttuueur

Or. H. Szuinacllar

ohóroby weneryolat i skór„'
elektrycznością,
ul. Hawrot Jl 2. 443'5
cznym światłem i massaźem wiPrzyjmuje od 8-lOl/• rano i ~
bracyjnym.
pop. Panie od 5--6 ~
6--8
Zachodnia 33, (obok lombardu}
w niedzielf; i święta od a· godz'.

Znana iustru111ental 1stka wirtuozk1:t.

_... Prof, Pani LIDJA POLIAKOWA

~t~rych i najnowszych bez wzg!~du ua zdoh1ości wyucza obo'.'::?,ikowo znany nauczyciel tańców Rafał Kolski. Kon·

1

Dr. St. LEWKOWICZ
elektry·
Leczenie

s6w, wenerycznych

TA(fcow

tekcje zbiorowe

Specjalista chorób skórnvch, wanarycznyoh i niemocy płciowej

:::>pecjalista choróL> :.::. v 11 1yl..!1 ,

Szl{oła Tańców
Konst ntynowska l o.

.Duet kreolski,

Kaskaderzy z ich psem pi,knie tresowanym.

Prenumeratę wnosić również moźn'a przez T-wo pra-

60 kop.

1ł5-1t;-

The FLEI TH

I.

.M 36.

Douglas

Zon~ler._

'

niezamożnych,

torjum dla

M.ASTRO
'

St. Olczak •

Leczenie promieniami Roentgenll, lamp Finaena i Kromayera i pre\dami 6 wysokietn nap1ęcm (areon..
valizacja).. Badanie krwi i mamek na syfllis.
Godziny przyj<:ć: od 8 - 9 rano, od U i pół do 1 i pól
w poł. i od 7 - 8; w niedziele i świ~ta od godz. 9-10 i
od 12 i pół do l i pół po polu.dniu Kobiety ~hore na ohoroby
skóthe i weneryczne przyjmuje p-ni Dr. Zand11Tennena..
baum w ponied.dałk1, środy i płątki ód 5 i pół do 6 i ~ół.

A I DA

broni. praw i interesów wszystkich pra-

Wólozańaka

ulioa

:fancerka z tysiq,cami ~wiatełek ele. ktrycznych,

-

Jów

Ogólne i pojedyncze pokoje dla chorych. od 2-5 rb. 1 ambula

f IGINIS

ph:kność,

z dzl

lecznica chorób skórnych i wenerycznyli„
O-rów L. .- Falka, z. Golcay M. Jelnlckiego

Nadzwyczajni salonowi akrobaci,

The

historyczną

Łódz, Księgarnia.
Mikołajewska .M 20.

Reprezentant fiu

CZESANIE

NOWY PROGRAM.
od 16 do 31 stycznia 1911 r.

K1·eolska

powieść

Przedpłata kwartalna -,,Ziarna" wntt z dodatkami mlesięc:~tay;iri.ł
bez oprawy wynosi w Warszawie rb. 1 Ie. 25, na prowinqi i ~
Cesarstwie rb. 1 k. 50~ za granicami kraju rb. 2.
Adres Redakcji: Nowy.Swiat IO.

ul. Cegielniana 34.

-

będzie

„Ogniem i żelazem".

r;t~ł;~

Teatr „URANIA"

„HANDLO WIEC"

drukować

bieżącego

WALEREGO PRZYBOROWSKIEGO

mycie gowy .z natycr.miastowym wysuszeniem ( Manlcu1·) czyszczenie paznogci.
farbowanie włos6w i wazelkie roboty w
zakres perukarstwa wchodztce jako to:
loki turbanowe, warkocza i postisch, zawsze w najnowszym stylu wykonywane
pod moim kierunkiem, Wyuczam upina.
nia najnowszych fryzur w ó lekcjach
Abonament na mlejscu i w domach.

Rocpoczynam nowy kurs tańców i podejmuje sie każdego bez wzgledu na
..,, przeci1Lgu jednego miesi,ca wyuczyć wsi:ystkich najnowszych
I starych tat\cow, Zapisy przyjmuj:\ si~ codziennie od godziny 7 do 11
wieczorem
Udzielam takie lekcji tańców w zakładach naukowych I w stowarzyszeniach W niedziele tańce zbiorowe dwa razy dziennie t, j. od .2 do 6 pp.
r-163-0
i od 8 do 12 wieczór.

.
tom powl śCi.

otrzymują bezpłatnie

podróży lub rzeczy naukowyab.
KAŻDY ZESZYT JEST BOGATO ILUSTROWANY.

uZIARNO"

KARTO WSKA,
NAPIĘKNIEJSZE

Poezję, Humorystykę.

przyrodnicze,

i\ONFEDERACJI BARSKIEJ, pióra znakomitego naszego pisarza'

Poleca Szan. Paniom w ł,odzli okolicach

zdolność

prenumaratorzy

Z dniem 1-ym roku

EUGE JA"

Łódź,

Wiadomości

miesiąc

Dla pań!

SPECJALNY
FRYZJERSKl SALON dla PAN

JtojJiny, bułtieły i wieńee

i Opisy.

godz-iny 9 -

12 rano.

. .

Telef. 18-07.

Reumatyzm, podagrę, artretyzm

•

Przedstawiciel SZ. FORTJE·

Dr. Rabinowiez Dr. med. W. OTZll

Moskwa, M. Łubianka, domu
1' 14. Do naltycia we wsz.
księg. i składach aptecznych.
'.:lut;--26-,I

g

CHOROBY GARDŁA, NOSA,
i USZU.

3.

ZIELONA 3.

11---a.-

1

-il. Piotrkowska Nt 71.
Chor by serca i płuo„
puyJmuj1: oJ 9 _ w i pól iod 4 -a
-po pol®Aia. 1+•7.._1.„~,J.

Ht JR lf:R
·~8·~======::::::====:;::=:::::::;;::::;:;::;:=:::;=~::::;;:;;:;:;;;::;:;========

?:\

.:.fvc_7-n=~i<1:.:__1~9..::._1-=0=r.=====:--:::::================-

~

@ Od stycznia r. b. wycho~zi w W.a~szawi~ ~uian d e 1 \AT
.w~ T
-- l
r. ó-w --~ ~ lo 11c,i --~ tl:-~
Devignś @ tygodnik społeczny, polityczny I literacki i towa
\ Wais·t.2w' ..:. sprzer1arn.

.

i Znan Cyrk •
I

1 O1)7!(! - 2 ł

RYNEK TARGOWY przy zbiegu ul, Cegie,oimj

i WOhNIł T Y UJ A

~Ozi1lne.

·1·i s~&tO;ó~atiet~CZt~e~;r~0Js~Wieme B

.M.Mt . 2. zawiernjl} między innemi artykuły; A. Jar•
Koło

Chełmsż czyzny. __! Ulgi
podatkowe dla najbogatszych.-J. ~. ~Vl arch i e "" •
s kiego: z przeszłości Paulin,) w jas1Mgórskich.-Felj~ton J.
r c za a ; Kłótnio.

s kiego :

'f'i udziałem całej trupy na czele nowych debiutantów.
2·gi dzień wielki~go wsz~chświat.owego championatu
Francuskiej Walki zor~amzowaneJ przez znanego w
Rosyi i za granicą profesora atlety A. W. Kazakowa

dla zawodowych atletów

wszechświata

Honorowa wstęga, · złote srebrne
i bronzowe medale
20

rocznie 6 rb.

siłaczy świata.

Dziś walczą 3 pary

@

JERZY TOMSKI - STRIUM

(Ił)

t Ekatuinosław)

Studeut)

półrocznie

3

ru kw.

1.50 w Warsznwi'l

Za odn. do domu kw. 15 k. Z przesył ką: rocznie 7
Rb. 50 k, kwart. 1 r . 90. Dla robotników ustępstwo.

WEBER -

BARADANJANC

(Germania)

(Armenja)

~
~

Przed walkami paradny pochód wszystkich atletów.
Początek o godz. 8 i pół wiecz.

ZBrowi~
o tem powinien

to mj tek.

wiedzieć każdy człowiek.

Na największe niebezpieczens two naraiamy sie cz~sto jedynie dlatćgo, ze
.tie posiadamy najelementarniejszego pojecla o tem, jak żyć należy, atehy nie chorować. Dla zaznajomienia ogółu z najwatniejszemi wiadomościami lekarskiemi.
a takle. ażeby d ł ugo żyć i cieszyć ale zaw~ze dobrem zdrowiem. wydala Księ
pnia Popularna nader praktyczne dzieło pod tytułem:

lfaiittO'•'SZY
ni'
:I
W

i„karz

Mttller~,

czyli ksią.ika
to
o zdrowym 1 chorym cr.łoirieku, najbogatszy zbiór udoskonalonych starych i nowych. ~rodków domowych
ł roclujów przyrodoleczniezyeh na wszystkie choroby, opracowany przez znakomitego doktora Milllera.

:.\OmO'·•y"
U
W

!l-r:i

42.

Do nabycia w „KSIĘGARNI POPULARNEJ" w Warszawie, s_to -Krzyska
Ol'llZ we wszystkich ksh~garnlach w Warszawie, na prowincji i za graaicą,
Cena 60 kóp., z przesyłką 75 kop.
1·1535-3-a

po le cam y
zega re k „SE CE SJA", który z faso nu i piekn o ści 1.i(: U>L.;puje z łot em u. Zegarek płas ki gr u bości s ·ebrnego iubla z praw·
dziwcgo ameryka11skicgo n owego zło t a. nigd y nie traci s we go
początkowego wyglą,du ; jest on wygrawerowa ny o ry ~i oa l ne
~ .:.•:j/ ~ ml rysunka mi „KWIATÓW" (zob. ry s ) Zegarek „SI<: CESJA "
~.tl\:~~~·,"i.r 1 wyróżnia sie 1egula rny m chode m, e l egancj ą i a: t yst yc znym
~'i - •P
w yr obem. Chód n!t kam ieniach , nakręcony bywa ra z na 40
go rhin: Cena 3 rb. 75 kop, 2 zegarki 7 1 b , Taki s:i m da1mk l 4 rb, 75 kor.
Dodaje si~ DARMO p i ~kny ła1\ cu s zek z no;veg.> złota , brelok i zam s zo ~•y wo·
reczek do p r zechowania zega rk a, W y sył , ze ga rki Ul eguł . do mi nuty, za za licz
poczt, i bez zadatku gwarancj a na 6 lat, Jeżeli sie zegarek ni e bedzie podoba!,
zwracam pieni ą.d ze. Przesyłka do 2-ch szt. 40 kop. (na Sy be t-j e 7 ::i kop _ Adres;
Dom Eksportowy L Sztrumfeld, Warszawa S-to K rzy~ka NR 48 .

f
~&

Il

A.

b,

i

usuwają

'"I!·

lłj

termalne

Acheriskie mydło termalne. łagodne służy do uiytku codzicn•

Acheńskie

T-wo Naturalnych produktów źródlanych w Achen.

Prawdziwe mydła Acheńskie są, tylko z rótową. banderolą, i podpisem prof, d-ra Stalsztnit,
Do nabycia w aptekach, skł. aptecznych i perfumerjach. r180-8-1

pospi2szajcie, bo
P~zybyły

poz~słaje

tylko na 1 mieśiąc.

z Turcji, znany profesor chiromancji i grafolog

M~

TEKS

odgaduje przeszłość, teraźniejszość
i przepowiada przyszłość

Chiroma~t Tek~ dawał SE A N S Y

w licznych miasta c!L w

Ro~ji

I za granicą,. Nieomylnie odgaduje CHOROBY KRADZIEZE obroty

ha.ndlowe podróże procesy miłość życie rodzinne osobiście w obecności osoby zainteresowanej a takie z fotografji Przyjmuje ocl
godz 10 rano do 2 pG poi i od 4 do 9 wieczór
Honorarjum od 60 kop dla niższej kategorji urz~dników i służby
od 30 kop

bez powinności i sankcji

Ulica Zielona Ni 2 m. 2.

WARSZAWA, KRUCZA M 9.

185-t

14641

I

Mam zaśzczy t zaw ia domić Szanownych l{lijentów, że odtąd za- '

I NIE

„Przezroezystość

szyb"

Działa zdumiewająco, zużycie nadzwyczaj małe,

Wermińscy,

szlifiernia szkła, szklarnia artystyczna i fabryka luster
166 -3-3

się

Acheńskie

Jnżynier K. puciała. ·
224 -1

gdyż

jednorazowe natarcie wystarcza na 8 - 14 dni.
Każda próba zachęca do dalszego u7ytku l
Główni przecistawiciele:

Ne 32.

KASZEL
i CHRYPKĘ
leczy
przez

Z uszanowaniem

· (FENSTERKLAR)

Lo,ąż, ulica i\1awrot

l?rz~wlel{ł9

wŁodzi (ul. Konstantynowska 47).

.tapobiega potnieniu i marznięciu szyb wystawowych.

Jracia

,,...._,:~.:.'51- ·· \.i~""""YFY'~~-""'C"':"~~~

rządlam osobiście biurem mojem

POTNIEJĄ!

r.

p

·i i. M i kołaje~

Szwajcar wsk

0

218-3-

Wm•r..~a:wr:;k-;?

~~fo~§ l

Szkoła poł'ożnicz;
k

<•plRt • 100

' t ' rOC7.n)"
l •ł.1.Jj')

„.dCil.

l).J\\. )'Cb

I iJ.

1uk. LICZBA \;L.Zl·: ~, :\ !

NA.

W

t • ..:Hlll .C

Rok

szkol ny
KWJEL'l A I 1-L\•

2

l , „\.i

"'Gl\.\:'il
sie

Z'CI.~ :1a

lAZ~l ~ '.l~R- .

I

i p• •

pastylki
Rb„ 101 000-15 1 000.
fabryl<ę w okolicy Łodzi, komunikacja tramwajowa - w tym
roku wybudowana, zaopatrzona
maszynami najnowszej konstrukcJi, długów niema; pożyczę na
I numer hypoteki; książka hypoteczna w Łodzi. Oferty pod
.s. T." do administr. „Kurjera · ~

źródlane

oraz inhalacje z roztworów

• ACHEŃSKIEJ

Na

SOLI ŹRODLANEJ
Acheńskie

Tow.
NATURALNYCH PRODUKTOW
ZRODLANYCH
w A.chen (Akwi:r:gran).
Uwaga: Oryginalne Acheńskie pa·
stylki źródlane są. tylko z ró żową,
banderolą. i podpisem prof,- d-ra
Stalszmita.
Do nabycia w aptekach i skł. aptet.:t:

214-3-1

Pr:r:eclwko kokluszowi, astmie, przy
kaszlu. katarach krtani, oskrzeli i choro·
bach płuc. Wzbudza apetyt,

_,~~uss1n '
1

J,

Sukie;o w Brzełciu-Lit. Grand-Prix
Po;.wolcn!e R ady Medyczn:

w Hadze.

Cena fi. 1 rb.

Przesyłka od 2-ch

W drukarni St. .Ksu!zJni,

~achouma 37.

L.ądać

fl.

•.i .i

1

\V f!,

Sw:aciectw:> S1kdy daje pr

prakty:c1 w

całem państwie
129

-i

· Ogłoszenia drobn
A !\

.

i'\1 - •A

W1 elk1 wybór słu
0

z dobremi świa

clwam i poleca Centralny Kan
rekomendacyjny, Piotrko wskil

221-10~\ li

eble sprzedam tanio; kreue
lU stół, biurko na szafka
o toman~ dębową z pół ką. ł6.
dębowe, szafy, tremo, łóżko
J aznę z widokami, zegar, larr,

Nowo-Cegielniana "
22 2-2-

i\.Jłas.lyny o~oen1wv11 _: ,

lU.naj!epsze, w

uwant
cen

różnych

Aleksandryjska 34, róg Fran,
164-6-

potrzebna

dziewczyna, lat
do dziecka. Zgłosić si~:

Wesoła

p

Ng 8 m. 1.

228-

oszukuję

_800 rubli na ntt
chomość na akt rejenLj

Oferty:

„Kurjer

Łódzki",

R. N,

p

220-1-

Brzezińskiej
wstała świeżo

rzy ul.

.N2 9 lf
otworn

pracownia sukien, kostjumó
ubranek dziecinnych. Tamże
trzebna uczennica.
219towarzyszenie stug katoł.ic~
Cegielniana 4, ma do umii
czenia służijce z dobremi re

s

mendacjami.
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203-3-

'10 sprzeaama rożne spn
Wiadomość: u

..J domowe.

Milsza 35 m; 5.
225-2·
ma1ątku
Jamków,. poi

W
Przysucha z
krów holenderskich

pomi~dzy

do sprz
nia do wyboru dwadzieścia
150 rubli sztuka.
120
rJ aginęła karta od paszpo

Ltwydana z fabrllki

Szulca,
Heleny Seidler. 217·, agi n'lł paszport i zaświadc
L.iOie, wydane z gminy Moko.
gub. warszawskie] na imi~ A
i Karola Fechtów.
216-·
aginęła karta od paszpo1
wydana z fabryki Domana
cza. na imię Władysława Pa
cz uka.
215agm<:rn Karta uu paszpo
\ruskij wid), wydana pr
inii ~

Z

z

gubernatora piotrkow5kiego,
imię

Feliksa Tomczaka.

182-2-1
karta od paszP
wydana z fabryki. I. K. P·
nańskiego. na imie Helena Gie~
226-1-1
aginął paszport, wydany z g
ny Radogoszcz, pow. łó

Z

agin~ła

Z

kiego. gub. piotrkowskiej 1 na il
Władysława

Z

K-0walskiego.
213-3aginęła karta od 1-1aszpa
wydana z fabryk1- Eisenb""D
n

wszędzie. na imi' Józefa Kuchciaka.

darmo.1~12-0-1

t

w>z el kie w

zwr3c::ic !'"

kańskiej.

przy wynutac1'.
~.· skórnych usuwa radykalnie. wą.g ry, piegi etc. i nada je cerze świeży i zdroJa wy wyglą,d .

rb. I kop. 50.

MARZNĄ

1tn:"

M 59 n.

krzesłd .

Mgo , jako zabezpieczające od wysypek i Jlszai.
r;;
Acheriskie mydło termalne. mocne stosuje się

Nakładem sekcji etycznej Tow .• Kultury Polskiej wyszło

SZYBY NIE

inteiig

m. 3.

radykalnie

prof. d-ra Stalszmita.

Swifłłoohowskiego.

~ 8\#';ff: Moralność

1

nieczystości skóry

oraz wszelkie

fłcheńskie myała

PRENUMERATA: dla członków Tow. „Kultury Polskiej"
rubli 2 kop. Z5, dla nieczłonków rubli 3 kop. 25 rocznie.
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le~zą

MJESIĘCZNIK

pod redakcją

200

~~-ig::::-~
ą -·~·
r~
" i;Q~CliS-ż;j,~

.:,~~ultura Polska"
I

1500 rubr

mo~ci

W z- mian złot e go ze garka koszt ują cego

to

Jfł

„

; · ił : rn o~

6 1 '< ma
· :nvsze1,.:two
'.;

Krako u:skic F;"zed mic:sc11 Ni! 6 0;

V • owszy tskarz :\omowv'' D-ra Miillera staoowczo po·
„,,ajft
U
I
winien znaidować sie w każlym domu, a przedewszystkiem polecamy go W?zystklm

matkom, poit których
ok.n. Of'e'.ekuiczem z11ajavj• slf dr,itltwa i liczni domownicy nader cenne rady
a przeróbe wypadki zawiera powyższa ksią,źka. W okolicach, gdzie o lekarza
fftt trudno, a apteka znajduje si~ daleko, to „NAJNOWSZY LEKARZ DOMOWY"
D-ra Mtl.llera jest prawdziwym zbawcą, w nieszczęściu.
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;)rzy:::.ląp i ć

na l e ży s•ę

@
(ri)

inter,

d o s p rzeda:r1 ia

d v w o <ly sk l.i :: ~ W ~Vyi·
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' Małorosja)

tab aCZl

Adres redakcji i adm. Warszawa, Wspólna 5,
m. 32, tel. 216 -59. Kantor w Łod zi: Biuro Dzieuui ków „Promień", Piotrkowska 81.-Cena prenumeraty:

na mistrzowstwo

na całym świeci e.

Zapisało się przeszło

Po lskie wobec

Warszawa, Ch n. e!na ł 2 16, sk

l"'

211-l-i

