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DzieDQik pplltyozny, społeczny i literacki
ł

'

•

~

•

.p~ kierunkiem St.

dńia

Sroda,

Książka.

25 stycznia 1911 r.

Redakcja i admlnlstracja „Kurjera Łódzkiego„
Prenumerata w Łodzi wynosi rocthie z odnoszelnieści się w lokalu ptty ul. Ź&Cltoaniej Nr. 37.
niem do domu, przesylk~ pocztową ~a prowincję lub
(nteresowani do reda:kc]i zgłaszać się mogą od do Cesarstwa: rb. 8 kop. 40. Półrocznie rb. 4 k. 20,
łl do 12 w oołuclnle i od 6 do 7 wiecz.
kwartalnie rb. 2 kop. 10, miesięcznie 70 kop.

Cena o'ło~zeA: I-sza 5trc>na 50 icop. za wjer~ł
ILlb jego m1ej~ce, nadesłane 50 k\J1>., nek'ro101,ti i re•
Iclainy 15 kop., ogło~ze11ia zwyctajne fU kop/ Drobne
ogłoszenia 11/i kop. za wyraz.
Admlnistrac:ia otwarła od-.. 8 rano do 8 wlecz.
Za przesyłkę zagranic«: dolicza się 60 k. miesiecznie.
Ogłoszeni 1 zamiejscowe: 1 str~s) kop,, rekla ny p~
Adres telettraficzny: .lódi Kor.Jer•
Zmiana adtesu 20 \<op.
TE.LE.f'O?łU
253.
20 k., z-Nya. p:::> t ·~ k. z't wi~r.;y; ,?tit1wyf,·1h je'!o miejsce
Rękopisów nadesłanych redakcja nie zwraca, za artykuły nieoznaczone z góry ceną, honorarjów administracja wypłacać nie będzi~.

1

Nr.

„._
Agentury: w Łodzi Biuro OJ!ł. „Promień", Pjotrko~ka 81. W Pabjanicach A. Wadzy:fiski, Zamkowa 416, róg Długiej. W Zgierzu Ai. Bielas, Paczek. Tramw. Nowy Rynek
WYŁĄCZNE PRAWO przyjmowania ogłosze6 w Rosji, za granicą i w Kroleslwie Polakiem, oprócz Łodzi i okoli0y, oddane )est Domowi Hantlłowem11 L. i E. Metz• i S-l<a
=x:·---

Teatr PoIskI• A. Zel:Nerowicza.

(Cegieinlana M 63.)

~~~.

Marsz .wese Iny

.

----..-i....------------------------------------------------------------·--------=......----.,,,.,,.,,=-----------------·~
·Teatr popularny~ ~~~- Xwórey ~~e~ęśeia
?iełna~łe "9rzea~ła~ienie aJa -prenumeraforó~ „~urjera ~óaz(\iego"

Po. PULA·RNY

TEATR

We środę, ·dnia 25-go

•

·

-----~---- I(ontroler

stycznia o ~odzinie 8 min. 15 wieoz. daną będzi1
znakomita farsa francuska

-

wagonów Sypialn}teh-~-·-...'!F!„'11~

---

)&ety po zni:łony h prawie do połowy cenach są do nabycia w acJministracji ,,Kurjera ł(ódzkiego", Zacho~nfa. ,\i_3J, codrleń, od g. 9 r. do : 8' wiecz •
.Sprzedat w atłministracji trwać ~dzie codzień do środy. ~5 . sty.cznia do ~od~. 5 po _ poł. Reszta ~iłetów sprzedawana bę~z1e w kasie teatru· o~ oołJz •.6 po poi.
we środę, ju* po cenach zwykłych. Adm1mstrac1a sprzeda1e bilety tylko za okazaniem kW'itu od opłacone i prenumeraty za miesiąc sfycie i 1911 roku ,

~ala Xoacerłowa (Dzielna 18) ·

wsobotę, dn.

2. 8-go

stycznia r. h.

odb~zie

-

sit:

p·ierwszy Maskowy.
·· \8aI szt.uk•I . Pocz~teK
.

urz1ł~z.ony stara~em. itrnpy mala.~zy ł-Od&kich.~

·

.

.o 2· 11. wieczór . .- Ctn.1a we1sda rb. 3. - Pame
ObOWląztlł2' · mask'; panów - SłTÓj balowy.
rl94-3-~

'

Nad pro.-ram. Wskutek · ogolnego zain1eresowania się publiczności poz«?·
staje do Soboty· 2811 1911„
'

the.Bio-Express ·li= sąd wojenny i rozstrie1anie jedenastu wlesie
Zielona 2.

Obraz wstrząsający do głębi, dający zupełn,ą iluzje strzałów, głosów poże.gnania, płaezu za pomocą
magnitonu Edissona, UWAGA: Osoby nerwowe mogą opuścić salę podczas tego obrazu.
iirócz tego 1 pięknych obrazów.
Prócz tego 7 piCQknych obrazów.
r197-t-~

WYSTAWA .1911-go ROKU
.

:

·

W O.DESIE.
ODESKl

do wiadomości

os~b. życziicych sobie przyjąć udział

wągry 1

te. wobec wzr,owienia

VV MAJU 1911-go ROKU

Wystawy-:Artystycz~o-Przemyslowej i Rolniczo-Gospoiarcztj z zeszłego 1910 roku,
ia

mości w kancelarji

.!Paleniznę
czerwonosć twarz).f

i wszelkie plamy

Towarzystwa Technicz

aptekarza

Niwińskiego
Dla uniknitcia naślado1nictw1, ka,tde pudełb.
zaopałrzan. e jest w plombQ, na której znai·
duje siQ I! 204 I nazwisko wynalazcy

Jana

Jan
Sprzedaż

Niwiński.

w aptekach,

składach aptecznych

perftiNfl'jach.

ROZPOCZĘTO PRZYJMOWANIE
r.głosień i udzielanłe wszelkiego' rodzaju

usuwa
pryszcze,

wynalaźku

ODDZIAŁ

wWystawie,

piegi,

'9.a:af ao twarzy

CESARSKO-Rosyjskiego ·Towarzystwa· Teehnieznego
podaje

NAJSKUTECZNIEJSZY SRODEI\

Sanatorjum D-ra Sołmana

go

ODEąĄ.
warszawa, „u.i:JA ~uc.:HA Nt '· ~p.e;aiutc,
lll!!!!!!!!!l!!!l!!llll._!Qll!ll..;.-~~~--~··~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!'!!!!!~~~~!!!!ll!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!1!!'!!1!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!Jll99!-11!!!!!9·~!!!'!!1!1!!!!'!!!!!1!91111!!!!!!!1!!!'!!L1~CZENJE Clł01Wł ~Ul.~C?.NTCH i KO·

Nowosielska ·Ne .4.

r.198-41

Wikt~ria · Skłia.ting Pala ee, piotrkowską 67.
Dziś

w

środc::

-Diśłrza wszechświatowej sławy,

&rlaord4MaG oa

'

dnfa 2s..:.go oraz w czwartek i piątek·

Trz9 nadzw9cza·jne ·seanse wieczorne

·

••

BlECY CH. Pnyt i .,.„wt~
3 li• 7 re, lłzfe>nl\~.
Amłmhrterj•• •i 12·cj t• l·•j 1• p~ l'ruewai•
Roentc;eaa.
•
n);..t!-1

szampiona Amer} ki; Anglii, Francji i t, d.

Jrofesora Johna Dawiaso11a.

.

Wi~kość.. sztuki akrobawczne~ jazda salonowa. · ~ 237--1-1

KALEltDARZYK.

~

wZM&eMta ż~ł,~ · ~

i_łągodnie
·•

< • • ·"

_,. "'

~

I

przeczyszcza 1
I •

1 1.24- 51-1-

„

Srodar d. 2& stycxnta 1~1 I r
Dziś: Nawrócenie 'św', Pawła.

Jutro: Polikarpa' B. ·

KURJER

Teclfr 'Popularny

ŁODZKJ-25

W piątek, dnia 21.go stycznia, daną będzie
na og61ne :żądanie sztuka H. Sienkiewicza
pod tyt.:

styc..tnia 1911 r,

''

Kmicic"

Ceny miejsc zniżo_ne: krzesł~ od 25 k. do 65 k. Loit
po. 1.?S k. Galeria po 10 1 15 kop. Bilety nabywać

mozna .Jak .zwykle '.""~z:ś n.iej w cukierni W·go Pana M. Ulrich!.
róg uhcy P1ot:· kowsk1_e1 i Z1elouej, a w dzień prze,fstawien'a or! 6,
' 1eczorem w ka Bic teatru,
20 O-

Inni zakreślają granice oświecania Zamożność
dfa kaidej poszczególnej warstwy, jesznarodowa. cze inni kwestjonu i'! szkoły o pewnym urządzenia miejskie.
chara.kierze, np. ta • które nie d&ją im
wfdol~w w celat:ll praktycznych.
Mimo frazesy i deklamacje nasze,
W jednym z ostatnich numerów gaW ciasie dwuch pierwszych tygodni, rozpoczynających rok bieżący, wy· ogół nie przejął się pojęeiem znaczenia zety „Warszawskoje Słowo" spotykamy
„ wiedia to potęga", ogół nie rozumie, artykuł, dotyczący funduszów niektórych
cz~rt.aliśmy w gaietach doniesienia z
nie
odczuwa si.ły tej pot~gi wiedzy, któ- miast naszych, przyczem cyfry zaopatrzoCzech, na które niejeden z czytelni•
ra naród podtrzymuje w najcięższych ne w uwagi, którym odmówić słuszności
~ów zwrócił większą uwagę, nad lct.6·
.
rymi mote HStanowił się i inttł· myśli, w-arunltadl i która moż~ go uratować w nie sposób.
lturzach
eyda.
Pisze
wi~c
gazeta:
refleksje„.
Uderzmy s;ę w piersi i przyzn11jmy,
11 jeśli.zajrzymy do sprawozdań u Ot~ dowietizjełłśmy się z geeet e
że
n
• S2kofnictwe polskie jest zaledwie m~dowych magistratów m! ast powiato•
!'ladzwycząjnej ofiarności w Ctechach na
społeczeństwo,
to wych warszawskiej gubernji, to ogarnie
c.e1e oświato\\e. Tylko w cie\gu dwuch tolerowane przez
tygodni czytaliśmy o następujących zapi- szkolnictwo nie jest jego ukochanem nas ogromne zdziwienie, gdyż opierając
sacht poczynionych przez myślących sy- dzieckiem pi1nie strzeżonem, oszczędza się na tych sprawozdaniach, możnaby
nem i zabezpieczanem.
wnosić, że ·nasze miasta
powiatowe
nów z nad Wełtawy.
Niew~l'liwie, spoteczeństwo nasze jest znajdutą się w stanie kwitnącym 1 opły
Nretaki Włatłysław ~iłłarek (któretto4tf'Eymaje własnemi sitami wają . we wsze.I kie do tatki.
~ ~lnie uwat3H za zRfełllttenegt> ofiarne, i
Sprawozdania bowiem te pot{azują
zupełnie czech„) eały swój majątek, wy- i zas•bami wiele instytucji f'JOWażnego
llOSZi\CY 300,-060 kMnn, zapisał na rzecz z.na zenia dla kraju.
że miasta owe n~e t~lk? „ nie zaciągają
Ale ta ofiarno!!ć nasze wydaje się długów, lecz posrndaią nawet swoje zaMach;rzy SzlwlneJ (Mati~y czeskiej).
Wdowa Emiija Krahtwa 1nzekazała me triJn'l~ z własnego .-oczucia, z pasowe fundusze, dosięgające często
wymuszoną wcale pokaźnych rozmiarów.
tęstamenten1 1 i "'ł 1niljona 1wron na w mej w•'h, ale jakby
~omal
nie
wyiuszoną)
i
ta
ofiarnośe
O•
PrLy1rntrzmy się niektórym pozyrzecz :;zkolnictwn nar•lleweio swoje20
bejmuje nie ogół szeroki, lecz ograni- cjom.
kraju.
·•
Emi ruci cus
w Ameryce prze• czon4 ilośc pewnych jednestek dla naS~\ierniewice np. posiadają kapitał
~all swojej ojceyźnie )'ierwotnej ria ten- szej młejs~0w~ci.
zapasowy. dosięi?ający wysokości ó5,00Q
I u nas oel. ezasu de c?:asu ktoś rub.: Pułtusk:-19.02'4; Nowy Dwór że c~ około pół mil}ena keren, za9ra•
c.owanych i zaoszez~dzonych w cii;żkiej fHZikuuje l'Jewai.niejszy furtdusz na ce- Mszczonów~13,l40; Nieszawa - 7i656
le uży teezn0ści publicznej, w ogólnym rub. i t. d:
pracy za OceaHem.
·
O tatdch ofiarach, jake o ,więW.ieych, jeda,ak stosunku zapisy s~ względnie
Fundusze
te
ciągle
powiększają się
doniosły nam pbma, a prawdopodobnie rzadkie.
i
to
nie~ylko
dzięki
dochodom
z proWszak miel:śmy . tetQ przykłady i
w l!'rrtze:: cza~1e uyły i mnie1sze ofiary
centów
1
podatków,
lecz
głównie i przestarszej
i
świeższei
daty.
Umierają rnili mniejsze zap;sy. \11.~zak wiadomo, że
dewszystl~_ei:n. dzięki niesłychanej wprost
z Qf1arąości grosw·.1> t:J całego narodu, 1onerzy, którzy nawet grosza nie .prze" o:;zcz~dnosci
1 zapobiegliwości
„ojców
/if'Sl pobratymcy zbudowali nie tylko kazuJą na cele społeczne, chociaż prze· miasta•, którzy potrafją nawet nie wyznaczenie
choćby
lO&części
ogólnej
sumy
wspa~fałe .Divadle" leci wznieśfi i wlele
dawać tych skromnych środków, jakie
Uw.ych instytucji wielkiego znaczema spadKowej 11a 1zecl dobra publicznegu są zatwlerdzone przez władze.·
·.
kt{lturalnego. Zwiaszcza ofiarność na nie aubożyłoby 1 ta!( bogatych Już po
Słow~m, wedle owych sprawozdań
wi~kszej
c;,::ęsc1
spadkobierców.
oświatę, na szkolmctwo jest w lmtju Czewszystko 1esL w największym porządku
Dbałość o ród, rodzin~ 11ie powincha w:cllrn, to tez analfabetyzm aost:edt
i
m1~sta, a r:_ac~ej ich troskliwi opieku"
na jednał( tamować dbałości o ogót, o
tam do m1111mum.
11owre,
zas!uguJą na pochwalę swvch
11arod,
bo
ród, rodzina moze łaiwo stra- przełożonych.
1
Ten zdemoluótl.'l zowa11y, wyro1J1011y
~
w cięll\1e1 pracy naród, tu :110cne 1 ży• cić rna1ą1ek, a zasoby, fundusze spoInaczej
ieetnak
przeds'tawia się· tu
we. z. gru "lu p1ierob1one sł'ołeczeństwo, lecz11e, uaretiowe muj,!ą trwać wieki sprawa, gdy' ią się rozpatruje z punktu
eila selcl<., tysi~cy, dla o· widLenia m1e3zkańców.
.kJOre całą .swą mtcl1~e11qę wytworey:ł~ i siu~
,~!IJ.

Oświata
i ofiarność

'.&

i

p-oiród '"•Jt\1is.~·<.J1 Wi\rstw '::>Wycli, ton

silny czesh1 niiir&d
wzgfęgem 1~ra1u,

retumte

~bow1j\zk1

1';:u.m1c1 na at:em pe•

.ię~a 1ego s!la, rozumie, że l\lO ma szt\o•
ły w sv.01d1 r~~a~h, len ma przyszłość.

rl cze$1 me obawla]ą się JUŻ ani siły, ani
kU)tury 1111e1111cc1<1eJ 1 bo ma1ą lud usw1a•
dom1ony, ośw1e~o11y.
.

miast

Ml.i!U WOii nasuwa SI~ norównan1e

u stos1.tt1harn1 •ląi.;eynii, Jakkolwiel( wa•
runlct :t.yciii mtszęgo i Czechów nie da1ą
się poz<>rn1e potownyw~ć.
jednakte coś nieccis IJłflin i nale•

ży µowiedt~eć o_. naszej ofiarności, o naszem rozun\1e111u znaczenia oświaty
wogóle.> a S2kolnictw~ w szczególnośc1.
, _MiJr.O dęk!amacji n~szej o potrzebie
oświaty, znafcf ują sie w społ~stwie
tacy, 1,t~rzy ' zaczną sit: zastanawiać nad
tą prawdą

J?rzepowiednie na rol{ 1911.
= Sr isał

Czesław Lubicz-Czyński (Puna1-Blrnva).
I

alt

•

•

(f!)okońezenie).

~ia1iy w liiszpanji i PorluA!alji.

•·•

•

•

=

=
lf

Rewolucja w Jndjach.
Upi:tdek kanclerza niemieckiego.

Turcja ustępuje Kretę i dwie wyspy.
Sprzedaż wysp portugalskich.
Dynastja arecka, poparta przez Ro. Fral'Jcja zaniepokojona groźbą Nie· sjt: - przełlsieweźmie zaborcze plany.
ftll1e~·. •Kr~-'S rządów.
.Benarrnrtyzm
Bunty w Tesalii. w Macedonji
lf
.-. , jłowę.
• Rzezre cnn-eśe}!n.
W~łka
C'irarH1l·~riel'!t z Martyni•
Anina wzmacl'lia Malty i Lucz
~ta~f.
Gibraltar:
. ~l'lierć dwuch dojstojników wolnoZagadkowe wypadki i choroby na
mul;lfSt'\lla.
dworach
serbskim, tureckim i niemieWybór uk.Dronowanej głowy przez
ckim.
wolno-mularzy.
Zmiany rządu w Ameryce. zbrojeKatak:izmy we Francji. nie .sre.
łi~fandła ~i~ zbroi.
l<~taslrefy .l} w1oł~we we Francji,
'::.~ I skietu,e z Niemca111i.
. . .. i s~u~ 16- _tajemny Szwecji, A•ne1sce i \V fGsze-ch,
Nftv.~. lhJ)Ji 1 AngfJi.
Kat-asLrofy kolejowe w Euro ie.
- ił~CI \>\)Gyla li'dtJ'Tial1slów i OSZLISSmierć Abdula Hatnida i dwuch lwtow do Rosji. Prows- o szantaż.
ronowanych głów.
f'i:iemcy i Włochy grożą Szwa •
Nowa republilrn \V Europie.

carjJ.- .
W Poznan:ll,iem

p<.IW.

r

mogłoby wziąć rekord co do ' brudu.
niechlujstwa i złego stanu bruków, bra.
l<u najelementarniejszego kom L>rtu, a
przecież to miasto posiada 8,000 rb . za,

oszczędzonego kapitału
Zresztą 1 inne powiatowe

miasta
warszawskiej gubernji nie o wiele lepie
si~ przedstawiają za wyjątldem jednegr
może Włocławka, wszędzie ten sam bra~
komfortu, wyziev.y, brak wody itd., siu

wem. idealne warn11ki dla rozwoju ep,
demji.

Przy prawidłowej gospodarce owt
oszczędności możnaby użyć na 1;a.prowa,
dzenic niektórych najzbędniejszych urzą.
dzeń w zakresie bygieny i komfo1 tii
brał\ których jest wprost nie do z11 ies1c.
nia w miastach powiatowych~
jako dobry przykład mogą tu siu.
żyć

miasta gu ·,. kaliskiej.
A u nas w Łodzi? .. ?

Bylibyśmy
niezm.t:rnic
wd1. ęcr1
municypalności uaszej, gdyby zaszcz} i
ła nas źródłoweml danemi o swe1 gos
podarce z ubiegłych lat kilku, jest bo·

wiele

wiem

niezasj)okojonych

potrzeb

mieszkańców naszego miasta, cllociazb:1
wspomnieć połączenie tramwajowe z 1<0·
leją kal i ską, o którem pisaliśmy w Ilu·

merze wczorajs.zym.
Niestety! Magistrat 11asz Jt:>t J vśł
skąp y w informowaniu za pośn.:d i1 ic< .1 ;:m
mie 1scowe1 prasy szerszego 05ółu l'
swych praca~h i zamierzenrnch na µrLy·

________ ___

szl)SĆ.

_.._...

, , _ ...

Wiadom oścj ogólne.

---,.,..:::::::::::::::::======

O 'żydzi . w
zefl' a'"
sweg0

1Fi1:1lati„dji •.

11

Ha

otrzymała następującą depeszą

otl
rietersburskiego .
Dowieć!,ziałem się od jednego z wybił·
nych Bz1ałaCZÓW partjł kadeckiej, te O·

korespondenta

. Nie mo~1 .;t . pO•vic:d.iiet, aby ' ci o.;!aspo- tm od zuwall WZl!lt:dem
swoich o;ców
,.
J
łe<:"fcnstwći, wśrocl którego
żył, każdy
dLlęcznosc za 1cll .Stftrarna o powi~k pozycja Dumslca upewmła się, iż doda·
""
tek do pro;ektu prawa w sprawie rin·
chociaż cząsll<ę małą tego, co zostawid
szenie miejskich lrnp1tałów.
landJi, orzeka;ący z111es1ei11e ogra1 nczeri
po sobie, rnó~lby, powimen zwrócić te. ?-'iedzą 0111_· dobrze, że te oszczed- praw żydów w tym kraju, zostanie ! rzy.
mu społecieństwu, nawf't bez lffzywdy
nOSCI wytwdrzaJą się l<0sztem najniezbędięty w Dumie, aczkolwiek l(adec1 I l•O·
dla najbllisz1ch.
11~eJsiy~n potrzeo miasta w zakresie hyzostał11 opozycja w.;trzyma się od ofo.
Czesi lo rcnum1eją.
g1e11y i lrnltury, że_ :v~asnie z tego po- sowa~ia. Przyczyną tego jest,
że ;ląd
roważnt: :mmy przeKarnj4 na rzecz
wodu. rnema w_ m1esc1e wody możll wej pragnie przeprowadzić
taką uch wał~ i
QŚ\\'.ia1y, sz1w1111ctwa, ich emigranci
odo p1c1a, .bruk_1 są niżej kry1yki, o oswrewpływa w tym duchu na paźdiernilrnw
fia1 uią Mae1eży swej poważne fundusze tleniu lep1e1 nie wspominać i t. d.
ców i nacjonalistów, których głosami u•
na podniesienie -dobra społecznego.
Kto bywał w takich miastach z tworzy się w1~lcszość.
Oni rozumieJą potęgę siły ducha
O
alka z cholerą. Dra
wej w narodz[e, Jaką wytwarza oświatt1 "własnymi kapitałami", jak Nowy Dwór
- i ten ceł przed~wszystkiem ma1ą n.t Nie6zawa, M::,zczonów itd., ten wkrótc~ opracowama ogólnego planu walki z
dojdzie do przekonania, ~e OWtt choro- cl~olerą w razie ukazania się 1e1 na
widoku, skłądając ofiary.
Bierzmy przykład z tego dzielnego bliwa chęć robienia na wszyslkiem o.; wiosnę w Rosji, postanowiono zwołać
w końcu lutego lub na począ.tku marca
szczęJno.:.ci nie zasługuje na
pochwałę
narodu.
1
lecz jest przeciwnie, , wysoce naga11na w. Petersburgu
wszechrosyjski
zjazd
G.
gdyż dowodzi, ie ludzie, powołani d~ df1ał~c~ó~ na polu walki z tą epidemj .ł
kierownictwa spra ~ami miejskiemi, nie W z1ezdzle tym, oprócz pecja li tu 1

KilżtJ,· z ni!is ~oś w~ł z te~o

Pokój z japonją.

=

mają pojęcia o rozsądnej
prawdziwie
oszcz~dnej gospodarce.
jako typowy przykład takiej gosp 0
dark1 służyć może mi asto Gró jec któr

Intrygi Niemiec-

Rozwój spirytualizmu.

kie w Turcji.

Smierć Tołstoja.

Pow stanie w Tesalji.
Choroba Abdui-Hamida.
'·
Zaburzen t:.i w Indjach i Egipcie.
Ros1a, Anglia w Pe1sji. Wpływ
Niemiec w Konstantynopolu.

Apatja narodu rosyjskiego.
Samobójstwa. Cholera. Dzuma.

Władywostoku.

Zbrojenie

Przyjazd do Petersburga trzech kró-

lów.Ziazd cesau.ów w Niemczech.
. Smierc króla Edwarda i zjazd monarchów w Lon~ynie.
Stołypin prowadził politykę

de et impera „.

11

w Petersburgu.
Kradzież brylantów w Częstochowie.
Dynastja w GrecJi pozostala.
Papież niebezpiecznie chorował.
Powrót Jana Orta akcyi<sięcia aus•

trjackiego do Europy.

kolej ku adryj. . mo·
·
Niepokoje w Hiszpanji i Port•!&ai ,1.
Burboni wystąpili. Ameryka się zbroi!;~
Szwaj carja gromadziła broń.
Ekspedycje ku biegunowi pó1f1. -·
zwróciły się z drogi.
Koncesja na

Diwi- rzu udzielona.

Autonomji nie aadano.
Smier.: senatorów.

Duma nic nie robiła. Wysłąvienie
Chomiakowa- rozłam partji. Ustąpie·
nie G uczkowa.
Rewolucji krwawej nie
energii rządu. •

Zły urodzaj. Choroby ryb. Posucha
Trz~si enia ziemi. Pożary podłożo 1 ;e

było, cliięld

si~ spalił·

Balon Zeppelina
rze~1ia

Zabu·

w Niemczech. Skandal na dworz·;

w Berlinie

1

wyjazd

następcy ·tron\) n·

Zmiana ministrów i w administracji. Wschód. Szpiedzy niemieccy, austrjaccy.
Sejm w 11iebezpicczef1stw1e.
•
1 apońscy w Berlinie.
Wyroki ~rnierci licwe.
Wypadelt ze statkiem br. Grect\ , e.śu
Nowy d~partament ministerjwm.

An g.1cv
lepsze

~abrali

e1 kc ii;
p r:t ~ ds :~bior:: t \\~ a

i Niemcv.

'

.

Kn,ch i kraazi~
i.e
w
bankach.
upadek ducha z Przepowiedni~ za rok 89 IO
1.Vzrost. sieci kolejo wych i zmiany w
oh.
.-1Rir"ctmrene.
t-aryfadl.
·
Odkrycie nowvch J~opalni złota,
NieJt&koie w ~ Aust~ji.
w At1i i
srebra, -nafty.
Sojusz FraP..cj~ Anglji i Rosji.
B mikru d \\ 0 !wie i.
1

l(s. Jerzy serliski pozbawiony dz1e•

lel1skic i na j- dziclw<t,
też Belgijcycy
Niepo!'o·e socjalisty,zne we Fra1KJ1,
Niem.Czech„
Trzęs i e111a ziemi we Włoszecl~.

•

'].'ez.mą

udział

miast i zjazdu

przedstawiciele ziemstw,

przemysłowców

z Rosji

Językiem wykładowym był wówczas
język J'aciński, który w Polsce był powszechnie uznawany w życiu towarzyskiem, w sądownictwie i szkolnictwie.

żywienie. Mnóstwo Judu zbiera się ze
wsi $ąsiednich. Na rynek wyprowadza
się parę dziesiątków wołów. przeznaczo-

pomocą

przejełe$!o .

dzieje, poszukiwani

listu, źe są
już od.dawna.

to zło~
Aresz•

towano .mężczyzn w chwili, gdy wsiadaH
nych. na ofiare gr?źnemu Fłorowi. Przy do wagonu kolei podmięjskiei. Sledztwo
ale na polecenie cesarskie wprowadzo- głosie dzwonów, 1edno za drugiem za- dokonane w willi, wykryło mnóstwo
no na teologji wykłady po polsku, rzy.nan~ są zwierzęta spe~jalnymi tępymi kleinotów, starych monet i drobnych '1
zwłaszcza dzięki domaganiom się rusi- noz~m1, które p~z~chowu1e się zwykle w cennych przedmiotów sztuki. Aresztowa-.
nów, którzy, nie mając wyrobionego j~ kaphcy. Im dłuze1 męczy się zwierze nymi są: Wiktor Staranne i Ryszard Zn.. ·
zyk.a własnego, używali języka polskie· tern przyjemniej bogom, gdyż „Fłor lubi none. Włosi, których specjalnością go w swem u~zędowaniu wewnętrznem. krew", jak mówią włościanie permscy. okradanie muzeów..
Pomimo tendencji germanizacyjnych W roku 1908 zarznięto 47 wołów na
uniwersyt t józefiński pod względem ję· ofiary ~łor~wi. ~uchow!eństw_? miej·
eyka wy1dadowego pozostał dalszym scowe me ty1ko wre o istnieniu teg'o
ciągiem dawnego uniwersytetu lwowskie· obyczaJu bałwochwalczego ale i samo
go. Zamierzone wykłady literatury nie- bierze u~ział w obr_z~dzie: Przed jego
mieckiej zwini~ło, bo ·1ikt ńie chciał na wykonan11::m odprawione jest nabożeń·
sięcy.
W styc~"iu t 911.
(Kor. włas1121).
stw~ na brzegu rzel<i Opatwy, przyczem
O Długi marynarki. Mini· nie ua:ąszczać.
Miaito naue, lia!llce de 13 tys. mie·
Stan ten utrzymał si~ także w od- kobiety wchodzą do wody po pas:
sterjum marynarki w najbliźszej pr:iysznie posiada ani jedne~o. ;,zpi·
sz:l<ańców,
1816
r.
w
I
Franciszka
przez
noWionYln
oddaje
zwierzęcia
zabitego
z
Skórę
łości zwrócić si~ ma do Dumy z źąda·
nit~m wyasygnowania 1s,000.000 rubli na uniwersytecie. Profesorowie w memor- się w ofierze kaplicy, nerki, języ·k i inne tala. Brak ten zaczął ·się już nam dawal
zapłacenie dawnych długów mini&terjum. iale swoim wyrazlii przekonanie, że ję delil(atniejsze części idą dla przedstawi- we znaki. Dopiero wtedy grono o sót
O Czyżby nowe prądy'ł U· zyk polski jest ję~yldem narodowym i cieli administracji, tylne części-ducho energicznych i przedsiębiorczych wzięło
:.tąpi_erne ~icemimstra oświaty Ulj~nowa domagali się kreowania katedry litera· wieństwu, łeb-staroście, a część prted„ się do pracy, i na ostatniem posi.edze·
uwazane iest w kołach petersburskich za tur powsżechńe}, połączonej z polską i nią g uj się w pobliżu kaplicy na uczte Lliu rady d bro ynności publkznej gu·
bernjalnej. uzyskaną zatwierdzenie pro·
imianE: dónlosłą w dziejach szkólnic· stu jum j~zyka polskiego z „uwzgl~dnie wspólną.
jeldu na budowę własnego gmachu na
niem słowiańskich djalektów 1 literatury-'.
władze
wzywa
Wremia"
,Nowoje
iwa, zwłaszcza zaś szkoły wyższej.
1
Cesarz Franciszek I zgodził się na duchowne, by położyła lu~s tym oby- 34 łóźka, z kosztorysem, na 36 tysięcy
Były wiceminister, obecnie zaś se·
rubli.
11atoi.i Uljanow,, był profesorem uniwer- utworzenie katedry J~iyka i literatury czajom barbarzyńskim.
O ile szybko nastąpi aprobata mi'
wielkopań
~ Ofiarność
~yte.tu warszaw sklego z czasów Apuchti- polskiej, ale nie zgódził si~ na zamian~
wykładów łacińskich na niemieckie, jal< ska. Michał hr. Sobański ofiarował nistequm spraw wewnętrznych. budowa
nowskich.
5,000 rub. na poszkodowanych rosyj- szpitala rozpocznie si~ na jesieni r. b,
Na tle takich własnie tradycji był tego domagał się hofrat l<rieg.
Dopiero w r. 1824 wprowadzono skich prtesiedleńców, oraz kirgizów, na placu, ofiarowanym na ten cel przez
czynnym i najbliższym pomocnikiem i
ministra wykłady niemieckie, a zresztą aż do r. którzy ucierpieli od ostatniego trzęsienia miasto.
byłego
współpracownikiem
Do czytelni publicznej „Imienia
ziemi w Turkiestanie.
1848 pozostał jE:zyk łaciński i polski.
Schwartza.
Okres niemiecki uniwersytetu lwow6 Samobójstwo z miłoa• Asnyka" sprowadzono 50 tomów nąwej
O ltOwym wiceministrze Szewiakowit. !~tory :la:stąpił p. Ulianowa, przyta- skiego trwa od r. 184.8 do t879. Do· ci 13 letniej dziewczyny. Go· wyboro~eJ beletrystyki. Z racji tej lic:r;się w
powięl{szyła
czają dz11;..1•1Jr:" t-etersburskie 1 iż }est by· piero w r. 18o7 zdooylo lrzy pierwsze dodó, na Węgrzech, powiesiła się 13· ba odwiedzających
Nawet· zdar.za się, że jeśli
ł) m lie1dt:n, ... 1-.Lykiem. z czego wnoszą te l\atedry polskie na wyaz1ale prawniczym letnia Ilona Lamha, ktora zakochała się trójnasób.
pisma, 1ż musi oyć zwolennikiem auto- (dr. Szczęsny Gryzi1;;clci, Kabat i Zró- beznadziejnie w pastorze ewangelickim przyjdzie ktoś p6źnieJ jak oc6-e;, (.O tej
właśnie godzinie czytelnia się otwiera, a
a rozporządzeniem z d. 21 Gejzie Szabo.
ałowski) nom11 uniwersyteckie1.
o lO•e)) musi czemprędzej si~
zamyka
Uayby tak było i gdyby istotnie - kwietnia 1879 r. wprowadzono lE:ZYl<
Pastor ten jest bardzo przystojnym
bo niema ani na czem, an\
wynosić.
wybór uowego wicemi· polsld jako urzędowy 1 egzaminowy. ·1 o mężczyzną, który cieszy się względami
jal( mowią siedzieć.
przyczem
charakterze
polslmn
o
zdecydowało
nistra miał być dziełem ministra Kasso,
To było
całej płci pi~lrnej z Godollo.
Zwi(\zek robotników chrześcjańskich
spodz1ewaćby si~ mozna było po no- wszechnicy lwowskiej.
powodem, że przeniesiono go do komi· po doskonale
udanych dwuch przedsta·
wych ludziach - nowych prądów.
tatu Daranga.
amatorskich, robi przygotowa·
w1eniach
Mała liona mieszkała u krewnych,
Mają być
Pastor w rna do urządzenia trzeciego. ze
którzy posiadają restaurację.
spiewa·
odegrane owie Jednoaktówki
każdą niedzielę przychodził tam na krę
mi. Reżyseruje pan Luloszański. sekre·
gle, które ustawiała Ilonka.
zarządzając~
Pastor często żartował z nią i gła· tarz szlwły handlowej 1
Tow.
kolsKiem
przy
dramatyczną,
sekcją
e::. Generał • guiaernator skał ją po twarzy. lionka zakochała się
--dram.
muz.
w piątek, jak to już wczoraj dono- moskiewski. - W Petersburgu krążą w pastorze i z czasem popadła w me•
Po kilku dniach przymrozków, na...
.5.iiśmy, upJynęło 250 lat od założenia ponownie pogłoski o mianowaniu b. lancholję,
Zale swoje wypowiadała przed 4 stąpiła zupełna odwilż, warta uwoln~ł2
uniwersytetu Jwowskiego. Rektor ks. Ja- mi~1istra spraw wewnętrznych. Bu-łygina,
si~ od kry. Woda ogromnie mętna. Wi•
.szowski odprawił uroczystą mszę św. z generał-gubernatorem moskiewskim. Pre· letnią córeczką gospódarza.
docznie Dochodzi ze ścieków przybrze•
o.odziewczvnl\a
dniami
kilku
Przed
podóbno
jest
Stołypin,
ministrów,
zes
okazji 250 roczmcy wydania dyplomu
w zasau~le przeciwny temu mlanvwa„ szła na. si.rych 1 spostrzegła tam llonl<ę żnych 2ór.
C
W-i
zynią się niu.
erekcyjnego u11iwersytetu.
wiszącą.
~ Śensacje odeskie. Hr.
vrzygotowania ao jubileuszu, l<tóry mu
Dziewcze narobiło hałasu, ale lionKonown!cyn w piś.rne swym "OdeskiJ ce już nie przywrócono życia.
· ~ię odbyć w ciągu r. 1~:
W ·ksią
Dnia 2U ~lycz.nia 1ó61 r. wyszedł z Wiestnik" zam;ejzcza sensacy111e rewela· żeczce do nabożeństwa lionki znalezioRUSł.
kaucelarji królewskiej i:lla fundacii a\rn- cje w sprawie znanej w Odesie człon no karteczkt: ze słowami:
rosyjskiego",
„narodu
demji \Ne Lwowie na rzecz kollegium !d11i Związku
.Mojemu niezapomnianemu, ulwx Konfiskata. Niedzielny nu\
l<siężne1 Maksutow.
oo: Jezuitów.
chanemu pastorowi Szabo w Baranga."
Księba Mal\sutow zdobyła sobie w
„Gdy !ctś wiele ua tern z<1leży ~ Pierwsza kobieta po- mer Dtiennika Kijowskiego• skonfisko~
pi5a1 .Jan l\azimierz - ażeby także ~ Odesie J-!Opulantość za czasów urzędo· słem w Norwegji. W parlamen- wano" za artykuł Romana Rogińskiego
z1emiacu rusli;ich oddano powrnm1 cz~śc wania geli. Tołrnaczewa, na którego cie norweskim zasiądzie niebawem pierw· o rocznłćy styczniowej z r. 1873.
1•. oważuemu w_yznawaniu cnoty i prawdy, cze~ć urządziła uroczystość w d11iu pierw- sza lcobieta, jako przedstawicielka lutłu
X Złota rączka„ Z więzie~i'
poniewteskiego wysłaną została do w1ę• \
rntwo 1 chętnie postanowiliśmy aby ko· szeJ rul:znicy um~dowunia generała na w Norwegii.
W roku
kg1urn lwowskiemu Tow. jezusowi;:go stanowisku 11acze1uika miasta.
jest nią nauczyciell<a szkoły ludo· zienia ryskiego złodziejka kieszeniowa
Hena Drejbond, naiywająca sie Sorą
przydana była godność akademii i ty- ubiegłym księżna za osobnem zezwole- wej, panna l<ogstad.
.
.
tuł uniwersytetu.
Heną Gutmann i Heną
Zimmermann,
stolicy
Przeniesienie
A
patqotyczny",
„komitet
utwórzyła
niem
IwowDaJemy wi~c !Jrawo w telli
znaną pod imieniem
pospolicie
a
Zell
wprowadzić ogólne zgromadziła fuudusz składkowy na za- apostolskiej. Tygodniowe pismo
skiem l\olt!gium
sią okazało,. st~ł~
J~k
rączki".
„Złotej
uo1um \\Szelk1e1· dozwo_lonej wiedzy. kupienie szl\atu4ki artystycznej. wreszcie francuskie „La nouvelle Europe" umieszzebrała 9,000 podp1sow pod adresem. cza w óstatnim numerze artykuł, rzeko- ona na czele duże] bandy złodzle1sk1e1,
>
i . J. tLologJI scholaslyczne1 1 moreilneJ, Deputt1cJę. l\tórn powieźć miała do Pemo irtspirowany „przez miarod?jne koła operujt(tej na kolejach.
W lipcu r, zeszł. została aresztowa•
1.iozof1i, malemalyki, obojga praw, me- ter.;burga sta11owili: l(Slęilla Maksutow,
watylcańsltie". w którym zawiadamia łat·
:iyLyny, sztuk wyzwolonych, , wogóle Jt:j mąż, Pelikan, wreszcie r•rezesi ode. wowiernych czytelników ni mniej ni ną za kradziei w pociągu w pqbliżu
,.,
w.:.zysuucl1 nauk 1 um1ej~t.nosci wedle
lecz wkrótce zdołała zbiedz z are·
sKich związków prawicy. Nagle ksi~żna wi~cej, jak tylko o zamierzonem prze· Rygi,
L.\\<yczaiów alrndem 1t 1 uniwt:rsytetów".
sżtU.
U111wl:r~y.d Lt:11 zatwierdzony przez opuściła Odesę 1 od Lej chwih nie spo- lliesieniu Stollcy aposto1skiej z Rzymu
W miesiąc potem znowu zo:;tała
Augusta lll w r. 1758, a w r. 1759 przez sób jej odnalesć nuwet na drodze urz~- do inne gu miasta.
w Kreiriienczugu, lecz. znow_u
schwytaną
Według przypuszczeń „do-brze pol(
t-'ap1t:żu l\leme11.sa Xllł, . islnlal az do doweh
W listopadzie pOJ·
zemknęła.
wl<rótcę
onowicyn zapytuje wi~c informowanego" pisma. przeniesienie to
. rabia...
po którym
1> k1 wszego podziału t1olsk1,
Poniewie.zu, . gd~it:
w
wreszcie
j~
mano
przysdośtt.
obect11e; .Gdzież pieniądze. gdzież adres ma być dziełem niedalekiej
.usLq!JlW :t.1Hes1e11it: zakonu Jezuitów.
1
o oswob·od~enie z
się
starała
usilnie
Również nie je5 t nawet tafnem redakcli
Wprawdzlt: przec1Wl<.o ć:lktow1 ' r. 1 gdzit: podpisy?"
tu z Ry2i żlódzfo
prtysła1,eg9
wieilefiią
Rewełaqe te wywołały niezwykłe .:La nouvene Earope„', do'f<ąd ro iral)1ez
1661 zaprotestowała Al<aaemJa f<rakowZella.
Ottfrnatfna
fa
Wa.
:::.iu:1 ;, t:oie uważając Zii „Jedyne źród4o„ wrażenie. Numer ,,Wi·e stnika" rozchwy· skieruje swe kroki po opuszczeniu
tykanu; na przyszłą retyde1TCj~ \Vy'tną
uu~t( w Polsce l pragną..: zaćhowac pra- tany został w ciągu kilku godzin:
A Straszny los wdowy. cza juz jedno z miast au~trjackic1'i 1 gdtle
akadem1clucll;
stoprn
wu naauwama
wprawdzie Al<ademja rnalada w te1 wal- Wdowa po Niel~rasowle, w1elldm p9ecie papież ~oźe liczyć na peltfe .czet i s~r· Wiadomości
~t: pomoc zt! strony rajców 1wowsl<1cłl rosyjsll.1m ~1821-1877), Zinaida Miko· decznośc1 prtYfc:cfe. Pl!mo me ząofl}i „
:szK.oły lwowskiej, a ła1ewna, odnaleziona została w Sarato- na również o zbiorach watykańśkich;
1 111etropolit~rneJ
Koi~i61 a pelit'~~· o.
dyplomu królewskie- wie w osobie ulicznej żebraczki. Utrzy- nad całością ich ma nadal c~wać ko11·
;>1;:; 11 : 1111;; 1Jr:z.y 1 ąr
specialne~o m1s~o1,arza
fioSady
róci
~)
ambasai
po:,,łów
osłoną
pod
sorcjum
go do konstytuqi - uniwersytet jednak mywała sit: z żebraniny już od długiego
chełmskim .~~ walki z
konsystorzu
pri~
euroi;eJskich.
~ań:stw
i
mocarstw
dorów
i;,lmał 1 rozw11ał si~ dzi~ki energ11 je- czasu.
Nlt tinta dod1wac ehyi•, co ftl• k-a~łl!R w ChthW~1"yZ(il,e o~ ...~.
Okazało si~, te wkrótce po śmferi.Ullów.
dr.1ć o „tuttlrty~e!c1" tyt'tia ill· R. u\W91'%0W9 ~m ullłr!lAfł. rl\cł, . i;n1s1e·
ęta podarowała cały śwój rnaJ~tek lety
Po aneksji Galicji rząd obiłJt kole- ci
nfl8\łt, pod pmweiłirlc~łn 6~k'upa
torwiKlfi.
g1um Jezmck1e 1 akademfq lW'Owską i jedne} z gmin sekty adwentystów - a
jak EulogjOi.U.
A Raili11 !MHilił-ter-....
1:~rn1entł je na liceum z. fnteneją, wyra· gmina ta nie uwatała za potnebne
Cdonka-mi ra-dy fłłi.iw0\\1'$10
iun<t 1ui w r. 1774 prtez Mar1~ Teresę. dbać o to. żeby dObrodzleJka jej mfała donoszą dzłenni1\i rureckie, rtą<t tur~ki
ar~ifej'1 z Biłlfi
wnycłł:
rablnil
wlelkieg-o
senatorem
mf«n<Jwał
u t\lturienia we Lwo'11it ulłlwll'łJ'(łtu n sanra dladby najskrcMnlejWc l1ltEYlłlal waqowa, I ·
czaóskiego,
•
kon:>tantynopolitąńsldego
M'1a.
.... •
.•~ Ll>r 1H1iWCCłf łdu
Kgl~usa.
i
mitdskiegQ
Policji
bandy.
Schw1tanie
A
Uri~dzQno dla Niekrasowej składki
~·-- ..,i,JO Jó·
1v~yi:ł
tyeh dn,iaea Gaiilyłil si~ ~~wne
w
m.iid~yna
Paryiu
w
schwytać
si~
udało
• i .ił li, I•11'la~ IJ~ " ~ • .1.Jl pA- pwblicint.
posiedzenie raily, ni którl\ tffl> -OlJRO
A Bałwochwalcy. w guberni rodową band~, która JU1 od lat dwu misjonarzy i Ławry P~QtiilJiW~. ~a
z tltatena
ut. >Cl 1111\a 1184 r.
Pomuzea.
różne
ol<rad.a
systematycznie
i..1 i~ullt!lanu i .uposażając je we wszelkie permskiej. jak podaje 0 Uralskaja Zyin''
11
dejrzenie zwrócity dwie damy: starsza i porad'l tych misjonarzy u~~y;al9~ ~~
1,riy w1Je1e uniw~ytetów. Podczas inau· a ia nią „Nowoje Wremia 1 kult bałwo- mJoda, l\tóre wyna1~ły pi<;lrną will~ pod- rzyć iród ludn. prawqsłilWn~ .li!l ·- · .
,;,
umwersyietM d7it11'we •uaą pratckował ~ile w czy~tej nia•
6urac11 nowfii6>
,
k~
że
p~l'łaff'fe,
~ż*
mfcr.ską, umcbłow•ty j~ k05'fJt0wtt+e i
·
l"IMfti· m4' fódftł·e.
1Nytł.łlailt ~'"IO. lt!. Jtn _
w meJ po p~r~ razy na WSJ:~ey· s-~.omi i ~dsz~1J1catan.~
pn~yjmowi.t.ły
~awra,
i
flora.
~zień
w
~1~. ~ierpnia.
h'"r, wyraźn1e .'p~reślił, że w~~9,jll~
.
1
- Sl wierdi;on9 za od chrr;e
mcai~z.yZil.
dwu
diień
vlzeli~~ ~;ijt.t~-- · ~--- -wo-wit~-Pł.l!Ule zwykle w1elk e o„
'

południowej i

t. d.

O

Pasa:łerowie bez biletów. W uzupełnieniu wniesionego do
Dumy projektu prawa o odpowiedzialności pasażerów. jadących kolejami bez
biletów, komisja ankietowa postanowiła
opracować projekt ustanowienia odpo·
wiedzialności karnej dla oficjalistów ko·
lejowych, winnych przewożenia pódrOż·
nych bez biletów.
Według tego projektu oficjaliści kolejowi winni przewożenia bez biletów
6 miebędą karani wi~zieniem od 3 -

KOLO~

~~~-lecie nniwers~etn lwowstie~o. · ZE STRON DALSZYCH.

Z UTWY I

„

kaiowe.

+

„

„

•'*"'1•

'system ten.
Wołyniu,

według

szeroko stosowąny na

Sztuka to peh1a dowcipu i humoru,

opinji misjonarzy po~ a dziE:ki starannemu jej wyreżyserowaniu
czajowskich, wydał dobre owoce. Dale1 i znakomitej grze, akurat nadaje siE: na
na wzór Wołynia uchwalono zabronić wieczór popularny.
Rcdakoja
na Chełmsz..czytnie
zawierania
mał
„Kurjera Łódzkiego".
tefistw mieszanych, t. j.
atoHków z
prawosławnym i.
Dla tern skuteezniejs-Lej walki z ka·
toHcypnem, uchwalono urządzać cz.~ste
procesie, . i ... rozp_owsze~lrniać ka~ech1zm jV{ały feljełon.
antykatohcł(1. NaJgłównre1~zym zas środ
kiem ma oyc podniesienie: życia cerkiew~·religijnegu i rozpowszechnienie

Na grobu mego zimny

wśr~ IR,du zasud aseetyzm11.

Przytaczamy

M~rnwz woły6ski Mitrofan <+?w.?~

dził

przytem,

źe

po:ł

wzgł~dem

Jeśli

poniżej

llosc1

przedwcześnie

zgasłego

przed
niedawnym czasem ks. :Szandlerowsl<iego,

wszystlde modlitwy wyznania

\ uterańsl<lego twferdżil 6w misjonarz
mogą pamieścić srę w niewi~lkiej Na grobu mego zimny głaz
1·ieszeoi pasfora, a. modUtwy katolików Rzućcie uwiędłą białą kiść
mógłby unieść z łatwością nietbyt moc· I samotnemu zwólcie iść
ny nawet Qrgilnista, to ks 1. z modli- W kraj mych wyśnionych, cud
twami prawosławny@ ~łed'Wie mogą
*
pomieści'ć si': na p
• W tJem tet

iest przewaga wy:manl prlwiiltawneaa
nad innemf.
zoraww Ilem, W fethtej z
dziellnc \\/arsnwy wztuesio e gmae'h
m 1es*Jlny, w ktorym wprowatlwtit na~lępur~ce niabywate w Warszawie ur;r. 4•

+

śliczny

urywek „Parakleta ''i dramatu fantastycznego, p i 6 r a

modlitw ża.dna religja chr.ześcj"ańska nie
!: osiada jch tylu eo cerkiew prawosła

·v. na.

gł2zuu

Ma .gpobti -meg~ 2.imny
Nie

Nie

*

Ks. Szandlerowski.

=

Pol&~ła

kooperatywa bu·

W celu rozszerzenia dzia-

~alnoścl istniejąeego od

r.

Franciszek Roth.

się tu zameldować

celi Trechciński,
Spodziewać

należy, że Towazłożone
z wybitnych

sii:

rzystwo1 jako
przedstawicieli wszystkich fachów niezbędnych w dziale budownictwa, przyniesi~
rzetel11ą
korzyść
naszej Warszawie,
Loterja. Ciągnienie 1 klasy
loterji kia syczneJ Król. Polskiego od by·
wać si~ b~dzie dnia 8 i 9 lutego.
Wełna. W ubiegłym tygodniu
nie zaszły poważniejsze zmiany na rynku wełny. Fabrykanci z Ros1i zażądali
nieco większych partji; W Niemczech
obroty były małe, lecz i zapas jest nie·
duży. W Anglji obroty także małe. Z
Nowego Jorku żądają sporo wełny na
dywany. W Warszawie i ł(rólestwie Pol-

=

=

Biała
Skre~lita

Ignacja

ro za.
Piątkowska. ·

Nie mów paol tego, przerwał jej Katimierz, bo nikt tylko ja przez to spotkanie
?ani moBę powiedzieć, ie osiągnęłem promyczek. szcz' ęścia.
Już dawno ciągnęło mnie coś do krajuqo miejsc tyeh, gdzie cala przeszfość moja

,

lostara.

'walciyłem, dług& z mocnem -postanowieniem )tie zobaczenia ich fuż nigdy-zabrakło
1ednak silnej woli, i wróciłem - nie byla to
jedna~ dobroć z me1 str ny, ale słabość.
Jakte .ia wdzięczną panu jestem za to,
tę słabeść.

ta

O pani Ewo, gdyby pani przecenić moile ja w życiu wycierpiałem - Jak ciężko
mi tam byfo wśród obcych, jak często myślą
~il!g!em tu pea st1are nieee, do borów naW~h) d@ nuz.ych 1'l1aych '•l•ych kwitttów,
gła,

tęsk.Jlile'ft" nawet za mrsżn~. śnieżną nasz~
~awi'e.ją. I w nocy mi się to wszystko ś~1ilo, i
w dzień miałem to przed oczyma.

Z głębi fal

z granitów skał
nieraz jakieś chaty
słoqią kryte, J~ ki eś bzozy białe, jakieś twarze
tnajome dro1ie w~chyl~ły się k.u mnie z za
:u]urr.n bluaioze
•winittycle, z •glist gtt
t.a 1i1J.t~. (jh w d,ali gór, z ~lębin bezaemti):a1: wlrf:i skal rozps.dlin.
Stęskniony z sercem l.Ji j ącem gotów r1r.ly·
i;zwajcarsl~ich

Adrjatyku,

wyrastały

cisnąć

do piersi

teraz -

wróc i ł em,

•r

wszystko co mnie otacza
i zamiast płakać z rai . ,'-t - po GO? p i

rfl łtW,Z "<.,P~At,. ™' "
W~1WYa , met• lat flzieei111Aych W,-&i~sz
•

ku mnie

do cechu

wars.zaws1~1ego.
ł<ozważywszy
jednak
sprawę, wszyscy orzekli 1eanogłośnie, że
ko rzys tnlt:J b~dzie wyjednać pozwolenie
właozy na utworzenie nowego cechu w
Łodzi.

dłoń przyjazną,

a ja.-Nie mówmy o
tern. Dziś bardziej niż kiedy, nie pojmiesz pani tego wiecznego w duszy dysonansu, tej
walki szalonych żądz z równowagą tej ciągłej
gonitwy za jakimś nieokreślonym ideałerr.,
przerywanej co chwila zniechęceniem i uśmie·
chem litości n d wte.snem azalenstwem. Widzę cię

dziś

Młodz i

dzie 138 -

do poboru na zasą.
140 nrt. prawa, lecz tylko

do 28 b: m.
Winni nie stawienia się w myśl po- '
wyższego

dó

poci ą~ ani będą

zawiadom ienia

odpowiedz i alno ś ci sądowej.

= (a) Dom poprawczo•wy,
chowaw c zy. Wśród członków za,
rządu chrieściańskiego Towarzystwa do.
broczynności pow;;tał projekt opraco.
wania ustawy domu poµrawczo-wycho.
wawczego,

na podstawie

Najwyżej

za.

twierdzonego statutu normalnej.!o. Na
posiedzeniu zarządu Towarzystwa pro.
1ekt ten został zaakceptowany i upro. ·
szono pp.: E. jezierskiego i Wolanka o
zaciągnięcie o tym przedmiocie bliższych
informacji u odpowiednich instytucji. Po
opracowaniu projektu ustawy i pozyska·
mu jej zatwierdzenia, zarząd Towarzy-

stwa doJroczynności zamierza przystąpit
do urządzenia domu poprawczo-wycho·
wa wczego.
= (r) Z tow. kolonji letnioh
dla dzieoi ży ows ioh. W dniu
1 lutego r. u. o godz. 9-ej wieczorem
odb~dz1e s 1 ~ w lokalu Zydow. T-wa
przyse.;hali do Warszawy, gdzie odbyli dobrocz. (Zachodnia 20)
naradę
z przedstnwicielam1 tutejszego
Ogólne Zeoranie członków Tow,
cechu i Jego komisa rzem.
Porządek dzienny:
Slwierd ~ iwszy świetny rozwój tutej1) L.aga1euie Ogólnego Zebrania
szego cechu, jego kursów wieczornycil przei: .P reiesa larzą.du.
1 całej działalnosc1 nader owocnej, za2) Wybór
prze·Nodniczące!l,O ua
stanawiano się naJ ewentualności(\ za• Ogólnem Zebraniu, Asesorn 1 !:iekretarza

im

13)

należ)

legity.

istniał

~

•

prawa;

k s ią~cczkę

lub paszp ort.
ludzie tej kategorji , należąq
Edward Winawer i Piotr do innych okrę gó w poborowych, mogą

dla naszych prenumeratorow.

•

przedstawić

macyjną

1894 "Warszawskiego biura architektoniczno-bu·
"Ut:JSCOWA.
dowlanego", prowadzonego przez dobrze
= (r) W sprawie poooruznanego w sferach budowlanych, p. Izy•
dóra Pianlu:, specjaliści fachowcy, fa- Prezydent łouz1u v rzypomi na, że zg0~
brykanci oraz składnicy materjałów bu- dnie ze 121 art· prawa o pełll!e111u służ
- odowlanych,
utworzyli spółkt: w formie by wojskowei. na początku każdego ro04iś,
w środę, d1,ia 25 stycznia,
ku sporząd:i:ane zostają listy poboro·
oubędzie się w teatrze popularnym pięt akcyjnego Tow.
wych,
które powinny być wypełniane
Ustawę NaJwyżej zatwierdzono dnia
oa~h. z rzędu przedstawienie
przez
osoby
zainteresowane.
2Z
sierpnia
191()
r.
Towarzystwo
zacho·
dla r&aszych prenumeratoSteli mieszkańcy Łodzi, urodzeni w
wało pierw tui\ swą nazwP,, j ką nosi
rów.
Sie od l paź\l'm~rml a 1889 ao I
'.'-nysci O'-leg1 ają urnkumlti;\ frantuz· o·a d"ia zaloi.el'lia r;o przoc Koz:owpaźd. 1890 roku obow1ąz'!n1 są przybyc
~ą farsę, podcz~;:;; której co chwila wi- skiego i ł"ianfcę, rrzed 16 lafy.
Na pierwszym zebraniu ogólnem do ma(jistram , dla wniesienia . swych
1.:ownia śmieje się wesoło p. t.
.
akqonarjuszów, powołano na dyrekto- nazwisk na 11stf: oraz przejrzema 1 zarów zarządu pp.: Izydora Piank~ (pre- meldowania praw, przysługujących
zes), Romana Gierszewsldego i Tadeu- na zasadzie art,; 48, 60, 143 i 144

Przedstawienie

wspomnianego powyżej

przytem

Do komisji rewizyjnej weszli pp.:
Tacjaa J\"\ierzejewski, Ludwik Apte, Mar-

pisania s1~ kucharzy łódzldch

KRONIKA.
dowlana.

Leona

Piankę.

cechu. Na całe l\rółestwo Polskie
tylim jeden cech kucharski, w
Warszawie. Przed dwoma laty powstał
w Łodzi "Związek kucharzy Królestwa
z wasi. ••
Polsldego", liczący 79 członków, ale
nie daiący żadny cn prerogatyw. Wobec
tego dwa1 przeds tawiciele tegoż związlrn

ut.1.:111a ogólne: olo lokatorowie tego Ale... Ha grobu mego głaz
bmachu b~ctą mieli ~prócz ogrzewanfa Rzućcie zbłoconą, zwiędłą kiść„.
Kąpieli i ośw1enenia elektrYoznego bez~ Albo dębowy, suchy liść,
pH:ttne pranie bielizny bez wz~ędlu na jej Którym odwieczny wzgardził la'!...

i1ość. ~a ost~tniem rrtętrze pod dachem
~z1d~oym. znaJdują si~ przedziały do ką·
µ1eli s~onecZnych, ihnalatorja, ortopeuyczne zabiegi, kąpiele elekiryczne, gim'"'1~tyka rytaiiczna, przy grze na orga11ach automatycznych. W domu czynne
u:;dą dniem i nocą 3 windy elektryczne.

Aleksandra

ych kras„ Sl{iem zapasy się wyczerpują.
Organizacja nowego

głaz
stawcie - krzyżal„. Bo wasz krzyż
wznosi ducha mego w zwyż„.

Bo nie jest z Chrysta, jeno -

sza Faffusa; na zastępcÓ\V pp.:

Sko czyńskiego i

szczęśliwą,

kochaną,

otoczoną

3) Sprawozda111e
L.arLątlu
orai
protoKó r 1wm1sJi rew1zy j11e1 za 1910 r,
4) Prel11n1narz na roK 1911.
5) Wybór 6 cztorn,ów Z 1rqdu i J
członl\ÓW 1wmisp rewllYJi!l.!j.

6) Wybór

człomrn

honor J .veJO.

1) Ewentualne wniosi<1 /..arLądu
członl1:ów Towarzy;;twa.
W razie meprzyoycia dostatecznej iloś•

ci

cz.łonl<ów

Zebrame Ogólne odbędzie
15 lutego

s1e w drugim term1rne dnia
i będlie prawomocne bez

wlglęctu

na

1lośc obec11yci1 członków.

= (r) Od ió ZJł. Dn ia 26-go sty·
cznia we cz.wi:trtt::K r. b. o godzi111c 8 i
pot wiecz. oabęaz.1t: się w lol<alu przy
stowarzyszeniu almszere - ~ (t'asal ::>z.ul·
~a nr. 1) odczyt d·r'! Gros;.; iirn.
.Re·
akCJa w -na syul1s„. metoda orofesora

Wassermana.

•

=(a) Lakończenie strajku.
W fabryce ponczocl1 Szlomana prly ulicy

bodę. To bardzo wygoday układ-zresztą pow•
tarzam raz jeszcze, nie widzę w tern nic złe·
go, Jeśli się czasem z panem spotkam.

Czasem podchwycił z goryczą mężczyzna ,
a więc powiem, że mnie byłoby przykro ze
względu na panią, gdyby z naszego widzenia
si~ przypadkowego wywiązaly sit wśród na·
szych znajomych _jakieś pl-0tki, do którycl:
ogół jest tak skory.
A niechże sobie ludzie mówią co im ~ię
podoba, zawołała Ewa z uśmiechem iuż 1a.
będ~ umiała pogodzić si~ z ich sądem.

zbytkami, to jest tem wezystkiem, czego ludzie
jedni drugim zazdroszczą. Radzę 1ednak nie
sięgaj pani w dal po za t~ Rtmosferę, w której dot~d żyłaś, bo ta droga, którą ja przechodzę jest nieznana ci, ale cierni ta i widok
Po chwili milczenia zarumieniona silni~
jej rzuca tylko cień niepotrzebny, zaduszny na
tak iasne jak pani czoło. Odwróć więc lepiej wyszeptała nagle żywo. Skoro jesteś pan taki
wzrok od tej drogi, bo spojrzenie jakie mi z przewidujący i ostrożny, ezemu nie chcesz
laski rzucisz, wyrazić tylko może litość i się zgodzić na to co usun~loby zupełnie po•
współczucie, a l
nie pragnę wcale potało trzebę tej ostrożności? Czemu nie chcesz pan
przyjść do domu, do mo.1 ego do muf
wania.
Twarz je~o 01.ywlła się, gdy to mówił, w
Zdaje mi się: żeśmy już o tern kiedyś
ocz&ch zapalały się i gasly błyski przelotne mówili, odparł wymijająco.
głos dżał lekko przy ostatnich wyrazach czuć
Za daleko posuwa pan SW!J, skrupulatność,
.1ednak było, że urywane słowa hamowały zawołała znów z wyrzutem - nawet na cere
cillgle pott'.>k w ezbrnnych myśli. Naglym ru· monjalny proszony obiad przyjść nie chcialeś,
chem ułąl w obie dlonie jei rękę.
a to właśnie bardziej zwrócilo uwagę mojego
Nie powinienem byl mówić tak wieie da- ffięża, niźli zwrócHby uwagt na cały szereg
wne wspomnienia zdradziecko we mnie od- pańskich izyt.
czyty i zaśmial się głośno, ale śmiech n1e byl
Być. może, ale nie tąda j hrabino tego co
naturalny.
się
tak
ba.rdzo sprzeciwia naturze mojej. Nie
M6wifa mi pani - rzekł po długiej chwili,
mogę
bywać
u ciebie, u was - nie umiałbym
kiedyś, że mąż jej jest o mnie zazdrosny, są
bowiem
przyjmow8ć
gościnności od czlowie·
dziłem wi~c, te nie bardzo byłoby pani p ~ zy
.
ka,
dla
którego
czuj~
to, co czuję dla twegc
j•
ie, ż y :aJ.u kt@ś powiedział, iż widział
męż8.
nas razem idących.
I ceż pan CZ'1jfł d6) mego?
Jesteś pan bardzo ostrożoy, wiecej n i ż poEw uś mo ja! - rzek! na.gie Ka~irnierz i spoj·
trzeba, ale jak mówHam , je śli chodzi o m nie 1
ostrożność pańska jest zbyteczn a, m ąż mó 1 rzał na n i ą z taki m ogrom em smutku, ż e przenie ponvol i łby sobie ograni<- ca ć mni e w w y - raziła się wybuchu tylk o k obletaj
b•rz@ mtti'8h znajomy ~łl, ja za ś nawzaj em ZO•
rnpelną. w tym względzie swo·

stawiaa'l jemu

, · (Jł.

«. H./

Ir
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·~~======="'"===~~=="'======="'o=;:;::===~=:====:===o===================----==~=====;;::::;;:x<:;:==-='=:;::::::=;::==;:;::==:;:;;:;;:;a;:m:==;;=~~~-.-..--•v••_..

P :( 1rl<owsll iei nr. 17, ukończył się wczo- wielu z nich poczęło biedz w kierunku w ~ławę na ul. Aleksandrowskiej nr. 1,
6) dochodów drobnych i wypadk~
natomiast Stanisław Dąbrowski lat 40, pompier.
inni
Widzewskiej,
wych - 864. rb. 87 kop.;
1 a1 s!ra k 1 ohotników, który trwał blizko ulicy
5 ty~od11i. Strajkujący nic nie uzyskali, szukali schronienia w podwórzu fabrycz7) dochodów nadzwyczajnych ZAMIEJSCOWA.
7,908 rb. 66 kop.;
a. żądali oni podwyższenia pracy zarob- nem.
Dopiero po upływie kilku minut'
razem - 61,449 rb. 41 kop.
kowej oraz zaprowadzenia hygienicwych
- (w) Wypadki na tramwa•
wyszli znów na uiicę. W odległości stu jach Zgierskich przybierają rozTyleż zatwierdzony budżet wykazuju
warunków prac\'.
w rubryce wydatków.
= (r) 2. łódz. szpitala miej- kroków od bramy leżało tuż przy pło miary epidemiczne.
Poszczególne pozycje wydatków są:
!§kie; • Ruch chorych od dnia 16 cie zala11e krwią ciało majstra fabryki
Jeszcze nie przebrzmiały echa kata·
1) na utrzymanie zarządu miejskit-·
Jo d. '..'3 l m. był następujący: byJo Stanisława Wójtowskiego.
strofy piątkowej, której oiiarą padło
Zaalarmowany lekarz Pogotowia dwuch ślusarzy, a- oto mamy znów do go - 20,756 rb. 89 kop.;
chorych na ospę 6, przybył I, wypisało
miejsce wypad- zanotowania dwa nowe, dość poważne,
2) na utrzymanie majątków miejsię 2, pozostało 5; na szkarlatyne było przybył natychmjast na
cl101 ych 12, wyµi:sało się 4, pozostało ku, lecz wszelka pomoc okazała się bez. wypadki. jakie zdarzyły się 11a tej Jinji skich i wynajem lokali od obywateli
miasta - 4,029 rb. 35 kop.;
8~ Razem było chorych 18, przybył 1, skuteczną: Wójtowski już nie żył.
w ciągu ostatniej doby.
Wyszedł on z fabryki jednocześnie
3) na zewn~trzne ulepszenia mfoj,
\.\ ypisalo ~ię 6, pozostało 13.
Pierwszy z nich zdarzył się wczoraj
= ui; Z Towarzystwa tea- z robotnikami w towarzystwie majstra w godzinach poobiednich. Przyjęty nie- skie - 11,334 rb. 60 kop.;
4) na utrzymanie szkół, zakładów
i:rainego. Istniejący przy Towarzy- Szczecińskiego oraz jego syna.
dawno do służby maszynista Wojtczak
Według zeznań tych osób napastni- manewrując pociągiem na stacji w Zgie= dobroczynnych i innych instytucji spo•
:-twie tea1ral11ym komitet damski, zajillllJ<lCY s.ę zbieraniem funduszów, na cy dali kilkanaście strzałów. Pięć z nich rzu, nie zdążył zahamować wagonu mo- łecznych - 3,186 rb. 16 lmp.;
4) na spłatę długów i tworzenie
LuJowę w1asnego gmachu dla sceny było celnych: dwie utkwiły w piersiach i torowego na
krańcu szyn i wjechał
5,055 rb. 86 kop.;
kapitałów wagonem na rynelt.
1, olskieJ w Łodzi, urządza w początkach trzy w głowie.
Zawiadomiono o wypadku kancela·
lutego w sati koncertowej bal, z które5) na wydatki drobne - 772 rb,
Wkrótce przybył z remizy do Zgie·
go ewentualny dochód przeznaczony za- rj~ S cyrkułu zkąd przybył wi~lcszy od- rza pociąg rezerwowy z robotnikami, 87 kop.;
dział policji; podjęte niezwłocznie poszu· którzy zajęli się sprowad.i:eniem wagonu
.staje 11;1 powyższy cel.
ló,31?
6) wydatki jednorazowe
= la) Zebranie rzemieil- kiwania nie dały jednak na razie żadnych na szyny. Clynności te trwały z górą rb. 68 kop.
w.żydów. Wczoraj po połu· rezultatów.
n~
godzinę. Wagon nie odniósł żadnych
u1:.u, w lo1wlu przy ul. Południowej nr;
Wójtowski miał lat 51, był stałym uszkodzeń.
:.:9, odbyło się zebranie rzemleślników mieszkańcem Zgierza, a w fabryce WulfDrugi wypadek zdarzył się dziś w TtATH,
rtiUZYKA I SZTUKA.
żydów, w celu dolmnania wyboru dele- sona pracował od lat pi~ciu w oddziale nocy około godziny 3, wewnątrz remigata ua Zjazd rzemieślniczy w Petersbur· przędzalni.
zy. Tu nowozaangażowany ślusarz La- Repertuar teatru polskiego
gu. Zagaił zebranie p. Sz. Goldberg, a
Pozostawił żon~ i troje dzieci.
tek, czyszcząc wagon motorowy, nie
A. Zelwerowicza.
przewodniczył na niem p. Henow1cz,
Jak wykazało na razie śledztwo ani odłączył od niego prądu. Z tego pot;ćiprosiw:5zy na asesorów pp.: L. Weit- zabity Wójtowski,
ani towarzyszący mu wodu, w chwili czyszczenia mechanicz•
Z kancelarii teatru komunikują nam
mana i NI. Carysk1ego, a na sełtretarza przy wyjściu z fabryki maister Szczeciń· nych części wagonu, prąd zaczął dzialać co następuje:
p. A. l<t!IIcra.
ski i syn jego Edmund nie otrzymali li- wagon został porwany 1 całą s1łe& ude·
Codziennie odbywają si~ pełne próPo ukonstytuowaniu prezydjum za- stu z pogróżkami.
remizy, by z czteroaktowej sztuki Bataill'a .Marsz
bramę budynku
rzył w iyJną
brał głos p. Nusbaum, który WYJaśmł
Zarząd fabryki nie otrzymał też od druzgocząc Ją wraz z cz~ścią ściany. W weselny•, którą wystawia dyr: Zelwero•
zebranym znaczenie zjazdu rzemieślni swych robotników żadnych zażaleń na przedmej części wagonu zostały pogru- wicz.
czego. Po krótkiej dyskusji przystąpio majstrów.
chotane okna, drzwi i częściowo motor.
Obok p. Laury Dunin, ważniejsze
Powstało zatem przypuszczenie, że Wagon uwiązł w ścianie.
no do wyborów. Na delegata na z1azd
roie wykonają panie: Leńska, Kosmow•
w Petersburgu wybrany zabójstwo było aktem zemsty osobistej,
1 L.l;!mieśJniczy
znajdują się ska, Tarłówna, Daniłowiczów11a, Woj·
Tuż za ścianą remizy
został p. Abram Karro, a na jego za- w której robotnicy fabryki nie brali żad· stawy i gdyby wagon był· nii:co silniej ciechowska, Starska i inne, oraz p. p.
p. Sz. Goldberg.
stępcę nego Udziału.
uderzył w bram<:, to byłby się nieza- Jaracz, Junosza, Ryszkowski,
Różycki>
Na miejscu zabójstwa znaleziono 15 wodnie znalazł w wodzie.
- (r) Sk.ra:ynki pocztowe w
$chrott i inni.
Zarząd poczty w wystrzelonych nabojów, z rewolwerów
tramwajach.
W opisanych wypadkach, na szczęś •
Sztuka otrzywa bardzo starann?
Londyllle zaprowadził pożądaną ino- systemu Browninga oraz Smitha i Wes- cie, nikt z ludzi sz.wa111m rne odniósł.
wystawę.
wac1ę, 1\tóra mogłaby i u nas znaleść sana.
= (r.) Spadki. Wydział hypo- W piątek, po cenach niższych od
zastosowani~.
_ (r) Echa napadu na stra. teczny przy p10trnowskim sądzie olu<:~o popularnych. .owałiu co się dzieje„
kilku linjach tramwajowych, żn•k6w. Strażnik Drąga, kt?rego po wym wzywa spadkobierców do spraw Fredry.
Na
1) Paułiiitie
W sobotę, godz. 3 i .pół po poł~
wiodących z przedmieść londyńskich do napadzie przeniesiono do szpitala ..św. spadkowych po zmarłych:
współ dla szerszego ogółu, po cenacll najniż
J::Sechtel,
VL>tlO
l
Nyk
domu
z
T1tz
u·
operacji
został
1
centrum miasta. umieszczono w tram· Aleksandra poddany
meruchomośc1 J\fa 53, w szych „Panna Maliczewska", wieczorem
właścictelce
wajach skrzynki pocztowe dzięki czemu sunięcia kuli.
Stan iego zdrowia pogorszył si~, Bałutach Nowych, i 2) Bernardzie Becht, zaś o godz. 8 m. 15 „Półdziewice z p
korespondencja pomiędzy miastem a
własc. 15 morgowej osady w kol. Rą Dunin.
przedmieściami wymieniona zostaje w lecz nie jest bez nadziej ny.
- W niedzielę, o godz. 3 po poł.;
= (a) Obława. Dziś, o godzi- bień, powiatu łódzkiego.
ciągu dwuch godzin.
Termin na udowodnienie praw do specjalnie na żądanie sfer robotnkzych
.I u nas µoźądanem jest bardzo u~ nie 9-ej rano, silny oddział poliCJi i
mieszczenie skrzynek pocztowych w wojska otoczył całą dzielnici:, przylega- spad11.ów powyższych upływa 14 sierp· sensacyjne .Po nad siły" Bjoernsona,
która to sztuka zejdzie po tern widotramwa1ach na łinjach podjazdowych do jącą z lewej strony do szosy pabjanic- rna r. b.
(z) Nowa fa bryka w oko- wislm na dłuższy czas z afisza.
L.gierza, Pabfanic, Aleksandrowa i Kon- kiej, i dokonał tam, poszukując sprawW przygotowaniu „Biiiłe pawie"
ców zamachu na stójkowych, licznych licy. W os. Kam1eńslrn, powiatu pio11~tantynowa.
mydła, Konczyńskie~o. z występem p. Laury
fabryka
powstaje
1,ow:sl\iego,
więl~szą
aresztowano
przyczem
rewizji,
= (a) Z TGWi;H•zystw a dla
Jdórą prowadzić będzie spółl<.a mieJSCO· Dunin.
ure§ulowania em19rac1i j:y. liczbe osób.
mieszlu1ńców z. Józefem Pewnie·
wych
Autor przyjeżdża z Warszawy, a~:
Czy jednak są mi~dzy nimi poszudowskiej. Onegdaj wieczór, w lolrnczele.
na
kim
lderować próbami i być O•
o:sobiscie
Dokonawiadomo.
nie
bandyci,
kiwani
lu Stowilrzyszenia pracowników handJozakład przemysło· hecnym na premjerze.
drugi
to
B@dzie
Chojw
i
rewitJi
licznych
także
no
się
odbyło
\1 ych przy ul. Długiej J& 45,
wy w teJ osadzie, Jak wiadomo bowiem.
organizacyjne zebranie członków łódz nach.
tam juz wielki:l fabryl(a snebJI Repertuar teatru Popular•
ismieje
Wczoogień.
Drobny
(r)
:, ego oddziału Towarzystwa dla ureguat\c. „ Wo1c1echów".
Tow.
gi~tych
mieszkaw
połudmu
po
2
godz.
o
raj
nego.
kwania emigracji żydowskiej. Zagaił ze= ~r) Aresztowania. We wsi
branie p. M. Praszker, który wygłosił niu przy ulicy Piotrkowskiej nr. 66 u
z kancelarji teatru komunikują nar"'
i,1zemów1enie o zadaniach Towarzystwa dentysty W. Haberfelda od lampki gaio- Rokicie areszwwauo trzy 0.5oby, miano•
J tł\ol1ńsk1e• co 11astępuje:
;::,taw1arsk1ego
Smugi:,
wicie:
moktórych
od
sztory,
s1e.
zapaliły
węj
. .
tymczaso1 zduł sprnwę z działalności
Dziś w środę, ·wesola krotochwJla
wego Komitetu. Okazuje się, ie doty~ł1- mentalme .zaiął Się dywan i resztc: znaj- go, pode1rzanych o kradl1et z włamadla prenumeratorow .„ [(µrjern łódz~ie·
czas w poczet czlonków ·rowarzystwa du14cych sję w mieszkaniu mebli. Ogień, 111em w SKiepie galantery1nyn1 SpeJC1la.
awoch
1:1resztowano
Karolewie
W
p. t. „l(ontroler wagonów sypiał·
go•
domougasili
straży
przybyciem
przed
dto uregu1owa.ma emigracji żydowsklei
młodych ludzi, przy Których znaleziono nych".
wnicy.
zapisilto się 200 o.sob.
- We czwartek, na dochód fdji
Straty 1 wy noszące k ili\a tysięcy ru- browmngi i nabo1e rewolwerowe„ Wdru•
Na przewodniczącego zebrania posledl•
energiczne
sprawie
ich
w
żono
opielti nad dziećmi na Balu·
„gniazda
asekurac1a.
pokry1e
bli,
wołany zo~tał dr. MargollS, który zaµrotach" 0'1b~dz1e s1~ przeQ$taw1en1e pu
- Wczoraj, o godz. 6 wieczorem, two.
slł na asesorów pp. L. Kana, dr. Lewina,
W fabryce Nippego przy ulicy Za• zniżonych do połowy cenach (od popu·
Czarnożyła 1 Arona, a na sel<retarza p. w jednem z m1eszlrnń przy ul. Andrzeja
11r. ~~ an:sztowano robotnllrn larnycłl).
chodnieJ
rozgrzanego
11admiern1e
od
7,
nr.
pod
M. Praszl,era. Następnie p. Kan odczy1 roboL11icę, po dżegaiących 11111ych robot·
Daną będzie wyborna 1<0medja w 4
tał ustawr;,poczem uchwalono preliminarz pieca, zapaliły się sprzęty.
Ogień stłumih ctomownicy przed ników do ~1rai1~u.
aktach p. t. „Twórcy szcz~ścta".
buuzetu tyllw 11a 3 m1e~iące pierwsze,
= (t) l'rup w polu. W Anprzybyciem straży mie1sK1ej, oraz 1 i 11
Ceny z111żone, oraz cel dobroczyn·
przewidują'- dalki 11a sum~ 400 rb.
drze1owie1 na po1u, .llh11ez10,10 onegdaj ny powmien ściągnąć tłumy publiczno ·
Wybory do zurządu uały wyniki odaz1ałów straży ocłlotniczeJ.
W 15 nunut później wezwano też z.włol<J rnęiczylny w w1elrn lat około 60, ści do teatru, aby choć tą drogą prt)'·
nast~puJt;Ct. wyb1 ani zostali pp. L. Kan,
sporzyć funduszu na zakupy najµorrzeb·
oddziały na ulicę Widzewską pod wzgl~c.imt: dostatnio odz.i anego.
sume
1. Wit:dro, ivl. Praszker, dr. Lev.rn, A.
żad nieiszych rzeczy dla bezdomnych dZ1e~1;
znaleziono
nie
w
1
denacie
sadze.
1-"rzy
s1e
zapallry
gdzie
61,
nr.
Jt:·
L
1-'ra~z.Ker,
l.
Wo111er1,
~ł-'lledn<.h,
domo· nych dowodów leg1tymacy1nych, Lo lez czyż potrieba w1ęl{szej zachęty'?
~dzohn. 1 T. b1ah:r, a iat,u zastępcy, pp. tym wypadlrn ogień stłumili
me stwieruotąa
- W piątek, po cenach zniż.onycr.
osobistości Jego
wmcy.
1. Hołzman, 1. Moszkow1er 1 ·roo.":ii,
dauą b~dz1e ua ogólne żądanie sztulw
= (p) Ze &cho "ów spadla i le· dzono.
1vtol,sl\1 1 Vv 1zc11fola; eto 1wm1s1i rew1zy1Ponieważ na ciele denata oznak 11. ::::i1e11K1ew1cza p. l, „ Knrn.:1c".
1.eJ wyun1111 :wsltt11 l'i->· or. Margou;:;, wq 11o~ę zw1chnr,H1 na Uz.1elne1 78, Anśmierci nie wykry10. morgwałtow11eJ
- W sobot~. aia młodz1e.ly da,e
stró·
zona
45,
lal
Lewandowslrn,
1omna
'::l.t.atz I Ó~ kWl.:l.
więc wyl<lucztt się.
ui::rstwo
p1~lmy dramat FnulleLa p. 1,
dyrekcja
domu.
t.a
aewierzen1e.
~prz
= \a)
L.włolu zctL>~.Gp1eczuno na miejscu lłM1łośc uoo~1cgo młot.i;ł;1enca"; w1„<.:~u
•ł• ię konie
r) Ro&b
mg::i
i'. Daw1u 1' ,· u;:,::iii1 p1zy ulicy hotrlwW•
1 łe1\ar- r1;m zaś ukaże sie; głośna sztuf\a u. a.„
sl~ieJ nr. 4Y i.aw1aao1111ł wyaz1ał' sledczy, na 1'1otrkQw::oK1tJ nr. t14, a wożmca, Ju· do lCJSC1a WiiAd.G sąc.towycn
::il\h.l1.
polskiej p. t. „Kaska l(aqatyda'", Któr;.i
1ego
wskulel\
spadr
.Znamiti\OWSl(i,
zet
W1arowUecel
ze pracownik ltlJ i1rmy,
(w) Bud~~'ii: m. Tomasza• wstępnym bo1em zdobyła rozgłos wi~l ·
na z kozła 1 uległ ogólnemu poUuczell!u,
~,u, otrzym"wszy awa czeki: jeden
wa. P1oukows1\1 riąu gul>c1 ntctlny, na ki~j autorce.
.)llm~ 1U~ rb. do lh:.o Towarzystwa okaleczywszy tt:z głowę.
ZctlWler;,C;Sjl,
UUI>~ ll.!J w (.UlJU J l>. m.
po•
upadła,
uruK
a
(p)
=
WLa1e111nego kredytu, il drugi na sumt;:
250U rb. ao BankuGoldfedera, podniósł te ślizgnąwsz.y SI~ 11a 1.Jłllg11;J n I i'eresa dZll budżet m. 'l omaszowa 111:1 r. b.
Koncert artystów m~ejsco
ere11m11utrz budże\U pr.Gew1Ju1e GraDow Ka la< 44 1 µraczKa 1 zw1clrn'łw~zy
Stt~Y l zo1ei;ł.
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Umiejętnie

sforI\lOWtmy

pro~ram

pozwol i ł obu symµatycznym artystorr:
uzewnętrznić w całej pełni niezaprzeczo.
ną głębię ich talentów.

Artysta skrzypek p. Taube cechu ;e
w interpretacji tych dtiet muzycz.nycll.
które s1~ odznaczilj ą rz;ewnoicią, ·na tle
myślicielskiem.

Nr. 20.

- - - - - ---- - ·-- --Z tego powodu woli zapewne Bee- no za dwieście rb. monety falstywejt o- śmierzo ne w razie, jeśli rząd się zdecy· go nowego. sportu i jak gfosi prasa sto'
du ie wyslać na miejsce 60,000 wojska. lic e~ropejski~h, na t~tuł ten w zupeł,
thóve11a. niż Sarasate~o. W „ Romans ie raz na rzedzia ao jej wyrobu.
.
ziemi
dosięga
i2nde
Taube
Trzęs
Pożar 1111 szpita lu.
p.
ena
nośc1 zasługuje. Ustalił on bowiem nie.
F-dur Beethov
Metz. Wybuchł pużar w lazarecie pobity .d~tąd przez nikogo rekord wy.
Achałkałaki. O świc i e dało się tu
szczytów my.śii kompoz ytorskie j, cho·
wojskow ym. Spłonęły wszystkie zapasy. sokośc1 (1 skok). a sztuki akrobatyczn~
ciaż i w brawuro wy'ch partycja ch „ Tań znów uczuć s1abe k0Jysa11ie si~ ziemi.
·
icki.
moab
s
lec)lProce
wielkie·
Straty wynoszą półmiljona marek.
o.krom
,
skiego"
przezeń wykonywane, są wprost feno.
ca hiszpań
menelne.
Berlin. We wczorajszym wyroku o
Strac enie.
niki, znać dużą finezję ujęcia rzeczy. To
jący
następu
o
i
Moabitu
y
„Elegji•
dzielnic
o
w
śmierć
zajście
Niezależnie od tego, popisuje si~
samo powiedzieć można
TOkjo. Zostali straceni skazani na
jai
rz
I<azimie
:
skazani
a.
ich
zost&li
ca
-Balaton
polacy
przywód
r Da.w!dson jazdą salonową, w
Balanzo
liczbie
szu"
profe~o
tej
„Czarda
anarchiśd, w
które! rówmez zdobył' mistrzo stwo.
Owacyj nie przyjmowało audytorjum kób Adamscy na rok wi~zienia, Orłow Kotoku z żoną.
.
Ze względu na dużą ilość zamd'
w„ro k śmieroi.
pianistę-wirtuoza p. Sandora Vas'a, l~tó ski na 3 miesiące, Cieślik na 2 tygodnie
na
lóż i biletów, tych ostatnich
skazał
ły
wionych
przysięg
Sąd
ry wszystkiemi numerami swej cz~ści o- więt.ienia. Uwolnie ni: Borowi ak, Sza•
Paryż.
a przytem
Janke.
góJnego program u zachwycał słucha- dowski i
śmierć za zamordowanie inkasenta głów. pozostało już bardzo mało,
zona.
.
ogranic
na·
Rydzyny
będzie
nych
ich
sprawie
W
muzycz
liczba
.
, czów bogatą plastyką
nego sprawce zbrodni fissieria
Poznań. Sąd obywatelski nad adwostrojów .
Szesnastoletni wspóln ik, skazany zow
Przepięknie wykonanana „ Rapsodja katem Zygmun tem Dziemb owskim ,
stał na 17 lat wiezienia.
nr. 13" Liszta i poetyczne :ltPreludjum" sprawie zaprzepaszcz~nia Rydzyny, wyz•
Ofia r9.
Brzezińskiego, w którem całkowicie zje- naczony został w Poznaniu na najbliż
dnoczył się z du 5r ą twórcy, kusząc ple· szy czwartek, 26 b. m.
W adminis tracji naszego pisma zł().c.
Aresz towan ie ofice rów.
kiwem i dzwonnem polnych kwiateczAteny. Aresztowano b. mini str a
żyli pp. JózefowJe Landau rb. 25 na:
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Choro ba posła.
.;zych znawców muzyki fortepianowej.
w cyrku A. Devig ne.
wowej Landau.
Sofja. Poseł rnsy1skl Siemien towW Il dniu turnieju walczyli:
P. Ignacow a Kohn jako ' i~ na
skij-Kunło przyjmował ostatnie sakramenty.
kolonje letnie dla dzieci wyz:1an il 111oj.r
Strium - contra Tomski.
?oseł jest w agonji.
Strium po 5·minut owej walce Jegł żeszowego Rb. 1ó.
('ł).
łopatki pokonany przez Tom·
obie
cami
na
Niem
z
i
Wojn a Anglj
Londyn. Gazeta „Daily Mail· o- skiego.
Chorunżeńko - Goldbach. Nadzwy·
głasza sensacyjny artykuk, pióra znawcy
Cet1z111Pa Dubrowińska.
s'a,
zajmująca wal~a. . Obaj . wykaz~li
Browle
czaj
posła
rki,
Petersburg. Osławio~y J?ubro~in stosunk ów maryna
techniki zapaśmczeJ, tak ze po 20 zagubiono w drodze z Hotelu Victoria
dużo
mówi:
który
~ożył premier owi Stołyprn~w1..pro1el~t
rezul„Jeśli londyńska deklaracja w spra· minutach walke zakończono ilez
c Łódź-Fabryczna teczkę i
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•
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Niemcy
wana,
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niż za ten ostatni został pokona nym przez napóźniej,
nie
wojnę,
Anglj1
dzieć
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ile odwiezie zgubi: na ul. Ewangieliek~
dne w czasie ia1majry
der zwinnego Webera, którego publicz ·
Ng 5 Ad. Eich1er.
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wała
wywoły
ność
przeo
Mail"
.Daily
Artykuł
Berlin.
głównym zarządzie i wsz~stk1ch ko~1Anglją oklaskami.
tetach cenzury uczestniczyli przedst awi- widywa nym konflikc ie między
zajną
nadzwyc
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ł
ciele duchowieństwa, którzyb y wyłusz i Niemca mi wywoła
.
Vioto ria Skati ng Palac e.
sensecję
prze·
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Manu
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Dzisiaj przybył do Łodzi na trzy
k
Frete
b1~IJO~e
szkół
znaczonych dla rodzin,
Manuel,
lji
gościnne wystę;py, zaproszony przez dyLondyn. B. kr61 Portuga
ludowy ch, wojska i t. d., a zaw1eraią
nigdy
tronu
do
Choroby dzieci I wewnętrzne.
swych
repraw
na
rekcję „Wrotniska" !Distrz jazdy na kół
ogłosił, że
cych jakiekolwiekbądi poglądy
John
r
profeso
świata,
n
myśli.
nie
szampio
And.- zeja 4,.
się
kach
.
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.
'felefon 1847.
1Jgję i na wychowanie.
133-6- '
ter
profeso
y
pierwsz
to
jest
on.
Dawids
W myśl projektu tego . nalezy dalej
Zgon posła.
utworzyć komisje , ~enz~ru1ące z osób
Peszt. Zmarł nagi\.. członek partji
sw1eck1ch n.awet po niezawisłości, poseł do sejmu w~gierskie·
i
duchow nych
wsiach z powięl\szoną znac~me w~adzą go, Gabr. Ugron.
oraz utworzyć sądy admlmstr~c~1ne z
Pows tanie w Arabj i.
debiuty• .
Codziennie
U
dachow1enstwa;
udziałem koniecznym
Konstantynopol. Komunikat oricjałrry
Abdul. Hamida
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o wypadkach w Jemenie mówi o zacho:
dzących powikłaniach. Miasto Sonaa1
Chodojda znajduje si~ w rękach pow-

Wngth, ex·•
Nelli subretka. e. Krasińska. Les S~ns Souci Bov10, duet. Keith .and Wańka
przeCzudm.
Duet
wa.
kabareto
Zabłocka polska gwiazda
t'

. Le.noor et Tentora, gim~astycy
c:dł;yc~~syjskl humory~ta. Zabłońska, subretką
Ardelty, gimnastyczny akt po~zny.
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Zwi'lzek .narodu rosy1sk1ego uf~,
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łż projekt rzeczony , złożony zostame na. Rząd wysłał 31 batałjonów.
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Konstantynopol. Gubernator Jemenu
. donosi, że wo1ska tureckie walczą. sk~
Staoje doświadozal~e.
Fetersllurg. Do Dumy pan~twoweJ tecznie z powstańcami, ale muszą. sr~
łJniesiono projekt przek.szt~łcema ska!· cofać (l). Miejscowość Assyr zajt:li ara·
bowych stacji r~lnic~y~h 1 utworzenia bi w liczbie 71,000.
Jbwodo wych stac11 dosw1adc~ałnych.
Konstantynopol. W tutejszem miPod gruza mi
nisterju m wo1ny panuje przekonanie, że
Petersburg. Poaczas rozbiórki do· powstanie w Jemenie może zostać u.
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150,000 rub. n~ urządzenie obserwato·
.
rjum astronomicznego.
Dm1jenerale
po
Odessa, Wdowa
trjewie otmrowała miastu 4~,000 rubll
na budowę szpitala dziecięcego na limanie odeskim.
Posta nowie nie Obowił!lzujaee
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Dyrekcya gwarantuje doboro wy p~gra~. 1 wzorowy porządek. Ceny w bu
Początek

r--1

~; -·-·„~

sięlnil\;

t"etersburg.

g

zawaliła

~11u na placu Aleksan drowski m

Hych.

1

t owi

~"'('

f •

•

.-:

-··„ ·-

-

o

-

o

~c3

u

?
8

~
...
a.

2~.

.M
- -. - - „

S~iatłoleezniezy i ~oentgenow-s:ki

Gabinei @--® Znany

s. KANTORA.

D-ra

Specjalisty- ch()r-Ob skórnych. włosów, wenerycznych i moczopłciowych
Krótka Ni 4.
172-0-10
.-„eczenie - pPGmieniami Roentgena1 •wiatłem Finsena i kwarcowem (cho·
roby skóry i wypadanie włosów), prądami wysokiego napięcia (świeżba, hemo,-oidy) elektrolity (radykalne usuwanie szpecących włosów), masaż wibracyjny

I pneumatyczny podług prot. Zabłudowskiego (niemoc płcjowa), kaustyka, \Usu"1&Die brodawek) Endo i cystoskopja (oświetlanie organów moczopłciowych),
elektryczne świetlne kąpiele i gorące powietrze.
Przyjmuje od 8 - 2 i od 6 - 9, dla pań od 5 - 6. Osobna poczekalnia.
Telefon Nil 19-41.

I

Kawa Zytnia

~Kwiaty świeże, ~
Jł,ojfi11y, f>uĄieły i v>ieńee

@

w

"

niebywałym wyborze POLECA najtaniej

ur

Dzielna X! 4, Piotrkowska ~ 189
i Zgierska .Nł 7.
TeJef. Nr. 14-99.

tygodnik społeczny, polityczny i literacki

WOhNll TRYBUNA
~Je

B
~

Francuskiej Walki zorgamzowaneJ przez znanego w
Rosyi i za granicą profesora atlety A. W. Kazakowa
dla zawodow~c~ atletów wszechświata na mistrzowstwo
na całym św1ec1e.

®
!'I

i bronzowe medale

Zapisało

Studeut) _

MANKO -

(Warszawa)

RUCZKIN (Rostow)

poleca

~. Te~cJi.ner,
Skład

mój został przeniesiony z
ulicy Krótkiej na ulicą

Piotrkowską

{,.

37

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

M. BURAKOWSKI
TEL Eł' ON U .M G9 4.
r.92 :2- 104-1
: ____
__ ._ _ _ _ „

- -

......· -- - - - - - - - - - - - - - - - -

lecznica chorób .kórnych i wenerycznych
D-rów L. Falka, Z. Golca, M.
ulioa

IOgólne i pojedyncze

Wól,zańaka

Jałnickiego

.Ni 36.

pokoje dla ch.orych od 2-5 rb., ambulatorjum dla niezamożnych, 60 kop.
Leczenie promieniami Roentgena, lampą Fin&e•
ha i Kromayera i pr~da n u o wysoki em n!lp1t:c1u (arson•
Valizaoja).. Hada.nie krwi i mamek •• sytilis.
·
4ziny przyj~(: : Qtf I - t ra.aa, o« 11 i p' ł Ile 1 i pói
. peł . i u9. 7 - I; w ni.e-1~~ i świQta •d ~"*· t..._lł ł
od 12 i pół dw 1 i p ał po pełudniu. Kobiety chore na choroby
lkóme i wan•rycz&e przyjmuje p•ni Dr„ Zand• Tennen•
lł;uun w poni~zialki, środy i piątki od 5 1 pół do 6 i pó l.
145-16 -

\tfl

~....,,

@
'::'°"
~

siłaczy świata.

®

i

WOJTKUNSKI

fil)
~

(Król. Polskie)

STRIUM

tEkaterinosław)

SPIRIDO

~

(Grecja)

~

@

Specjalista chorób skórnvch, wana·
ryczn~ch i niemocy płciowej

Dr. ST. l f WKO WICZ

,,..- Prof. Pani LIDJA POLIAKOWA

Leczenie elektrycznością, elektry-

omyłek całe
życie każdego człowieka. Przyjm.

cznym światłem i massatem wi·

przepowiada be2.

Teatr „URANIA"

bracyjnym.

Dr. L. Klaczkin

ul. Cegielniana 34.

K1natanty1dw1ka 11.

NOWY PROGRAM_
od 16 do 31 stycznia 1911 r.

Syphllls, skórne, weneryczntlif
choroby dróg moczowych.

FIGINIS
Nadzwyczajni salonowi akrobaci.

A I b A

z

Tancerka

tysią,cami

światełek

ele-

Prayjmuj• pod 8-1 rnno

1

od

5-8 wiec:. dla pn;i od 4- 5 ~ o
połu a n :~!.
71!3-0

idrycznych,
Kreolska

F. Wolf

Douglas

Dostawcy Dworów w KarJs„
ruhe, Berlinie i Wiedniu.
we W>zystkich lepszych
apteci:nych i pei·Eumerjach.

121

Duet kreolski.

Zongler.

· The FLEITH
pią,knic

Kaskaderzy '/. ich psem
sowanym.

Sprzedaż
s kładach

pickno5ć,

-M . ASTRO

Syn.

I

Ciara

tre-

Dr• .teyberg
- - Krótka 5 - Cho~ouy

Barna

Znana instrumental istka

wirtuozka.

pło

weneryczne,

iowe i skóry
6490-5

AIRAIVHłUROf'F

10-1

SKLAD

MUZYCZNY
Piotrkowska 30. -

(n)
~

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

The

Wielki wybór PŁYT

~.

codz . od 11 do 8 wiecz., w po- Zachodnia 33. (oook lombardu,
działki i soboty od 6-8 wiecz. Przyjmuje od 9 - 1 i od 6-&
r175-10-1 wiecz., w niedzieh~ od 9 :,
dla Pań od 5 - 6,
775-4·

„·-::::.::·::.::. ,. -:- ·: ·--7.....:~~:.::i.:'.: ·:-;.r-t~

konstrukcji.

(ffl

Dziś walczą 3 pary

Specjalistka Chiromantka.

Za odn. do domn kw. 15 k. Z przesyłką: rocznie 7
Rb. 50 k. kwart. 1 r. 90. Dla robofoików ustępstwo.

- gramojonr:i

20

JERZY TOMSKI -

@
@

ków „Promień„, Piotrkowska 81.-Cena prenumeraty:
rocznie 6 rb. półrocznie 3 rb. kw. 1.50 w Warszawie

11 r~ nowsze1

przeszło

si«:

ftil

Adres redakcji i adm. Warszawa, Wspólna 5,
m. 32, tel. 216-59. Kantor w Łodzi: Biuro Dzienni-

· · ~~~

~·
~.

Honorowa wstęga, złote srebrae

~

~>
_,!;;.::::

1r 2. .zawieraJ'l między innemi artykuły~ A. War"'

~·

trupy na czele nowych debiutantów.
wsz~chświa~owego championatu

39. Zielona 39.

&kiego: Koło Polskie wobeo Chełm1żczyzny.-.. Ulgi
podatkowe dla najbogatszych.-J. B. Marchie\..~ •
skiago: z przeszłości Paulinów jasnogórskieh.-Feljeton J. li' orczaka; Kłótnia.

, @

środę, dnia .zs stycznia 1911 roku, ,

~

Divinia.

•

dzień . wielki~go

2·gi

®

MOON EPERFUMY

.„<tt ... _,,

~ ........-..---...r·..-.t--

Js~oitowo-atlelJcz1ie-11rze~staw1eme I

~
(ti')

ULUBIO E

~

Cyrk A. Oev1gne

SPRZEDAŹ w lepszy<:h sklepach
kolonialqych i składach aptecznych,

Od stycznia r. b. wychodzi w Warszawie

.

.

@
@ z udziałem całej

@

bardzo pożywna, przyjemna
w smaku i nierozdraźnia
jąca nerwów.
Na wystawie w Rostowie
n. D. nagrodzona złotym
medalem.

W. SALWA

We

~

IDEAŁ"
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RVNEt< TARGOWY, prz1 zbi11u ul, Cegie:nlmj iOzielnei

®

434-320

·~

Rossyjs1w-iydowski humorysta.

Duo Jackson
Europejscy S1'EAP tancerze z pian.nem na plasku i płycie marm urowe1

~\TIEL ~~~~Ot S~URGt.
WODA

elektrycznej.

I. i!:ejdows-a:i

STOŁOWA

r:e swojemi jednoaktówka\l.li, oraz
Jako polski humorysta ze swym repertuarem .

Vitte Grande Source
Poleca sit";

cierpiącym

na

Akuszer i s-, ecjalisła
chorób kobiecych.
Przyjmuje do
6 1

Uiica

11
pół

rano
po

1

od 4

1

poi do

połu d ui u.

Południowa

23.

N~

;}i)JV-l

Telefoni.;

16 85

URAl'łlA-1110

Reumatyzm, podagrę, artretyzm

.Nowa serja obraió w.

Przedstawiciel SZ. FORTtE·

Pod werand a.

Moskwa, M. Łubianka, domu
).,~ 14
księg.

Dr. M. Papierny

Rumuńskiej

Koncert

Do nabycia we wsz.
i składach aptecznych.

pod

batutą,

Orkiestry

Dr. Feliks
Skusiawicz
skórne i weneryczne

Choroby

kapelmistrza

Andrze j a 13.

GIZA STERlAN,

!..-------.----·
Przyjmuje od 9 do 10 i
Pa
skórnych,
nie
4-8 po
w niedzie -

2156 - 26-1

~pecjalista chorób

wło-

pót.

poł.,

od

sów, wenerycznych i dróg moIE: od 10-1 rano.
czo wy eh
Przyjmuje codziennie od 8 - 1 Specjalista chorób włosów, skórw południe i od 4-8 wiećzorem nych (piegi i pryszcze na twp.1zy
choroby weneryOZIJI I skórne w niedziel~ i święta od 9 -- 2 etc.) i wenerycznych (syphilis)
ul. Nawrot li 2. 4433
po poł.

Or. H. Szumautar

Przyjmuje od 8-10 1/, rano i od
6-8 pop. Panie od 5-6 pop.
W niedzielę

i świt";ta od 8 godz.
rano do t-ej po poł

Dr~

ulica

ll

,n, I·

uHo• IJr&··. i

M

a.

I-'skórne~
. Prybulski
D d St 8 t . .
włosów,
r. me
ar OSZOWICZ

Choroby

ryezne

Dla pań osobna poc~ekalnia.

mOQZOpłaiowe
plciowej,

wenei niemocy

POŁUDNIOWA

i

ZawaOzka j(! 1, Dom Sheiblera.

od

puł ,

~6i4---0·-·\J

I

dla celów djagnostycznych.

Nil 2,

Przyjmuje chory ch. od 8 - 1 ranu
4 - 8 po pot., pao ie od :i - ó po

I

ANALIZY LEKARSKIE

(m o z·na te·l· przez aptekę B. Głu .

chowskiego, Dzielna 4.

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

Leczenie

elektrycznością

Przyjmuje od 8·-2 po pot i od
4 do 9 wiecz., dla dam od 4-5
po pot.
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Choroby serc.a

tel. 33. przyjmuje ol 9 -
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.M 20.

Wspaniał1,- Progra m , Sroda, Czwartek 25 i 26 Stycznia 1911 r.
od spady w Nap.
w egwii wspania ła natura Eg •uamin s;z o l ny. Dramat w wykon nin Arty8tów teatrów A.me
rykaiiskich lh1z31aa przyj echał komiczne. Podró ż w beczce n olm ło ~ ·f'i ta z natary
Przygo d y malca, w wykonaniu maiego Jasia, ulubieńca publiczności. Osobliwy sport

komiczne.

Telefon 15-8 L

„'910 r.
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ho or mętczyzny dramat odegrany przez artystów
sceny Nowejorskiej.
·
Dyrekcja Hutten-Cza1J8ki.
199-1-1

we

we wszystkich

wszystkich •

oddziałach.

oddziałach.

I

włos : : :· ::ia c~a s wypadam
włosów gniazdowego.

Cebulk:i
Co

to

je s·ł

łu p ież

'I

P ogw ałcen i e no rmu lnej funkc
gruczo lów tlusz c:z.-.1w~ :;,; , znaj
dujących się w s lcórz~ ludzkie
wyraża s ię za w::;ze \': :ihrazie
::.nym 1 sl<oń czon y m .

oddziałach. 1

i•

jeżeli gruczołki te u:e działa~
wydzielają niezbędne
ilości iłuszczów skórnych, ł4

t. J. nie

skóra staje się w 1akim raii
wyschłą i łamliwą.
Przeciwnie
gdy gru..::z o łki tłusz ... zowi; za duŻ(
wydzielają tłuszciu, wtedy skóri
staje się oleistą. Ten sam obra
widzimy na skórze głowy, gdd
dzięki obecności włosów; lusa
czący się naskórek 1rnI1u na opć

włosów, a z tego
łupież suchy.

PIOTRKOWSKA 98.

W'' nika t. zw

Przy obf11ych w,.- J '"' 1 iach tłu·
szczu. zgromadza s i ę on na sM
rze · głowy, na które ulega roz
kładowi

trza
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Nadzwyczaj tanie kamizelki fantazyjne

Sprowadza to podraź n ienie skć
ry 1 odqwauie s ę llaskór
naj zew nętrzniejszeJo (ep 1telium)
zaś wynikiem tego jest łupie
(seborrea deista).
W celu wyleczenia ki d10robi
należy koniecznie
u 1.. yć takiet
środków, ldóreby l 4a t .vośc~

Rbl. 28. Teraz 21.,, 26 " 19.50
" 20. ,, 15.„ 15, " 9.50
,, 36. " 27.,, 30. ,. 22.50
r n
24. „ 18.;, 18.
,, 1o.
„, 8.

6.
4.50

wartość

"

"
n

wskutek u 0s .ę;JU powie
i gnilnej robocie bakterii

usywały nagromagzony tłus.zc
pokłady gnilne na sKćrze
któreby również reagu •Aały 111
nią w sposób uśm.er...: a 1 ::icy bak·

oraz

terje i wogóle det.y nfoku;qco.
łJwadzleści a p1ęc

lat

ctoświad

czenia dowiodło, że najlepszy
środkiem
mydłu ·1

usuwania

fopieżu

Je!

wa l'ROWI.lORA . r
O~TROU1VlOWA, l{to1e oez z c

13.50
7.50

go wp1ywu pobecznego przyczi
ma s1~ szybko i stanowczo <1

1

zniszczenia

łupieżu,

oraz wywc

łujących

go µrzyczyu.
Tym sposobem, mydło od

6.4,50
2.85

łu

p ieżu .!\i J .374 T · wa

e t<O WLlOR
A. OSTROUMOWA zapewni
mam środek, nie Lylko usuwaj111
cy chorob~ łupiei.u, lecz on
środek idealny, ochran:aJący skó
re od łupieżu i wogóle, od wi
padania włosów .
Nie używ ajcie mytieł płynnych
zawierających zbyt wiele ostreg

3.50 teraz 2.50

kalium, jako

odoierających włoso1

ich kolor. rozszcu p1ających wło

Bakiński

kupiec Z-ej

gna·i K

apusta kwasze na, kilkanaście
beczek, jest do sprzedania.

wt.iąść przedstawici elstwo wełnianych i bawełnia
~i iu:: ~:. nitek na Kau k az, Kraj Zakaukaski i Persję

chce

a takze

otworzyć

skład

fabryczny, z przedstawicielem

\.\ iadomość: ulica Młynarska 65,
w sklepie:
199-3-l
·Maszyny b~benkowe. uznane za
najlepsze, w różnych cenach.
Aleksandryjska 34, róg franciszkańsk.iei.

164-6-1
otrzebna dz1t!wc:zyna, fat łó,
Panowie kupcy, chcący wejść
stosunki raczą składać oferty
do dziecka. Zgłosić się: ul.
w Reda!·: cji „Kurjera Łódzkiego" pod „Bakiński kupiec". Wesoła Nil 8 m. 1. 228-3-1
201-2-1
rzybłąlrnł si~ pies (suka) żÓł
ta i'>Odpalana. Odebrać można
Drewnowska
.m. 3.
239-1
do sprzeda•ia tub m.otna pn:ybłąkał s1e pfe~, buldo~. ma·
~HOROBY GARDŁA, NOSA, przystąpić do sp 6 .t ki, mając
ś~I morengow~teJ, _uszy 1 ógon
i USZU.
1.500 rubli. PienfHeństwo liłla obcuala. Do oct~bram_a za zwro3. ZIELONA
intelif!entnei pani. Mikołajewska tern kosztó~: ulica Ciemna M 66
11-3- l N2 59 m. 3. Szwajcar wskaże. u Kowalskiego.
234-1-1
pełnej

gwarancji.
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Or. Rabinowie.z I{orz9stn9

interes

a.

218-a-I

P

1
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.
i osłabiających.
na miesz- z-.-a-g1-n-ęt""a·""-'-1-rn_r_ra_u._u_p_a_s_zp_o_r_tll
karne. Piotrkowska .N2 255
(ruskij wid), wydana prze
m. 31.
. 2~6-3-1
gubtirnatora piotrkowskiego, n;
ą '10 sprzedan~a rózne,~prz~ty imi~ .Feliksa T?mczaka.
. dom<?,we. . W1adomośc. uhca zaginął 5 _ miesi~ez&~ buldog
Milsza 3a m. s..
225~2-1
maści morengowatej, us1
pow_odu w~Jazdu 1est wars~- obciQte. Uprasza się o tas '< ~ W

P

.

.

rzy1m_ę mę~czyzn~

S

Z tat

slusarsk1 „do

sprzedania odprowadzenie tako we.Jo

zaraz. ~Iadomosc Rzgowska 12
(ślusarnia).
238-S
aginął paszport i zaświadczenie, wydane z gminy Mokotów
~ub. warszawskiej na imię Amelji
_1._K_a....
ro_l_a_F_e_c_h_t6_w_.__....,...-2_1_6_3_
aginął' paszport, wydany z gmi·
ny Radogoszcz, pow. łódz~
kleno lfUb protrko1Hk.fe1· na imiP
a I ·ł
""f
Władysława Kowalik11go,
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213-i-1
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Srednią N!~ 71, do p.

i. .1

za nagrodii. Nieprawy

p O :>• a J. ••

··rn

pociąanięly będzie do ud ox"
dzialności sądowej.
223 - .:s -·

z· ~~m1t paszport, wy~a11y z

1"•.1 1.1

zerkt, pow. tureck1egu g1.L
kaUski'ej, na imi1; Barbary Piasec
kieł.
246-3-1
···~_v.:--········-.,..r------··-····
zagmc;tQ
katta 00 paszportu
wydana z fałJrtR1 O!elin&
łnsełstein, na imię Wł. Le \\
go,
28'1-t-l
1

