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Nr. ·t't.

powiedział:

„Nie możemy panie, nie w ministerjum skarbu, gdzie intere5y ność i bezpośrednio po tej krytyce ks.
W sprawie tej odbyła si~ konferen~
matemy --- na „naszym" rogu strażnik handlu i przemysłu często są ignoro- Szandlerowski
zaczął stale pracowC1ć cja młodzieży f.)Ostępowef, na której po.

otoil Boimy się".
wane.
To właśnie „boimy się• jest u nas
objRwem charakterystycznym, dającym
si~ zauważ_yt na każdym niemal kroku.
H
Boimy sie wszystkiego, bez względu na "
ą
IC I
to czy jest czego, czy rnema.
Boimy się nietylko czynu, ale nawet myśli własnych, boimy się własnego
" OZWOJU I
cienia. co zawsze, jak ów strażnik stoi
oad nami.
Boimy się wypowiadać szczerze i otIstnieją pisma postępowe
i istnieją
warcie poglądy wfasne, aby nie narazić pisma zachowawcze. „l(urjer łódzki"
się komuś, na kim nam zal eży mnieJ lub stojąc bezwzględnie stale na stanowisku
więcej.
postępu,
walczy zacięcie z klerykalizBoimy się bronić człowieka, pot~ mem pism konserwatywnych, Walczy ze
pionego przez ogół, choćby nawet naj- względów zasadniczych, ideowych.
niesłuszniej, boimy się jednak, gdyż taAle są także pisma, ani postępowe,
kie wysiąpienie nasze może obrazić ogól ani konserwatywne ale po prostu
'1a nas.
kłamliwe, podszywające się zresztą na1Boimy się - mówi zarząd fabryki częściej pod konserwatyzm celem schledo robotnil,ów, . żądających podwy.lsze- bienia mstyktom tłumów, ale od cza.
nia płacy, IJ01my si~, a;bowiem inne fa- su do czasu robiąc1: malutkie wycieczki
bryki tego nie uczyniły.
~Hzeciw lderylrnłom, aby ska p lować soBoimy się - mówi redaktor dLn~n u bie czytelmków i z 11mego olrnzu. Walnika do iutora - i przy całe 1 111eza- czą one stale oszczerst wcm - i j edyleżności i bezstronności pisma, tego u• 11ym ich
celem jest geszefl. Te pisma
mieścić 1,ie moż1:my,
j!dyż 'zytelmcy zatruwają najbardziej atmosferę
SiJOłecz·
mogą wziąć nam za złe umieszczenie
ną, ponieważ nie dają czytelnikom moiakiego anykułu, j<1l<lwlwiek 11am osobiś· ż11ości zorjentowania sic; co do swego
cie on się bardzo podoba.
stanowiska.
Boimy się móv. i radca X Te Jisma muszą być zwalczane już
prenumerować to, lub owo pismo. gdyż
nie w imię pewnyc11 idei postępowych,
redai~tor siedział parę razy w więzieniu.
jednem sfowem boimy się wszys- ale po pro::.lu w muę elementarnych za!lad etyl~i, w unię zarowia moralnego o~dego.
.Boimy si~" - oto 11ic wiążąca gółu. 1\J1e można z niemi w a I c z y ć
wszystkich - oto łącznil{ duchowy po- bo nie mają 0111;! żadnej godności - J
.szczególnych jednostek naszego społe walim z niemi me przynosi nikomu honoru. Trzeba je Lylko demaskować i
cz~ństw&.
gnieść pogardą pub liczną.
A rezullatem tego lęl\u, brak inicjatywy, brak myśli nowej - czynów. Pe;•
Do pism tego rodzaj u na leży właozimy życie zdnia na dz . eń, aby być śnie „Rozwót. Niedawno ogłosił on
bliżej jutra, nieróżmącego się niczem szereg bezwstydnych kłamstw pod adreod 11 dzisiaj „.
sem postępowego publicysty L. Belmon·
Starzejemy się w jarzmie, często ta. podszywając się pod szaty obrońcy
kroć bez celowej pracy.
rełigji.
Ludzie młodzi marnują nieraz zdol. Otóż ci~kawą jest rzeczą, jak trakności, jedynie
dzięki
temu „boimy tuje „ to pisemko" właśnie obóz konsię" zabija1ą się pracą biurową ser~atyw1~y (11 Przegląd katolicki" danie mogąc zdobyć ::.1ę na próbę spot- wmeJ „ Wiara"). Pokazuje
się bowiem,
kania sią z l\l{ardymi warunkami bylu.
że „ł<ozwóJ" zawsze walczy oszczerl do czego lęl{ ten ostatecznie pro- stv..em 1 nigdy nie może nie sldamać.

dla

Wiary",

następnie

dla „ Przeglądu", stanowiono

rozwinąć agitacj~. w celu
bezrobocia, i to zaró~no ni:
two ks. Gnatowskiego.
uniwersytecie, jak i we wszystkich wyż.
zakładach
naukowych
lwow.
jeżeli jednak w tern wszystldem, co szych
pisze o ś. p. ks. Szandlerowskim, jest skich.
6. Aresztowanie morder•
może pismo .łódzkie źle poinformowa•
ne, p o p e ł n i a o n o k ł a 111· ców. Nocy wczorajsze-i arelitztowano
s t w o w tern, co zarzuca ks. Gna- w Krakowie dwu czechów: Gelesza · i
towskiemu. T a Je,
p o w t a r z a- Hornera, podejrzanych o zamordowanie·
m y w y r a i. n i e, p o p e ł n i a ks. Macoszka, proboszcza w Dzie<tzlcach
k ł a m s t w o i o s z c z e r s t w o, na Szląsku.
/
Gelesz ma już kilka . morderstw n~
łatwo bowiem prz~konać się z dwuch
numerów „ Wiary", zawierających arty- sumieniu. Aresztowany swego czasu i
kuł o Pa rak 1ecie, że w artykule tv1111, uznany za obłąkanego. został oddany
jedy~1~m,_ jaki wysz~dł z pod pióra· l~s. do szpitala, zkąd zdołał uciec.
Znaleziono przy nim znaczniejst4
G- 1 jaki ukazał się o tym przedmtocie
kwo~.
. ·
w „ Wierze", nietylko nie odkryto pseuA Nieznane rękopisy F.u&z·
donimu (znanego zresztą całej -Warszawie), ale nie zrobiono do osoby· autora kina. jale doąoszą z Paryża do c1zien·
żadnej aluzji. Ze w chwili tej ówczesny ników wiedeńskich, przebywający obeckierownik „ Wiary" nie pozostał bez nle w Paryżu dyrektor petersburskie 1
pewnego wpływu na losy ś. p. ks. akademji handlowej, Fomin, odkrył tam
Szandlerowskiego, to ,prawda, ale wpływ niedrukowane rękopisy Puszkina. Wśr.ód
tO' był zgot,ę inny. Gdyby zmarli mo- nich znajduje się również długi list, któ·
gli sldadać świadectwo, mialby o tern ry Puszkin. przed pojedynkiem. ·wys.ł<:1
autor Parakleta coś do powiedzenia. Są do Mikołaja Turgeniewa, znanego di;:.
i między żyjącymi tacy, którzy wiedtą kabrysty.
A Fun acja dla robotni·
i mogliby świadczyć: nie miejsce jednak
mówić o tern tutaj, tern mniej w odpo• ków1 P. Susse Sage, najbogatsza l<obi~ta w Ameryce, a zapewne i w caty:11
wiedzi „Rozwojowi''.
świecie, ofiarowała 2,250,000 dol. 1. .1
Tyle „Przegląd Katolicki.u
A coż na to „wykształceni" kie· budowę szegeru domów dla robotn_ikqv.
w zdrowej, czystej okolicy, poza miu·
rownicy " ozwoju".
stem.
Ofiarowała ona 14 akrów gruntu,
na którym będzie .zbudowane nowocz\'S·
ne przedmieście robotnicze, które ' po·
1
mieści l SO .rodzin.
Domki dla nich zbudowano wedlt
A Pr~awica, a Kasso, „Rus- wszelkich najnowszych wymagań hygk
skoje Zna mia" uważa, że credo polity- nicznych.
Domki te oddane będą na ~Jła!~
czne nowego ministra oświaty, l<asso,
zaczyna si~ powoli wyjaśniać. Organ robotnlkOm, którzy płacąc 21> dol4 mie·
skrajnej prawicy pisze, że jest to .typo- sięcznie, po paru latach staną się kh
·
wy liberał-dostojnik, który nie może u- właścicielami.
zdrowotnić stosunków szkolnych!'. jedynie przez zwrócenie do Dumy schwar,.
tzowskiego projektu ustawy uniwersytec·
~
~1
kieJ minister Kasso m.oże pozyskać zauav2m) •U a t ll2r0. w
fame społeczeństwa.
.
,
--........:··
D. f(rwawe dzieło szalen•
,
ca. W teatrze we Wfady\vóstoku na- ~ Minęły te czasy, kiedy to . luef,zie r.
Ponieważ ~lepota publiczności konser- gie oszalał' stróż miejscowy, który, po- świat przychodzili z wrodzonemi ~ zdolwaty~vne1 Jest tal< wielka, że przyjmuje chwyciwszy siekierę, ' podczas przedsta- nościami, które później w praktyce roz.
ona na wiarę. napady „Roz~oju" na wienia zarąbał dwuch. widzów. W tea- wijali, doprowadzając niejednokrotnie de
pos~µ - \.v imię zagrożonych ideałów trze powstał nieopisany popło1..h; prze· mistrzowstwa.
konserw~tyz_mu, uiec:hże
czytelnicy z rażeni ludzie uciekając przewracaii si~ i
Dzisiaj każdy zawód, każde · zajęcie
rzeczo~veJ 1 zgodnej z p r a w d ą gnielłl.
ujęte jest w karby teoretycznej wiedzy
(któr_eJ post~p broni zaws-ze, w jakimStróża pochwycono z tyłu, wydarto którą mniej lub więcej uczeni „prufeso·
lwlw1et< obozie ją znajdzie) odprawy mu siekier~ i odesłano do szpitala wa- '" rowie" wykładają w szkołach, a uai,. •e!
„Przeglądu katolickiego" dowie się, co rjatów.
akademjach fachowych.
· ·.
myślą miarodajne organy konserwatyzA Profesorowie niemiec„
Obecnie nadchodzi wiadomość
mu o nRozwoju".
cy przeciw modernizmowi. Lon.iynu, że w ślad za. akademiąqii u
Może wówczas przekonają się, że Przez dwa dni odbywały się w Lipsku panów krawców, szewców, fryzjerów '
.Rozwój" stoi po za lin1ą konserwatyz· pod przewodnic~wem tainego radcy prot t innych lmśnierzy otwarto tam akadi:·
mu tak sarno, jak i post1;fpu __ ponie- Bmdinga obrady niemiecldch profesorów mję dla pp. kelnerów.
waż po prostu stoi po za linją wsze!· szkół ~yższych •nad · sta.tutem ~towa•
„Kelner - w myśl przysłowia fm:kiej prawdomówności 1 nie. reprezentuje rzyst:en!a !~du~czącego protesor~w ws~ys- cusk1ego - musi posiadać pięć kardy·
nic - prócz kłamstwa dla interesu.
tfoch niem1ecluch uczel~1 1. Obradowano nalnych cnót: c1er.pliwość Hioba, 111
Cytu1emy charaluerystycwy ustęp z t~~ze nad sprawą przys1~g1 ant~-mode:- i drość Salomona, sprylność dypl'o lV.1\)
nr. 3 „Prz · 1· u katoliak1e~o„ z. dnia . l\t;:,tyczneJ pnne~orów te~ 9 g1i 1 ucilwit- zręcznosć żonglera 1 maniery k ięc1~
łono nas pu ącq re~oluCJę. .t1az przy• lffwi".
2 .1 ~lycznła ł. r.
. .
~
. .
szedł do przelt.onuma, ;te ci człon! ow1t:
Pod tą dewiz~ założono włąśnie
„1\. ł a rn st w 0 11• ad ::s_ w 1 ~z Y ~ · akademie <Ich korporaq1, ·tćrzy złożyli wą al ademj~ w . Londynie.
,
~ r ~ b e m: tX.) Logilca . wsl~a~uje. ze przysięgę an ymodermstyczuą. nie mogą
Najpoważniejszy tygodrtik londyń
irzeba n~pi z.6a 0 czemś. w~cdziec, a po- zostać czł0nlrnm1 ::>towarzyszenia profeso• „Slrane Magarme" w ten sposób stre:i
tern dopi.ero rnformowac innych: prak- row gayz przez: to samo usląp1t! ~ nie· cza wykład V· Blackmoore, profe~o "
lykct dziem_uka_rska ~ posLęp_u)e . często zaw;s ego poznania prawdy oraz :ma• „teorj1 wiedzy ke nerskit:J • ~
., .
wręcz. przeciwnie. Złer~ to 1est 1 wt~dy, c111 prawo uu honorowego stanowiska
.Kelner musi się przeqew.:zystkićtn
edy srę przekrąca. fakcik mało wazny, lllezaw1slych oaaauy.
nauc1:yć akuratności, sz.yblmści i wdzięK
corszem, gdy_ idzte 0 rz:eczy zasa~nicze,
~ W ima .z oby ez ie
r• w ruc11ach. Wctzt~k 1ednuK nie polega 1t
gdy _q~t~Je . się nazwiska 1 rączy Je :t:t: ska. Wi ~ .;n:; rn .L..eit „ przynosi sen- naśladownictwie gestów Apullina Bel\'..
zmyslemami.
. .
, .
~d~YJrią, ale 11ie por~cZOHij Sl\ądi11ą derslm:go 1uo nauczyClt!la tańców.· b,L
,
We ws~omrnemu P.osm1ertr.1em o w1aaomosć. Jakoby aoswiadczema w 1rnlm1nuie si~ w unilcaniu wszelakiej 111~
s. p. l<s. A. ~zandlerowsk1m notuje wy- wiedeńs1ue1 klrnicc psych1atryc1Gne1 1 w zręcrnosc 1 • Opróci tyci1 trzech z~rer 111.·
chodzące_ w Łodz_i P is e m I\ o „Rozw~j", za1daaiie ala obłąkanych wykazać miały si JeSlcze kelner 1111eć dobrą pamii;..: · ·
obo~ w1adomosc1 lat\ dokładnych. Jak uleczulno5ć
paraliżu postęµowego. 111 W gdyż me bardz1ei nie irytuje gościa
ta, ze zmar~y „przebył lat parę w Nea- ca1ym szeregu wypadl<ów os1ągmi:to ao- to, gdy kelner zapomni wykonać JL 1
polu i ~zym1e" (w rzeczywistości bawił l.lry n~zultat w następujący sposób; zau- obstJlunek. Nprawdzie moż.e s1~ . k 1..'•.
ogółe~ l\_illrn mie~i!cy za grani~'l). tego ważono. że µarałJtycy 01\azu1ą polepsze- z takiej ::;ytuacji wyl<ręcić grzecznie ,, '.
11

Qdy ten ostatni pm~szedł pod kierownic·

wywołania

przeg I Oka1·o I' k'

o R

wadził?

Wszak życie bezustannie posuwa
naprzód, usuwając z drogi swej
przeszlwdy wszelide, a jeś1i my rne pomożemy mu w leJ pracy, pamiętając o
swym "boimy się" - u~unie nas ono
z drogi narówni z innemi zaporami i
wyminie nas.
Pozostaniemy w tyle„.
się

Zdzisław Symborski.

Wiadomości

ogulne. ·

O

Przeciwko zesłaniu ad•
minisłracyinemu. \V dniu otwarcia sesji Dumy, w nadchodzący po-·
niedziałek, frakcJa socjal-demokratów i
trudowików złożyć ma, jak się dowia·
duje „Ran. Utro·•, prezesowi 0świadc1e•
oie treści naslt:pu .fi\ce1:
uW czasie sesji ubit!~lej Dwma oś
sif: w tym duchu, że zesłanie
administracyjne jest środkiem bezwa-

wiadczyła

i że nadto 1
środek poprawczy, nie tytko nia
dosięga celu, lecz, przemvnie. doprowadza do następstw wręcz niepożcidanyct1.
Z uwagi na lO, Duma uznała zupełne
zniesienie zesłania administracyjnego za
bardzo pożądane. Mimo 1ednak życze·
nia te, zesłanie adrninistuicyjne stosorunkowo nieodpowiecinim,

jako

wane iest w dalszym ciągu.
O Przejazd za
W Radzie
świętach

pań.t:itwa

posiedzeniu

granicę.

pierwszem po
komisji finanso-

11u

."

wej, w czasie rozważania preliminarza ro~zaju „mformaqe o Paraklecie:
•. „wywołał zaci~te kryt) ki w
opłat celnych, minister skarbu Kokow.l\ronice Rodzinuej~ i „Przeglądzie
cew oświadczył', 1ż. przy mi111sterjum
l(atolicł<irn", a ks. prałat Gnatowski
utworzono komis,ę specjalną, której ~
z niepospol1tą argumentacją wystąpowierzono opracowa1iic projeKtu, zno·
pił prze?1wko lwledze 1 o.dkrył jego
szącego wszelkie przepisy ograniczają
pseudo111m".
ce i utrudnia1ące prze;azd podróżnych
przez granic(!.
Otóż w Łodzi o Lem może nie wie·
O Podatki od handlu i dzą, ale wiedzą w \Var::;zawie, że 11 Kroprzemysłu. Frakcjci uandlowo-prze- nika Rodzinna" prlestała istmec nd kilmysł·owa
w Radzie panstwa zamierza ka iat przed U1i.arnn1em się Parakleta.
podczas rolpraw nad budżetem mini· Niewi adorno też uam wcale, !Jy „t>rle':ilerjum handlu 1 przemysłu zwrócić U· gląu K::1lol1ck1" k1edyi.:.olw1cl\ pbuł 0
wagę na rnenormainą pozyq~, iaką za- tym dramacie i o twórczosc1 lllcract\ieJ
i;~ło to
1111nisterium przy rozważaniu l\s. Sza11d1t:rl1 w.ski..!~o.
1'1:.:>faia o rnm „\\iara", bardzo l\Ij·
spraw, uo1yczących podatków od ban<.!lu
tycznie, "le snać rn 1.:zoyr zaWl l ęcw, ::>Iw1 vrzcm)slu.
Ulw1ctarne projektów nowych po· ro w 11aslę p st \ 1t! kJ "1ytylo aulvr i' adatków skoncertrowane jest wyłą~znie rakleta uznał sarn najohv"rcicj jej słus:c:;-
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nie w kuidym wypi:u.Hrn. gat.ie popadaJC!

w jakąs gorącz ow4 ct10robę. Wstr..GyKiw1:.1no 1111 więc tuber1m1111t: l odii:l I za·

pow1e<lzia11ym fraz~:>em „Już idzie, pu ...
dobrodzie1ul" - lecz musi ·przy' ' tt"
piękn) uldou złożyć 1 wd'zlęcżiiie _

razem poudawano l<llraCJ1 n~,;1owe1. Do- uśr111ech11ąć". Pa11· µrcJesor zademo11Sli ~
swtactczerna \vyct ·ać nuaJy 1iatizwyc.!aJnY wal w tern miejscu ukłon i u:,miecl1 1
rezultat. Na_ 80 dd.-iiw .a...i„z;en, w ::l3 wy- uastępme przeszecł do
szcżegóło;
paaKacll morna uw., ~.~ \.'. iJ1.1rct11z za usu· • Przeastaw·ł urobHIZi10WO
rol~
1i
o
.... 1a1~ ą
11Ięly.
•.
•
,
"
ner ma o a r6rać oa d1wi1J, gay . · .gu · ~
A ~iilfi: O ~llłiG. z. łiJ Zli'"~boo a IJI"Zt:l\roczy pl-Og 101rnlu restauracyJu.;=-"
na Uii n.~.re1•śy1~~11e.
i\rqc:q pu„Jeż.tli gosc me złożył· śwo 1 1:; .tj,,
b,CU:i1ti, ze 111 ł u J i:n;t. ah.,11.11.:uucl<.:u,
iJO::it~- ilero y w· westiDulu, wówczas musi .•
puwa .t:dtrnert.tt ur~4J~1~ 1i..1 un1we1~y li;- · ner po złożeniu g~ bof\iego, ·u!du !
i.:1c lwow.:i.,1.11 u..:liO~J:.:11.!
ue1uo11::;t1«cyJ- 1-Jrzyby:::zO\\\ oJebrac od rnt:go ·~>a . i:
ue, Ili.I p1l_Yvau\!.i., guyoy semu u.11wcrsy- Kape.usz i ia::;1, ~ 1 1u ctaw1lk'- LO \\::if.„ ::.,.'
tt:: t·.1 h r.t.<J W :5!(1..:~0 t::li.L:c_,::..1 0w ..lł reiego- • t:lo~yć Ha h.n.e51~ : gośc1ow1 poJa' ,
w.me l/Ct1 tlt, ... u..:.: 111uw, KLOr.ty ·,ywo· lt:;pulra W. ł-'u llC l 1.1:; gdy 'gos.c 'AJ..;.••
-ł ctll .t.01ia m: ~llHHm: ZJ J.5 l: 1a ild u:1hversy- me.. kc.:lrn:r pr~<.l.\u 11. l!Cty 1egu l. .1 11w::.1..
11;:: .... 1.: l\r.. i. o w.::> .\ , n, uu; . w t; L!O uśc 1 ć l'S. ·· garderoby i 11atyd1m11:b t. zno"wu po ·
L'. 1111me1 nh1:i1.'-l uu wy„Lauu.
zemu uk.wnu zjąwić si~
us ug.
~

ao
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n ~, w Rosji . zwiększa się z każdym ro•
k1em .. Na~az1.e wyrabiane będą kapelusze
męzk1e, rnzkte t. zw. Windhorst, wkrótce
atoJi fabryka przeidzie i do wyrobu in·
Z gminy ewangie licko• nyc~
fas<?n~w. Z r~zpocz~ciem fabry•
łoenrnlrn 11abył takiego mistrzowstwa. że
med. Diehla
dro- reformo wanej. D-rabieżącą
zatrudnienie około 60 rozna1dz1e
kaCJI
gcść wogóle zapómniał ó takich
trzy3
kadencję
na
o
zatwierdzon
a
botników.
zimną
jest
zupa
bnostkach, jak to, iz
letnią na stanowisku prezesa konsystorza
lody gorące.
ewangielicko-refoomowanego warszaw\V ogóle pe ~ inien kelner podczas cze- skiego. Nadto ministerjutn zatwierdziło
_kania być leld o naprżód pochylonym , do kona ·e przez synod ewangielickó-re•
)tały
1edr.ą rękę ma i rzymać za kamizelką a
any wybory na ka_lidencjr: r. 191 O,
mm\
for
dru~q w . t) le -:- lecz brwi )e~o muszą 1911 i 1912, ptistóra Wł. Semadefliego
ko1,1ecw1e byc ku górze ściągnięte! Bar•
Groble i tamy.
na wice prettsa konsystorza duchóWnedzo często się zdarża, iż góść przy ja- go, drug!ego pastora Stef. Skierskiego
kiejś polrawie się zapytuje, co to właś
na c'.!łónka duchownego i Henryka Sach- Jest, pod grozą zalewu przez morskie,
ciwie ;est? (n. p. u nas przy bigośie, sa na człąnka świeckiego.
przestworza
przyp. red.), wówczas kelner powinien
Oneg- Kraina, której tamy, której groble brou.
konkurs
Wynik
krótko a wyczerpuj~co, lecz w każdym
nią;
daj ukończył swe czynnóści sąd konrazie zachęcająco gościa objaśnić! Po kursu, ogłoszonego przez dyrekcje: Tea- Kraj misternych kanałów, biorących w
otrzymaniu zamówienia ma kelner wśród
swe ło.ta
trów Warszawskich.
ul.łoi.ów, cicho a szybko znikt1ąć".
wiecznieba
nawet
je
co
wód,
Nadmiar
Wyroldem sądu przyznano:
W akadtmji kelnerskiej uczą się daronią.
cznie
to·
·ak
za3
1000,
rb.
1-szą nagrodę,
•
1ej słuchacze„ pra:~tycznie ciężkiej sztuwą sztukę • Dzisiejsi", Stefanowi Kie•
nacisk
*
*
Główny
ki podawania potraw.
drzyńskiemu;
Piędź każdą tam wydarto wzdętej fali
ldadz1e się na to, aby kelnerzy przy po2-gą nagrodę, rb. 500, za 3-aktową
morza,
l awanlu potraw nie maczali swoich pal„Sąd", Czesław owi Haliczowi;
sztukę
walcząc
mężnie
rolę,
piaskom
lotnym
A
szczegół
sosach
cow w zupie luo
3-cią nagrodę, rb. 300, za 4·aktową
o nią;
przez gości pono nie bardzo lubiany „Straceńcy", Tadeuszowi Koń• Szmaragdowe tu łąl(i, pachną srebrne
jest on gwarai1cją, że sztukę

dla kelnera rzeczą
podczas czekania odpo:est
Pewien w'ypróbowany·
"'· iednić pozę.
k~!ner z arystokratycznego klubu w tym
Naj trudniejszą

przy!·rać

~

I

I

===== =====

+

feljeton.

+

chociaż właściwie
potrawa odnośna nie jest... za gorąca.
Te i tern podobne 11 sztuki" są przed~iotami . wykładów, prowadzonych cał
kiem seqo wśród \Vyt~żonej uwagi słu

czyńskietnu.

zboża

inżynierów 1deleckich zbudował
aeroplan-dwupłatowiec, którego wszystkie prawi~ cz:~~c.i zostały wykonane przy

den z

l UTW YI RUSI.

my,

By w spienionej

otchłani

pomocy sił m1e1scowych.
Próby odb~q się wkrótce.

*

ie okólnik ministerjalny, zabraniający . Zachodzi p'rzy puszczenie, że zbrod„
ustawiania pomników w kościołach bez nia _spełniona została przez jednego z
wiedzy władz miejscowych, wydany zo· m1e1~cowych kłusowników. Aresztowano
stał bardzo niedaw110, ·i oczywiście nie trzec11 podeirzanych mężczyzn, któtych
może dotyczyć przeszłośc;.
osadzono w więzieniu w Radomsku.
kapelusz y.
Fabryka
X iiresztcw anie. W Szczotkowicac11 aresztowlmO 6 włoscian. którzy WkróLce przyb~dz1e Częstochowie nowy
iamierzali doko11ać· zamachu na życie zakład przemysfowy. Będzie nitn traktoobywatela ziemskiego Zaremby, jal\ rów- wana zraźu ria mnie)szę skalą, Ieez rozmeż dwul(rot111e starali si~ poctpal1ć ma- ~zerzana w miar~ rozwoju, fabryka kanieporozu- peluszy sł~mkowycll. Nowa ta gałęź, a
j ątek Jego przez zemst~ za
'l11enia agrarne.
przyna1mn1ef bardzo mało rozpowszechniona, przemysłu, ma przed sobą dużą
na kapelusze
przysiłość, gdyż i'i'opyt
łl
słomkowe, aawniej rzadko kiedy nosżo·
•

+

•

Skreślila

ro za.

Sg!?iacja

•

14)

Piątkowska.

niep(!f.Vnym

Myślałam-jąkała

glo~em. że

kiedy po latach tylu spotkaliśmy się

znowu,
z
przyjdzies
ułOżf
jakoś
się
znośniej
iycie
sta·
tacy
jesteśmy
czc:sem do mn ie, wszakże
rzy pr zyjaciele--dddała ze smutkiem .
Cień jeszcze głębszy opadł na twarz jego.
Nie mogt-pow tórzyl stanowczo , człwiek
przekroczyć granicy, którą mu ze·
mote
nie
kreśliła jego natura, czy zaflady - czy ty
wiesz, że 1a ciebie kocham-k ocham calą potę~ą uczuć,

na jakie

się zdobyć

może

czlo·

wiel<.

Kocham

cię

bez granic.

Więc to jest prawda.e-więc przeczucie nie

omyliw mnie-zawołała
Tak jest niestety -

z wybuchem

radośei.

szeptem
tern
mojem
ciem
nieszczfJś
Kazimierz . Je st to
kojHt
Tak
w1ększP-m, źem tobie to wyznal.
cham c i ę bezgranicz nie, szalenie na zaw8ze,
odpowiedział

ni8 przestanę.
nie wypow iedztanie straszliwie , z
roz irns l(\ umarłbym dla ciebie, ale atać aię
godnym p•gardy samego siebie, tego nawet
dla cit. bie nie uczynit nigdy!
Ukochany mój! ja .uszt cię wi..tywae UW(' ~ Oła z drien iem ilo--s u ha-ja h.a ei•8ie
tyć jui teraz l'llie ł'&t!'•fit - i eót w teM fak
godnego pe.gardy, że edwiedzi'S z nutie ai•kłe
dy - wszakże prowadzim y •om •twar~1. tyle
os ób 11 nas bywa, cóż wtem złego, ie oliłec

i ni1tdY

kochać cię

C . epię

nos d ą swoją dg'1a m.i
pll)S~g.Q i.yci M. ,

A ii,lamstwa,

.W 4.e

mas~owan". z we1ściam bezpłatriem

dla

publrcznuści.

Wszy~tlU~ . ~oszty tej wystawy pono-

sz~ ~ajsolt~me1sze firmy kupieckie r-0 •
sy1sk1e, ma1ące składy .i skl~py:. zegar-

l<ó\f, gotowego uorama, obuwia, mapiszących itd.
. Wyst~wa jest wymierzona przeci w

szyn

całeJ

arm11 t. zw. reklamistów z Warsza-

Łodzi i Bia1egostoku którzy za po.
mpc~ . istotnego potopu reklam druka.
'f8Dych_ w ogłoszeniach gazet ściągaj.u
łatwowierną kUfen~lę i wpych'af<& jej

wy,

r6itlorodne brała i śmiecie.
. W~zystkie arty~~fy z dziedziny >: po„
\y~zsze1 zostaną umieszczone. na wystawie w orygJnatn·em opakowaniu;· z kwi•
tarni, stemplami pctcztowymi _i t. p." Poza tem do katdego przedmiotu bf$azie

•••••.W.. ...

któM ł>t«t_ musJ•ł

mewie

niemałą.

Pragnąc

zdolnych do współ11racownictwa w Ga-

:Zagadko we zabójstw o. A narodowi wierzyć, że trudom podołał
X Zapytan ie. Ks. dziekan Czer- W guo. pioirkowsl~ie:, w dobrach Se- Sypać groble, gdzie trzeba, i ochronne
tamy,
ni<. w::k· otrzymał z kancelarji guberna- kurslw, w gm. Dąbrowa Zielona niewytOra wileńskiego zapytanie, na jakiej za- kryci dotąd spraw..:y wystrzałem z du- Trwać w sobie i utrwaleń nie poniechać
dzieł al
oadzie umieszczon o w kościele św. Jana beltówki. zabili leśniczego tych dóbr, Apomniki Mickiewicza i Odyńca.
dama K1edosa, który siedział' wówczas
Raróg.
Zapytanie to jest tern dziwniejsze, przy stqle.

Biała

. :--: Zwalcz~ie ~•ndety. w
bhsk1e1 p.ryszłośc1 w Petersburgu ma
być otwa~ta orygi~alpa wystawa „zd;

= Konkurs . .Gazeta Swiątecz•
gleba nie zgiogła~za lwnkurs nastc:pujący:
na"
neła! .•.
zacl:ifłcić i pobudzić lud,d

**

+

r

stała myśl zreOr!!ańhmwanfa okręgowych
sądów wojennych.

specjalnej ~sper·
Prócz tego wyróźniono zaczczytnie: Niepodległego chleba smakowit'l wonią„ dołączone or~eczenie
udział osoby,
brały
b~dą
które1
w
tyzy,
3·aktową sztukę „BohaterjC I. S!eligi i
hand{u
ministerjurn
przez
ne
wydelegowa
dramat w 3 aktach .Wielki Król" Amelji
•*•
i przemysłu.
Hertzówny.
Zagrożonym przez obce za'. ewy dokoła
Wystawa może przynieść korzyść
Dwupłatowiec polaki. je- Uronić si~! tego bronić co sami kocha-

+

chaczów.

b. ~niesion.e ~ye miały w całem paf]'.
stw1e rosy1sk1em ochrony wzmocnione
=r= Reforma_ s._dów., wQje n~
".Y~~·- w_ kó:ach rządowych, ·wedle dames1en ~z1enn1ków .petersburskich, pow-

KRONIKA„

zecie Swi~~ecz~ej, ,Prieznae~my ; llhii
250 za. nap1same 11 artykułu 11 czyli 9P ł~u
pouczaJi}cego.

,
Warunki są uasu~pujące:
. l) Utwór w1ni~n by.ć napiswiy ję 
z~ltiem czy~to polskim,_ prostym,, zupei ...
me zrozumiałym dla wszyftkich ! czytel•
nlków
2)

"Gazety

Swiąttcine1 ••

!'\~Si być n·apisarty umiektnie,

poprawnte i przydatny do drultowania
w .Gazecie ~Wi4tecznej~ b'ez -' żądnych

·
zmian i po}mfwek.
a) Winien być zajmujący.(dla wsze!„
/
roku warszawskiej izby sądowej w dniu kich czytelników.
4) PoZl\dany j_est utwpr . krótki, ' nie
20 b. m. pol~ono skonfiskować wyda~ł~ższy__ nad 1000 wferś-zy druk1J~ . a •.PfZY·
wnictwo 11 Książnicy literackiej•.
Z polecenia warszawskfe·go komite- na1mme1 poazrelony na_, r~tały." statu do spraw prasowych skonfiskowano nowiące oddzi~f ne ca.1.ośi;i; j.ęśU ~b~dą
nr. 3-ci wydawnictwa • Wolna Trybuna• dwa utwory równet warrQSct, piei~-ń
= Zniesien ie sądów wy~ stwo •będZie~ miat kr~zy.

= . Konfiska ty. Na mocy wy-

„Pfeterburgskaja Gazfe· .. . -~- ,mote t~ b~ Ol'JiS dOljCŹllCY ja·
ta„ donosi, jakoby dnia H wrze~nia r. kteiRoiwiek nłiu1<1, albo otycia, ~vy-

jątkowych.

twemu m~żowi, komedja, którtL grać btdę
wobec niego w twoim domu, czy to nic nie

znaczy?
Ęwui, ja ci nie czyni•
cit slowa moje nie
niechaj
,
żadnych wyrzutów
myśl moja wcią,I
ak
j
'
ranią, ale ty nie wiesz
wi temu
człowieko
ja
jak
kr1ety,
ciebie
około
nazywa.
•WOjf\
zazdroszczę, że on cię żoną

Posluehaj mnie,

Cale Wif:c życie masz d~.igać te więzJ
zawo1ał z oburzenie m Kazimierz .
Muszt, odp·a rl z rezygnacJą, _c hoób1 zre,
sztlł Jerzy zgo:iził się na rozl11iez'eni• w na.j•
lepazym razie uzysknlab ym •eperacj~. w1.es1
przecież, że rozwodu koścn>ł nasz nie daje b7wa niekiedy uniewatni enie małfeństwa, ale
wtt1dy, gdy się wykaże,

iż

pomi nięto

_ja·kJ e ś

prawo, tutaj niestety mowy być o tem>nawe t
Nic nie ja nie mogę_, nie chcf2 zmuszać nie może, związek nasz wobec lualzi i Boga
się do kłamliwej dla :aie~o uprzejmości.
prawnie zoatal zawarty.
Pochyliła nisko głowę i lzy potoczyły
Uchwy~il je,j rt)tQ, biedne dziecie. szep•
się po j ej twarzy.
n~, biedna biala różyczko.
Słucha li załkała cicho, ja nie mog9 żyć
. Tak masz sł~iszność ukochany, jestem
teraz bez ciebie:
b~rdzo biedn' i bardzo nieszc2~śliwą
b1e?nłłi
za.tanów si~ dziecko, przerwał jej mtż· życ1e mo.Je złamane, ale niechaj twoje takim
czyzna, dawniej kiedy bylaś _jeszcze wolną nie IYtdzie. Zapomnij o mnie, wzbudź w sobit1
wiedziałaś już, że kocham ci~ z całego serca,
silną wolę i wyrzuć uczucia dla mnie z twe·
a wkrótce dobrowoln ie oddałaś rękę hrabiemu go serca--ja prosrć bę-dę Boga, żtłby ci pozwo
Jerzemu- i tym razem nie umrzesz przez ro7.- lil dopiatć tego rychło i być szczęśliwym.
stanie

się

ze

Sądzisz

mną.

mnie

osuszając Jzy
nak, że byłam

bardzo surowo -

rzekła

i podnosząc łtlow~: pomyśl jedwtedy dzieckiem i że łatwo

bylo zawrócić taką dziecięcą, głowę obietnica•
mi nieznanyc h jej świetności.
Nadeszla wreszcie chwila, w której dzieckiem być priestalam , wtedy przejrzałam na.

oczy, leez za i>ói:ao byłe, alty bf ł\d J'OJ'ełftio
ny naprawić. Ty mówisz ukochany teś cierpiał, a czy myjliaz, it mnieJsze od eiebie zno•ifaM m ~zarmef
.A. w;-,~ *~ ja, l'OMJ'iHi 11,1 wyłłU
ekPł\1 P12 'ff!nie, jMUi crojesz tak. jak me...W.z, to nie pezo1taf e oi ftic inne~o.

Mówisz to e esem ja setki razy myślałam, ale
kiedyrazv jednego pnedstaw ilam propozycj e te
n 11igdy
•Oie•• m"'5wi odpo wie dział Aa

„,

-1~ ft. Mi. wom.-łei, a boz je«_& zezwoleni a
dna afla •~• ~amie nal,ożf,Jl,yc;h mi ka.fdan.

ża

Tak rozmawiaj~-c doszli 2aci1znego mi e;sca w ogrodzie.

Niko.go tu nie było-po'dali sobie ręce, ab ji
nagle coś niewytlóm aczoneg(;
jakaś sila, której oprzeć się nie potrafili, rzu
ciła ich sob1e w objtcla, p@Calunek gorący
namittny ż'tą,~t ieh ua:ta.
sit

poiegnać

Żegna; - awołafa z l'k-aniem kobieta maez sl'u1mu:>śe ukochany, nie powinniśmy się
widywać, • jednak ja me mam sfły i znów
lzy zalały j &j twarzyftk ,.

Xazim.i erz pMr'n1 z ~~· ' rozpa . .
or:ą w twarz k-ełt.ieeą. Bi'e miał fe'dnak 'dla nie}
słowa tadnej poeieeny, ezut tiki ogrom bólu
wa eis·
eam w sqbie, .te \eo umr0&.f 11"1
nące sit na usta.

aeft

JNllOM ,....

-

• ~.--~-

poealunek prieei2\"ClY i. i-ę:h1e ~

nit . . "· -.

dajac siQ poza siebie, opuieiłe. s~ . 1:aci~

Nr. 2t

nalazku, pracy, zwycza,ów,

obyczajów,

wychowania, sposobu życia, Hospodar•
(stwa domowego i rolnego, spraw i po•
~rzeb
ł .t. d;

dzisiejszych,
Utwór

6)

.

urządzeń

musi

prawnych
:się

opierać

< iu ęgu uu.i.( , \'.C!!O 1 11.CJ > ę -.\ z •• ~. ~ , 1, J;: , 1l .·Y .;. ś w:at Io r r ;.: cdzierać się będiie przez
<iby w szkołach lt it1 {, \\ yrll na0czyc iel e bu rwne w i l ra~ e ro zmaite1 wielkości i
cbrnajmiul i uczniów z pn w i dł u \\ em pi- k :: z t ałtu rozniai t er~''• któr)'ch liczba do·
chodzi do si e demdzie s ięc i u.
~aniem <.drc ~ ów nu li::tach.
fl'lń !

na

rzeczy i pochoznajomości
ubie~ającego się
dzić z własnej gJowy

,gruntownej

-

sco

Witraże

~-

7) Utwór winien być napisany wy·
.
rrainie, niezbyt drobno i nie za gęsto, i
~przysłany bez podpisu.. Nazwisko, imię
j adres autora należy dołączyć w koper';~ie zamkni~tej, mającej na wierzchu po:wlórzony tylko nagłówek ulwom.
8) Całkowita nagroda może być
przyznana tylko za utwór prawdziwie i
1nie~ątpliw.ie wybitny. W • razie, gdyby
takiego me nadesłano, 11agroda może
pyć podzielona na dwie łub kilka mniejszych, jdeli znajdą sie utwory dobre,
' czyniące zadość każdemu z trzech pier-

Tcnv m"'2!fSł

'Wszych warunków.
mogą być przysyłane do

Rekopisy

.·

zeum 1nauki i sztl!l §ti.

sztuki".
= (rJ

T. K. O. W niedz i el~ 29
stycznia, o godz. 4-ej po poł. w sali
wykładowej przy ulicy Zawadzkiej nr.
17 p. Mieczysław Dominikiewicz wygło
s po raz drugi odczyti "Z zagadelc ży·

cia".

=

młodzieży.
mządza dziś w łeatrze

(r) Dla

„ Wiedza"

on" (PrLejazd

8.)

Tow.

„ Ode-

przedstawienie

dla

młodzieży, z objaśnieniem obrazów treści naukowej i pouczającej.
Początel< punktualnie o godz. 4-tej
po po •. Wejście dla dorosłych na górne miejsca i do lóż 20 kop., a na parter

dnia 1-go marca 1911 roku. Adres; re- 10 kop., a dla dzieci na górne miejsca
,dakcja .Gazety Swiąlecznej" w Warsza- 1 do lóź 10 kop., a na parter 5 kop.

wie, ulica Swit:tokrzyska,
Sw1atu.

. Uprasza

si~

2 róg Nowego

wszystkie

pisma pol·

sk1~. aby raczyły ogł'osić warunki po1.\vyzsze
dokład111e 1 ta1<1e bowiem tylko
ogłoszenie może uchronić
s~dziOw od próżnej µracy.

.ich

pisarzy i

= Telefo~y automatyczne.

,·

,Na świeżo odbytym zJt:ździe elel,trotechnicz~ym w Petersbur~u w sekcji V zjaz-

z Często·
referat p.t.
-.Obecny stan centralnych staqi telefo.uów automatycznych".
mż. Wacław N1e1rnrowski
~howy wygłosił mteresujący

du

Referenl zwiedzał szczegółowo stacje takiego typu w Monachjum, Alttn·bergu, Wiedniu i Gracu. Wrażeniami
~wemi z postepu techniki budowy tych
~tacji podzielił si~ z licznie zebranem

'udytorjum sekqi V.

W najbliż:.;zej przyszłości stacja taJa bez telefonistek, zbudowana bc:dzie w

'.

~ijowie.
~kiej

Je~t także w
Łodzi.

stacji w

Obecnie już

projekcie budowa

odbywa si~ przeróbka

w Krakowie,
~tacji na automatyczną
·według projektu główne go inżyniera te·
~grafów i telefonów w Austrji, Dietla.
:>twarcie stacji w l\rakowie nastąpi już

iliJ wiosm:.

=
ty

Reformy„ Ministerjum

poleciło

kunnorowi

oświa

warszawskiego

=

133 osoby,

wszystkie ~wi~cz tów,

sobą.

Kazimierz zawsze potra-fił panować nad
~obą, ' tym razem zapomniał zupełnie o starem przyslowiu hiszpańskiem „Meżczyzna jest
smolnem łuciywem, kobieta ogniem, a djabel
nmueha j roźnieca płomień".
Ubarwiał zrazu pięknem mianem braterskie i przyjaźni tajemny pociąg, który go nęcił
do Ewy.
Przyjaźń prQdko sit jednak zamieniła w
czułość, czułość w uczucie daleko żywaze-i
nareszcie zamiast przerwać niebezpieczną ro?:'mowę. Dziś kiedy spotkali sie na ulicy, do.
szlo do wzajemnych wyzna1'i 1 a nawet do po•
całunku.
Przekonał się Kazimierz wtedy, że oboje
fgrali z ogniem i poparzyli sobie o ogień ten
palce.
Miłość, której się nigdy nie wzywa na
próżno ukazała im się i popchnęła ich wza.
iemnie w swe obj1pia.
Co miał czynić teraz1 I nagle myśl jego
twrócHa al„ do ubóstwione,;, która na wyzna•
nie jego gon1,ca odpowiedziala wzajemnością
~.z myśli o jutrze CJ i1& ..nepst" ach.
~le pruciet miedzy niemi nie byfo nad

trochę tych wyznań pal4cych i pocałunków
namiętnych, które mimowoli stały się piecz~
cią ·ich miłości. A iednak uczciwość nakazywała mu cofnąć się z ,jej drogi.
Na obron~ je.i znaleźć mo:tna bylo wiele
okoliczności łagodzących, nietaktowne post,.

powanie jej męża, oboittnoić iego, szukanie
rozrywek po za domem, a nadewszystko mał
żeństwo ber; miłości.
Kazimierz wiedział wszakże, że jego obowiązkiem było stłumić zbudzenie sit seNa
młodej kobiety, powinien był przewidzieć ja.
kie nieuniknione pokusy mogą ich potkać i
powinien byl zapobiedz rozwinięcia sif) uczuć,

których nie zdołali sit oprzeć oboje.
Dln iej szczęścia, dla jej spokoju powi·
nien się był wyrzec swego szczęścia.
Mężczyzna

razen

za brak paszpor.

przeważnie

=

=

nie chciał

nie wierzył on w
w połowie drogi.
Przewidywał·,

miłość,
że

Riebie

oszukiwać;
się

która zatrzymuje

pocałunek

iaki z ust
jej dzisiaj zakosztował obudzi w nim j eszc.zPgorętsze pragnienie nowei pieszczoty, i w
końcu wychyl~ do dna kielich zakazanych
namiętnych uniesień.
Czuł, że gdyby znów

przypadkowo losy
ich razem zbliżyły nie oparłby się pekusle znał siebie dobrze, wbrew swej powadze i
surowości byl on zbyt wrażliwym.
Jedno jeszcze takie rozkoszne sam na
sam, a doprowadziłoby ich do upadku, a wtedy przepadłby też honor i szczęście, tej którą
czcił iak świ~tą.

Postanowił wiec kosztem choćby najwię
kszej o~iary wyszukać .iakie skuteczne lekarstwo przeciw zbliżającej się klęsce-roz\vażał,
zastanawia? się, a wreszcie myśl błyskawicz
na ożenić sle! opanowała nim z cai ą moc ą i
stano wr,zością.
Przyaiągł sobie bowiem, 7e wzniesies \e

pomiędzy

dziś

(p) Nagle umarł

ram

domu przy ulicy Targowej 1~
przyczyna smierci, stwierdzona przez le
stróż

Pogątowia,

lrnrzy

nieznana.
ZĄMIEJSCOWA•

=

(w) Z gmin. W tych dniacl
w Konstantynowie odbyło się zebrani1
na l'tórem rozpatrzono i zatwierdzom
budżet wydatków na r. b,, preliminar;
budżetu

na utrzymanie

urzędu

gminne.

nego zatwierdzono w sumie i.286 rb.
Nadto uchwalono sporządzić m
kłady podatków; na utrzymanie si}dói
gminnyc~ na sum~ 316 rb. 90 kop., m
zapła~eme lws~tów Szpitalnych, za n~

=

swej, ii uległ cudnym
pokusom uczucia zakochanego. Czuł żal za
ukochan8' kobietą, z któr~ dzieliło go wszyst·ko. a mimo te~o zły był na siebie, iż odkrył
przed nią ta,jniki swego serca.
Tak zdradnie, a bezwiednie bożek miłości
roztoc~ył nad niemi swe sieci, ifi nie zastanawiając sit uległy czarowi jego - te.i wszechpotężnej sile. która łączy dwie dusze i dwa

Chojnac~·

· =

=

Wyrzucał słabości

w Nowych

l~okiciu aresztowano

=

=

igłowie.

obławy

I

włóczęgostwo i t. d.
\V celu sprawdzenia osobistości a.
J edne z nicl1 wyobr ażać będą styli„ resz towanych odprowadzono : do cyrku.
źowane drzewa, okryte zielenią i owo- Jów: do I 24 osoby, do Il - J;
cami, a wiec: jabłonie, pomarańcze, ja· osób, do lil - 31 osób, do IV - 1·
1
motyle, osób, do V - 26 osób i do VI - 2
rzębiny i t. d.~ inne znowu liszki, muchy, paj ąki, łąll..i, polne lwni- osób •. Większą część aresztowanych j~
1\i. Ponad kioskami z kwiatami, cukrami uwołmono.
i chłodzącymi napojami zawisną wielkich
= (p) Na warsztat upadłsz1
rozmjarów pawie i alegoryczne uposta· okaleczyła prawy bok robotnica Olg,
ciowania Sztuki.
Szmidt, lat 28. Pańska 46.
(p) Silnego krwotoku, wskt
Na przeciwległej od wejścia ścianie
umieszczony zostanie olbrzymi witraż (o tek pęknlęcia arterji w prawej nodze
rozmiarze 64 metrów kwadr.). Witraż dostała służąca Józefa Loga, lat 2~
ten przedstawiać będzie uskrzydlonego Zawadzka 30.
= (p) Spadłą oegłą uderzon.
konia-Pegaza, powstrzymanego nad zie·
mularz Władysław Krajewski, lat 44 od:
mią przez artystę.
Do prześwietlenia witrażów zasto· niósł okaleczenie głowy. Olgińska 8.
(p J Na bruk spadł z kozic
sowano specjalną instalację, wykonaną
przez biuro elel\.trotechniczne pp.: Ku- bryki furman Borys Kepder. lat 46 i zw1.
chnął prawą rękę. Piotrkowska 111.
czyńskiego i Łabęckiego.
= (p) Kurczów żol11dka i
Za pięć najpiękniejszych kostjumów
silnym stopniu dostał rzeźnik Bolosła1
damskich przyznane bt;Jdą wspaniałe najarosl~.i. lat 28. Lipowa 28.
grody w postaci obrazów olejnych, któ(p) W bójoe na Bałutact
re obejrzeć można w j~dnym ze skła (Gromadzlrn
3) pozadawali sobie wza
dów kwiatowych.
jemnie rany tępemi i ostremi narz~diia.
Sądzić należy, że Bal sztuki zyska mi: stolarze Edward Outman, lat 36
ogólne uznanie i dobrą sławę na przy- Hipolit Keller, lat 59 oraz gospodyn
9
szłość, przez co stanie sit: ulubioną Juljanna Rajkowska lat 64. Odprowadz{}
atrakcją dla pui>Iiczności łódzkiej.
no ich do cyrkułu, .spisano protol,ół
(r) Bibljoteka Stebel• opatrzono im rany.

(r) 2.ebPanie. Ogólne zebranie kasy pożyczkowo • oszczędnościowej
pracowników Akcyjnego Towarzystwa
I. K. Poznań1tkiego odbędzie się w niedzielę dnia 29 stycznia o godzinie 2 po
południu w sali jadalnej przy ulicy Ogrodowej pod nr. 18, na którem będzie odczytany bilans t. j. działalność kasy od skich mieszcząca się dotychczas na
21 lipca do 31 grudnia 1910 roku.
ulicy Rozwadowsl<iej nr. 15 w lokalu
(r) Zauawa abstynentów.
"Wiedzy" z dniem l•ym lutego przenieTow. abstynentów "Przyszłość" urządza
siona zostanie na ulicę Mllrnłajewską
w sobotę dnia 28 b. m., w dużej sali
nr. 59 m. 50.
Angielskiej (Pasaż Szulca 2), wieczorni·
.Jednocześ1~ie zarząd bibljoteki przy.
c~ taneczną, połączoną z występem chóru, śpiewami soiowymi, odegraniem pomma czytelnikom, żeby raczyli zwra•
cać w ozn~czonym terminie wypożyczo
dwuch jednoaktówek 1 w. in.
utalentowany ne l~siążki, ~dyż przetrzymywanie tychże
poprowadzi
Tańce
zaopa· naraża Bibljot~k~ . na . podwójne straty,
obficie
tancmistrz. Bufet będzie
bo przy upom111a111~ .s1_ę o zapłatę za
trzony w gorące potrawy mięsne.
zaległy czas na1czesc1e1 spotykamy się z
Początek o godz 8 wiecz.
tern I że nie
odmową, umotywowaną
.
.
(r) Pie1•wszy Maskowy
bez
czytając, _me powmno Sifl płacić Bal Sztuki. Na1w1ęl<sżą bezsporme
~zgh:du, ze zatrzymując pojedyńczy tom
atrakcją Balu Sztuki, urządzanego w
k1llwtomowego dzieła, zmuszają tem
sobotę przez grupę artystów malarzy
do leżenia
samem pozostałe tomy
pp.: Haltrechta, Lipca, ,Łubieńskiego, bezuż y teczme.
,
rzecz
na
Pietkiewicza i Przybylskiego,
Prócz_ tegoĄ p~niewai. Bibljoteka wostałej placówki malarskiej w Łodzi, stanowić powinna ogromnie ciekawa w bec komecznosc1 opłacania obecnie Io•
pomysłach dekoraCJa sali balc:>wej, ld~ra ka~u. nie. 1!1a !un.du~z_u na zakup nowych
pochłonęła już pracy moc i Jeszcze me- l{S!'lZek i 1stmen~e 1e1, w zupełności za•
lezne _Jest od ~f1arnosci publicznej. upramało pochłonie.
Goście, wchodzący na salę, olśnieni sza su~ o zaofiarowanie książek, lub pe·
zostaną bogactwem cieniów i błysków, wnej kwoty na zakup nowych.

•zne ustronie, pozostawiając jak.by w niemem
odrętwieniu ukochanego człowieka.
Kazimierz patrzał za odchodzącą, a myśli
różnorodne chaotycznie plątały mu siQ po

serca z

Dąbrówce

nild.

a mu·
Jutro wie·
;o nagrodę; nie może być tłomaczony z czorem w lokalu własnym przy ul. Zie·
jnnego j~zyka, ani przepisywany z cu- łonei nr. 8, odbędzie się posiedzenie za·
~zej pracy.
rządu Towarzystwa „Muzeum nauki i
= (a) Z

pokry , ą

Aresztowania. Podcza.

=.(a).

wczora1sze1

zamoznych m1eszkaficów
1u rb •• _na aresztantów -

gminy - N
na sum~ 1ll

rb. 38 kop„ na utrzymanie straży ziem
skiej-388 rb. 58 k.
I?-o. płacenie. Składek gminnych po•

ciągmęc1 są: roln_1cy. właściciele domóv
w K~nstantynow1e i fabrykanci; pierW3
płacie ma1ą na ten cel po 12 k , z mor.

gi, drudzy -

nim a

po 2 rb, z domu,

sobą taką

fabr)

przeszkodt, które,

żadna .zwalczyć Już nie potrafi.
Równoczaśnie zaczął rozmyślać kogobi
wreszcie przyp0mniał Aobie, że v
poślucić,

sila

a

gronie ,jego znajomych jest dziewczę młod1
sierota, której brat zmarł niedawno Hen·
ryk Łaski, byl .szkolnym jego kolega. i przy
jaeielem ! że młode to dziewczę czuło dr
niego zawsze dziwne zaufanie i sympatji=;. Be;
wahania więc tego samego jeszcze dnia uda
się do domu jej stryjostwa, gdzie zamieszkfoa
ła i tam postanowił rozstrżygnąć o swoim lo!ie
Drzącą rąkę przycisnął dzwonek drzw
wchodzących naprzeciw wyszła ona jakim'
zbiegiem okoliczności nikogo prócz sieroty -.
domu nie było.
Zarumieniona powitała go serdecznie t
poprosiła do salonu. Niech pan poczeka-rze
kła z powagą a niebawem stryjostwo nadei·
dą-jak to dotirze, że pan nas odwiedził-do
dała

z szczerością '\\i głosie.

Kazimierz przypatrywał się dziawczęc1L
z zajtciem i jednocześnie zaellwycila go zmia
na jaką do1trzegt
Dotąd bowiem byl to niezgrabny, onie·
śmielony podlotek, a teraz w ostatnich pars
niezaprzeuu
miesiącach rozwinęła w pannę
nej urody. Strój żałobny doclawal ,jej je1zcz'
wdzięku i powagi.
Mam nadzieję 1 -że pani panno Wandziu n!~
pozwoli mi nudzić się, z uśmiechem odpowie·
dział mężczyzna.

Gdyby pan wiedział-przerwala mu, gl1:;·
by pan domyślił si„, jak pragnęłam pana w1·
dzieć - zawołała po chwili. Pan panie !\. 1,:.
zimierzu był przyjacielem mego brata, i t er~i
gdy on mnie opuścil chciałabym, aby ~zę~r:
przywiązania,

jakie miałeś

na mnie, i to dodaje
abym spytała pana o

mi

do

odwagę

rad~.

niego spad

i

zacb

Cf,

(.P„_tt...Jl1l

J.
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:!t.

ł<anci zaś płacić bęcq sl· ład kę w wy::olwści ustanowio1<e1 p11.rz ri nc n orników

r

gminnych.

Oprócz tego iebrani uchwalili z czys·
tego zysku l<asy ro:iyczkowo-cszczęd
nościowej za rok 1909, ~ydatkowuć su mę rb. 319 kop, 89 -- na wybrukowa•
nie Małego Rynlrn w Konstantynowie,
- Na odbytem w tych dniach ze·
braniu gminnem w Chojnach zatwierdzono budżet wydatów gminnych na r.
b. w sumie 3,754 rb.
::apadłej uchwały,
Stosownie do
właściciele gruntów 1łacić będą składki
~minnej po 26 kOJ'. ~ morga.
Brakującą

złożą

stt111ę

właściciele

fabryk, zakładów r 1 zemyslowych i domów dochodowych.
- W gmin;e Nowosolna na zebra"niu włościan roz1n:trzo110 i zatwierdzono
budżet wydatków 11~ r. b. l<oszty utrzy·
mania osob1s1e1~ 0 składu urzędu gminnego olueślc'1 • <J 11a sumę rubli 705
48 kop.
Na zehra11iu tern, między innymi.
poruszono projdi.t przemianowania 6
lstniejqcych w ~minie początkowych
szkół wiejski il i.a szkuły gminne, a to
'celem opodaUW\\. włości all na rzecz
łych szkól i zb enrn .a nałożonych skła

dek.
Projekt ten zt:branie gminne
o rzuc1lo.

więk·

~zością głos uw

-

nie

Na zebratliil gminnem w Wiskil·
gminniacy l us1n11owili sporządzić

rozkłady podatków na utrzymanie gmin'1.ego urzędu, sąliy 1.,111i1111e, aresztantów,
Warszawskie zali.łady dobroczynne itd.
Oprócz tego u„lrnalono prosić od!}ośne władze o put.wolerne na uzbrojenie stróżów noclly<..11.
Gór ki, zebranie
W gml.1ie
gminne odbyło :;!~ przy udziale l .)0

= (w)

Pcżar

w okolicy.

0- wypadek choroby alkoholowej . Kiedy

l'egdai we wsi Bukowiec, gminy Bróict>,
powiatu łódzkiego, w zabudowaniach
kolonisty Krystjana Kajnota, z niewiadomej przyczyny, wynikł pożar.
Spaliła się stodoła częściowo 11apeł11iona zbożem, oraz sto;ąca w pobliżu

szopa, ubezpieczone we wzajemnem To·
ubezpieczeń Królestwa Polsldego na sumę rb· 110.
Nieubezpieczonego mienia spaliło się
za kilkaset rubli. Pożar, k!óry zagroził
całej wsf, umiejscowili włościanie.

warzystwie

TEATR. MUZYKA I SZTUKA.
Repe1„łuar

teatru poBskiego
A. Zelwerowicza.

Z kancelarji teatru
co

komunikują

'"'--·-. ----========-%:31-„5;;·~

nam

następuje:
- Dziś prem;era

się ta
do~rna

choroba rozpoczęła,
dokładnie

tego nie po·

oznaczyć.

~rzejście

bowiem ze stanu alkoholika do stanu
chorego wskutek alkoholu dokonuje się
powoli, niespostrzeżenie i nieświadomie.
Każdy, kto uiywa alkoholu regularnie,
naraża się na możliwość, a nawet prawdopodobieństwo nabawienia się cłloro·
by alkoholowej.
Niema bowiem i niepodobna OZllaobjawów,
określonych
czyć żadnych
znamionujących jej pojawienie się, żad
nych granic, do których możnaby się
posunąć bezkarnie w używaniu alkoholu.
i innych narzą
Wrażliwość mózgu
dów ciała na działanie alkoholu, oraz
odporność ich wobec niego jest u różnych osób bardzo rozmaita, bo gdy
np. jedni chorują na narLądy trawieniC:1,
u innych allwhol działa prledewszystldem na system krążenia krwi, u innych
wreszcie rujnuie system nerwowy".

„Marsza weselnego" H. Bataill'a z czwartym gościnnym
występem p. Laury Dunin; sztuka zapoCo czytać'l
wiada sie wybornie.
l( r ó I e s t w o: l'rzyszJość: War- W Piątek, 27 b. m. po cenach
niższych od cen popularnych „ Gwałtu szawa. Bracka 18, t.óO rocz111e.
p r u s y: a) „M1es1ęczn1I< dla poco się dzieje" Fredro,pełna ciepłego huruchu wslrz~m1ęźllwości"; 1.75
pierania
moru i ognistej werwy, doskonała ko·
med ja nestora naszej literatury d rma- rocznie.
Sekretarjat „Związku księży absty.
tycznej.
- W sobotę 28 b. m. o 3 i pół nentów" Poznań. Nowy l~ynek 16.
b) „Przyjaciel trz.eźwośd'; 65 kop.
po południu po cenach najniższych dla
szerszego ogółu .Panna Maliczewska", rocznie. Adres ten sam.
c) „Swit• 1.40 kop. v. Poznań Jan
na swstem widowisku której we wtorek ubiegły, iamknięto kas~ na godzmę Całka, Fabryci.na 35 b.
d) „ Wiadomości z ruchu wstrzemię.
przed rozpoczeciem widowiska, o 8 15
wiecz; tego dnia dane będą we wspa- źliwości", 50 kop. rocznie. Ostrów. Jan
niałe) oprawie sceniczne] subtelne „Pół Kostrzewski, Kaliska 21.
dziewice" Prevosta z występem p. Laury
a) "Wyzwolenie".
G a I i c j a:
1.so kop. rocznie. Kral\ów, MilwłajDunin.

TELEGRAAllY.

-

lllkćlnik

-

ministra

oświaty.

Minister oświaty roie·
słał do instytucji sobie podwładnych
obszerny okólnik, będący wyf aśnieniem
ogłoszonej niedawno przez agencję petirsburską uchwały rady ministrów.
W okólniku owym powiedziano, iż
nadana w roku 1905 au tonom ja uniw er·
sytecka złożyła jednocześnie na bark!
rektora i rady profesorskiej troskę c
utrzymanie prawidłowego przebiegu ży.
cia akademickiego. Tymczasem ostatnie
smutne wydarzenia wykazały, iż obo.

Petersburg.

te są wykonywane niedokładnie,
a rektor bywa nawet niepowiadomiony
o tern, co si~ dzieje na uniwersytec1 e·
Uznając tołki stan rzeczy za anor·
wiązki

maluy, minister zaleca radom uniwersy·
tecl~ims by _te. opr~cowały szereg zarzą•
wprowadzenia
zdązaiącycn do
~zen,
1stotne.g? nadz~ru nad kształcącą sie:.
rr~łodz1ezą, a )e~nocześnie do pociąga
ma do_ odpow1edlielności wszystkich,
z~l<łóca1ący~h spokój i porządek

w

ży.

c1u a1<.adem1cl{Jem.
Minist~r. dodaje przytem, iż jedyn:c
przez wł~sc1we zrozumienie obowiąi
ków, złozonych na barki organów s:t
mor~ą~u szk?lnego może być w pr1.y·
szło~c1 , usum~ta konieczność przed~L;
brama srodków represyjnych ze stron>
ogólnych władz państwowych.

O potw rz w druku.

Sąd okr~gowy bez u
działu przysięgłych osądził sprawę 2.
oskarżenia redaktora gaz. .Rossija" Zi
wotowskiego i współpracownika Bogo•
sławcewa o potwarz w korespondenc.

Petersburg.

- Najbliższą premierą czwartkową ska B.
·
z gub. połtawskiej p.t•• Gospodarka k ~ ·
(2 lutego) b. r. będzie niegrana w Ło·
b) „Przyszłość ludu", 60 kop. rocz- decka w ziemstwie•.
Zebrani w tal,iej liczbie gminniacy, dzi oryginalna komedia laureata ostat- nie. Lwów. I. Czapczyński. Chorszczynatomias\

włościan:

między innymi, rozpatrzyli

,zatwierdzili niego twnlrnrsu dramatycznego teatrów
urzędu rządowych warszawskich, Tadeusza Konł:{minnego czyńskiego p. t •• Białe Pawie a.
(w) bu:~~wa o•cioła przy
Ciekawą te sztukę, w której głów
iabryce mebli gi~tycłl Towarz)Slwa al\c. ną rolę kobiecą odtworzy p. Laura
Wojciechćv." w LS. l\amieńslrn, powia- Dunin, wystawia p. Jaracz z całą sta•
tu plotrkowskiebu. rozpocznie si~ wios- rannością.
Jl'l r. b.
Niebawem scena nasza gościć b~
jak to w S\ , o m ca.~,e dcnosiiiśmy, dzie najznakomitszą dzis artystl\ę polplac pod budo\\ ę rzel:lOnego kościoła, ską, heroine teatru mie1sldego w Lwoktóry ina stanm11c kośc1ót filjalny para• wie, p. Wandę Siemaszkową.
wlaśc1c1el
fji m1ejscoweJ, zuotiarował
1

utrzymanie
w su1111t: 1,579 rl>.

budzet wydatkóv. 11a

=

„

maJ,ątlrn

skiego, p.

Klafllia 1 powiatu uoworadom•
KrzęLJw:;t< .

Kościół ma ::itai,ąć ko~ztt.m dobro-

wolnych

robvtutków

ofiar

m!ejscowej

labry ki.

=

(r)

Koky lQ'ie,1„iaszows.t a.

Wczoraj lwmisJu mi111~t~r 1 :.:l11a icc.lnogłoś
uie wypowiedrn1L1 się za uuzieleniem
koncesji na koh.: 1 z,t..:nod1110-wieruszov.ską (w gub. kclll :3 hi ; ) hr. l 1 otock1emu i
inż. Szabłowslrn:1i i u pni.:-. i wku Tow. ko.
4ei fobr.-Wdz!\te .
= (z) Fo~il''Zl!.ll'iea,. Wczoraj w
Zgierzu, na l\u1 J iJn u uo111u, należącego
<Io Moszka Kol1no, l11zy ulicy Długiej,
tnaleziono aziecko pici 11.ęl.lc1eJ, owirn~te
"li chustki:.
Kto pod1zuc1l uit:111u\d::, dutyd1cza•
$Owe śledztwo 1J1t ~y1nylo.
Dzieciną, która 11Czy 111e \\ięCeJ nad
Z'1Up1e1W\\ ar się zarzqd
1ydzień żyrn1,

flliasta.

= (z) Spii•a

iii

o zabó... sftwo.

dniu 31 1 . 111., ~1u rhuv.~l"I sąd okr~·
gowy bi;;m: 11.: 1 uz 1 alryw· ł - sprawę maszynisty tram v. J JOW ig1ersl\1cll, W~adysła wa
Leszczynsk1ego 1 robutrn!rn l1u11 tychze
tramwa1ów UL111\ow::.1~1eJu, oslrnrżonycll
o zabójstwo wożni;;y z orowaru z ł\u•
lna, dokonaut! przed l<1ll<u mies1ącarn1 ua

W

Repertuar teatru
nego.

Popular•

Z kancelarji teatru komunikują nam
co następuje:
Dziś na dochód F1lji Towarzystwa
O.iielci nad dziećmi na Bałutach odbe·
dzie się przedstawienie po zniżonych do
połowy cenach od zwycrninych:
Dana bi:dzie arcyzabawna komedja

Redaktora uniewinniono,

zny 31.

współpracownika Bogusławcewa

:>) „Młodzież" 40 kop. rocznie. · Tar· no na 2

nów W. Fusek. Zabłocie 5.

tylko czyści,
Tylko wolni wskrzeszą CiE:I
Hymn abstyn. Marji Konopnickiej

Polsko nasza! -

praca
wzniecie!
się utraca
lecie!
I<lonowicz

Ująć sobie rozsądku,

a

przysporzyć

gro-

bu
Stanisław Trembecki
Cnoto przednia, któraś nad cnotami
otrzymała swymi przymiotami!
Zródło wszystkich spraw dobrych i po-

żytków trwałych
piątek na ogól11e żądanie sztuka
aktac11 „Km1c1c" :5ie11k1ew1cza.
Matko wszelkiej mądrości i godności całych!
W sobotę po poJ u dniu d!a młodiie·
ży po cenach najniższych dana będzi_t! C!ebie sławić, trzeźwości, pióro usiłuje
interesująca sztuka .femlleta p. t. ,,M1- Uo Cię nad wszystkie rzeczy pióro me
miłuje
iość ubogiego młodzie ca", wieczorem
zaś ul<aze su:: głośny utwor G. ZapolPiotr Zbylitowski.
skiej z muzyką l'ow1aaowsk1ego w 5
ROZMAITOSCh
aktach P· t. ,,l\aśl<a Kaqatyda".

W

n

zdobyła rozgłos
w 1.101sce pl·

ii częstą przyo~y
chorob płc11ow~ch 1est, 1ak
wieka i ze wstrząsającym tragizmem w1auomo, allwholtzm, l<tórego związek
przedstawia obraz zbolakj duszy dzieW· z te mi chorobami jest tak widoczny, że
zwraca nawet uwagę władz panstwo\;zęcia, ginącego wśród miljona podob·

sarka

umie

wyciuć

dziś

psychvlogję czło·

Ważną

ną

wych.
nych sobie jednostelc.
~wieżo dopiero wirtember:;kie miniNa tal{ niepospolite dzieło może się
dla spraw wewnętrznych wydało
sterjum
liZO~ie zg11.::r:S k: e~.
zdobyć tylko wielki talent genialnej a.udo władz gminnych, w którym
okólnil\
~ ~z) l.t~ty ~oa·h.ze. S edlecki torl\i.
co następuje: 11 Także wall{a
1.
m.
pisze
~ąd ok1ęgm'} l '- ·'-11.;u i.: za po1110cq liz alkoholizmem przyczynia się pośred
stów gonG) L I Ii i t: • .ll\L Il.a \\;)/Ruda l'a nio do zwalcza11ia chorób pł'ciowych.
bjanicka, lu \\ :<ilu Jl,uLh lt:e,u, L J w c1
1
N'11eżatoby zatem i z tego 1e.szcze
i
m
,
Józefa ł:Susst:; lat 4J, oSI\arzolle_,u
u·
wlględu popierać jak na1energiczme1
_r,y artykułu 1414 u~t. o l\cil. głuw.
s1łowa11ia stowarzyszeń przeciwalkoho·
S~dziu 1, ohoJ u m. ~o:mowca roit:·
Jowych, zwalczaj(lc natomiast wszell~ierni
słał 11::,ty gv1Kzc :t.a 1w1.::sll\allki! Aleli.sa11to jest alkohołiuiem'l
siłami l. zw. restauracje z usługą ko•
drowa. Hu\.11.,1 Merk10, li:1t 22, osKarżoną
~ mocy an· 977 lwd. !<ar.
Na pytanie to odpowiada radca b1ecą".
Ue CzęstooQaowa 11rzepiła'l
S~dz1a sledczy 8 1ewiru, powiatu zdrowia dr. Seiffert z Bytomia, co naWedług wylrntu czę;;tuc110w;:.K1eg,o głów
lódzk1ego, po::izulrnJt: l1stcrn11 gonczymi stt:puje:
tam1eszkującego przy uł1cy Ro1{1c1ńsl<ieJ
alkoholików uważać musimy nego s1duau monopolowego, w samej
pod nr. (>~ w Łodzi, Włodzi1111e1zu Mar- tych wszystl<ich, którzy używają alkoho- tyl1<0 CzęsLOchow1e w ciągu rolrn 1\110
tynowa, osl~arzo11ego z mory an. l45ł lu z. pewną regularnością, cl10ćby 1 w wypito wódld za rb. 409,409 lwp. 17.
~od. kar.
Prócz 1eJ sumy dollczyc na Czę5to·
małych ilościach, oraz osoby, używają
:;;::: lZ) i;zyj k.oń'.ł We wsi Men- ce go 11iere2ularnie, lecz w w1ęl\szych chow~ trzeba restauracje, handle w111
Uew, gmmy '1urn, 1:uw10.tu ł~czyck1ego, ilośc1ach t„111eum1arkowarne" ). Powsze- i kolonialne, l(tóre braty wprost ze
,:t.atr~ymano onegel'1J l.J1egaJącego po polu chnie nazywa si~ allwhol1k1em tylko te· składu przy monopolu. Otóż zakłady
koma 1 wartości okuło rulJ. IUO, 111ewia- go, li.to regularnie utywa większych da- le sprzedaty ·,vóak1 czystej - Jak obli ..
d.omo do kogo nalezącego.
cza „lion. Cz." za 15u,UUO rD,, v.zy11 ze:
wek allwholu.
l:zęstuchu w a wy p1rn ni milleJ 111 wi ę
m.
Kon znaJdUJt: ~ię u włościa11i11a wsi
Jest to mniemanie blęd11e, bo w
Zasady.
e~lle.w~t~o'1rilieJa
1al\ "'" w. 5)'t.-1JY k.up. 1/.
cęt.a
zazwyc1:a1
JUZ
zachodzi
ra1:a~1
t'łl\icu
\
11
~

~· 'ro

.za

,L

N

._

,

ika

anłia kołloUczna,

mow.

finansowe) o wydaniu funduszów na za,
płat~ długów departamentu górniczego.
drukarniom i redakciom gazet za oglu·
szenia oraz o wydaniu pożyczki floc ie

na zapłatę długu za naby•
te parowce.
Oba te projekty Dumy Rada zmie

dobrowolnej

niła i przesłała do komisji uzgadnia1ące,

Projekt o prawie zabudowywania

skie&

rowano do przedwst~pnego przejrzenia
Pracował ludzki dowcip i doszedl spoosobną komisję, złożoną z to
przez
sobu

w5

Powyższa sztuka
autorce, która jedyna

Państwa.
Przewodniczący Aki•
komisji
Wysłuchano referatów

Petersburg.

w 4 aktach p. t. „Twórcy szczęścia". Pierwszy plac
być zachętą dla
Sam cel powinien
wszysll<ich.

skaza-

aresztu.

Rada

ZLOTE MYSLI.

Ol żaden napój, ani żadna
Tyle ni ogni, ni waśni nie
Tal{ słabną siły, dzielność
I marnie idą najpiękniejsze
SelJastjan

miesiące

członków.

Trz sienie ziemi.
Wiernyj. .Przybył generał guberna•
tor turluestanski.

23 i 24 b.

m. panuje

stosunkowy spokóJ. Wstrząśnienia podziemne były bardzo lekkie.
Petersburg. Na pierwszem posiedzeniu łWmltetu dla zbierania ofiar na
rzecz poszkodowanych podczas trz~.; i.: nia ziemi w obw. siem1reck. pOSl.ln J ·
wiano zredagować odezw~ do 1uct1L::i 1.
utworzyć miejscowe lwmitety dla Lit ••
rania składelt i prosić o pomoc: p1z _, stawiciełi szlachty, burmiSLrzów i n.l.Ll\
cje. Komitet wypowiedz1at się w zu _•. •
ozie przeciw pomocy pieniężnej 11..i.v·
111iasL za dostarczeniem pożyw1e111a 0 11.i •
tu, tymczasowego ::schromenia 1 pnh.) .
Według informi:lCJi generał-gubernutu1 ~
tur kiestańsk1ego, podczas trzę:;1enia i11;:1111
w Wiernym,- 'foKmanie 1 okolicach 01.:±1
w pobliżu Issykułu - zglnt:ło 390 u·
sób, w tej ł1c:Gb1e 14 ros1an; reszta z<1~
Sij to l{irg1zi, sartow1e 1 1arancz1ńcy.
Liczba osób, które poniosły sLrat1·
materjalne-lqb tez odnios-ry rany, wynu
51

10,000.

Projektowane jest wydawanie sub·
na rzecz budowy nowych no•
mów l pokrycie s1rat 1 spowodowanycn

sydjów

Lrzt:sieniem z1em1.

Petersbyrg.

Rctda miejska przezna'.

czyła telegrat1<.:znie cut>. 25 1000 tH rzec;:
tri;~sie111a
poszlwdowanycll GkutK1em

ziemi w obwodzie s1em1reczy(1sk1m.
1tłoskwa. Rada miejska ottarowała
rb. 5,0uo na rzt:cz po:;zlrndowanycll w
ob w. s1e mireczy 1.'ls!mn·

Zamaet , nieina.

Wlełu ,,,oanogach kole;
1 mO::ik1ews1m„
KljOW;;ltO·WOroneSl\iej jijż '1rugą dob~
szalt!Je z.am1eć śnieżna, lctóra chwilami
burzy. Pociągi L l\ur·
nabiera rozmiarów
.
•.

Kijów. Na

połuamowo-zachodnleJ

SUJ'i z opoz111emem.
ł"rotest

boś11iiacki.

dyslrnsji w sej-.
pocztowo•
o:;zq~dnoScio_w.vct!. _-1 ref.ere11t Serbsidcz

Seraiewo.

mic nad

Podczas

prawem

o kasach

KURJt:R

ŁODLKt-26

styt.znia 191 l r.

rozwagą, kładzie przeciwnik a na o- traw są, oczywiście, bardzo nizkie.
Za
bie łopatki po 14 minutach.
25 centymów otrzymuje robotnik porcj~
Ostatnia para: Mailko contra Strium. mięsa, jarzyna kosztuje 12 centymów, a
Rezultat tej walki łatwo można było jeżeli zechce napić się wina lub piwa. r
przewidzieć. Mańko, górując ciągle siłą jak w !ecie, hutelk ę limoniady owoce.
mimo niezwykłej wej, to wsz . J r1zem kosztuje go nie·
nad przeciwnil<iem,
zręczności jego, odnosi zwycięstwo po całe W kopieJ -.
4 min. 20 sekund.
Nowy Doni 1...udowy w Paryżu po
Dziś walczą trzy pary: Chorunżen siada 743 ładnych 1asnych pokoików; S&
ko - Tomski, Rusżkin - Max,Donald one wprawdzie niewielkie, 2 i pół me.
Staroszwibi - Strium.
tra długie i 2 m. szerokie, aJe każdy po·
siada duże okno, w każdym jest szafa1
I<rzesło i jasno malowane łóżko żelazne.
jeden pokój taki kosztuje 75 halerzy na
dobę. albo 4 franki tygodniowo. Wsz~.
dzie jest światło elektryczne i ogrzewanie
centralne.
W Paryżu, wznosi się okazały buNa pewne ograniczenia musi być
dynek, zwracający uwagę przechodnia gość, oczywiście, przygotowanym: me
niezwykłą przy wielkości swej prostotą, wolno wi~c np. palić papierosów w po.
nie pozbawioną jednak smaku. Na zew- kojach, lecz tylko w palarni, o godz. o
nątrz budynek gotów już jest zupełnie, rano pokój musi być uprzątnięty.
wewnątrz wre jeszcze praca gorącżkowa.
Gość obowiązany jest uszanowa,
l tu jednak z wiosną zamilkną młoty i spokój nocny sąsiada.
heble i budynelt otworzy gościnne pro1 jeszcz~ jedno ograniczenie ho·
gi swoje dla licznych rzesz robotników. tel przeznaczony jest tylko dla męż.
Budynek ten, to nówe pomnikowe czyzu.
dzieło rozumnie pojętej troski o robotNapiwków, oczywiście, płacić 111~
ników, to wieiki 11 Dom Ludowy dla ma komu, bo robotnicy sami siebie ob.
mężczyzn". wzorowany na amerykańskich sługują. Szereg praktycznych urządzeri
istytucjach tego rodzaju, a celem jego przy każdym stole ułatwia czynność te
- uprzyst~pmenie skromnie nawet upo· znakomicie.
sażonemu robotnikowi za niewielką stoBardzo praktycznie urządzone
sunlcowo opłatą wygód życiowych i wielkie umywalnie i kąpiele stojące ,
umożliwienie mu stworzenia sobie, bez dyspozycji gości hotelowych.
ale
wszellcich zachodów, skromnego.
jest to długi szereg zbiorników z
własnego ogniska.
wodą zimną i gorącą, są urządzenia d1i
Un:ądzenie wewnętrzne „Domu Lu· mycia nóg. Wszystko to odbywa si,
dowego'', to praktyczne polączenie wy- bezpłatme i tylko, kto chce pozwolić so.
gody, czyśtości i eleganc11. Z sieni wcho- Die na zbytek kąpieli gorC&Cej w warniŁP,
dzi się do wielkiej, czystej 1 Jasnej sali, płaci za to 26 centymów.
Zimne i gorące l~ąpiele natrysko1stanowiącej rodzaj poczel<alni. Sciany je1,
1ak i podłoga, wyłożone kaflami b1ałemi kosztują 12 cent.
Gdy si~ u nas w Polsce CZ} li..
i nieb1eskim1. Przez środek ciągnie się
wielka ława. pod ścianami sto;ą w~god· słyszy. jak na zachodzie Europy 1,.,... „,
ne krzesła. poczekalni wchodzi się do przy pomocy skromnych stosu1u;.o ,h
wielkiej sali, długości 20, a szerokości środków, dają wyraz trosce SWOJeJ il
10 metrów, przeznaczonej na wspólne dobro ludu roooczego, zazdrość dopra·
rozrywki. Przyle6aią do niej dwa mniej- wqy bierze i żal, że u nas tak. m,t!c
sze pokoje, jeden prze.znaczony na pa• robi si~ w tym kierunku, że si~ ogruiH·
lamię, w drugim mieści si~ bibljoteka. ny zapas energji zużywa na rzeczy, któ·
Na środku te1 ostatniej ustawiony jest re z dobrem istotnem ludu tego nic ai·
Dżuma w Chinach.
stół d~bowy, z ławami do siedze- bo bardzo mało maj" wspólnego.
Londyn. Ag. Reutera donosi> że duży
nia; pod ścianami stojci małe stołki z
Chiny zwródły si~ do mocarstw z notą
przyborami do pisania; tu robotnik zaokólną, w Które~ proszą o pomoc co
łatwiać moźe korespondencję swoją.
do ustalenia przyczyn epidemii dżumy.
Sciany obwieszone są malowidłami,
DałeJ nota prosi, uby w celu zapobież1::uzmysłow1ającemi robotnikowi pi~knoś
111a szerzeniu si~ ep1demJ1, wyznaczono
Pp. Hermanowie Ginsberg z War,
lekarzy specjalistów od dżumy, którzy- d przyrody.
pokoju do palenia przechodzi się szawy na schronisko dla ubogich dziec
by niezwtocmie wyjechali do Chi11. Rząd
do olbrzymiej sali Jadalnej, 50 metrów wyznania moj~eszowego Rb. 15.
01>owiązuJe sie pokryć wszelkie wydatki
Pp. Józefostwo Birnbaum z Warsz<.
Niema tu
długości, a 40 szerokości.
łącz111e z kosztami podróży w obie strowy na sekcję udzielania pomocy bieJ
ro·
re~tauracjach
.
w
zwykle
jak
jednak,
ny. Chiny przypuszczają, że dżuma zawnym położnicom Rb. 15.
leczona została z okolic W~adywostoku botniczych. iednetLO w1elk1ego wspólnego
5 tołu. . Robotnicy siadają grupami po q.
przez niedzwledz1e lub ume zwierzęta.
5 przz małych stoli kach. Ceny potub
Pekm. O prócz wypadków spora•

partji Starcewicza, że nie wezmą udziału
w wyborze, ponieważ nie wybrano komisji z 15 czlonków dla zbadania pogwałcenia ze strouy węgrów paktów.
Sejm jednak dokonał wyboru, wo·
bee czego członkowie koalicji oświad
czyli, że nie przyjmą wyboru.
Po oiywionej dyskusji sejm wybrał
owych 15 cz.tanków do wspomnianej
Dżuma.
Tyflis. Wedtuu wiadomości otrzy- komisji.
Zagrzeb. Posiedzenie mialo bardzo
manych z Batumu~ znów stwierdzono
burzliwy charakter. W wyborach brało
wypadek podejrzany o dżumę.
Petersburg. Specjalna kombja, pod udział tylko 17 stronników rządu i 20
przewodnictwem minislra finansów, w wirylistów, którzy wybra~i 3 czło.nl~ów
sprawie obmyślenia sposobów waiki z izby magnatów i 40 posłów, w teJ l!cz15 umiarkowanych członków koadżumą na Dalekim Wschodzie, rozpat.- bie
rzyła i zatwierdziła wszystkie środki, liCJi!
Zyon posła.
postanowione pr.zez administrację Wschod·
Sofja. Zmarł poseł rosyjski Sieniej kolei chińskiej, urnając je za zupeł
oie celowe.
mientowskij.
Zdecydowano powiększyć liczbę leTurcja i Bułgarja.
- karzy na kolei chińskiej.
Sofja. Minister finansów wydał O·
Petersburg. Z Wfadywostoku tele- kólnik, zawiadamiający, że z powodu ugrafują do „ł<ieczi": Epidemja . <lżumy płynięcia terminu konferencji handlowej
.szaleje z niebywałą siłą, zataczając co- pomiędzy Turcią i Bułgarią - towary
raz ~zersze kręgi. Zarażone są wszyst- bułgarskie, począwszy od d. 26 stycznia,
kie bez wyjątl\ u przedmieścia Charbirta. b~dlł clone przy wywozie do Turcji po·
W Fudzcime, \Yedług danych urzędo dług taryfy ogólrteJ.
wych, umiera dziennie po .2~5 osó~.
W Persji.
W rzeczywistości jednak sm1ertelnosć
labrys· Po przybyciu Rachim-cha\est znacznie wyższa. Lekarzy brak. pra· na rozpocz~ły się areszty rewolucjoniwie zupełnie, nawet Jekan.e chmscy stów, zwolenników Tagizda i przeciwni·
uważają warunki µracy za niemożliwe. ków generał-gubernatora.
W Charbinie panika. Dużo osób rzuca
Aresztowano b. policmajstra Tai.>rywsiystko na 10s szczęścia i ucieka do su i innych.
Rosji. W Kuanczendzy umiera dziennie
Przeciw emigracji.
po 100 przeszł? osób. W Mul\den!e. i
Waszyngton. Do senatu wniesiono
Gireme epidem1a wzrasta. W Charbm1e projekt prawa, przewiduiący większe
zaprzestano sprzedaży_ bi.lel?w kol~jo~ trudności przeciw emigracii mż stosowawych 3 i 4 klasy. 81edm 1 pozbaw1e111 ne na zasadzie prawa dotychczasowego;
pracy umieszczern są w wagonach. Lu~ projekt ten przewiduje też odpowiedzialozie na ulicach chodzą z pozasłama„ ność towarzystw żeglugi i nakładanie na
nemi ustami i z aspiratorami. Produkty towarzystwa surowych kar aż do aresz;pożywcze drożeją w niebyyvały sposób. towania statków za nieprawne wysadze·
· Demonstracja.
.
nie na ląd emigrantów. . · ·
Lwów. W proce::;1e o obrazę posła
Zaburzenia w fi~eksyku.
fUSińsldego Dawyd1airn, ~ąd przysięgłych
Nowy Jork. Rząd Stanów w Waumał wmę oskarżonycłl stronników po-' szyngtome otrzymał' um~dowe .zawiado.sła Dudyl\iewicza. Studenci rusini ze m1erne1 że chwilowo przytłumione za·
.stronnictwa tego ostatmego urządzili mieszki w Meksylm wszczęły się na nowrogą demonstrację przed gmachem są wo i że 5zetegi rewolucjonistów znów
du i pałacem namiestnika. Policja ich si~ wzmogły.
dowodził, że wywołane

przez ukaz cesarski utworzenie has, jest pogwałce
niem konstytucji, gdyż władza wykonawcza wtargnęła do kompetencji instytucji
Jrawodawczej.
przedstawiciela rządu
Wyjaśnienia
·
wywołały głośne protesty serbów, chorwalów i mahometan.

rozproszy la.
Przed wy~orami 1
Bukareszt. Wobec · zbiiżaJących

się

tvyborów izCld wydał odezw~ eto wy~orców, w której zaznacza program działalności.

ubezgrun•
włościa11om. eko-

Istnieje projekt wzajemnego
pieczania robotników. oddawania

tów bezdziedzicznych

n.:>micznego rozwoju państwa,
(acja armJi i inne.

reorgani•

Dyskusja antypolska
sejmie prl!skim dziś na

Berun. W

9orządlrn dziennym dyskusja

w sprawie

antypolska

kolonizaqi.

!'Jr. 21.

i z

robotniczy.

Pałac

z

z

•••

dyczny1.:h, stwierdzono w Pekinie nie·
wielkie ug111sKO dżumy w dzielnicy chiń
skie1. Zarządzono środki odosobnienia
tej uzielmcy od l;O.)elstw cudzoziem·
sK11:ll w azielmcy 111andżurskie1. Wiele
rodzin europejskich wyjeżdża na połud·
nie.
Pekin. Kwarantanna z powodu dżu
rządu.
Projekt dijży do rozszerzenia swo- my w:i:.1.iurzyła chińczyków, wobec czego
kolonizacji. a więc w stycz- eurnpeJClycy zabarykadowali się i zaprobody
jest wybitnie antypol· wia11towa1i na wypadek. następstw, l\t~
swe1
ności
re zapowiadają się groźnie 1 łada chwila
ski.
Narodowo-liberalny Glatzel żądał, spodziewane S(l zaburzerna.
jak zwykle jaknajpri:dszego prawa wy-

•
. Xamienie

Konserwatysta Kardorf,

przemilczaprawo o wywłaszczeniu, po·
iożył tylim naci~k nad póttzebą uregu•
\owa11ia i uj~cia w system kolonizacji
prowincji wschodnich na drodze ustawy
osadniczej, dążącej do wolności każdo
razowej parcelaqi, zależnej od decyzji
(ąc zupełnie

]..

fóU, piotrkowska
Gł6wn9 sl{ład

C~

Odesa. Rząd turecki zawarł znów z
odpow sposób fiotą ocllotniczą umowę w sprawie
wiedział minister Schorlemer
dość ogólnikowy, że rząd wypracowuje przewozu wojsk tureckich do Jemenu.
Chańkou. Dzięki zarządzeniom władz
właśnie projekt uowej ustawy osadniczej,
który przedstawi na przyszłej sesji sej- chińsl<1ch, zaburzenia skończyły się i panuje spol{ÓJ.
mowej.
Drysza. Podczas pościgu za trzema
Spraw~ wywłaszczenia przemilczał
wśród których znajdował' się
bandytami,
zupełme.
minister
zajęto:: pogrzebem zabójca !\ropski, raniony został uriaKoło polskie,
Jażdżewskiego, zachowało się podczas dnik. Scigani zbiegli.
<,tyskuśJi neutralnie.
Na obiedwie te interpelacje

wy„waczono na d. 28 lute20.
zwyczajna na 20 marca.

Nowe statki.
Paryż.
~iła

Rada

Sesja nad-

Ul-ci dz6eń waUd francuskiej
w cyrliu A. Devigne.
poslano-

ministrów
parlamentowi

zaproponować

Sport

roz.

patrzenie programu budowy okrętów
Walczyły trzy pary:
natychmiast po zatwierdzeniu budżetu.
Pierwsza, Spirydo - contra Rucz·
Minister rnarynark.i upełnomocniony
~ostał do wniesienia projektu budowy 2 kin. Ten ostatni mimo swej przewagi
zostaje pokonany
nad przeciwnll<iem,
i;iowych olm~tów wojennych.
.
po 2 minutach.
Włybory delegatów.
. Dr~ga_ para. Tomski . (studer~t) i
Zagrzełl. W sejmie chvrwackirn pr~ed
(Vybe>rem delegal~w. do sejmu węg1er- . Woitku~sk1. W~ll~a nader ~11ter.esu1 ąca.
skiego złvzyli osw1adczenia; Meduko- Toms1<1 mostami 1 zr~cz11ym.1 piruetami
wicz w »nien;a koaH1;jł, Pf-cl)eg w klłie· 1;atu.}e często lxu~o niooezµieczne s:yklaniu ·partii prawnej i Petrick:i w imieniu cje. Wojtl\uń~}<i je~nakże, walq11c zhnno

telefonu Je 9-73.

::

90,

1

instrumentów muz9czn9ch i NOT

Fabryka i Reprez. krajowych i zagr. fabryk fortepianów i pianin

właszczenia

Parlament t'"un1uński
Bukareszt Wybory do parlamentu

}ł!

•

BECHSTElNf)
w

którego FORTEPIANY I PIANINA są uznane za najlepsze

.

świecie,

JJ\lll~ Bltithn.~r~

G . .J. Quandt, Albert Fahr
Sprzedaż

111
ff

gotówkę

i na raty. Zamiana. Wynajem.

. 880
.
Vartełe CO
•

tł

za

,

iinni.

't

Th. eodor~ ~J.luuu
dyrekcją_
Codziennie

po d nową

. r•

""''""!Jr
.,

IP

!lOWe dco1uty.

PROGRAM: Atr.:ikcja: Sjemila Sul•jka, !aworylka sułtana Abdul łirn1 id~
Krasińska. L~s Sans Souci Bov10, duet. Keith and Wr!n!t1, ex
Nelli subretka.
cent~ycy. Zaltlocka, polska iwiazda kabaretowa. Duat Czudin. Wafl~a prn
padły, rosyjski hu11'\orysit1. Z1M1iisk1, sułtretk~. L•.iu•or et Tentora, glm~a;tvc.i
parterowi. St1.1kow, serbska tancerki. Arłłtłty, ~'mnastycrny akt J'O.w1etrz11)'
Harvey, f\;rolsh śm~adf:kk ko1'icta lnryt01'I. Lefa-M, 4uet w1edensk1. Ceret1
polska subretka. GMJa, iil'.lbretka excentryczna. E1jl'sranto_. śpfawactlca esper~nro.

a.

Hrabh-;ia de mondore, operowa śpiewaczka. OiLO Setłeołte, msm1ed
grotesl<. !1umorysra. Duot Du11kas-, amerykański duet. Ż a&a Lar at, znakomit
operetkvwa śpiewaczka.
Początek koncertuo 9 Przedstawienie o 10-ej.
CENY MLEJS~;

Sio~iłd po 7fj kotJ. i !;) kOiJ. Lo1~

1t1

cr.t<jlfy wo ~ 4 .-

Dyrel<~a g.wai:autwje ciloborW'y pro~aRt_ i wzir•wy pori~dek. Cel'\ y w -6ufe'
znaczrue

iwtQne.

1

!~UR.TER ŁODZI(!

'·

bf.<'ilGi#M•W@ii&f'"~~~""'~~~···

Zatwierdzone !Jrzez [\'linisterjutn Handlu i

l?rzem9słu

Ulica Zieiona N!! 12 m. 2.
wei!E'Wem-.zą

Wykładane są; bucha!terya po,edyńcza, · podwójna czyli włoska i amerykańska,
arytmetyka Handlowa, lwrrespondencya rosyjska, polska i nie1niecka, prawohandlowe,
ekonomja polityczna, niemiecka a obecnie i polska stenografja oraz kałigr afja.

Uwaga.
Wyaział
.

dnia

.
J

wrższym tęrminie,

po·

pisania na maszynie.
każdej

o

porze
tylko

wieczorem.

dobrze kursy kierownik kursów polcana posady.

Kierownik kursów I. MANTINBAND.

r.1%=3-1

Światłoleezniezy i fłoentgenow-ski

U-ra

s. KANTOR·A.

Gabinet

Specjalisty chorób skórnych, włosów, wenerycznych i moczopłciowych
172-0-10
Krótka M 4.
(chokwarcowem
i
f'insena
światłem
Hoem,łge11a,
promie1dcsn:i
Leczenie
ro.by skóry i wyyadanie wJo~ów:, prądami wysokiego napięcia {świ_eżba, he~o
ro1dy) elektrohty (radykalne usuwanie szpecących włosów), masaż w1bracyJny
' pn~umatyc.zny podług prot. Zabłudowskiego (niemoc płciowa), kauety~a, lUSU·
wame brodawek) IE'ndo i cystoakopja (oświetlanje. organów moczoplc10wych),
_
. ~iektryczne świetlne kąpiele i gorące powietrze.
PrzyJmu1e od 8 - 2 i od 6 - 9, dla pań od 5 - 6. Osobna poczekalma.
Telefon N!! 19-41.

~~J:ekar~e całego św&aia za1ecaiq stale -

Przyjemny, łagodny
skuteczny.

Idealny środek
przeczyszczaj,cy
dla dorosłych i dzieci

8890-0-0

tena pudełka 65 kop.

M 5.

r.8~3-20 20

mokre i suche.

nie będą przyjmowani.

Kurs ~a~ki pisarna 11a maszynie (teorya i praktylrn) odbywa się

Kończących

Przedmieście

I) Włosień tapicerski. 2) Krew suszoną.
3) N•ączkę mięsną.
4) Kupu j e i sprzedaje akory · surowe,

if:·

nowożytn~ po

P§M!l....MM:f„~'"·: "/~

w Rosji

poleca:

polski, nie-

llii
E

.~~cJjne Rzeźni Mie,js~icl1 j

Warszawa, Krakowskie
Wykład

li
e!I

185-1

~$St

'

.

trwa m1e11ąc. Systemy: Hammond i Orzeł.
Zapisy przyjmuje i bliższych informacyi udziela kancelarya kursów codziennie

od 7-9

M rr.g

· TowrnJstwo

Llngwistyczny

Kandydaci, zgłas~a;ący się na języki

~:
~~

nf\Ellrę;
Al -·-- ~O

handlowe podról:e procesy miłośc iycie rodzinne osobiście w obecnuki osoby zainteresowanej a także ;r, fotografji Przyjmuje od
godt. 10 rano do 2 po pol i od 4 do 9 wieczór,
Honorarjum od 50 kc p dla niższej k!1tegorj1 urzędnikÓ\'IT i słuiby
od 30 ko iJ

~ 47.

Wykładane są pr1.ez wybitnych nauczycieli rodowitych: język rosyj~l<i,
miecki, francuski i angielski (konwersacya, gramatyka stylistyka i literaturh).
~
zyka miedzynarodowego „Esperanto•.

chiromancJi i grafolog

odgad~je l#rZ0\Bzłośi;, te1•a:eźn~ejszość
i przepowiada przyszłoatb
Chiromant Teks dawał SE A N S Y w J;ctnych m··a:>tach w Rooji
i za granicą. Nieomylnie odgaduje CHOROBY KRADZIEŻE obroty

§anOlowo-Buchalteryjny

Wydział

'.AlNI/.i ~

~

Czwartek
dnia 26 Stycznia 1911 roku o godzi ie 8 wieczorem

Wyaział

Fospieszajde:=b7~Tyilto na 1 nuessąc. ~
Przybyły z Turcji, znar.y profesor

I. ]VIantinbanda whodzi
znajdują się obecnie przy ulicy Cegielnianej (róf! Wschodniej)
Rozpoczął się zapis na następne rółrocze. Pierwsza lekcja odbędzie się w

.N! 21.

""jlr

Kursy· Buchalteryjne

Półroczne

•.

-·26 !;tv..:-znia l<J11 rolrn.

Dostać można we wszystk. ·aptek. Dr. Bayer

es

Wz·.mian złutegi u„.l 1ka kosztującego 200 rb 1 polecam)zegarck „SECESJA" który z fasonu i piekno~ci nie ustępu·
je złotemu. Zegarek płaski gn1bości srebrnego rubla z prawdziwego amerykań!'lkiego nowego złota, nigdy nie traci swcgó
początkowe go wyglądu:. jest on wygrawerowany orygin1tlne"
mi rysunkami „KWIATOW" (z.ob. rys) Zegarek „SECESJA
wyróżnia sle regularnym chodem, elegancją. i a:tystycznym
wyrobem. Chód na kamieniach, nakręcony bywa raz na 40
godzin: Cena 3 rb. 75 kop. 2 zegarki 7 rb, Taki sam dams~l 4 rb, 75 kop,
Dodaje si, DARMO piękny ł:11\cuszek z noweg.> ~lota, brelok 1. zamszowy '': >·
reczek do przechowania zegarka. Wysył, z.cg~rk.1 uregul. do. minut)'.", za zahcz.
poczt. i bez zadatku, gwarancja na 6 lat, Jeiel1 się zegarek ~1e będzie podoba!,
zwracam pieniądze. Przesyłka do 2-:h szt. 40 kop. (na Sybet]e 7 ':J kop. Adre~:
Dom Eksportowy I. S7.trumfcld, Warszawa S-to Krzyska Nll 48.

Specjalista c~or.ób skórnvc~, w~nerycznych I niemocy płc1owe1

Dr. St. LE WKO WICZ

nr [[u~u
11 nait t'a
·

u

Vorer_nor~zun'!
u~

\\o

I

I}

<:hou;by kobiece.

Leczenie elektrycznością, elektry- Ulica P ~t.>trkowska 121.
cznym światłem i massażem Wi- Przyjmuje od 3 do 6 po p. w niedtieJ..
o , godziny 9 - 12 rano, Telc!. 18 o:bracyjnym.
Zachodnia 33, (o.bok lombardu)
Przyjmuje od 9 - 1 i od 6-8 Specjalista chorób włosów 1 skór·
wiecz., w niedzielę od 9 - 3 nych (piegi i pryszcze na twarzy
775-4· etc.) i wenerycznych {syphilis)
dla Pań od 5 - 6,
~pecjalista chorób skórnych, wło

sów, wenerycznych

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

i dróg mo-

czowych

elektrycznością i masaPrzyjmuje c?dziennie o~ 8 - 1
żem.
w południe i od -4:-8 w1ećzorem Przyjmuje od 8-2 po poł. i od
w niedzielę i świc:ta od 9 · - 2 4 do 9 wiecz., dla dam od 4-5
po poł.
:Js6a-20-20
po pot.

Leczenie

Dla pań osobna ~~czekalnia.

Tarsa, Budapeszt

, . - UW1\ Gl\: Oryginalne .puDełka opatrzone są -niebieską banaerolą z napisem rosyjskim.

Teatr „URANIAH
ul. Cegielniana 34.

434-~20

~Kwiaty świeże,~
Jł,o~Jiny,
w

niebywałym

'.

Rudof a E.berenca

Telefonu .fi 17- 14.

niezawodny środek
od kaszlu i chrypki.

W. SAL WA

Dzielna 1'b 4, Piotrlrnwska J\ź 189
Telet. Nr. 14-99.
i Zgierska X2 7.

Rb. 10,000-15,000.

akińsk·

h

wyborze POLECA najtaniej

~r. franci~z~K Kozioł{i~wicl

SPRZED AŻ w składach aptecz ..
3465-1 !'>-1
nych i aptekach.

D':i~-

'

i>ukiefy i wieńce

„Zv:Delfte"

k piec 2-ej gil ji

thce wziąść przedstawiciel:ilwo wełnianych i bawełnia•
nych nitek na Kaukaz, {{raj Zakaukas~d i Persję
a takze otworzyć skład fabryczny~ z przedstawicielem
relnej gwarancji.
Panowie kupcy, chcący wejść w stosunki raczą składać oferty
W Redat.cji „Kurjera Łódzkiego" pod „Bahińaki kupiec".
2i1-2-1

ijcie tylko Xefir SA NITAS
Łódz'

'

ul • I ro· tka

ftro

.J'I~

9•

tio siarczani e UO domu
1:;19 O
J-ROBY l)t\HMO,
CoJi.iC!llll'

mieszka

Ul. Piotrkowska M 103
Choroby

wewnętrzne,

dzieci

NOWY PROGRAM.
od 16 do 31 stycznia 1911 r.

FIG HUS
NadzwyczaJOI salonowi akrobaci.

A ID A
Tancerka z tysiącami światełek
xlryeznyeh,

The

maszyna!ni najnowszej konstru- Choroby skórne, włosów, wene1:.c,i, długów 111ema; pozyczę na ryczne moczopłciowe i niemocy
płciowej,
l numer hypoteki; książka hyulica POŁUDNIOWA .M 2,
poteczna w Łodzi. Oferty pod
.S. T." do administr. "J(urjera•. Przyjmuje ~hol'ych od 8 - 1 rano i od
4 -

8 po poł., panie od ' -

6 po pol.

8674-0-0

,

~~~~

~~~~

Dr. L. Prybulski .

kreolski.

Zon~ler.

1501-20-1.

<!14-3-1

D~et

W. ASTRO

Przyjmuje od 8-11 r. i od 5-8 wiecz.

Na fabrykę w okolicy Łodzi, komunikacja tramwajowa - w tym
rolrn wybudowana, zaopatrzona

iLDougdas

Kreolska ~sć.

kobiece.

ele-

The FLEl-rH
Kaskadeny

L

ich. p5em
sowanyrn.

Ciara

pią.knie

tre-

li»arna

Zn1tna instrumentalistka wirtuo7.ka,

AKAmidUROFF
Rossyjstw·i:ydowsk1 humorysta.

Duo Jackson
Europejscy STEAP tancerze z pianinelll na piasku 1 płycie marmurowej
elektrycznei.

I. 2:ejdowsli<i

39. Zielona

39.

. Specjalistka Chiromantka

_... Prof. rani LIDJA POLIAKOWA
przepowiada

bei omyłek całe

Or. H. Szuntacher
chóroby weneryczne J skórne

ul. Nawrot li 2. 4433
Przyjm.
codz od 11 do 8 wiecz., w po- Przyjmuje od 8-101/2 rano i od
d1ialki i soboty od 6-8 wiecz. 6-8 pop. Panie od 5-6 pop.
1175-10-1 W niedzielę i święta od 8 godz.
lano do 1-ei oo poł

ze SWOJemi jednoaktówka.ni, oru;
jako polski humorysta ze swym repertuarein
UH~IA·tłlU
No11.·.11 łCrja obru6w.

życie każdego człowieka.

Pod werandą.

Koncert

Rumuńskiej Orki~stry

pod batutą, kapelmistrza

GlZA STERIAN,

·

J

ł'ODZKT

KURJER

8.
l!-ZZiiii!!i====

===.:;:::=====:;::..-:=:::=== ==--====··· -··

-26 sfVC7nia 1QH) r.

:· rq 21

=

_y - -

Rozh.lad jazdy pociąg~ów lodzkich wązkotoro\vych
elektrycznych Kolei Dojazdowych
Lódź ~ Aleksandrów-~

na 1inji

l{orz9stn9 intere1

ą z Łodli jodch. z Aleksandro wa I
Odchodzą z Łodzi
Odchodzą z Aleksandrowa
--------...---------i.-~----~------....' --~------..----------------------------------------------------535 rano
1135 rano 525 pp.
p p.
500 rano 1 3~ pp. i 535 rano
615 wiecz.
440
pp. 500

" , ~~~ ' ~~

740

::

wi~ cz.
0

610

s25

655

910

::

955
1040
1125

n

7~!},
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1266
140
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910
955
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"
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„
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310

"

:

„

1125

1255
1200 w ~~c. 140
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"

225
310

I
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"
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n

~~~

''

„ ,·10~

9 iO

„ 11040

1iw

li

wi;cz.1

„

~~

·•
700 ;:

7 25
750

:

::

9~ "
sT5 ••
9::i5
gw
1040
"
905 .,
1120 „
930 "
1235 w ~oc. 9~~ :· ,
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1045
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1-"
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-

1200
122:,
1250

"
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615

1 15

"

640
705

t40

::

730

I 820
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-
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230

•I

326

"

7:i5

zeó

345
410
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845

910
935
1000

•
"
"
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„

wiecz.

„

„"

750

"
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Ekspedjentka
BUfE 1~ ow

"••

1110

ff

-

Oziel rni 13· od .1 :<') ,1,:, 3 ~· : \\" ~.

' 8 45

"

Pałlila

"
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1026
1050
1}35
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ILUSTRACJA dla

@

~

.•

U

B
(il
~

Zapisało się przeszfo 20 siłaczy świata.

@
~

Małorosja

~
~

@
fili)

Wszechświatowo-uznany atleta

Rostow

STAROSZWILI Tyflis

@
@

t\ONFEDERACJI BARSKIEJ, pióra znakomitego naszego pisarza
WALEREGO PRZYBOROWSKIEGO

~@

STRIUM

@

Jekaterinosław

Przed walkami paradny pochód wszystkicl1 atletów.
Początek o godz. 8 i pół wiecz.
Anoas. Jutro Wielkie Przedstawienie. w niedzielę:
2 Przeds-tawienia. Dzienne o godz. 3. Wieczorne o g. 8 1/..

„LISTY Z MOJEJ PRACOWNI", „ODGŁOSY OSTATNICH DNI".
i "Z ZA KULlS DYPLOMACJI" (kroniki społeczne i polityczne).
Powieści i nowele oryginalne i tłómaczone. Wspomnienia wie!kich rocznic narodowych i Rocznice wielkich zmarłych. Pódróże
i Opisy. Wiadomości przyrodnicze, Poezję, Humorystykę.
Co miesiąc prenumaratorzy otrzymują bezpłatnie tom powieści,
podróży lub rzeczy naukowyab.
KAŻDY ZESZYT JEST BOGATO ILUSTROWANY.

®

®

DONALD

Pod redakc; ą

z dniem 1-ym roku bieżącego
„ZIARNO" drukować będzie powieść historyczną z dziejów

~

Student-amator

RUCZKIN - MAK -

roczme.
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~

@

Dziś walczą 3 pary
CHORUNŻENKO _ TOMSKI

~

al!

....

@

Honorowa wstęga, ~łote srebrne
i bronzowe medale

Ptyotdułe_m_

,,CJgniem i

Reprezentant na Łódz, Księgarnia St. Olczaka,
Mikołajewska ;N2 20.

1lo

Chiromantka P. ABRAMOWNA

~przeaariia

Na najwieksze

wiedzieć każóy człowiek.

niebezpieczeństwo nautamy

sie czesto jedynie

dlatćao, łe

•ie posiadamy na;elementarniejszego pojc:cia o tero, jak Z:yć na lety, a żehy ni; cho Dla zaznajomienia ogółu z najwainiejszemi wiadomościam i lekarskiemi.
ai("by długo ży ć i cieszyć się zawsze dobrem zdrow.ew. wydala Ksi~
•arnia Popularna nader praktyczne dzisło pod tytułem:

!ować:
t takie

JNaJ·nowszy lekarz Domowy"

D-ra. Mli\ler~, czyli ksią.ika
H
o zdt owym 1 chorym czło•ieku, najb ) l)alszy zbior udo.;konalonych starych i nowych środków domowych
; rodzaj ó w p rzyr odo leczni czyeh na w szystk ie choreby, opracowany przez znako mitei;o dokto ra MO.llera,

\\f~1·no'·'SZY
1ft11~rz
n
"'&\~

"j~ llł

:i.omo'··y''
U
W

D~r~
Miill~ra stano~czo p o.
wm1en zna1do wać s1e w kal:-

dy~ d „ m ,1. a . przedew szy~tki t>:n pol.ec arny. go. w~zy>tkim matkom, pod ktdrych
1
.·ktem •Jl"'' " un~41n .,,„a;du;e ~'~ dziatwc:. t. ltcznt dornou:.m cy nadel' cenne rady
ua przen'. ~•.e '"'Ypad~. i zawiera powyższa ks ' ą.ika. W okolicach, gdzie o lekarza
j ~ st truci~o a ~p~e'!• m11jduje się daleko , to „NAJNOWSZY LFKA.RZ DOMOWY"
D :·li .Mal;!!·a !"st pro,...dziwym zbawcą. w nie sl częściu.

Do nabycia w „KSIĘGARNI POPULARNEJ" w Warszawie, S. to Krzyska
,..;.. 4:2, oraz we wszystk ich k s ięgarniach w \V:i rsza w ie. na p r owincji i za granic&
Cena 60 kop, z przesyłKą 75 kop.
rl535-3-3

1160 -2 -· 1
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P~ . fłEitflfłGEfł
\{' y ko
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dcroby dam::;k iej. in ęs irn:j i d :~ieci11nej btz prucia, oraz
dy \\' anów, tiranek, pc rt}er, chod11 ików i t. d. punktu.
a.1nie i po c~nach um iark owanych.
-~,--
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y w a \'. szel!dc zlLcenia w zal\res sµec ialno: ci
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· ł
·
.• b
zą •.:e , 13 ·u o: pranlf.: c 'em 1cz1 1e ! T?. r owani e gar-

d

przy stacji kolejowej w Sieradzu.
u właściciela domu,
Jana Peszla, w ~ieradzu. 241 ·4
Wiadomość

Potrzebny jest

LOKAL
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kantorów fabryczny
charakterem pism
pisaniem na maszynie, poszuku
odpowiedniego za jęcia w ban~
lub kantorze fabrycznym. ReJ;
rencje pierw szo rzęd ne. .taska~
oferty ~ d· ... 999". w rf' ·• . .. K!1 ri~·

AA

Potrzebny

~rawiec-zaluojci~
na wyjazd,

s

2:;:, . .1 -1
W) b:.Jr ,sl~ z.
dOb.il .:![Tii !:>',V ia,

\Viei!d

•

Z

ct waml p oleca Centrc:J ny Kantr.

rekomendacyjny, Piotrkowska ·
221-10-1
ramofon koncertowy, 40 1płJ
sprzedam za bezcen. W idze~
ska N<J 40 m. 6.
145 ~ 2ebie sprzedam tanio: kreden.
stół, biurko na szafkacl
otoman~ dębową z półką, łóźk
d~bowe, szafy, tremo, łóżko żt
laznę z widokami, zegar, lampi
krzesła. Nowo-Cegielniana ~ 2
ITI. 3.
222-2-2
aufzyĆ1e1k'Ujęzyka polskieg
udziela lekcji literatury i h
storji. Piotrkowska J/2 53,. 1H
piętro, od 1 3 godz.

N

78- 10- 1

P

otrzebna dziew.czyna, lat Jr
do dziecka. Zgłosić się: u
Wesoła Ng 8 m. 1.
228-3-

s'

fd~p spożywczo-dysfrybucyjr,
do sprzedania, Sosnowa .M
246-3-1
aginął kwit lombaraowy 2 g
Tow. za .Ni 224082. Zastrn
żenie zrobione i takowy je.st ni·
ważny.
243-3- 1

Z

l<arta od paszr>ort
z fabr. jakóba Szmu
lowicza, na imię Ju ljana Kani.
245-1-1
aginąt paszport, wydany z gr.i
Z Skarzyn, pow. tureckie JO, gu
kaliskiej, na imi~ Micha ta Sz
mańskiego.
241-3-1
aginęła
lrnrta od paszporl
Z wydana z fab ryki Szwarcszulc
na im ię Reina Lorentza. 248aginęła
l\~ rta oo puszport
z wydana z fa bryki Pozw
skiego, na imię Anton iego Kii
czaka.
249-1-1
aginął paszport, wydany z grr
Z Kleszczów, pow. piotrkm
skiego, na imią Elżbiety Niemie
czek.
250-3-1
aginął paszport 1 zaświadcze
Z....:rie, wydane z gminy Mokotó
gub. warsza·"'·skiej na imię Ame
i Karola Fechtów.
216-3
aginą_t . 5- miesięc:w y _bułdo.
masc1 mcrengowatei, us,
obcięte.
Uprasza si~ o łaska\\
odprowadzenie takowego na L
Srednią NR 71, do p. Halpern
za nagrodą. Nieprawy posiad3:
pociągnię ty będzie do odr>owi·

Zwydana
aginęła

chrześcjanin, na dobrych warunod 1 lipca r. b 1 składający sie kach. Hotel Manteufel N2 29,
z 30 pokoi dla zakładu nauko- od 8-9 rano i od 7-9 wiecz.
wego - na przestrzeni od ulicy
Tylko do 28 stycznia., r. b.
Sredniej do Głównej, Konstanty252-2-1
nowskiej do Anny.
Oferty pod lit. "Szkota" składać
W-mu Meierhofowi, ul. Piotrkoww Krakowie
ska ~ 48.
r202-3-1
będzie od 1 I utego 10 miejsc wol- - - - - - - - - - - nych dla dzieci od lat 6 do 121
Po raz pierwszy w Kró. mających uczęszczać do szkoły
lestwie Polskiem.
elementarnej lub przygotowaw·
223-3-·
""'
t!
•
czej, albo tei do I i Il kl. Gim· dzialności sądowej.
„.-e„~aCJa
nazjum realnego im. X. Stan. zaginął pasz.pun, wyd any z gm.
z l!łamburga.
Konarskiego z prawem pubny Radogoszcz, pow. łód
Pan Kisiwatcki zadziwia publicz- licznoś c i , przy samTym internacie kiego, gub. pioti'lrnwskiej . ua im
ność swymi eksperymentami wdzie- istniej ący cli. OPŁA A miesięczna Władysława Kowalskiego.
.....
dzinie telepatii (przenośnia myśli). 40 rubli. Informacji udziela Kol213-3-3
i:::
Wszt;dzie ogromne powodzenie;
legium
X.
X.PiJ'arów
w
Krakowie.
d
s · ·· · k
powodu wyjaz u jest wars
-o
Panna Alice ze zwaJcarJf, Ja o
r203-3-l
~
medjum i kolesalna dama w trzech
tat ślu:>arski do sprzedar
.....
państwaeh premiowana. w ł..od1i
Do Warszawy
zaraz. Wiadomość Rzgowaka '
..S bardzo krótki cz.as . Zadne sztuki
(śl
·)
2J8 '
~ tylko zj11w:ska wzbudzają.ce, roz.. przyjazdy zbyteczne I
usarma •
:;
~ ., myś!Rnia -Otwarte codiiennie _od Załabvilrni~ sprawunków w f!rmacll rol- z~ginął pa"zport. wydany z g
o I 3-11 g. wieci ., P i otrkow~ka 18. niczych, !;.ttadlow_ycb, p rzemy~(c>w)'dl.. u..
Z~kł, pow. turecłdego , g~
Dyrekt or; KA.RDl.NAU>W. teruów w t>iurac:.b.. zJece.ri „ ~sób pl:)'» ka11~k1ej., na imi~ Barbary Pias:'
Zmą.ch~. >.cy; IZY~)QROW.
watnych .
"V4lłS~AWA, '(•m.łel>**1,
246--J
1

WJnternacie X. X. pijar6w

„

j..eafr

Yrainia chemiczna i /arbiarnia

SZTĘRN, Wschodnia 6~ ru. 18.
P i zy jmuje codziennie.
Kaide mu odkrywam fizyczny, materjalny
duchowy ś wiat człowieka,
230-2-1

HOTEL

dom murowany i 2 ogro1y
oraz sklep,
o iem powinien

Żelazem".

Przedpłata kwartalna „Ziarna" wraz z dodatkami miesięcznymi
bez oprawy wynosi w Warszawie rb. 1 k. 25, na prowincji i w
Cesarstwie rb. 1 k. 50, za granicami kraju rb. 2.
Adres Redakcji: Nowy-Swiat IO.
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w

l; : . .

większych
z ładnym

-

Z 12 dodatkami

z udziałem całej trupy na czele nowych debiutantów.
2·gi dzień wielkiego wszechświatowego championatu
Francuskiej Walki zorganizowanej przez znanego w
Rosyi i za granicą profesora atlety A. W. Kazakowa
dla zawod~w~c~ atletów wszechświata na mistrzowstwo
na całym sw1ec1e.

roczną
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--, A

RYNEK TARGOWY, przy zbiegu ul, Cegiemianej i Dzielne:

@
@

polsk., rosy :s:,,

Łódz;kie~o·-.

@

W czwartek, dnia 26 stycznia 191 t roku, •

Zt: ,:i lJ]\JiliU.~ • . '~

praktyką

ZIARNO"
~ Zmu:y . Cyrk A. Devigne @ " ~
. r_ . . Rodz~n Pols~ich.
G
II
I
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1000
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miłej pow i er zch ·. x ności potm
na zaraz mo1lm .t: ze znajomr
ścią języka niemieckiego. Rtlt
rencje po żądane.
Zgłaszać sie . E. ~ rr: "·, t_; ·:"'. '
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Od chodz
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lub !11ol.

.M 59 m. 3. Szwajcar

~~--~--'-Ą_'~d-n1__,p~o-w_s_ze_d_n_ie__________t1------~--------~-W....-,....,,.d--n-.1.---ś--w.,,-1_ą___e__c-,,-~---n-e__________~rano

~z e d .... 1d:;1

do s

p rzy ..!l·'ł„ić do s p ół' k i, ma
1
1500 "U '>li. Pier wsze ń st wo ·
in teligen1.1ei pani. Mikoł'aj ews

··
Z

Z

I

- - - - ---

-----·- ·---- -·-w·-d'rukarrlf"~r

. --· - -

~~~:--3 = ~~~~ ~„.

.K81'itZJi.łi ~hOit.nia-V-

• :48-6-l

kic:j.

Re~~"!r 9d~wied~iłilii.v

.
M. ao11ifi\Qy

H~!:..

