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Prenumerata w Łodzi wynosi rocznie rb. 6, półRedakcja i administracja •Nowego Kurjera Łódz
rocznie rb. 3, miesięcznie kop. 50.
mieści się w lokalu przy ul. Zachodniej 37.
Za odnoszenie do dO'llU ' ub przesyłkę pocz:t
Interesowani do redakcji zglaszać się mogą o.I
.
. 'ą doilcza 1e 2.0 ko ,J. rn i e3ięcr. 1ie.
11 do 12 w połudoie i od 6 do 7 wiecz.
j: Zet przesyłkę za~ranicę dolicz<.1. się 60 k. mie3ięcznie.
Administracja otwarta od 8 rano do 8 wiecz.
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Kasa sprzedaje biiety w cukierni \V.go
trzedsta:wienie poprzedzi prelekcja W. Feldmana. Nowa wspaniała wystawa. lluatracja muzyczna z preludj~w Chopina:
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Z prawem wydawania patentów nauczycielskich,
uczenie i uczniów 1 września. Lekcje rozpoczynają się d,
Personel profesorski, oprócz profesorów Rudolfa
Dworzaczka i Stanisława Nirnstejna zostaje powiękswny
prof. Henryka Melcera do klasy fortepjanowej, i

Szlezygierówny

cło

!<lasy śpiewu ~wego.

otwiera wpis dla
14 września.

Strobla, Alojzego
przez zap:·oszenie
prof. Józefy
229 3 1
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znajduje się pod wpływem szczupłej
grupy hakatystów łódzl(ich i że to oni

w formularzu

wyznanie nie•

miecko-katolickie, aby w ten sposób
tego i owego nierozważnie wprowadzić

w

błąd.

i

rI076- 0-1

po wielu zapytaniach, powfodziano mi,
że magistrat Jódzki w sprawie szkolne 1

wymyślili

tańc

w 5 akiach, zo

•

Kasa dzienna od 26 .sierpnia sprzedaje bilety w cukierni p. ·M. Ulr!chsa. róg ulicy Zielonej i Piotrkowskiej.

SzRoła k\uzye;;-~ ar11 I~ojanow:aii~j ·
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głośna komedja

I
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____

-oWobec zwycięskiego pochodu ma•
łorolnej ludności polsh;ei w Poznańs!dem,
rozkupującej w lot wiG:\sze ma1ąLki w
drodze parcelacji, hakatyścj oddawna ju;t
aby wydano speqalną
któraby położyła
!<res dalszemu dz i ałaniu polskich ban ...
ków parcelacyjnych, paraliżujących dzie•
ło kolonizacji µrusi<iej.
Ustawa ta, zapowiadana od dłuż ...
szego czasu, weiść miała pod obrady
sejmu w obecnej sesji. Zdaje się jednak,
że rząd zdecydował si~ na zmianę po•
przednich projt:któw i przygotowane ma•

nalegali na
ustaw~

rząd,

parcelacyjną,

mieście, który nie umie przyspieszyć buNAJSl<UTECZNIEJSZY SRODEł<
. jest to podobno pop ros tu putapk a,
usuwa
dowy kanalizacji i wodociąr~ów, który w którą mają wpadać polacy, którzy
piegi, pryszcze, opaleniznę, nie umie zająć się porządkiem i trwałem znają jętyk niemieclci, i„: następme pła
wągry, czerwoność twarzy
zabrukowaniem chociażby pierwszorz~-' cić podatek na szkoły niem1ecl<ie. a nie
ii wszelkie plamy
dnych ulłc miasta, który„: codziennie na polskie.
spotyka się z zarzutami niedbalstwa o
Ze szczupła grupa hakatystów łó iz.
dobro miasta i nic sobie z tego nie
kich, którzy zapominają o tern, że w terjały, jako zbierane pod kątem widzewynalazku aptekarza
nia polityki untipolskiej, uważa za nie„
robi.
Łodzi nie powiewa sztandar pruski, chcą
Jana Niwińskiego.
ma- sztucznie powiększyć swoje słabe sze· odpowiednie, zamierza1ąc natomiast opra•
Zdawałoby się zatem, że ten
cować ustawę, obejmującą całe państwo.
~la unikni1cia naśladownictwa, ka!de pudełko gistrat wogól~ o niczem myśleć nie regi, dz!wić się nie można, ale dziw i ć
Pisze o tern rmanowicie • Ver. Berl.
uopalrzona jest w plombQ, na której znaj- chce.
się należy, że magistrat m. Łodzi po- korresp. ":
Byłoby to m niemanie błędne.
duje siQ N2 204 i nazwisko wynalazcy
zwala sobie w formularzach narzucać
„ Ktoby sądził, że ustawa parcela~
magistrnt miasta Łodzi wyznania nieistniejące, wymyślone w tym
Przeciwnie
ma się tyczyć tylko Poznańskie·
cyjna
Jan Niwiński.
Prus Zachodnich, ten jest w
i
go
pomysłowy.
bardzo
jest
jedynie celu, aby jedna cz~ść ludności
Sprzedaż w aptekach, składach aptecznych
błędzie. Rząd nie myśli o specjalnej
powyżej Łodzi była znowu w dziedzinie szkolni•
i perfumerjach.
Oto we wspomnianym
ustawie parcelacyjnej dla kresów wschoformularzu znaj du jemy rubrykę, w któ· ctwa skrzywdzona przez drugą napły
dnich. Ma to być raczej ustuw 1 oho·
rej właśi:iciel domu ma w skazać, jakie· wową, a tak nieliczną.
wiązująca dla całego państwa. OJ lał
Kalendarzyk.
sześciu zbierają do tego potrzebny
już
odatnik.
p
dany
jest
go wyznania
Praktyki, jakich w zakresie szkolni·
materjał, który się jednak przestarzał
Pyta więc magistrat, czy ten poda· ctwa i opodatkowania na rzecz szkół
i o nowy i:iostarać się trzeba. Z tego
Sroda, dnia 30 sierpnia 1911.
doµuszczają się niełiczrn, lecz wpływo..vi
wyznania:
jeat
tnik
powodu uważać trzeba za wyklu·
to
O z i ś: Róży Limańsidej.
hakatyści łódzcy, oburzają. liczne szeprawosławnego?
aby ustawa ta mo,gła być prze•
czone,
Jutro: f<a :111 !i l!..!a '.'.
dłożoną tej zimy sejmowi, bo czas
regi uczciwych memców, którzy 111emcaewangelickiego ?
do przygotowania jest niewystarcza
m1 będąc, szanujq prawa Judności pol·
niemiecko-katoiickie go?
jący".
sl\ieJ i me chcą wcale drażnieni~ nara·
rzymsko-katolickiego?
Wiadomość powyższa wzbudza VI
Patrzę na ten formularz i oczom do wości, nle chc<s naszej krzywdy.
kołach hakaty stycznycł1 wielkie ubolewawłasnym wierzyć nie chcę. Słyszałem
Hakatyści są od tego ha!rntystami, nie. Spodziewali się or.i bowiem nie
i czytałem o rozmaitych rzeczach i wy- aby pozwalali sobie na praktyki niedo- ustawy parcelacyj1 ej, lecz u::;tawy znaniach, ale o wyznaniu niemiecko- zwolone, ale ma~istrat powinien stać przeciw parcelacji.
katolickiem w odróżnieniu od rzymsko- nad stronnictwan1i i ponad interesem
lrntolickiego, nie słyszałem nigdy!
hakatystów, powinien być bezstronnym,
Magistrat miasta Łodzi rozesłał wła·
Co to ma znaczyć to wyznailie„niemie- j jeżeli ~aiil Di~ .db~ 0 i.ileresy ludnOŚ~I • 5lz~n1'1
";I „.
łcicielom domów do wypełnienia forl
t Uti ,l
M
n
~
Uu
,,
pr.c;ym:j
pow1111en
nte
poLl<leJ,
rdzennej
i
cko·l~alolickie"
lllularze spisu osób religji chrześcijań
·
·
lm.:ywdzen:a
ich
·
do
dopuszczać
mniej
O takie wyznanie napróżno by
skiej, które win11y płacić podatek na
W dalszym ciągu otrzymaliśmy na&
utrzymanie szkół rosyjskich, polskich i podpisany na odezwie magistratu, pan przez szczupłą r.arstkę ll~katystów. .
stępu ; ące listy rubot11il<ów w sprawie ich
prezydent Pieńkowski - pytał w caniemiecl~ ich.
To też mniemamy, że r. prezydent udzicilu w "Dniu ubogich".
Niem·
w
jeżeli
gdyż
,
Niemczech
lych
nie pozwoli, aby z formulaPieńkowski
Formularze te rozsyła ten sam ma·
Robotnicy:
wyjest
to
lrntolikie.m,
l'to
jest
czech
wprowadzon·) nieistniektórego
do
rza,
gistrat, który, rozporządzając olbrzymie
A ntolll Drozdowski, uczeń mJnter·
jące W}'wan'e religijne, wy51;uto wnio·
rni dochodami, dotychczas nie umiat znania rzymsko-lrntolickiey,o.
skl, Składowa nr. 21 11'. 34.
sdwdliwe dia l uduości . poh;t„ie:.
ski,
Zi<ąd że wię.: magislrc.l lódzki W.V·
Regina Jóźwiatc, 1Tow.)·Zarzew.;l<a
zdobyć się na wyszukanie środka zapro·
F,
nr. 44.
wadienia jakiego takiego pQrZfldku w myślił t~ różnic~. ui~dzie nie istniejąca?

a~ła

ao

fu>arzy

H. H. T.
a magistrat łódzki.

u "

u"ngich" ohntnicy

nr.
nr.

nr.
nr.

Derwisz dal mu cenny plerścieó.
- Oto klucz do rozwiązania zaHeiena Ostrowska. ul. Południowa gadki. Oddaj ten pierścień człowiekowi
Stanisława Miszczak, ul. Ogrodowa
naibardzieJ dalekiemu ci.„ Wtedy zrozu„
nr. 38.
27.
tniesz.
Julja \i/ojdon. ul. Konstantynowska
Powiedziawszy to, zrobił kilka kro65 m. 27.
Stanisława Ficińska,

ul. Ogrodowa

Stanisfaw a Ignaszewska,

5kładowa

nr. 25.

32.

P. Kint. Rozwadowska 14.
Józef Fuks z niciarni w \ !dzewie.
Eugenja Raczak, ulica Łaglewnicłrn

1· F. .w~iemczech„

29.

Bronisława

Dudek, ul, Piotrkowska

ków

i

Mustafa

ni a.

znikł w krzakach prędzej, niż
zdązyl ocłtnąc si<; ze zdziwie~

Obejrzał pierścien; w życiu nie wi„
dział cenniej5zego przedmiotu. ·Co za

Na tle ogólnego wzrostu i rozwoju, gra kamieni; jaka wielkoś~.
daje sii: zauważyć w partji niemie·
jaki
Rzeld do siebie;
Stefan Doorowolskl, P~saż Meyera
polska organizacja soc.•demo!<ratyckiej,
nr. 10.
- No.„ zadanie niezbyt trudne.
czna w Niemczech, będąca szczepicul\ą
Ruszył w podróż. Na wielbłądzie
tej wielkiej organitaCJi', stale więdnie i
Szanowny Redaktorze!
prowach:i iywot suchotniczy tyllw dzięlH priejechał piasczystą, martwci pustynie,
jesteśmy stanowczymi przeciwnika- zasiłkom z przepełnionej kasy partyjnej przeprawił się przez góry. lodem po·
kryte, narażając co eh wiła życie. przemi fi1antropji.
niemieckiej.
płynął wiele rzek szerokich, przedarł sita
Na głos jednak tych, l'l6rzy twier·
Podług ogłoszonego świeżo spra· przez lasy
dziewicze, których gałęzie
dzą, że jest to objawem "niczem nieuza- wozdania liczba członków polsldej ari sl{Órf;ł, przeprawił
odzież
mu
szarpały
sadnionej niechęci robotnika do inteli- tji socjalistycznej w Niemczech nie tylgencji", odpowiadamy, że jest wprost im si~ nie zwię:m:yła w ostatnich cza- si~ przez ocean bezbrzeżny i wreszcie
stanął na krańcu świata, sród pól po-

kamieniem w psa cudzego. Czyt niebo
nie stworzyfo takiego osła po to jedy.
n·e, aby ukarać :l:onc: Jego?! Blada mi'.
Biada I
ny pierścień derwisza, mówiąc:

-

Masz

l przet

rację.

cały dzień

chodził

uśmie·

chnieLy.

Zapisał sobie:

f09 m. 2.

przeciwnie.

#

zrozumiał coś.
Uśmiecirnął się i oddał tonie cen„

1 nagle Mustafa

jest

-

Prawda - to nasta czaHka. lecz nie widzimy Jej.

tuż, bliska.

Mustafa potem otrzymał im;zęśi;ła
·

w ni~i>ie lecz nie na ziemi.

Wiadnmo ~ci ogólne.
O Z

zu

luc

n go.

.Gołos Moskwy" zamieszcza w dalsi.ym
pewien
Z inteligencją gotowiśmy iść zawsze ubytel< członkó\Y w porównaniu z ro- krytych wiecznym śniegiem, gdzie pano- ciągu swoje sensacyjne rewelacje o kon·
razem. ale nie żebrać, nie zbierać co ła~ ldcm poprzednim. Jest to zresztą objaw wała wieczna noc, i tylim gwiazdy u· ferencji partji s.-r. w Paryżu. Za ścisłość
rzyły się w niebie nad pustynią Jodow<i.
ka tego, co nam się słusznie należy.
tych informaqi oczywiście nie ręczymy,
dostatecznie znany -- powiada „ Dz.
Zmęczony, obdarty, niepodobny do
Racz przyjąć wyrazy szacunku itd. Pozn." -- że w społeczeństwach, wal·
podejrzanie bowiem wygląda takie uświa·
czło
sl{óry
w
za;;zylego
ujrzał
siebie
Pięciu robotników.
domienie w sprawach bardzo konspira·
czących wszelkiemi siłami o zagrożony wieka, IUóry grzał sii: tJrzy ognislrn.
cyjnych.
Pr z y p. Red. f(.1botnicy ci podali byt swój narodowy, doktryny kosmopo1\i\ustafa przysiadł się do ogniska i
Podobno ostateczny program dzianam swo 1c nazwiska-wypowiadają wi~c l1tycznego socjalizmu nie znajdują zbyt
prze1ywai11c zadumę człowieka, który łalności partii ma być opracowany do•
twoje zdanie otwarcie.
podatnego gruntu dla swego rozwo ,u.
nie zauważył nawet jego zbliżenia, rzekł piero na zjeździe w czasie wiosny 1912
„Polslrn prasa ludowa, pisze da- doń:
r.: co stało się na skutek nalegań deleSzanvwny Redaktorze!
lej "Dzien. Pozn.", zwłaszcza na
- O czem myślisz?
gatów z Rosji, którzy oł_>awiali sie zbyt
Czytając artykuł Pańsld p. t. 11 Ro~
Oórnym Sląsku, w Prusach Zacho·
Człowiek zaszyty w skóry drgnął, teore\ycznych uchwał, podejmowanych
botniq ", mus;r.~ odpowiedzieć krotko:
dnich i na obczyźnie spełnia nale- jakby ze snu zbudzony i rzeki:
przez grupy emigranclcie i odw9łali się
ja. jako robotni1;; 1 udc;iału bra:: nie możycie swbje zdania i zwalcza ener-:-- Mysię, ciy jest coś tam?
o,; mji ~rup miejs~owych w Rosji.
do
gę i nie powinienem, wobec tego że niegicznie wszelkie kłamstwa i oszczer·
Wskazał r~ką na 11iebo.
Rozwa:t.ano na konferencji kwestie
uawiśc1e.i µa4am ao tych panow i pan
stwa, jakie agitatorowie socjalisty-- Za gwiazdami! - doko(iczyt
Delegaci rosyj ·cy sprzeciwili się
terom.
'1obroczyn~ów.
cwi · rlucają na nasze społecitdi·
jeśli tam nic niema - cią · iakoby s10sowanru ob cnie aktów teroll()
K. j ancza k,
stwo i 1eL~O przedstawicieli. U na.>, grntł znów - to jakże głupio żyję tu. rystycmych, a to ze względu na brai\
w r się 3twie, kraj u pr?e rai111e rol- tai. Czę>to chciułbym zrobić cos i na- odpowiednich ludżi i środ;ców. Są wpra11iczym, niebezpieczeństwo soc;ali- gle \m.ychodz1 mi myśl· do głowy: <J. wdzie dw bojvwe oddliały lotne, ale
Szanowny Redaktorze!
styczne nie jest tak wiełli;ie jak w jeśli „tam" coś Jest. I porrnca1 i chęć są za słabe,
b1 alt I Jdił mógłby dopro·
Czylając w poczytnem Twem piśmie
ognislrnch wielkiego przemy;;łu, ale czy1rn, l<tóry sprawiłby mnie przyjem· wadzić znowu do prowo:cacji.
!Isty robotników. co do udziału w dniu
i u na:; należałoby, zwłaszcrn wo- 11osć. Codz1eun1e modlę się dwie goCo do sprawy Azefa, m 1ak mieli
„kwiatka" ,i różne ich wywody, ośmie
zbliża1ących si<; wyborów, po· dziny 1 pJaczę ··i szlo„han 1 serce bije
bec
niby oznajmić czł nkow1e komitetu cen•
lam sic: zabrać głos w tej sprawie.
~więdć agllaćji soc}alisty1..zm:J oa- mi wtedy tdl\ ~qbko, Jak nigdy. A jesh
tralnego. trationo już na jego siad, a
Nioktórzy z robotników w listach
'Z!liejszą niż dotychczas uwagę'".
„tam" rnc niema? Zal mi straconego dwaj członkowie partji mają wykonać
twych dowodzą, iż trzeba, aby robotnik
Zal Jez, wyla11ych 1rnpróino. na nim wyrok śmierci.
l:Z;;.1SU.
w dzień ubogich chętnie ś,>ieszył z µoZai bicia serca. Może znalazioby się
Stwierdzono zły stan materjalny
mocą biednym wraz z inteligencją-i to
ala uich lepsze miejsce na ziemi.
part1i i utworzono specjalną ko.nisję dla
bardzo słuszne; inni natomiast są pfle..,
:i:iwni temu i, mając si~ za uświadomio
Twarz człowieka zaszytego w skóry rozważenia moż.liwoścl nowych el<spro·
pr1acii. f\omis;a ta pertraktowała podobno
nych, krzyczą na cały głos, by roboL11ilc
wyrażała nienawiść i wściekło ć.
z soc1alistami-maksymali:;tarni, ale do
nie szedł wraz z inteligencją, gdyż iute·
niema?
nic
tam
jeśli
A
(Bajka arabska).
bardzo 111e·
porozumienia z nimi nie doszło.
łigencJct to ich wrogowie - A jeśli tam coś jesl?
Opracowano na zJeźctzie 1 uchwaloJogiczn~.
I twarz jego wykrzy vił wyraz prze·
organizacji prowincjonainych,
projekt
no
Chciałbym się zapytać tych robo·
rażenia.
Mustafa słynąt z mądrości.
clarzy, l\ogo oui mają właśnit: za inteli- Ol jak straszne wtedy 1,ędzę ży- gubernialnych 1 powiatowych komitetó1v
- Człowiek, który poszukuje praw~enta i jak oni rozumieją słowo "inteli· dy, podobny jest do człowieka, którego cie. Tylko przez dwie gudziuy dzie11nie rewolucy1uych w Ro;,i'·
genL"?
Gdy człowiek ma robię to. co powinienem. j';!śli życie
męczy pragnienie.
O p1•awy abryczne. W
Bo podług mnie, int~ligentern jest pragnienie powinien pić wodi:, a nie zacz 1 11a sie dopiero tam. to ja1< głupio dniu 21 li. \'ietnia ubiegłego rolm ogło.
pędz~ ostatnie godziny tu, na ziemi.
szono nowe prawo o kotłach parowych.
~ietylko pan z wytszem wykształceniem, pluć.
magnat. fabrykant, lecz każdy uświado
W świetle ogniska Mu3tafa widtiał Zasadnicza różnica pomiędzy brzmienie1n
Dlatego Mustafa więcej słuchałJ nii
·przerażone oczy tego człowieka, który starego i nowego prawa pole;J;ała na
miony robociarz, który rozumie życie i mówił.
tern, że nadzór ogólny nad kotłami odąży z pomocą w sprawach społecznych.
Słuchał i tych, których uważano za patrzał na gwiaztly i pytał z j~l<1e111:
odbjęty zamiast władzy gubernjalneJ
A więc nazywając iuteligt:nta wro~iem - mądrych 1 tychJ których 11azywano głup•
- Co to jest prawda?
nośne mi111slerja, przyczem kotły stanoGwiazdy milczały.
mamy za wrogów s·1v0Lh braci-uświa cami,
domionycb rooociarzy. A co zatem idzie,
Ze łzami w oczach rzekł doń Mu- w;ące własność prywatną były pod natl·
- jeśli lampa _ mówił_ pali c;ię
zorem ministerjum handlu.
1zerzymy wśród siebie nienawiść, którn, słabo, to nie znaczy zawsze, że w nieJ stafa:
Ministerium temu polecono oddać
)ak sądzę, już dawno nie powinna mieć zabrakło oliwy. Często lampa pali się źle,
- Bracie mój! Cierpimy na jedną
uad kotłami parowemi towa·
n1ldzor
·
miejsca.
l;!dyż nalano do niej za wiele oliwy 1 chorobę. 1'J1ech serce twoJ<:: słyszy b1;;11::
Fabrykant, adwokat, lekarz, robot- knot nie rozpalił się iest:cz.e.
serca me~o. Serca nasl.e biją Jednako· rtystwom właścicieli kotłów pllrowy1.n 1
ni!{ - wszyscy jesteśmy dziećmi jednej
Każdego, l~to chciat z nim pogawi:- wo. jal\ dziwnie się plecie w zyciu. uwolnić od tych obow1 t:l\ów inspelc,ę
&iemi, i wszyscy czy mnie) ClY więcej dzit, Muslafa pytał:
PrzeszeLllem swiat cały, użeby zobaczyć fabrycwą. N!!d!Or nad kotłami parowe odczuwamy 11icuoię bliinicli, więc iazem,
człowieku naJIJardzieJ u~leK1ego, a zna· m1 w Łodzi 1 w całem Króle~twie Pol·
·- iV\oie wie::;z co 0 prawdzie?
~kiem µuwierzono prtytem warszawsioewspólnie musimy pracować uad rem,
Pewnego razu zadumany Mustafa lililem brata„.
mu Towarz. włuśc1c1eli Kotłów paroeby ta nędza się zmniejszyła. l dziś, gdy spotkał na drodze starego derwisza.
I Mustafa ze smutkiem schował
wych.
nadarza się spo:;obnosć okaiania ::;wo.
pierścień cenny, który JUŻ chciał włożyć
Derwisz rzekł pierwszy:
Jego litosc1wego st:rcc.. dla uuog1ch, wszyto rozpocz.<:ło jui
Towarzystwo
skóry.
w
na palec człowiel\a zaszytego
- Dzień dobry, Mustafo!
i;cy, 1ak jeden mąi. - bez Jakowejś nic- DolH1d mam i ·ć teraz? - my- swoją działalność i prowadzi nadzór nad
Mustafa sµojrzał zdLiwiony. Nie wi·
1ww1śc1-powi1111iś111y podać s bie dron
ślał Mu:Stafa. Na gwiazdy 11ie znam kotłami wysył jąc specjalnie zaangazo·
dział 111gdy tego der :visz.a.
1 jak l<to może przyczynić się, aby leu
wanych techników, w taki sarn sposób
drogi.
- Skąd znasz nmie?
'11iel1 „l<w1atk.a" był I.Ila nich dniem zbi:l·
l postanowił wrócić do do uu, gdzie iak dawniej organy rządowe.
zapylał
Derwisz uśmiecl111qt się
wieuh!, a dla 11as uadz1e1ą na lepszą miast odpowiedzi: ·
Niezależnie od tego mmister han·
go żona powitała okrzykiem radości.
przysz.rość.
- Myśleliśmy jui 1 żeś iginąl. Po- dlu zajmuje s1~ opracowaniem specjal„
- Co rn1.>1sz Mustafo?
A zatem robociarze powinni wziąć
wiedz, jakie sprawy wyp<jdziły cię z <lo- nych przepisów o bezpośrednim nadzo·
- Wszak widzisz! lde.
rze nad kotłami.
udział \V „dniu kwiatka".
... "',l\·o".)1
- widzę, co robisl teraz. Lecz, co ll1u t al'' U"1
Przepisy tdkie OJn-acow al zatiąo
Racz przyjąć Szan. I<.edaktorze moje robisz zwykle?
- Ci1cialcm duwiedt.ie~ si~, co to
główny do spraw fabrycznych i gorn:·
J- est praw Ja.
?I.\
usługi w .dniu !<wiatka".
JY 11stafa wzruszył ramionami.
czych, a w dniu ló czerwca r. u. Z)'•
Wł. I<„.1,
- A µo co .ci to?
- To, co robią zwyl\li ludzie: cho·
Mustafa zdt.iw1ony spojrzat na żo- sl.;aJy on;;: zatwierdtcrne ministta handlu
robociarz, Drzezil1ska 6. dzę, siedzę, leżę, piję, jem, handluję,
i.ę. Opowiedział jej o spolkaniu z der· i przemysłu.
1\łocę się z żoną„.
w1:::>zem i pol\azat pierścień cenny.
się:
uśmiechnął
znów
Derwisz
• Nowe te przepisy, obowiązujące 2
Z listow od inteligencji.
Zona omal nie padła zemc1lona.
od
- A co robisz Mustafo, kiedy cho·
chwilą ogłoszenia ich, różnią sic:
Gotowość wzię..:ia udziału w sprze. dlis1. 1 sii!dzisz, leżysz, handlu1esz. l\łócisz
~ rzepisów z dnia 30 czerwca 1890 roku
- Co za pierśc1e11:
Załamalu. ri~.;e~
„
daży kwiatka wspólme z robotnikami si~ z żoną,'.)
tern, ..f.e wydawanie zezwoleń na ustawie•
- 1 ta1.;i sirnro chciałeś oddać?
Zdziwiony Mustafa rzekł:
wyrazili w listach do redakiora naczelnie kotłów parowych ułatwiono znacz·
uego naszego pisma p1).
Ti:ikl Człowiekowi na.jbardziej nie; uzależniono ie w zupetn ści od de•
- My~lę w.::iąź: co to 1est prawda.
fabryc~nęgo
cyz1i starszego inspektora
dalekien. u.
Jakób Rodstadt, urzędnik !Janku, Szukam prawdy.
Zona chwydła się rękami za głowę danej gubernji.
- Chcesz wiedzieć, co to jest prawz małżonką Adelą, ul. Konstantynowska
da? - p) taf uśmiechając się w dalszym i zaczęła ję::leć głosem, jukiego dotąd
nr. 57.
uigdy 3eszc;~e nie słyszał Mustafa:
Zenon Tymiński, ul. Składowa 25 ciągu derwisz.
--: Ctyście widzieli takieso durnia?
_ Ze wszystkiego, co wiem, to
m. 18.
świata.
to Dostał tald cenny pier5deń. Brylanty,
Bronisława Strykowska, ul. Długa wiem najlepiej, że pragnę wiedzieć
szafiry, rubiny. l zamiast podat owl!ć go
najbardziej.
M. 37.
żonie swej, wlecze się na koniec świata,
nasza czas?:kJ!
i - Prawda? To _
Urszula Tymiń3ka, Składowa nr. 25
aby oddać skarb Laki„. i to komu?
O Ust b. ·róla. „Dautsche
_ Co takiego?
ni. 18.
Zlt1J." . wydrulrnwała w tych
Monta~s
dalekiemu,
na)bard?:iej
Czlowiekowi
·
jej.
niewidzisz
a
_ Jest tuż, blizko,
Helena .L.indner, ul. św, Anny nr. 24
niby
tal~i~
pierścień
mu
Rwcić
obcemu.
'b - ~r9l~ pgrtugal~l~i~go Ma·
}ist
dnfocl1
tego!
rozumi"'m
N~
m. ll.

sach, lecz owszem zaznacza

si~

Muslała i jego żona.

1

Ze

NOWY KURJEK ŁOOZ!<I -

.N! 13.

ni..lda

do

pewnego znanego finansisty

a i l f~ ielskie~o. W liście tym Manuel pisze,
i e sprav. ę rostytucji monarchii w Porl., ~alji wziął w swoje n:ce cesarz Wil,·el m 1 że jej nie opuści „i\olnische

Ztng." z:. u w aża z tego powodu, że je~-;::i nawet list jest autentyczny, to w kai:dym razie reprezentuje tylko opinję
to óla Manuela, albowiem, w berlińskich
kulach rządowych nic nie wiadomo o
na rzecz b. króla Ma·
':, 1olrnch <.:esarza
· uelłl.

jeżeli taki I st istotnie były król
Manuel napisał, byłby on dowodem, że
uto luól Jest przedewszystkiem bardzo
polity1, :em 1 dzieciakiem
,nii::doirzełym
wogóle. Uuyoy bowiem istotnie miał po·
uarc1e ct:sarza Wilhelma, przyznawać mu
~'~ do tego nie wolno, gdyż to oshtbia
i.'11

e poparcie cesarza, o ile go wcale

-01e

umemożi1vm1.

O

Swiętokradztwo. W kia·
00. Bazyl1anów przy ul. Zół
kiewskiej we Lwowie dokonano w nocy
~ztorze

3więtokradztwa.

Wiadomości

30 slernnla 1911 r •

3.

ca

krajowe.

+ Echa sensacyjnego are-

sztowania„ Podczas dalszej rewizji
u aresztowanego zbiega z robót ciężkich
znaleziono zeszyty za podszewką czapki
uniformowe] kw:t na złożony na stacji
kolejowej bagaż. Agenci wydziału śled
czego walizę tę odebrali i przynieśli do
biura wydziału.
Po otworzeniu walizy, w obecności
władz sądowych, znaleziono spacjalne
klucze do otwierania przedziałów w
wagonach sypialnych i zwykłych wagonach kole 1owych, przyrząd do odczepia·
nia łańcuchów przy drzwiach w przedz i ałach wagonowych i kilkanaście pie·
częci różnych lrnlei państwowych.
Badany w dalszym ciągu, złoczyńca
podał swoje właściwe nazwisko. Nazywa
się on Ła ~ hun 1 oochodz1 z Odesy. W
ro ku 1903 poszukiwany był przez policję
warszawską za kradziei u barona Sta c elberga. W roku 1905, mieszkając w
Jałcie, pod nazwiskiem barona Braun~
schweiga, oficera marynarki, sl<radł z
hotelu jed nemu z podróżnych 12,000 rb.
i wtedy podobno uc i ekł do Warszawy.
jakie jeszcze sprawy obciążają are·
~ztowant!go, wyjaśnione bę zie wkrótce,
gdyż policja warszawska n zi: słała telegramy o aresztowanym do wszystkich
miast w Cesarstwie.

do Radomia 58, czyii razem t 13
Ponieważ sołtys Ziomek niechętnie
W przedstawionym pro jekcie udzielał informacji policji śledczej, ma
wiorst.
warunków Tow. podało cenę za roz· być pociągnięty do odpowiedzialnośd
mowe trzechminutową: między Kielcami administracyjnej.
i Ostrowcem lub między RJdomiem i
Na pogrzeb zjechało si~ dużo oby•
,
Ostrowcem 30 kop., między za5 Kiel- watelstwa.
cami i Radomiem SO k 1 -.
W el<sportacji zwłok do kościoł&c.
Ofiara serwitutó~. Do· włościanie udziaJu prawie wcale nie
nosiliśmy przed Kilku d111am1 o smierci wzi~li, przygląda1ąc się tylko PQi!,r~ępQW~
właściciela dóbr Skrobaszew pod Sto- zdaleka.
pnicą, p. Adama Lipińskiego i jego 17
ietniej córki Ireny.

+.

W sprawie tej donoszą

szczegóły

nasłępujące:

Spór włościan z dworem skroba·
czewskim o serwituty datował się już od

lat kilku.

+

•••

tych książe1-. (zaiJ ieranie dubletów zakupionych na podstawie
:1 mo'hy z p. Karcze wskim miało rnie1sce 1uż
po u~tąpieniu p. Karczewskiego z biblotek1),
układ swó, z zakładem w sposób następu1ący
p. dr. Soko l nłcki zakupił. wedle tego przedsta•
w1enia rzeczy p. Zielińskiemu, wszyst.kie istnie1ące w biblotece dublety, bez wz~lędu na ich
rodzai i jakośc. nie wyłączając druk.ów sta•
rych i rzadkich; zakupił je wedle tego przedstawienia, gdziekolwiek one się zna,jdowały
a więc we wszystkich składach. skrzydłach
i schowkach tak w parterźe 1ak i na I i ll µię·
trze. orar. obok mieszkania kustosza, wreszcie z głównego składu bibliotecznego, o ile
p. Sokolnicki znajdzie i tam ieszcze druki,
Które po s prawdze:ilu okażą się dubletami, tak
że nawet .1ie, wysortowane jeszcze dublety ist•
niejące w hiblotece po r. 1910 były transakcją oh i ęte; wreszcie, wedle tego przedsta•
wienia, także t. zw. druki obce t. j. nie odnosz:v:e się <ło rzeczy polskich i to nawet nie·
katalogowanie. W ślad te~o p. Sokolnicki rzeczywiście sam wyszukiwał i wybierał ten materyał, o i!e nie był on już wysortowany. Nowv biblotekarz p. Zielińśki, mając przecież co
do zakresu uprawnień p. Sokolnickie~o wąt
pliwości. odniósł się do zfoźonego 'wówcas
ciężka chorobą kust osza. który oświadczył, t.e,
S !Wsobności zabierania części

te rjalu sprzedawanego.

Sokolnicki zakupił w r, 1910
dubletów. bo. jak sarn podał, oCo do
~rnło 30 skrzyń, za cenę 509 frank.ów.
te 1 tiansakcyi mogJa komisja zebrać więcej
wiau omości zarówno dzięki mot.ności przesłu·
chania samego p. Sokolnickiego, ~ttóry byl O•
becny 1ako 1eden ze stawia1ących zarzuty
p rzeciw ząrządowi muzeum jakoteż dziękt temu, fe w muzeum zostało ,jeszcze kilka skrzyń,
nie zabranych dotąd przez nabywct, a zatem
i:omts1a mogla skontrolować przyna1mnie1
część tego materjalu.
Musi tedy stwierdzić komispl, że transa•
kc1a ta od!Jywa się pod kaidym \.\ zglQdem
aiestosowme i niew4tpliwie z bardzo znacznem
-p okrzywdzeniem interesów zakładu narodo·
wego.
Transac1i tej dokonał p~ Sokolnicki w r.
1910 za pośrednictwem ówczesnego bibliotekarza. p. Karczewsk1cg.i, gdyż z p. kuato~zem b-ył
na takie1 sto pie, że wogółe z nim wówczas
e) P. dr.

Michał

,rnaczną llość

nie mów il.

'\Vedle zaznu1 ohecnego biblotekarza p.
pnedatawil m\ł p. 8 0 { ołnicl~'.i. przy

<'.i i:-: lińsk.iego.

p, Sokolnickiemu zost aly sprzedane tylko du-

blety i uż wysortowane i druki obce it•. ź skata.
logowane, także o ile se, dubletami, a ż !\ dne
inne, ie więc p. dr. Sokolnicki nie ma prawa
sam szukać dubletów po biblotece, lee?. ma tylko zahrRć materjał przez biblotekarzy łui o dłn
iako dublety. Prócz tego odniósł sie P. Ziel i ń
sl{i do p . Gałę :rnwskiego, który równ i e ż z a hron it, aby kupu i ący sam ksie ~ i w ysz uki'W!lt.
Zi eiińs!ti wzbronił

han"lowy.

sprawą

Włościanie skrobaczewscy do ś. p.
Adama Lipińskiego, dziedzica dóbr Skro·
baczewo, mieli zawsze jakieś pretensje
i pałali ku niemu jawmi n i enawiścią.
jak stwierGzono, zamiar dokonania
zbrodni na osobie ś. p. Lipińskiego,
włościanie żywili oddawna; tak przynaJ·
mniej zeznaje na śledztwie jeden z are·
W tym chaosie projektów zapomniano
sztowanych włościan, Franciszek Kor· o jednem: - pisze korespondent .Kur.
War.": - o niezmiernie ważnej i odaw„
czak.
Zabójcą ś. p. Li p ińskiego 1 Jego na odczuwanej potrzebie utworzenia w
córki Ireny jest Pa,weł Korczak, lat 27, Łodzi sądu handlowego. Jest to jedna
wzrostu z wielkich i krzyczących l'lnomalji łódz
włościanin ze Skrobaczewa,
µow 1erzchnosci 1 kich, że dotychczas tak ważne Ó•
średniego i 111em1łej
który po długim nam y śle, przyparty do gnisl<o przemysłowe i handlowe nie po•
muru przez pol i cję śl edczą kielecką, siada niezbi;:dnej instytucji, a jeszcze tem
dziwniejsza ta okoliczność, ze niegdyś
przywar s1e wreszcie do wiuy.

Z LITWY RUSI.

N"t e moźna 1etlnak ~ ominąć tego, że mater ; ał
s przedany p. lglowi nie był należycie zinwen!aryzowany, lecz sprzedaty dokcrnano w ten
s posób, że p. Igel wybrał sobie ks1ą7..ki z po·
śród dubletów złożonych w t. zw. „pokoju za
Bemem", poczem ryczałtowo towar ten oce·
Już ten sposób transakcyi wy klucza
ni ono.
możność należytego ocenienia i kont.roli ma-

sąd

gubernji łódzl<iej oczy~
wiście wiąże sie sciśle sprawa instytucji
sijdowyc11, które muszą być albo prze•
niesione, albo utworzone na miejscu, za„
leżme od tego, w jakiej postaci nowa
reforma administracyjna przyjdzie '1<>
slrntlrn.

+

W 'spaw;e Muzeum
Rapperswilskiego.

O
Z-::

Po otwardu cerkwi spostrzegł brat·
dzwonnik nad wielkim ołtarzem potężny
otwór, a na ołtarzu i obok. pełno gru•
rn z cegieł i tynku. M isterne drzwiczki
do cy111borJum były otwarte i nosiły
ś bdy wyważenia. Tabernacu lum było
fO ?b.te, górna część l<ielicha odkr~cona,
z wewnątrz kielicha m uszla pozłacana
wyjęta, zawartość muszli na ołtarzu wyZab61ca zeznał, ze strzelbE: już na:.ypana. Skarbonki i puszk: pr~y o la•
siąż i w O!Sniu. W Ko„ bitą otrzymał na kilka godzin przed do·
rzu były rozbite.
zienical:h guli. rbdom ~ k1ej, d0 "betha- konaniem zamachu od Franciszka l(orZ obrazu Matki Boskiej ściągnęli zło midrasza" 1,rzybyi· r:rzyjezdny żyJ, han· czaka, który następnie przyprowadził go
:zyńcy wszystkie wota, których było diuj ący ks iqżkam1 zydu wsldemi, Jarmuł do parku pod okna dworu i tam kazał
trn1111, „tałasam1" 1 c. p.
1dlkadziesiąt.
mu czatować na dziedzica.
Strzelał z pojedynki, we wsi sfaChasydzi spostrzegli śród mnóstwa
brykowanej, nabitej t. zw. sielrnczami.
n niebezksiążek nabożnych, niektóre
piecznej treści", bo świeckiej, jak na· Nabój był tak silny, że po strzale na·
przykład "Robinson Krusoe" (sic.). pod· siąpiło rozerwanie broni i pokaleczenie
ręczmk do pisania listów i t. p. Nie- odłamkami samego zabójcy.
J
Lufę z fuzji, sfabrykowaną ze zwywiele myśląc, chasydzi urządzili ognisko
czaj 11eJ rurni żelaznej, znalezioi1o w
i SiJalili wszystkie l\siążki „świeckie".
Gdy na widok „aulo-da-fe", biedo} l<rzakach przed dworem.
X Kc.ry ,n·•uio·f".te. Pisma kiGdy zapytano zabójcę, dlaczego
'1ows!c.1e donoszą. że na mocy postano· „księgarz" się rozpłakał z powodu strazabił i córkę dziedzica, do Której nikt
wienia gubernatora ld1owsk1ego, w ciągu ty, rzekli mu na pocieszenie:
- Lepiej żebrrć, niż handlować chyba nie miał pretensji, odpowiedział
iednego dilia sl<a1ano za różnej treści
na1spokojniej.
"heretyckiemi" książ ~w;ni.
ulyku · na grzywny;
- Ja jej zabić nie chciałem, ale
Telefon Kielce• Ostro- poniewaz
„ Lz1ennik Kijowski" na rb. 200; U•
długi czas stała przy ojcu,
kraińskie czasopismo „Zasiew" na rb. wiec·Radom . Kieleckie Tow. tele~ więc dłużej czekać nie mogłem, bo sit;:
500; „l<ijewskai'1 Poczta" na rb. 400; foniczne zwróciło się do wtadzy z pro· uałem, żeby ktoś nie nadszedł 1 nie zła
śbą o pozwolenie na połączenie miast
,Jużnaja Kopiejka" nil rb. 300.
pał mme.
Ostrowca ! Radomia z kielecką siecią
w O_;trow·
W sprawie zabójstwa aresztowano
telefoniczną i na urząd:>:e •1ie
cu stajej sieci telefonicznej. Przestrzeń czterech włościan, a mianowicie: Pawła,
projektowanej linj1 tlędzie wynosiła: z Franciszka i Wincentego l<orczaków i
Kielc do Ostrowca 55 wi orst, z Ostrow- Jana Gardyna.

6'I

KRONIKA.

tedy p.

Sokoln·c~{i e mu

sze50 wyszukiwania dubletów oraz

P.

dalz;abrania

robiono o to starania w sferach
wych, ale wszelkie w tej mierze
pozostały bez żadnego skutku.

właści
zabie~'

Interesowani zdaje się, nie otrzy ....
żadnej odpowiedzi, z czego
wnosić można, że sprawa ta nie poszła
ani tł pod sulmo", ani do .głębokiej iZU•
tlady„, lecz prosto do kosza ministeqal•
nego.

mali nawet

Obecnie powinna ona

wypłynąć

zn<>'

wu na porządek dzienny. Niewątpliwie
łódzki komitet giełdowy, przystępując do
rozważenia sprawy gubernj1 łódzkiej, nie
pominie i tej, bardzo ważnej potrzeby.
Najważniejszą

przeszkodą

mogą

być

organizacji i utrzymanta sądu
handlowego w Łodzi, które istotnie bę•
dą dość znaczne. Ale sądzimy, że wobea

koszty

doniosłości sprawy,
być prteszlcodą.

lwszty nie powinny

Łódź, ze swej natury ekonomłezneł.
ma do czynienia z tysiącami spraw spe„·
cialnych bardzo zawiłych, na tle wyłą•

czenia inceresów handlowych. Nie po•
siadając sądu handlowego, interesowani
muszą się uciekać do innyćh organow
sądowych.

nia owyc? nieskatalogowanych druków ob·
cych; z czem p. Sokolnicki sie zgodził i nawał
za dzie ta Voltaire'a wybrane z tych druków
obcych zaplacil osobno 52 fr.
P. Karczewski podał, że po transaóc ji ~
Iglem pozostała w „pokoju za Bemem„ na I
piętrze bardzo znaczna ilość dubletów, ż&
Igiel zabrał był część mniejszą. wprawdzie,
ale niewątpliwie co lepsze, a dalej, ze w
1ednej komórce był zbiór gazet-dubletów.
Za ten materjat ofiarowar historyk p. Artu1·
Śliwiński kwotę 300 fr., nie oglądając Jednalt.
slCzegółowo tego materiału, lecz, jak twierdz'
p. Karczewski, musiał orjentow'ć się dosta.
teczme, widząc w ciemnym .pokoju za Bemem"stosy dubletów i w komórce zbiór gazet.
P. Śliwiński jednak odstąpił od zamiaru na·
bycia tych dubletów ze względu na trudności
i koszty transportu do Warszawy względnie
do Lipska. Wówczas p. Sokolnicki zapropono„
wał p. Karczewskiemu nabycie ryczałtow•
tych du bletów za cene 500 fr; W czasie tel
propozycyi p. Sokolnickiego leżaly te dublety
tam gc\zie dawniej t. i. tylko w pokoju za Be·
mem i w komurce. Wedle p. Karczewskiego
nie było mowy o sprzedaty dubletów z elleJ
bibliotek1, gdziekolwiek. one sie znajdują, a w
czasie umowy jeszcze niewysortowaoych.
składano w
Dublety starych druków
oaobneJ szafce i te nie były .przeznaczone d<>
sprzedaty, or~z. wedle tych zeznań p. Kar•
czRwskiego, nie byly obj Qte transakej~ z p.
Sokolnickim i p, Karczewski nie, może ani
wy i aśaić jak one się dostały do dubletów p.
Sokolnickiego, ani też przy j ąć za to odpowie·
d z i a1nośct. \Vreszcie i dru1'i obce jeazcze nie
s:rn.ta1o gow me nie były nią objete.
P. kustosz Rużycki podał, ża p. Karczew•
ski przedstawił mu propo:tycjt sprzadania r1.~

"I u~ób 1-ro~eduta niernz
się l\cmplilrnjc, przedtuża, po·
ciąga za .obą wielkie! kosity, a niekiedy

\V

ten

znacznie

nawet dolldiwe straty, gdy rozstrzyganie
takich ~pro w przel. s<1J handlowy było
inacznem 11proszczcme111, dałoby moż
no:.ć p1 ;·-.· ś ·eszenia 1ycł1 spraw.
D,1j-,..,,; sic; tylko trzeba, że dotycll·
czas Łóoi za111edbała tak ważną potrze·
b~ i po 1liernsz~m niepowodzeniu, nie
ponowiła zabiegó.v. Wszakże wiadomo,
ż:e niczego nie można zdobyć :bez

wie-

lokrotnego ponawiania zabiegów. Mamy

w

naszem zyciu mnóstwo takich

przy•

kładów.

Jak

Brak sądu handlowego
rzekliśmy, ie::;t luzyczącą

Łodzi,
anomalją,

w

~Hrnuwczo usunąć należy, a dziś
właśnie, idedy 1esl 11a porząctlrn dlien -

któr4

nym sp1 ~wa <lo111o:;łcj reformy adminiitracy111ei, naj::;to·owu ej.za będzie chwila
'10 wwowie111a zabit:gów.
Przedewszyslkiem należałoby powo·
łat do życia komis~ę specjalną, złożoną
t prawników, kupców i przemysłowców
ktćraby oprac0\1 'ała memorjał ze szczegółowym

wyt,azem
przewidywanych
kosztów organizacji i utrzymania sądu
lrnndlowego w Ł idzi oraz przypu-szczal·
nym wykule111 liczby spraw, jakie przypadłyby w i rLcciętnyni .roc.mym rnchun·
ku eto rozważenia w tej instytucji. O to
nie będzie trudno, gdyż memorjat stalystyc:zny mogą dać inne i11styluc1e 5ą•

<1owe, rozstrzyg<.1Jące te sprawy z gru11tu łóddrn~gu, irnire powinny 11ale;.;eć Jo
kom!Jelt:nqi ~ąu0w handlowych.
1\bterjat puu:Huwowy do wielu in-

nych obl1czel1 111ógłby dać warszaw,:,ld
sąd h"11u1ow) · N em11ie1 można byłoby
ztam1ąu

zaci::i,;.1 1 1H1 ć

wiele wskazowe!<

Qtezbęllfl} LIL

= \u) 9nsłytut filologiczny.
~rupa lu!CJ:.>lych 01.>ywatelt zyJów poll·
ięła prnj~kt utworzenia w Łodzi insly•
tutu filolog~cznego, gdzie prócl przedmiotów specjalnych wyldadane uędij Ję·

Ruzda110

npomó'-~ Sł rodzinom od

zapadła na jalcąś chorobe gorączkową•
wraz z pieniędzmi. Odwieziono ją do szpitala św. Alek'
Podobno nie jest ta już pierwszy san dra.
Do dziś dnia rozdano 11,000 rub.
wypadek. Należy przeto się wystrzegać
= (p) r
a bójka roze.
-..: (k) . Przeniesieni sądu. podobnych indywiduów.
grała się wczoraj na ul. Z 1ier3kiej nr. 9 1
Kancelarja s~dziego pokoju 3 rewiru
= (r) Sz arlatyna. W domu W rezultacie raniono nofern w ramię
przeniesioną została z Passażu Szulca przy ul. Zgierskiej nr. 72 m. 9, miesz!<a Mateu~za Tomaszewskiego, robotnika,
na ul. Długa nr, l 7.
ubogi robotni I' fabryczny z radliną zło· lat 52.
Ranę opatrzył lekarz Pogotowia.
. == (k) z u1„lopu wrócił sędzia żoną z żony i pięciorga dzieci. Czworo
=(P) P1 zy pracy.
Straszny
poko1u 11 rewiru i 1>ocząt pełnić swe z nich zapadło na szkadatyni:. Matka,
wypadek
zdarzył
si~
wczoraj
przy
ul.
obowiązki.
zajęta pracą, nie może i nie umie ratonr. 51.
Pracujący przy
= (l<) z powodu nawału spraw wać maleństw. Sprawą powinienby za- Lutomierskiej
maszynie stolarsldej Stanisław Matuszw sąd.de pokoju 7 rt!wiru uaznaczonym }ąć się lekarz cyrkułowy.
czyk, stolarz z zawodu, lat 27, od·
został kandydat do posad sądowych p.
= (a) Ujęcie złodziejó • nió3ł obclede wszystkich palców
:. u praNeumark do sądzenia spraw.
Agenci wydziału śledczego przeczodząc węj reki.
(n) Komitet gimnazialny. ulicą Zawadzką zauważyli młodego żyd
Z pierwszą pomocą pośpieszył nie·
Zorganizowat się tu komitet specjalny l<a, niosącego w tłomoku rzeczy.
szcti:śliwemu lelcarl Po~otow1a.
dla po,J'.lr.:ia 110 N'?. !O gimn:gj 11 n ~ !J „ "!
Zydek zobaczywszy śledzących go
= (a) li a pi cu. Zamieszkały
wami p. Brauna. Do komitetu tego za.• · po~icjantów. zaczął zdradzać ~hęć ucieprzy
ulicy ł'rólkiei nr. 9, Samuel Bo•
pisało sii; przedtw:;zystkiem 30 organi.
czlo, lecz go przytrzymano 1 przeprorenstejn, wyjeżdżając z żoną na letnisko,
zatorów, z których kaiJy wniesie soo wadzono do wydziału śledczego·
pozostawił w domu biżuterję żony, war.
rb. Synowie tych
organizatorów są
W tłomoku były pluszowe kołdry
toki 600 rubli. Wobec powtarzających
pierwszymi kandydatami na uczniów serwety itp. rzeczy.
gmmazjum.
Badany żydeh;: zeznał, że nazywa się 51ę często kradzieży, nie schował jej do
Szulim Horn~ ma lat 18, i że odebrane kasy ogniotrwałej, lecz zawinąwszy w
(r) To • Saiiewacze "Lira • rzeczy skradł przy współudziale Heno· papier położył na piecu, myśląc że u Wczoraj wieczorem odbyło się 1-sze cha Hosiasa z mieszkania w domu nr. krył skarby w bezpiecznym miejscu.
posiedzenie komisji (powołanej przez 71 przy ulicy \Vidzew.:;kiej.
Lecz zawiódł się. bo kiedy przyjechał
ostatnie nadzwyczajne ogólne zebranie)
w tych dniach ze wsi, pierwszym jtgo
Wobec zeznań Horna wszczęto po- !<rokiem byto zajrzeć,
w celu zbad{lnia obecnego stanu towaczy biżLlterja
szu\'iwania Hosia:;a i aresztowano go na znajduje się na miejscu, lecz z przera·
rz.ystwa.
Wybrano na przewodniczącego oraz ulicy Podrzecznej. w chwili, kiedy sprze- żeniem spostrzegł żl! jeJ
am niemaJ
powierzono
kierownidwo ·przez czas dawał przekupniom rzeczy skradzione. Zrozpaczo11y zwrócit się o po .•1oc do
Odebrane rzeczy, ztodzieje skradli wydziału
działalności komisji p. Kołaskiemu, na
śledczego,
którego
agenci
z
mieszkania
Hersza-Moszka Dobreckie- stwierdzili, że podczus nieobecności mat„
sekretarza powalano p. Rusina.
go i przi:dstawiają one wartość 150 rub. żo11ków Borensteinow, mieszl(anie ich
Pódzie!ono czynności poszczególnym
Skradzione rzeczy. oddano poszko • było odświeżane prze~. malarzy i w tył!'
członkom,
poczem przystąpiono do

=

=

pracy.
N~stępne posiedzenia komisji odbę
dą się w czwartek 31 b. m. i w sobotę
2-go września o godz. 8 i pół wieczor.
w lokalu własnym ul. Pańskiej nr. 68

=

bardo

(r) Znaleziony kwit lom•
y. P. Józef Walczał< zamie-

szkały w osadzie l(aźn1ierz,

bice.

w gm.

Za·

znalazł na
portmonetkę,

w okolicy Lutomierska,

targu przed tygodniem
iyki \\Schoclnic.
zawierającą pomiędzy innemi kwit lomOr:1an1rnlo1zy zwrócili się już z od- bardowy. \Vlaściciel hvitu zechce zgło
powied111,1 µ1oślJą do kuratora war:,zaw. sić się do znalazcy, lub do redal<cji
Qkręgu 11aukowc~u.
.Nowebo ł<urjera Łódli\ii;go• po odbiór
= \kJ Osolili te. Z urlopu po· ::;wojej własności.
wrócir 1t. radca sL. p. Moskin, prezes
WYPADKI w ŁODZI.
Zjazuu ::;1;dL1ow pokoju.
- Adw. przy~. P101r l\011 pow1 ócił
(k) radzież puszki z .

=

0
wczasow ic::tn1ch.
tiarami. Wczoraj 0 fłOdz. 8 wieczór,
= (h Ofia111 a na po{llorzel· do hotelu „ Polskiego", Piotrkowska nr.
có • \ czur~J przed połudnniem ze- 3, przybyt Jakiś elegancko ubrany mło·

&

brał :>1ę

się rozda- dy człowiek prosząc szwa)cara o pozwoµogorzelców z lenie zatelefonowania.
Gdy szwajcar się oddalił, nieznajo-

zajmujący

komitet

wanie111 tapou óg

c.lla

Bałut przy ulir.).' Złotej.

c1ałtowo tych dubletów, które miał nabyć p.
Sliwiński, za ceną 500 fr., oraz że, polegając
oa opinii tegoż jako bibliotel{arza, zgodzil ~ię

da

tę

pr opozycy ę.
Tak.ie zeznania otrzymafa komisya co do

~&.kresu umowy.

Dale 1, wedle pod• nia p. l<urczews 1·iego,
nie znano nawet w pr1. ~/bl1że niu Ilości tomów
objętych l<i. transakcją. NadtJ tylko pewna
częśc była

oznaczona pko dublety piecz(jciq
lub napisEnn, bo reszta żadnego oznaczenia
nie miala 1 a'e w$zystko to co było w pokOJU
t:a Bernem i w komórce było rzeczywiście
prawdzone jal·o duulety, ozuacze1i zaś nie
umiesz;c~anu wskutek
przecią~enia
innemi
pracami.
Jul. te wy1asnienia dowodzą szalonego
chaosu. lilóry uniemożliwia nawet zasadniczą
or.rema.erę. ·o wł„ ściwic zo 'tato p.
Sokolmt:·
kiemu sprzedane i czy wobec braku oznaczenia oraz wobec wybrania tych dubletów bez
:tadne1 kontroli rzeczywiscie tu•ll\.o dublety
opuściły

>ihliot.el< ~

Celcr

1

zakładu.

zorytrntowania

s'ę

co do

wartości

tabranyd1 dziel komis i a p.rze1rza!a za.wartość
dwóch, pierwszych z biegu, sk;-zyń z pośród
kilku jeszczt: nie \\1 ywiezionych
jedne: skrzyni

W

lnnemi mniej

pomiędzy

znalez:ono,

wartośc1owemi

dziełami,

także

nastepujęce: Kronik.~

St.1 yjkowskiego, wydanie pierwsze (luólewie~kie) z r. 15i:SZ, egzamplarz oprawny h~cz JefeklOwny, IJez karty
tytufo\Vet, i·ilku kP.rt pierwszych i karty ostł.lt·
niej; - Lubienskiego, Ope:-a posthuma; - To.
masza Tretera, Peregr1natio Hierosołimita·
na; - Pawła PieBeckiego KronikQ; - Chodźki,
l>ologne pitturesquc, kilka tomów;
~zenie

(pismo em1gr&cyjne); -

liirfQr~Q

powstania: -

my skorzystawszy z nieobecności ostat·
nie~o zabrał puszkę

10 do WO rub.
OgóJem rozdano 2800 rub.

-

Zjedno·

Brodowsli\ego,

Har„. Pamie.tniki o

dowanemu, Horna i łiosiasa
dzono w więzieniu.

skrzyń trzydzieści·

Z drugie.i skrzyni wydouyto wiele dziel,
rzadkich l>roszur czasopism i druków ulotnych,
wydanych przez emig:-acyę polską (w tern
histotję polską po szwadzl u z sztychami kró·
łów polski cli, wydanie z XVI wieku, de fektowną Jecz mimo to cenną. Zdaniem dra CzoJowskie~o zawartość tej skrzyni
warta jest
około 300 fr.
Otóż wedlo zgodnej opinii :znawców, pp.
dra Czolow.:ikiego, dra Kopery, Fr. Jawc1rsk ieao,
druki aż po połowę a nawet koniec xvn.
wieku nie powinny być wogóle sprzeclawane,
a już zgoła nigdy ryczałtowo, są to bowiem
druki wysokiej indywidualnej \Vartości. Samą
Kronikę

Stryjkowskiego, nawet defektowną,
oceniano na około 100 kor.; inne z wymienio-

nych dzieł również na znaczne, choć mniejsze
kwoty.
Co wi~cęj, w głębi tej skrzyni, w której
znajdował sie defektowny egzemplarz Stryjkowskiego, znalazta komisya porządnie opakow ne wszysti{ie !Jraku1ące karty wraz z
lrnrtą tytulow~. tak że egzemplarz ten jest
prawie kompletny, co oczywiście wal'tość je•
go znacznie powiąksza.
Stwiardzou~

osa· więc kierunku

zwróclll

dalsze poszuk1~

wania.
= (k) Podrzut k. On~gdaj w
jeden z malarzy 20-lelni Ruwln Bi·
sieni domu 11r. 18 przy ul. Nowomiej- renbaum, oddat biżuterję Borensteinowi
skiej, stróż iegol: domu. Szczepa11 Ba - tłomaczą-:: sii::, ie znalazł ją na piecu I
ct~wski z11alazt zwłoki dziecka płci żen nie oddal jei, gdyż nie wiedział.
do ko·
skiej otwło 10 d111 liczące zawinięte go należy, agenci policyjni aresztowali
w znisz•;zonC\ chustkę. jak stw1erdzit go, oddając sprawę władzom sądowym.
dr. Cadersk1, dziecko było µrzedtem u= (a) Kradzieźe. Z mieszl<a•
duszone, ~. 11astę pnie podrtucone.
nia Juljana Nowaka. przy ulicy Piotr~
• Policja zajęła si~ odszukaniem wy- lwwskiej nr. 54, nieznani złoczyńcy,
rodnej matki.
otworzywszy drzwi podrobionym klu·
Dziecko pochowano na cmentarzu czzm, skradli różne rzeczy wartości 30G
katolicł\irn.
rubli.
Odszukaniem złodziejów zajęła siQ
= (p) Upadek z dachu , Na
ul. Dolnej nr. 12, spadt z dachu Mord- policja.
ka Blumenstein, blr.icharz, lat 32.
- Ze sklepu Hersza ja\rnbowlcza.
. Zawez\~any lekar~ Pog.o~owia .stwier· przy ulicy Długiej nr. 18, nieznani zło•
• dz1ł zł~1~1~111e pr~we_1 nogi 1 odniósł B, dzieje skradli skrzynl·ę, w której zn'1jlll
do szpitala Poznansk1ch.
.:!owała się herbata i kakao, wartości
= (p)
stanie nie zytom- 170 rubli.
- Za111ie5zkałemu przy ulicy .Wi<.
nym znaleziono na ul. Ogrodowej nr.
JO, Małgorzatę \Vótkowską lat 25, po- dzewskiej nr. 148, Moszkowi Landau, w
zostającą bez zajęcia I mieszkania.
W. tramwaju obok Helenowa nieznany rze·

Polsce; a nadto wiele rzadl<.icb. broszur i czasopism do powstania w r. 1931 wydanych we
FranL:yi, Anglii i Niemczech.
Zdaniem dra
Czołowskiego zawartośś
tej iednej skrzyni
nie wiele odbiega wartością swą od kwoty
500 fr. zapłaconej przez p. Sokolnickiego za

książek w

zaś

nadto. że

przeważa

część

tych dwóch skrzyniach nie posiadałt4 pieczęci z napisem .dublet", lecz ulbo leiwie widoczny znak ołówkiem niebieek.im lub
zwykłym albo też nic.
I wreszcie stwjerdzono że ów Stryjkowski nie iest w,p„ó!c dubletem„ bo bibloteka

posiada tylko nowoczesne wydanie Stryjkow~
skiego z r. 1847, a zbyteczna dodawać, że te„
go nio mo!na. uwarzb.ć za coś identycznego ~
wydaniem królewieckie·n z r. 1582, znalezio<
nem w skrzyni p. Sokol nickie,::o.
Komisya nie ma wprawdzie tak szczegó
łowych danych co do transakcy1 z p. J... lf! .n
·ale meoględność i lekkomyślność trall'i:iJ.h.tY:
z zawodowym antyk warz em niewiele więc':
zachowano przezorności gospodarczej i dbało
ści o interesy biblioteki muzealne1;
Sprawa sprzedaży dubletów, to, w obe,
powyżej stwierdzonycll faktów, najwazniejszy
i najistotniejszy zarzut. j&ki należato podnieśd
przeciw goapodarstwu w zaktadzie rapper
swilskim.
Odpowiedzialność

za to ponosi oczywiści&
W pierwszym rzędzie jednak
win(;} no.szą, zdaniem komisji, fu n kej onariusz~
biblioteczni. Ich rzeczą byto sprawę duble·
tów tak pod względem 1akościowej seg1·egacJi,
inwentaryzacji, katalogowania, jakoteż pod
cały

zarząd.

względem propozyc1i. tłnansowych należycie
przygotować, zwłaszcza, że wiedzie li dobrze :
iż kustosz uprawiony formalnie. wedle reguła•
minu, do decydowania o cenie, znawcą bibliobył, i, jak sami przyznali, w spra•
tych stosował się do ich opin1i. Pod
żadnym tez warunkiem nie należało dopu·

tecznym nie
wuch

szczać, aby kupujący sam w bibliotece dublety
wyszui<iwal. Bralt czasu na te czynności. z
powodu przeładowania innemi, a w szczegół.
nośei porządl owaniem i katalogowaniem bi•
blioteki> co komis ·a przyzna1e, nie jest dosta.·
tecznem usprawiedliwianiem wytkni4tych cięż•
kich zaniedbań. Należtdo raczej
zaniochać
sµrzedaży dubketów, aniteli przeprowadzic Ją.
w sposób szkodliwy dla instytucji i cień na
u..\~ .rz..ucl\.i~i:.v~

.d . .n. ·

NOWY KURJER tODZKl-

ao

sierp.da t9!1 rn~n.

5

" 11.
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J. J. Harnisz~ członek redakcji „Ro·
iimiesielc wyclągnąt z kieszeni portfel, Mieszka. Ta ostatnia żagroda położona 7
w którym zna1dowato się 15 rubli go- była w znacznem oddaleniu od miejsca
zwojt.",
łraay.
i
poiaru, na terytorjum, niedawno rozM. Boene, feljetonista dziennika
•
:==
tówką oraz rótne dokumenty.
- Zamieszkały przy ulicy Drew- parcelonego folwarku Kolska \Vola.
eat1"' łódzki Zelwerowi za. „Neue Lodzer Ztg."
Wobec tak groźnego położenia,
nowskiej nr. 64, Stanisław Banaszek,
l kancelarji teatru komunikują nar.i
zawiadomił policję, te sublokator jego włościanie wprost tracili głowy i nie
Wawrzyniec Pawłowski, korzystając z wiedzieli co robić, czy tłumić pożar, co następuje:
\V „Samuelu Zborowskim" oprócz
jego nieobecności, wyłamał zamki u czy ratować mienie.
odtwarzającego wspa·
po·
godżiny
Zelwerowicza,
trzy
d~r.
w
dopiero
też
To
wartości
bituterję,
-szuflady, skąd skradł
małą postać Lucyfera, ukażą się panie;
11-ł rubli, z którą zbiegł nie wiadomo żar zdołano umiejscowić.
Spaliło się doszczętnie 13 budyn- J. Czecho ws Im, Trembió~ :a, l\!oń ska
dokąd.
(Ai:t. nad.).
mianowicie: 4 domy, 4 stodoły Dunikowska, oraz pp.: Trzywdar, Nowa~
ków,
gończe.
Hsty
Za zbłfilem rozesłano
1
Syndykat pięciu firm księg rskfch
- Cyganowi Stefanowi l\.ołomparl napełnione. zbożem, ty leż obór i jedna kowsk~, _Taturk ie vic~, Brokowski, Ma ,
kows 1\I 1 caly prawie personel naszego w waice z antykwarjuszami nie poprze·
pastwiska we wsi Radogoszcz niezna- $ZOpa.
W ogniu zginęło 12 sztuk trzody teatru.
stał na ogłoszeniu swego .manifestu• w
złodzleje akmdll lmma ,wartości f>O
koń.
i
go różnym in ty•
chlewnej
~u.
Sądząc z tego, że bilety na wido• pismach, lecz rozsyła
osobom prywa•
i
oświatowym
tuciom
- & mieszkania Aleksandra Bednar·
Spillone budynt<i ubezpieczone były wisko inauguracyjne są rozchwytywane,
;,allao. przy ulicy Składowej nr. i18, we wzajemnym Towarzystwie ubezpie- a zamówien·a na abonamenty napływają tnym.
{ioajomy jego Stanisław Urbański skradł czeń Królestwa Polskiego tylko na su- nader licznie, przypuszczać należy, że
W odezwie tej związet- ks·ęg ny
~rebrny regarek wartosc1 10 rb., lecz mę 1,650 rb. Straty zaś w budynkach, bieżący sezon zaliczać sic: będzie do na- zarz.uca antykwariuszom
złodziejst ·o,
d<r1dz1et w por~ spostrzeżono i złodzie· zbożu, sprzęt~ch domowych, oraz na- der pomyślnych.
oznairnia, iż nawet p cenach katalogo•·• aro~ztowąno.
Dyrekcja przeznacza poło\\ ę czy• wych wydawnictw s ych s rzedawać im
gospodarczych,
rzędziach rolnicych i
slego dochodu z pierwst.ego widowiska nie będzie i rzuca śmiałą insynu .:J p d
Ofiarr nledozeru. wynoszą z górą 7 tys. rb.
i = (p)
Wczoraj w południe wynikł groźny popołudniowego ( p iątek d. 8 b. m. o g. adresem publiczności, iż kupując nakłady
'ZhÓW, Jak codzienie prawie, zdarzył
w zabudowaniach kolonisty Kry- 3 po poł .•Trójlrn hultajska•) na rzecz ich w antykwarniach, świadomie popiera
pożar
~le wczoraj wypadek spowodowany bra·
ol1ra pożaru na Bałutach i polowe cty· złodziejstwo.
I<lenka, w Zubardziu,
stjana
<kiem dozoru nad ~ziećmi; ~vypadek
Nie mamy zamiaru i nie naszą
Silny wiatr sprzyja! szerzeniu się stego uochodu z widowiska popołudnio·
śmiertelny, którego ofiarą stał się 2-let·
ą je;;t bronić antykw juszów; nie
spra'
3
g.
o
m.
b.
10
dnia
ę,
l
de
nied
w
wego
pożar
godzinę
ui Edmund Adler, syn mularza zamiesz~ ognia, tak, że w niecałą
również, jakim s osob~m panowiemy
rzecz
uu
hulta;strn")
(~Trójka
poł.
po
te~orocwe
napełnioną
stodołę,
strawił
~ałego przy ulicy Zielonej nr. 23.
upujący
wie wydawcy stwierdzą, że
rzenl'eśl niclej.
Resursy
mieszkalny,
1 dom
oborę
zbiorami,
mi
Dziecko spadło z okna 3-go piętra
nie
ordinair)•
(
katalogowei
cenie
po
•
pu·
smak
dobry
i
wygody
o
Dbająi:
slcrlę
oraz stojącą w pobliżu studoły
a bruk i zabiło si~ ua miejscll.
b i eżqcym sez.onie jest antykwarjuszem; chcemy tylko zwró·
w
dyreKcja
blicz.nośc1,
siemłockarnia,
też
si~
Spaliła
iboża.
- Mniej tragiczny w skutkach był
cić uwagę na niezwy ;~ły stosunek .yndy·
wypadek podobny przy ulicy Konstanty• czkarnia wiele innych narzędzi rolni· wprowadrn bezplatnie dodawanie pier- katu księgarzy do społeczeństwa.
wst.y·
dla
wszom~d 11ej wartości lornetel(
-nowsKiej nr. 36, gdzie spadł z balkonu cz)'ch i gospodarczych.
\ e wszystkich gał~ziach przemy łu
Nadlo spallt się częś iowo sad wi· stkich, pozuslaw1a 1 ących garderobę w
·ro letni Izaak Przedbusz, syn handla·
i hand u widzimy walkę większego kaszatni.
śniowy i wielka topol.
)'za;
pitału z mniejszym i konkurencji; przepStraty ogółem wynoszą z górą 4
Maiec odniósł bolesne potłuczenia
Teatr Po ularny.
siębiorców mnie1 lub więcej uczciwą.
tys. rb. Przy pożarze czynny b\'ł w cią(8.łego c1ałd.
cukrowe i monopoliści od.
Dyrekcja teatru przesyła nam nastę· Syndykaty
W obu wypadkach wzywano porno· gu kilku godzin I oddział straży ocho· ·
mięsa, sumi jednakże pilnują swoich
tnicze1 łódzkiej. Gdyby nie usilny ratu · pującv komunikat:
JC.y Pogotowia.
interesów przy pomocy agentów lub
Za kilka dni otworzą się pocł.woje
pożar byłby pochłonął, położony
= (p) Przejechanie. Na ul. nek,
kontrolerów, nie niepoko1ąc przytem
dom, za· teatra popularnego, który w ubiegłym
nr. 45 dostał się wczora1 tuż przy spalonej zagrodzie
.Rokicińskiej
szerszego ogółu. jedynie tylko panowie
;pod kola wozu Franciszek Sudliński, mieszkały przez kilka rodzin, przebywa- sezonie zdobył sobie powszechne uzna·
handlujący słowem orukowanem polwających tam na letnisku, na l~tórym za„ nie tych wszystldch, którym dobro oobotnik łat 25. S. przypłacił ten wypalają sobie dia obrony swych kie:;zem
gółu lezy na sercu.
palił się już dach i okna.
wło1.yć na i.ubliczność obowiąiki śledcie .
iiek okaleczeniem nó_g.
Zał konlcurencyjny. głoszony przez
Wod~ eto zalewania ognia czerpa~o
Bo nie inaczej: kupują„ książkę w
Ze t1chodów snadł w za pomocą smoków,. z oddalo:1e1 o .lol· rozmaitych osobników jest w tym WY· antykwarJacie musimy mieć na pamu~c1
11::::1 (p)
•ilomu przy ul. Zgierskie1 nr. 35 józ.ef kaset l~rokow rzt'cz~~1. w studni bowiem padku absurdem, gdyż program idei nazwiska podpisanych firm (inne nie
Mokuszyński, iryzier z zawodu, lat 23. wody zab~ak!o. Pozar podob~o spowo~ naszej wymazał na zawsze interes oso·
wyrzekły się stosunków z antykwarju•
dowały dz1e~1, j{tóre 1Jaw1ły się pod sto• bisty, a tylko. w myśl poczucia obo·
M. okaleczył dotkiiwie głowę.
szami), powmniśmy pamięlać da.tę „mawiązl<ów obywatelskich, do Jakich każdy
Poważniejsze slmtki pociągnął za dołą. „
nifestu" ~boć książeK dawniej wydanych
człowiek pocznwać si~ musi, założyli ~-sobą wypadek upadku ze schodów w
i znajdujących si~ już w handlu a wia·
śmy teatr popularny, a więc przystępnY
"1omu przy ul. Zawadzkiej nr. 2ó. Ofiadomo, iż całe nakłaay dzieł, zwłaszcza
dla wszystkich, po cenach taflszych.
a tego wypadku, Józefa Dębsirn, zła·
naukowych odprzedawano antykWafJU·

l jo:.

t1Je sceny e

tmała prawą nogę.

Ouwieziono J'l na l<uracj~ do szpistala św. Aleksandra.

= (z) Drobny

ogień.

Wczo-

' a], o godz. 9 m. oO wieczorem w jed11em z mieszkań w domu nr. '12 przy
ul. Wschodniej zapalił się kosz z b1e ·
Ogień stłumili domownicy.

liiną.

Z iii IEJSCDWA.

ary za ozowiec·
= (z)
two. Na mocy rozporządzenia guber·
natora piotrkowskiego mieszkaniec gmi·
ny Radogoszcz Franciszek Woroniecki i
mieszkaniec gminy Brus, Gustaw Opitz,
".l.a noszenie przy sobie i użycie w bójce
'noża, skazani zostali, pierwszy ua 1
miesiijc a drugi na 2 miesiące aresztu

policy1nego.

a-rt

== (z) SzkarlatynQ i dyfte·

w domu Lipińskiego
Ryskiej w Nowych Chojnach.

wybuchły

przy ul.

Dla

zarządze11ia

środków

zarad·

iezych wyjechał na miejsce epidemii le,karz powiatowy oraz; felczer, p. Lenar-

towicz.

(x) Eoha poi:aru w KonW apreturze julJ<ma
:fel Izraela Baumgartena pny u 1. Ł::t •
~kiej pod nr. 127-a w Konstantynowie,
która w tych dniach padła ofiarą po·
~aru, spaliła się wielka ilość chustek
c:s;

łantynowie.

wełnianych.

Kronika

sądowa.

wszystkich miastach kultura!·
podobne teatry mają ogromne
poparcie, a nawet są subwencjonowane
przez rząd, miasto luh obywateli kraju,
Ze Zjazdu sędziów pokoju.
dlaczegoż u nas tylko w Łodzi teatr
Charaklerystyczną sprawę rozważat narażony być musi na szykany ludzi
najmniej do tego powołanych? Trochę
w tych dniach Z1azd sędziów pokoju.
Otóż niejaka Starowczyk odstąpiła mniej ambicyjek i prywaty osobistej,
patent na utrzymywanie sklepu Marji trochę więce} godności i poszanowan a
sztuki dia si:tuki, a nie wątpimy że wyPufelt.
Pufelt na zasadzie powyższego pa- raz „konlmrenc1ai1 zniknie na zawste i
tentu wynajęła sklep przy ulicy Wązkiej wyda się śmiesznością.
Pierwsze przedstawienie poematu
nr. 17.
Urzędnik akcyzy p! Lewandowski historycznego w 7 odsłonach, ł(azim1e
podczas rewizji zauważył, jż P. zajmuje rza Tetma;era p. t. .Zawisza Czarni'.
sie sprzedażą µiwa 1 przeto po spisaniu odb~dzie się w sobotę 2 wrzes11ia 1 w
protokułu pociągnął Pufełt do odpowie- niedzielę \deczorem toż samo, a po po·
łudniu o ii „Ulani ks. Józeii:t", ho1ui;: J<I
aziaJ11ości sądowej.
Ponieważ patent był na lmie Sta· w 4 aktach.
rowczyl{ przeto i protokuł był spisany
na jej imię.
sędzią pokoju 6
przedstawiła się jako

Przed

\

•t

I

'I.

'f

-

rewiru

PuStarowczyk tiłerałura
felt
i przeto po odczytaniu wyroku skazują·
cego S. na 1 miesiąc - are:;ztowano ją.
a olityczn na
Dopiero w więzieniu Pufelt ozna j- Górz
(na lt: \lym
s iej
Pul
miła, iż nazywa się Pufelt, a nie Sta- brzegu Wisły 11aprzec1w1w Puław) :.HO·
rowczyl<.
swra z mapą geologicmą, 2 tablicami
Sprawa powyższa w drodze apelacji fotodruków i 2 rysunkami w tei<scie,
przeszła do zjazdu.
wyszła swie!o z druku jako zeszyt lll
Z1azd uniewinnił Stawowczyk i na- „Polski przedhistorycznej• S. j. Czarkazał sprawc: przesłać do sędziego 6·go 11owsk 1 e~o.
rewiru do ponownego roz .) atrzenia.

i prasa.

szom -

panowie

wydawcy chyba me

skonfiskują) i wre::.zcit, znalazłszy .Ksiijżhę
wydaną przez Jedną z. firm podpisanyd1
na odeiwie nakzy przeprowadzić śledztwo
czy została ona nabyta uczciwie, 1ako

np. eglemplar.t recenzyJny, lub p1)cho·

dzący
też

zw

została

z prywatnego Księgozbioru, lub
księgarni, czy td hnotme

iniętej

ona skradziona

~yndyl,ato 1v1.

Zakupy u antykwarjuszów zostały
w ten sposób znakomicie utrudnione.
Związek księgarzy zohydził j e w oczach

ludzi wraźliwych, budząc podejrzenie co
do legalnego pochodzeni~ książek. . .
Zarz:ucaj ąc antykwaquszom złodz1e1stwo, związek księgarzy zmusza 1ednaHe
zupełnie świadomie instytucje oświatowe
du korzystania z tego metnego źródła.
Bo czas na•eslcte ujawrnć fakt nie~raw

dopodobny, a jednak najzupełniej praw-

dziwy, że związek I sięgarzy, udziclaiąc
zarobkowym
rabatu 2501, czytelniom
odmawia stale wszelkich ustępstw to·
wariystwom oświatowym i społec<:ny01.

Wypożyczalnie ks i ążek utrzymywane dl_a
zysku dostają więc znacz~y opust, me
ostają go zaś prowadzone ideowoll.
Wskutek takiego stanowiska związku
księgarzy, instytucje oświatowe, opiera·
jące byt swóJ na groszowych skład\<ach
i opłatach klas pracujących i zmuszone

szulrnć źródeł jak 11a , tańszych, zniewolone
na tle geologicznem wprost są do robienia zakupów u tych
= (k) K.arr sądowe. Sędzia przed ·tawia obra?. zahytków priedhisto- właśnie antykwariusżów, którym tak
7 r. skazał za amisamtarn.:: utrzyrnywa· rycznych z okresu starokam!ennego i sm utile świadectwo wystawia zw:ą1ek

Towar i maszyny ubezpieczone by- nie domu Stefana I<obyl1ń~kie~o (Cegiel·
!y w Tow. .salamandra" na sume 80 11ia11a nr. 18) na 10 rb. lub 1 dzief1 arełys. rb. Tyleż mnieJ wiecej wynoszą sztu; ł<omana Przybucela ~Zielona 59)
za handel w godzinach niedozwolonych
atraty.
na 4 rb. lub 1 dzień arest:tu; Rachmila
W oleubeipleczonem mieniu B. po- Basina za toż samo przewi111enie na 5
Osł strat na 1000 rb.
rb. lub dwa dni aresztu; Lejbusia Salomończyka za nie~oslus1,eństwo poltcil
P•*•rl' w okolicy.
na 2 rb. Jub l uz1en aresltu.
(x) Onegdaj we wsi Biskupia Wola,
= (I<) Kro n i k a sądoti a. Sę
gminy Czarnocin, powiatu łódzkiego, dzia pokotu 6 re wiru roiważal wczoraj
wynikł z niewiadomej przyczyny pożar sprawę 57-letniego Andrzeja Sj)ychały,
óry z ~owodu suszy } wiatru, w je~ oskarżoriego o syst ematy:zną kradzież
dnej chw!l!.._przybrał grozne rozmiary.
~ fabryki Rujnlwlda Taus:rn.
p1zędzy
się do wi11y oskarżo
pn.ywania
Wobec
Potar wszczął sfę w zabudowaniach
badanu.
nie
ów
lc
śwlad
nego
łościanina Walentego Kopcia. Ztąd opozlwwionego
Sędzia s' a zuł JUŻ
le6, podsycany ciągle silnym wia.
rem, przeniósł sie na sąsiednie domo- praw i przywi!tjów SpfclH.iię ua .+ m·e·
' naletące do włościa11i11a Franci· siące więz1ewa.
c:dal. A nast~rmie na zagrody:

t„•~·~,;J~~- „ Ąpt~r~~ ·~ ;. AnQłle1ą

\Ve

nych

Broszura la

stanowi wyborny przewodnik
stów i wycieczek zbiorowych

dla

tury·
o·

w one

koli ce.

pięciu księgarzy.

Nie wiemy, czy etyka ha~1dlow~ µo·
zwala na ten rodzaj współiawodmctwa,
jaki prowadzi\ pomiędzy sobą mnieisze
księgarnie, lecL wiemy. że
1 wit:ksze

żadna et) ka ni~ usprawiedliwi ich stosunku do in::itytucp oświatowych. Odporne stanowisko panów księgarzy
względem tych instytucji obniza poz.om
czytelnictwa i oświaty w kraju wogóle
Dzień
a pośr 11 10, czego ci panowie w k.rótko,
widztwie ha dlarskiem nie widzą, u1emn·e
Aforyzmy do „Jed todniówld*, która oddl ia ~ywa na ich własne ~n teresy.
kosztem p. J'v~auryce g o Hertrn ukaże się
W chw:H, gdy związek księgarzy
w Ł')dzi w „Dniu ub.o~ich" 11:.ideshlli rycza 1tem stawia pod prQgiern antyltwaw dalsr.ym c 1 ą ~ u pod ndresem ;ej reda- r 1uszów, Towarzystwo Kr1ewienia Oświa·
ktor/i p. l3. Fdipow;cz:_i, pp.:
iy piętnuje panów ksi(!garzy i oddaje
pod sąd opinji ich nieobywatelskie za·
Dr. A. Golde11berg,
chow<1nie się wzt;lc:dem instytucji oświa·
J. F. Kulesza ,
adw. nrlys. Piotr Kon,
to wy eh.
Zarząd Tow. !(rz:. Oś\\'. ~ t.odzl...
Euge1ijusz Kaczanowil'.'.z,

Jedn d iówka
na

ubogich:

~~ ~
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Ze sportu.

L.\.JU~''' ~-

au

~tt::rp111a 1911

rOK'fl.

Nieruchomość ta
dla obserwacji w szpitalu dla obłąkanych,
joskowicza.
przez wypiłowane okno.

zbiegł

======-========~=:::============:~A~.
k
należy do Abrama o
wu rotn!e. jeszcze potrafił Walker wy.

paść ~ lózk1em poza rosnący ogień.„ 1,
= (~) Urodzaj .f nu, Według ostatnim . razem znaleźli sii: nadbiegli
.
Napad na twierdz12.
f{ercz. Niewiadomi sprawcy przy- informacji otrzymanych przez tutejsze p~r~bcy,. Którzy osiałałą z trwogi i cier.
w nocy pod twierdze i napadli na sfery h.andlowo-przem~słowe, tegoroczny p1~m~ ofiar~ widłi:\mi zepchnęli w pfo.
byli
Lot okrę:i:ny nad Królestwem
art} leryjsld. W odpowiedzi na urodzaJ lnu przedstawia sie bardzo do· m1e~1e! Już te~ i .ł'óżko było całe w
arsenał
· Polskiem.

Lista lotników, którzy wezmą udział
w przelocie okrężnym nad Królestwem
Polskiem, urządzonvm staraniem i ko·
~ztem „Awjaty". obejmuje już sporo naiwisk. Lot ten oRrężn'y poprowadzony
ria terytorjum Królestwa nosi też w uczestoictwie charakter lokalny, biorą bowiem w nim udział albo uczniowie
• Awjaty• 1 wypromowani na pilotów,
albo kierownicy warszawskiej szkoły
pilotów lub też mieszkańcy Królestwa.

ogniu. Pot~m 1 uż. tylko słychać było
strzały z karabinów strzelali z rewo!„ brze.
W wielu miejscowościach urodzaj ze stosu. meludzk1e skowyczenia, jeki I
zdążyła
werów. Cz~ść napadających
ukryć sie na morzu, pozostawiając ra· lnu był lepszy niż w roku zeszłym i c~arczema.:. Motłoch stał i czekał, at
t~lko ~ niektórych_ punktach wpłynęły
uiem111e na urodzai susza i upały.

monych. Aresztowano 15 ludzi.
Zatonięcie

statku.

i wtedy rzucił
s1~ zwłoki zwęgliły się na zgliszcza, szukał w nich resztek

(n) Echa upadłości· Zgo· kajdan. i ~ańcuc~ów,, wygartywał ogniwa
.
dnie z decyzją moskiewskiego sądu han· ch.fodz1ł ~e ~v z1mne.1 wodzie i rozdzielał
i · d
nu~dzy s1eb1"' na pąm1ątkę
dl
-rap emą za
.
I
~
.
r
~
owego ·- prezesem konkursu ogto.
icytac1ę
przez
Synowie"
i
Kor niejew
szonego firmie
1
„New Jork Tribuna" dodaje, tt
wyznaczono adw~ kata przysięgłego Szlos- ·
Cholera.
wdowa po zastrzelonym przez \Valkerą
Astrachań. W ciągu tygodnia w berga.
. _ (x) Nowa fabryka. Firma policr1ancie wyraziła reporterom tego sa•
mieście ~ powie:::i~ z~chorowało na cho·
Należy dodać, ii do lotu stawać !erę 87, zmarł? 4 ... osoby.
zgierska "w. Rajcilen 1 S-ka" uzy 5 lrnła mego dnia ~adowole~ie z dokon-anego
.
mogą licencjonowani piloci, bądź szkoły
Noworo1,1yjsk. w. o?oz1e zachoro· zatwierdzenie planów 11 a urządzenie w Jynchu, mówiąc: „Zału1ę tylko, że sam~
warszawskiej, bądź posiadający „breve" ~vało .n~ cholerę 17 ~ołnie:zy, zmarło
Z~ierzu przy ul. Zegrzańskiej pod nr. tam ni~ byłam i pierwsza nie podpali•
otrzymane w Cesarstwie lub za grarncą: Z . m1e~scowych
m1eszkanców zmarły 93l97, w gmachu b. fabryki fatb anili- ł~m chrustu!"_Mle1scowa władza policyjna
kierownik dwie o:soby.
Na czele listy stanąt
nowych f:rmy „Sniegow.5lu, tlordliczka me pode1mu1e żadnej akcji, bo opinia
•
warszawskiej szkoły lotniczej p. Henryk
i S·ka", tkalni mechanicznej, prz~dzalni, publiczna jest po stronie lynczerów. Na·
Skon biskupa.
· Segno, pierwszy promowany w Rosji
tomiast sądowe władze powiatowe roz
Wrocław. Zmarł tuta1 · biskup :su• apretury i farbiarni.
~ilot przez aerol<lub petersburski. Poje- fragan Marks. Zył lat 76.
= (n) Jarmark w Niższym poczęły śledztwo.
dzie on na najnowszym aparacie systeDo prezydenta Stanów wniesiona.
Nowo grod.:ie. , Powrai.:aJący z Jarangiel·
„szpiegowie"
Znów
mu Etricha, typu wyścigowego, z motomanrn lrnpcy łódzcy sl\arż<l si~. że re- już z wielu północnych Stanów nagląca
. .
scy.
.
rem systemu Deimler, o sile największej,
Berlin. Z K1lon11 telegrafu1ą: are· zultaty 1armarku były bardzo niepo• podania o bezzwłoczne przedłożenie
łaką kiedykolwiek zastosowano w lokongresowi projektu ustawy, mogącef
szlowano tu dziś 2 anglil{ów, których myślnt:.
tnictwie, mianow~cie 120 koni. Na balast
Większych kupców z Syber'i, z u- położyć koniec tego rodzaju barbar~yń·
p. Segno ma zabrać jedną z uczennic ~auważono, jak ~ wyjątiww.ą. ciekaw?:
minionych czasów,
przypauywah. się z łoaz1 rybaclueJ bernji nadwołżańskich, ufimskiejl i or~n- skim przeżytkom
sc1ą
.Awiaty".
burskiej nie widziano zupełnie. Większy. Niestety, nie są to bynajmniej tylko
manewrom floty mem1ecloe1.
Na aparatach systemu Etricha, z
mi kupcami nazywano podczas jarmarlrn „przeżytki", skoro, jak przy tej spasa..
Władza ciemnoty.
1iłnicaml 75-konnemi. polecą: pp. Ma·
Rzym. L_ powodu_ dalszych_, rozru· tegorocznego tych już, którzy lmpowali bności piszą amerykańskie dzienniki,
ksymiljan Ler'che, porucznik Kojdanow, chów w Verv1aro, gdzie lutlnosc czyn· towary manufakturowe za 1000 lub 1500 co d, Jl.go Hpca zaszło w kwakierskiej
Jdóry wstąpiwszy w szeregi pracowni- nie <się opiera środkom samtarnym prze- lllbli.
Pensylwanii raz pierwszy, dzieje się w
Stanach południowych tak często, ·że
· dl ·
- d
h 1
·
ków .Awjaty" oddał się temu zawadoNa ogół sprzedano zaledwie 50 oroc •
c o erze, tw1er ząc. że_ sro. ~ 1 t.e
. wo i świeżo pozyskał patent pilota. c1w.
na celu spr_owad1eme ep1de~J1, prL.yw:ez~unych na jarmarl{ towaró\v ma- pr~sa tamtejsza zaledwie o tern WSPQ.
mają
Michał Zaleski, również nowokreowany
od~z1ał nufakturowych. Z tego powodu fabry- mma„.
pilot przez delegację Cesarskiego aero· rząd ~ysłał na .m~ei~ce ·. siln_y
kand materjałów baweł11ianych mówią
111epoko1ó"'.',
u~m1e1ze1~1~.
celem
rn,
WOJ~
klubu.
g~yz m.1e1::.c~"Y.e ~1ty poh~JI <:> 1caza'.y się JUŻ o k?nie:zności zredukowania godzm
Na aparatach systemu Blerjota z n e v. y::.tarcza1ą~errn. \Vrzente ro_zslerza pracy, hczby robotników itp.
silnicami „Gnom", po 75 koni, polecą si~ równoczesme 1 na okolice miasta.
K upcy zmuszeni. są d awac· we
1 1e to•
pp.: Stanisław Supniewski i Jerzy Janszesciu
od
term1me
w
kredyt
ne1.
warów
Cambona.
P.ov.1rot
kowski; na aparacie systemu Moriilna
V'. Ber- do
Abmt1sador
nowy pracownik „Awjaty", a znany ..
lm1e Cambon slmtk1em lekloei medysz;aszczytnie w lotnictwie hr. Scipio del
wyjedzie do Berlina iutro lub
pozycJI,
Campo; na dwupłatach systemu 11 Aw1a·
Złożono w administracji naszegc!..
pojutrze.
ta", z sil nicami, bądź "Argus", bqdź
zebrane śród mieszkańców letni•
pisma,
„Giokonda'!
.Gnom", nowokreowany pilot a uczeń
l,rzypu;,zczerne. że obraz
Paryż.
·
sita Ł:lgiewniki-Tartak rb: 4.
.Awjaty'". p, Sławorosow, i rownież nowywieziouu 1ia p0Ktadz1e olm;tu 11 Cesarz
wolm:owany pilot z pośród uczniów
Wilhe1m ll", należącego do pornocno·
.AwJaty'" p. Alfred Skar2yńsl\I.
memieckiego Lloydu, utrzymu1e się w
(n) Ujęcie złodziejów. Z
Oprócz tego z Paryża zamierzają dalszym ciągu.
Piotrkowa piszą do nas: Do restauracji
nieznaprzybyć z własnemi aparatami
O f11aroko.
Traczyka weszło dwóch ludzi, którzy
nych u nas sy~temów odbywający tam
'
Wied!3ń. • Wiener Allgemeine Ztg. • oddali córce T. list iego z prośbij o
A. S. stałemu prenumeratorowk.
Panu
praktykę lotniczą pp. Minter, ziemiadowiaduje się, że Niemcy przyjęty osta- przesłanie mu 150 rb. Według s-łów Premjum 11aszym p. l:'renumeratorom
Ra·
Marjan
i
nin z sandomierskiego,
tecznie główny warunek francusl<i, sta· nieznajomych Traczyk przystał ich jako- administracja
rozeszle w pierwszych
·
cic:cki.
nowiący podstawy układow o Maroko, by z placu wyścigowego,
r. b.
października
dniach
Prawdopodobnie ca.łkowita lista oi· mianowicie: Niemcy pozostawią Francii
Członkowi Stow. „Swiatowid• w Pa„
Oszuści otrzymali żądaną sumę za·
lotów w locie okrężnym dosięi:!nie ·12
zupełną swobodt: dz1ałan1a w Marolrn.
nazwisk, przy pięciu oddzielnych syste· Warunek ten ornow1ony został ostatecz· brali prócz tego widelce, łyżki i inne b janicacll. LiStow a11u11imo Nych (bei
przedmioty dość dui.eJ wartości i ulo· podpisu} ni.! o:::iaszamy.
m~ch ~paratów a czterech systemach
nie przez ambasadora niemieckiego w tnili się.
m~torow. Dla każdego aparatu „Awja· Paryżu, von Schoen'a 1 francusldego
Autorowi wiersza , Jej oczy•. Ni6
Łupem swoim nie cieszyli się zre- można rymować:
ta przeznacza specjalny samochód z ministra spraw zewnętrznych, do Selsztą długo, gdyż wczoraj wieczcm:m apo~occ1 t_ec.h1~iczną 1 zapa~em benzyny, ves'a. Wot>ec
„Błogość nieznana zakrada s i e
tego główny szl{opuł
resztował ich agent poliqi śledczej.
po
lotu
siadem
będzie
ktory podązac
Wtedy wyczytasz: „całuj j e ".
ul~ła<.iów berlińskich pomiędzy ambasa·
uajbliźszym trakcie szosowym.
Wierszyk do zwrotu.
jeden z pomysłowych oszustów
cturem Car:1bo11em a Kiderten \VaecliteOprócL. tego na drodze lotu urzą·
poprzez
poszul{iwanym
i
znanym
jest
rem byłoy usunH;ty, tak, że przedstadzone b~dą posterunki ratownicze. przy. wiciele obydwócll mocarstw omawiać licję złodziejem; nazwisko jego: Jan Pi·
naimniej co 10 wiorst, .Który tu trud b~dą tylko kwesq~ kompen.3at kolonjal· luba. Drugi Ignacy Szurek, był kelnewzi~ły na siebie stowarzyszenia sporta·
Kurs 1•ubla w Berlinie.
rem w restauracji „Czary". Obu osa·
llj'\.h uta N1e1111ec.
we 1 ziemiaństwo okolic, przez ł\tóre
dzono w wi~zieniu piotrkowskiem.
B e r 1 i n 29 sierpnia dzisiaj na gieł•
Zamęt w Persji.
wiedzie szlai' lotliiczy.
tutejszej za 100 rubli płacono 216
dzie
Do „Morning Post" de·
W miastach stanowiących etapy lo- nosząLondyn.
m. 75.
L felle1anu: Ba:::htjarz.y, walciący
tu, jako to: Łodzi, Pio!rkowie, Rado·
Giełda warszawska
o rząd teherański, ponieśli porażke mię·
miu i Lublinie zainicjowano składkę na
dzy Weraminem i Semnanem, straciwWarszawa d. 29 sierpnia.
nag1•ody lokalne dla pier~szego lQtnil'a szy 100 ludzi w rannych i zabitych.
Traas
Płao.
7..ą,dano
•tór,\f wyląduje.
Dziś 800 bachtJarów pod dowódzPapiery Pańat,;·.
93 10
94. 10
emira Mudżacheda wyruszyło
twem
-'% Renta
Dokoń~zenie.
JU2 75
3% Po~. Wew. 1905 r. 101.75
przyśpieszonym marszem z Teheranu do
102 75
}908 I'. 103.75
"
5 ~a
Wera miny.
Straszny korowód przechodził obok f1°1J • Zew. 1906 r, 103.75 . 102 óO
Ex-szach po całym szeregu nie· jakiegoś kościoła, gdzie się kończyło 6~1~ • Prem, l Em. 471- '16'.l 353 wielk1c11 potyczek przeszedł do altcji za· nabożeństwo.
l[ Em, 363."
-~ Ludzie. wychodzące z 5tln •
315 Sdack, 32'.>.„
czepnej. Oddziały jego zbli~aJą się do nabożeństwa, przyłączyli się do korowo· 5llo •
stolicy, w ostateczne Jednak powodzeme du, znęcając się nad murzy11em. W ten
Listy Zutawue:
Etara l"i•"asawa.
bardzo lu wątpią.
sposób, wlokąc ofjar~ przez całe miasto 41bolo Ziemskie . . • 91.50 9050 IJ1 .2095.50
wojsk rządo- i jeszcze półtora kim. dalej, lynczowa 4°10
Głownoauwodzący
•
•
Petersburg. Redaktor „Sowrem. Sło
li
9-t,10,
94,55
'J~,fAr}
nie procesja doszła do pola, odgrodzonego 5°1 ~ m. \Val'szawy
wo" skazany został na 300 rubli grzy- wych Efrem Jt:st poważnie chory
90,3Q
89.65
90,6ll
41i,ch m, \Varsr.awy
pochodzie.
w
uczestrnczyć
może
wny.
92.płotem od drogi. Tu podniesiano łóżko 5ole m . .:,-, .ii
-.4łamach.
87.50
Gabinet Samsatn•US·saltane podał z murzynem i przerzucono je przez płot 411, I ,:„ <; zi
91.50
1Jal
Wam;.
:,,··1·,
4
Elizawt:trH>I. Na pomocnika naczel- się do dymisji, której 1edna1-;: jeszcze nie na pole. Potem, z powyrywanych ko··
:Monety;
Przekny:
Jów i chrustu ułożono dokoła łóżka
uika gubem1alnego zarządu żandarmerji przyjęto.
pod)Juł1wwnika Garnrekt1dze dolwnano
stos, dodano słomy i zapalono. l\/iurzyn ia Berlin • . 46.25 ]\[arki (w f;Otówce) Zi61
Korony
zamachu. Sprawca :::;trzelał do sypialni,
cały ten czas krzycza~, błagał: "Dajcie • Londyn . 9.4i
y. i . Par„ 37.45. Franki
mi szansę przed sądem 1 Zabiłem go we
przyczem kula utkwiła w w~zgłowiu łó·
Wiede1\ . . ;i9,40
11
własnej obronie !„. Nie mordujcie mme
tka, nte dotl,nąwszy Gamrekhdzego.
dlatego. żem murzyn?• Daremne to byly
Dział
Smierć lotnika.
num teraz już .Kilkutysięczny ' ____, _______...,,_ _ _,..,....."'!""",...
prośby.
Jelec. Poruczn,k Zołotuchow przy
znosił tern więcej chrustu i słomy.„
(z) Sprzedaż nieruclho·
pierwszym wzlocie na ,,Bleriocie" spadt,
Alihn1~k.at Pr.zys~ ~·3~:1
Buchnęły płomienie. Nieszczęśliwy
przyczem zosta~ przy~rneciony przez sti · mości. W dniu 6 października r. b.,
śmiertelnej
w
przeciągle
zawyt
murzyn
w piotrkowskim sąazie o!uę~owym, odmolot i v: nocy zmarJ-.
będzie się licytacja na sprzedaż nieru- rozpaczy 1 wyprężając się z nadludzkiem
Ucieczka.
Tyflis. Aresżtuwany w roku 1907 ruchomości Jódzk1ej położonej przy ul. wysileniem. zerwał sznury na nogach
powrócił,
ale
w Bero1111e z mater ułam1 vvybuchowemi jerozol .mslcej pod nr. 5, sklada1ącej się i wyslrnczył z pośród płomieni„.
od 4 do 7 po poł.
przyjmuje
go
wiązały
którego
do
łóżtdem,
z
wraz
I o::;kar:luny o udrn:ł w zrabowaniu pic, z placu przestrzeni 1Ci20 .łokci kwadra·
19. Telefon 1 t.40
Konstantynowska
od
moUoch
Rozwścieczony
kajdany.
domu
'10łowy
budynl\ów:
oraz
towych
niędzy skarbowych rb. 313,0CO, mieszka2-ł62-J-l
~hnisko.
straszne
w
napowrót
go
rzucił
$'·J~~"'1~
i
.tik!: T:·f'::Ąu Tćr•P<'lrr.,·anz, umił11t<·• ,Oli\

Władywostok. Statek norweski „Tordis", wyol1erżawiony przez flotę ucho·
tniczą, zato11ąt u zachodnich brzegów
Kam1.za1ki. Ludzie zostaii uracowi:lni.

=

s. ·

•

to-

1

P~ryz.

tranc~st~l

pi~tnastu m1esi~cy.

Dstatnie

OFIARY
na pogorzelców na aałufach.

wiadomości.

=

Odpowiedzi Redakcji.

LYNCH.

-.-

--

-.-.-

TE

~

-.-

I

„

-.-

handlowy

tawarD

filipkowsk~

języków
nowożytnych D-ra

Jnstytut

.

języków nowożytnych

przez
Nauczycieli odpowiednich narado wościm

Nauka

l{os9jsł{i,

Konwersacja -

Spi hrzu
191~ ręku .

oD lipca

1000 do 1200 łokei

polsl{i, niemiecl{i i angielsl{i,

~W

Korespon·

Gramatyka - Stylistyka deneja - Literatura i t. d.
Początek l zapisy codziennie.

uję

os·zu

=Xumera=

YCH,

DRATO

w oĄoJieac~ Jlługiej -- -Pań fdej.
faska we oferly Do 11Dm. „~. JC. !." Dla ,,j(. j\t"
3-1

r, IC98

Bazar Szkolny
poleca wielki wybór k iążek szkolnyoh do wszyst•
kich zakładów naukowych, oraz wszelkie
·

p zybory

piśmienne

pecjalna
nizkich.
fabryka kajetów. Przy kupnie za wi~kszą sum~ znaczna
r1905-5-1
RABAT.

w najlepszym •atunku po cenach
li i moczopłciowych
172 o o
ulica Krótka ~ 4. Telefonu N9 19- 41.
1;~~.tgena, ś iat em Finsena i kwarco em
1•on"tie iE!mi
sokiiego napięcia
(choroby skóry i '' ~'P c,d· J t(' "losów , .ri<:tiamii
(świe:iha, hemoroid)I) ele trolity (rnd) 1rn1ne lłbU" nie szpecących wfo~ów),
c:zn:y pocUug )J'OI. Zabludowskiego (niemoc
ihracyjny - pnG m
aż
m
. , {usuwunie hm 'awek.1, m: o i cy tas ··opja (oświetlanie
płc10wa),
organow moczopkiowych). Ele · .łr»c.zr.e św. i~thrn h.ąplele i gorące
• r

1

li :--kó11

włosów, '\Yene ~ CEłiy

yd ,

r

po iełrze. Leczenie syphilisu „ Ehrlich· Hala 606•.
od b - 2 1 t-~ ti-9, ' la ań od 5 - 6; osobna pocze

J6 1ZZ.

J6 1ZZ.

Piotrkowska

•

Piotrkowska

Teatr
"~RANlA".
.

Cegielniana 47 (róg WschQdniej)

.

PR OGRA\! od 16 do 31 s erpn'a r. b.
NADZW\' C.ZAJNY PROGRAM.

The .lallaston Comp.
Znakomite trlo 1ungle1 skie.

Hejmels Cyglin11s· Trio

We Wtorek, dnia 29 Sierpnia 1911 r.
o godz. 8 rano otwieramy pod firmo

llluzjonista i manipulator

Piotrkowska N2 122.

pierwszorzęDny Zakłaa

M-lle Ellen d 9Hiver

Carmen Siatera

Melange ~kl. Kółka am«r)'kanskie

Prosi~

biorów damskich, męskich uczniowskich i dziecinnych, połączonych z dużym oddziałem specjalnie dla wykonania wykwintnego ubrania na

prawdziwy

?' UNIKUM !P
nie równać z podobnym· na··
1,wiskam

5-Tamascy-5
ORn:ste

nasz jest zaopatrzony w towary i garderobę ostatniej mody z wiei·
zaś najta(,sze
kim wyborem, ctr'
bezkonkurencyjne, ,,1;-:c o najuprzejmiej
zapraszamy Sz. Publictność o .łaskawe
zwiedzenie naszego zakładu bez potrzeby kupna czegokolwiek.

dziennie 7-9 wieczorem.

--ylf

i

taóce

publiczności

polaki humQry1t11 ul ub,
z nowym

r•p~l'I

uarem

~•~e ~r1s Vi'Ot"'""'o-r-ia-

Akuszer i •l>~cjalista
chorób kobiecy«?h•,

<...horoby skórne, wiosow, (kos-

Przyjmuje do 11 rano 1 od 4
6 i pół po południu.

Rosyjski

~piowak

p6 do

Ulica Południowa 28.
Teletonu N:l 16.8&

2064

1

Dr. Feliks Skusiewicz
Andrzeja 13.

nona

10-1 w

1o~y1~ko

iydnw!<\;a sub1clkh
URANIA·BIO 2m1ana obra:i.ów.

W ogrodzie koncerty polskiej
damskiej orkiestry.

południe.

Lekarz dentysta

.A.Cenżar
powrócił.

O.

Waszczyńskiej

poprawko~ e
rozpocwą się dnia 26

egzaminy wstc:pne i
wawczych

\v

kłau.Kh

sierpnia,

przygoto•

wyższych • 29 sierpnia Lekcje 2 września. l 1 ojania o
p~zyjęcle przyjmoie kancelarja s1.koły codziennie prócz

mod1łel I ~wiąt Sz.kola zostata przeniesioną nn ui· Zieloną Ja 15 do \'.lt:;<11 - J s~ccjalnie wybudowanego domu.
~r;::-u.

1

•

'

.

Pn;yjmu{e choryob od 8 - 1 rano i o.
4 -- 9 P" poł., panie od 5 - 6 po poł
8674 o o

Dr, L. Klacz in
Przyjmuj• pod 8-1 rano i d
5-8 itca. dla pań od 4-ó ]IO
71 !3-0
południt!.

Drl) REJJT
5,

ul. Srednia nr. 2.
elektrycznością i masa„
żem.
Przyjmuje od 8-2 po poł. i od

Leczenie

4 do 9 wiecz., dla dam od 4-5

po

poł.

21só

20

1

~r. Franci~zeK ~ozioni~wicz
Telefonu N2 17-14.
mieszka

ul. Piotrkowska 108.
Srednia
Choroby wewnętrzne, dz1ec1
Sp,: Choroby skórne, weneryczkobiece.
ne, kosm~tyka Leczenie 5YPHI . P · zyjmuje od 8-Il r, i od 5-8 wiec~.
M3 20 1
LISU Salvarsa1em 11 ERLICHHATA 60ó".

dzieci i we·
spe.jaln'e ciet'pienia 11ierair.!i e

Choroby

w raętrzne,

w klasach

.

t .1~1emocy pł.:·owe1.

Leczenie
syphihsu Salvarsane111 „Ehrlich• Hata 606"
ulica POŁUDNIOWA .M 2,

we

Dr. S. Sznitkind

Syphlli1, skórne, weneryczne,
choroby dróg moczowych.

Piotrkowska 50,
2455 7
Telef. 27·37.

rn etyka) wenerycz;11e moczopł'cio-

Choroby skórne i weneryczne Specjalista chorób włosów, skórGodziny przyjęć: 9 - 11 rano i nych (pie,gl i pryszcze na twarzy
4 - 8 wieczorem. W niedziele etc.) i wenerycznych (syphilis)

i humorysta

Parodje cy11ai1skich romaos6w.
iuana

1

K nttanty dwtkt 11.

W 7-Jo kl. Szkole Handlowej Źeńskiej.

?,

Dr. L. Prybulski

liryczna ,;piewaczka

- - f'11 · ciinoff

1

j(eise

rl040-1-1

Dr. M. Papierny

Red en

rnii:d1.yu~1 „ luwa

Zakład

~piewy

W~Riers.kie

1

miarę.

Zapisy przyjmuje kancelarja kursów co- .Io!.

"

subretka rui~·lzynarodows

D. Ulpts

Xonfekcji

ft

~.~
~. ~1-~~~~~~~~~i#Z~~~

Rolf Holba

g j('iS

ł?

komiczni cykliści

Be1.konkurency1n

~ Wykłady rozpoczną się
I -go rześnia o godz. 8 wi eez.
~

p~wroc1ł

<~

Andrze
i'nyjm . od 9

~

liJ

4, Jel. 18 47
:i:r:rn11. i o! ~. -

: 981:)

pp.
10 l
1J

Godziny
w iect.

pnyjeć: o·l 8-1 ·ano I od 4 -- 8
\V nie.li: e lc• 1 !wi ta 9-2 p~

Dr.

ł

abinowiez

CHOROBY
i

3.

GARDŁA,

uszu.

NOSA,

ZIELONA 3.

szp n
zielna 34
Telefon .N'2 10· 72

powróeił.
2432-6 1

Zow.

wyższych

.„. b.
szkolny

kursów }(anDlowych

Zakłaa

AA
A
przy ul. julju;;n:1

w WARSZAWIE, ULICA SMOLNA :"~ H.

(od l•go Lipca
Zapisy na rok

oszykowa 9 1

~

el. IU.15)

1911jl2 przyjmuje ' kancelaria

l<ursów Handlowych A.

Zielińs (iego

codziennie od godz. lO·ej rano do l~ej po południu.
Egzaminy powakacyjne rozpoczną się d. 1 Wrz:>śnia
r. b., prelekcje zaś 11 Września r. b.
r828-8-l
Na kurs I specjalny przyimowani są ~łuchacze na
podstawie ukończenia szkoły średniej filologicznej, handlowej lub realnej, oraz na mocy egzdminu w tym zakresie.
, Czesne wynosi rb 150, płatne z góry w 2 ratach półrocznych.

j'!l?mmame••mmli·sm.n,~„1'11'~~-- ·
Skład

·

?

dzrerżawy.

D

E

•

na1~~ mieszkanie,

I

24Su-3-1
iwiarHia do sprzedania z po.
wodu zmiany interesu. Prz~
dZiilniand 84.
r2lf58-3
us 1 u!rnJt: a ;emo w. ::::i~K.iJnc.

f
~

t, p.

I~b P?dać cośkolwiek

Ogólne i pojedyncze pokoje dla chorych od 2-5 rb., amhula
torjum dla niezamożnych, 60 kop.
Leczenie promieniami Roentgena, lampą Finse•
n• i Kromayera i pr'ldami o wysokiem napięciu (arson•
•alizacja). be.danie krwi i mamek na syfilis.
Godzmy przyjęc: od 8 - 9 rano, od 11 i p6ł do 1 i pól
w ooł. i od 7 - 8; w niedzielei święta od godz. 9-10 i
nd · 12 i pół do 1 1 pół po południu Kobiety chore na choroby
wk:óme i weneryczne przyjmuje p•ni Dr. Zand•Tennen•
baum w poniedziałki, środy 1 piątki od 5 i pół do 6 l pół.
1145-1-1

Ra.

35 m· 34. :2l'J:49-)-l

handle

~ospodarstwa '
po.zyczyć pieniędzy

Ni 36.

111.~Lykt

na ui.

lif;ben1wwe 1 g.amo.
' fony
sprzedaję 111:i
ra.y,
Alei\sandryjska Jyg 34.
2424-j
l\/! tody przystojny człowiek 1
llJ ładnem pismem, mająo
świadectwo jedno klasowe po
szu<\uje posady w kantorze lu
biurze. Oferty pod „ Władysła 1
Prom1eó Piotrkowska 81,

kupi~ l_ub sprzedać

O-rów . Falka, Z. Golca, M. Jelnic. iegQ

11.:i

się

Ma:;zyny

Kto chce:
z1em1ę,

przeprowadllt

dwańst<ą

kucharek

104 1

I ~~,59-3-1

szopa dO sµrzeda11,a. W a.

.i11J .vl111ei 1iau<::iy

pokojówek ,
słu z·by.

m~a

d omosć S kolna 1 u stró'a·
tamże ,ecit::n p 1kój z kuchnią d~
wvnaic 1,„
2451-3-1

kucharzy, '

Lacznca chorób skórnych i wenerycznych
Wólczańslta

\. a 40

pomocnilc6n~

TEL E }' ON U .N! 6 9 4.

ulica

,

urzędnikó;,
techników '
leśniczycJ1 ;

M. BURAKOWSKI

.:389-27-t

uc!l.;a z wt:glem do sprzedania
z powodu zmiany mreresu
oraz l"Ózel< reczny, id, Ogrodo.

i11ży11ierów

Polecam wielki wybór lamp gazo~
wych, naftowych i elektrycznych

r.922

:'& 41.

Kto pot1·zebuje:

37

;ow.

-

-B

mieszkania
zbytu towa'rów
re~damy wyrobÓw

,„_„~--·

1

ró :iła: ~rzy1mu1t:: zamówie.
mu n.:l pornd:. Udziela porad,
Dyskrec:a za ·ewnio ia Zielona.

służby,

j

1

-A--l<u-·s-z-er""'l{_a_r~N~o-'\i-'1/c-:1~k.o..,.w-Ska

pracy,
posady,

mój został przenies~ony z
ulicy Krótkiej na ulicą

Piot~kowską

dzieci

!fto szuka:

freolowski

Haliny Pełzuckiej
13 przy1mujs
oboiga pk1 od lat .J.ch,
rll)10- H.i-1

· •

P

o wiadomości ogól Il
na.Jlepiej i najtaniej
•

P

uzyska to przez

Ni 25 m. 10.

oszul\uję

2467-2-j

prakty1n. .t.asKawc
w "Kurjerze" dl~

oferty

.L. P".

OGŁOSZENIA

2468-2-1

P

otr1.eb11a pra~owacL.ka. 1Vl e·
z1a1Ja 8.
2465-2-l
otrzebr.a aobrze
obezna1n1

w„Nowym Kurjerzu lóUztim".

sklepowa do składu w~dłiI],
Konstantynowska 35. r2460 ~ •.
~ l\ra<1z1ono dowód wydany ,

u

.

instrumenty wskzelkich gatunków, jako to: manaoUny, skrzypce,
j\łuzyczne

PIOTRKOWSKA

.„

giTtaryE,cytryC,grfłamofłtonyEi ·~·a.A I.·· _
można nabyć najtaniej tylko u
•.
G.
5

~q~z;a,~~:~·:~:~-~E;~:~==~;oo:szul\u1e biuro

e!ektrotechmczne
J~2
2485

Y·mio l{laaowa

1-.

żeńsl{a szl{oła

3

Pożycz lowo-Oszczędno

"

6
"
rocznem

7 agmeła
na.
'j(:lgmąr

oraz wydaje pożyczki na dogodnych warunkach.

ZARZĄD.

od

paszportu,i

2473-1wyoany z ~
Warsiawy, na imię

~,ast.pon,

ucząstku

Cedrawskie-

24'lt>-J-i

µa.szporcu,
wydana z fabryki Berka Ro·
senbJatta, na imie Adama Gro·
czy ka.
~4:71-1-i
·/ ag. karta oci paszponu, wyua·
'-' na z ta bryki Poznańs (1ego,
karla oel

na imię Marjanny Uworowsl<!eJ.

24d1-1-1
l<Wit wydany z Tow·
1
'-' Akc. • Warrant• na a be1 to•
waru na uni~ S. Kamienieckie·
go, za .Ni 907U. ł..askciWY zna·

Zachodnia 37.

::

::

::

:·

::

::

::

::

::

::

..

azca raczy zwrócić do adm
„i(unera"
2477-3-J
1 og. µc1s1..pur , wyctdllY z tif!..e·
u zin, gub. pio1rkowskiej, 1111
imię

PR Z Y 1 MU JE WSZELł<lE ROBOTY W ZAKRES

Konstante~o

Milewskiego.

2480-3-l
ag. pdszporr, wyuany z gm.
Piaskowice, pow. Ł~czyckie

411~

-

kćirta

'-' wyaana z fabryki, Stanisia\
wa Weina, na 1m1ę Jana Sucha-

a2inął

Łódź,

WZORY PISM.

5
6

„

Książka

DRUKARNIA ZAOPATRZONA ZOSTAŁA W NOWE

4%

"

St.

okazy]·
St.uo Zatzewska
241 ó-a-11

.r'i.i i ~3.

l.

dos2

Przyjmuje na oszczędność:

prosperuiący

go.

•••

9 1

sprzedam.

LJ

DRUKARNIA

· ciowe.

dobrze

11ie

Adama Stanisława

towarzystwo ·

Na każde żądanie
Za wymówieniem 3 miesięcy

„

=i

\..:. l<kp J.rnlomalno·dyscryuucyJny 1

u

agm~ła

handlowa

.Piotrkowska .M 271.

·

=JL:• I

I~

l

]lfJa ~.> ioazi, llziefna N2 l6.

Rzemieślnicze Przemysłowe

j

18.

Przyjmowanie próśb o przyjęcie do klas młodszej wstępne 1 ,
starszej wstępnej, I~ II i III, odbywa się codziennie w kancelarii ~zk?łY ?d godz. 11 do l i pół w południe, oprócz
sobót 1 medz1el. Do próśb należy dodawać potrzebne
dokumenty. Egzaminy rozpoczną się d. 29 sierpma. 22a2 6

fóDzkie

r;=====::r.:==============-===::;;:====:::.
-

fng. Spector & Wiesner, Konstantynowska

1.

kowskiego i Stanislawa Kr;pin.
skiego. Takowy jest nieważny.
2474-1-i

-.--------------------=

==~30~

Radogoskiego To .; . Pożycz.
1rnwo-Oszczędnośc1oweg.;, za
1873, na im.ę Edwarda Króli·

Z

DRUKARSTWA WCHODZĄCE, PO CENACH UMIAR-

go, gub.

KO\V ANYCH~ ::

zda Tandz ).1ciw
248-ł--3-i
J ag1:1:,.r pasz: o: t. wyo J„y z gm.
Lt Budz1szew1cc, po,\. rawsKie·

::

::

::

;:

::

::

::

:~

::

::

::

kaliskiej, na imię

go gub. piotrkowskiej, na

Jó·

imię

lienryki Burkow:skie1. 2450-~ 1
;.zaginął p:.iszport wydan z ~;m1.
ny t>ucha.ty pow. 1 gub. Łom.
na imi~ bo 1 ·1.ława 6J
~.ogowskiego.!2HO;- ~::.!
,-"ag1nq1 µastpon V>.) a:~ny z ma·
ży1i1kiej

l

gistr<1tu m.

Łodzi

rjanny Melcero

'j oginą~

pa~zport

11a 1m1i: J~a·
r24~1-3-l

wyda,1y z gm

LI Lub1anl<i, pow. tow1ckiego1
gub. warslawsldeJ na 1mie S1a·

Siawa jeza.

r1089-3-l

