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·Dz~eenik.' polityczny, społeczny i .literacki.
.
Piątek, dnia 8 marca 1912 roku.
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Redakcja i administracja •Nowego l<urjera lódz·
"9go• mieści się w lokalu przy ul. Zaohodniej 37.
Interesowai,I do redakcji zgłaszać się mogą od
11 do 12 w południe i od 6 .do 7 wiec:z.
Administracja otwarta od 8 rano do 8 wieczór.
Adres telegraficzny „U.d i KurJer•.
Rę1<0pis6~ nadesłanych redakcja nie

Cena ugłoszeó: ł·'l~a strona 50 , kop. za wtoru
lub jego miejsce, nadesłane 60 kop., nekrollłlł i rt•
kłamy 15 kop.~ ogłoszenia iwyc:zajne IO kop. Dr•ltH
ogłoszenia 1•/1 kop. za "'.)'raz.
Ogłoszenia zamiejaoowe: 1 str.SO kep„ reklamy P•
lO k., zwycz. po 12 k. za wiersi petltow~'ctb fego ntiejset,
TELEFONU Nr. 253.
Zmięna adresa 20 lcop. .
zwraca, za artykuły nieoznaczone z góry ceną, llonorarjów administracia wypłacać nie bQdzle.
6, pól•
Prenumerata w Łodzi wynosi rocznie
roc1!nie rb. 3. miesieeznie kop• .so.
Za odnoszenie do domu lub przesyłkę pocztowci dolicza się 20 kop. miesicc:znie.
Za przesyłkę zagranicę doHc:za si~ 60 k. miesięcznie.
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Łodzi Biuro ogłoszeń .Promień",
WYŁĄCZNE PRAWO pnyjmowanla ogłoszeń

Agentury: w

Teatr Popularny.
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Piotrl<owska 81; w Pabjanioach A.
w Rosji, za

Wadzyński,

Zamkowa nr. 23;

w Zgierzu: Al. Bielas, Paczek. Tram. Nowy RY.D.•k

w Król. Pólskiem, opróoz lodzi i okolioy. oddane jest D1Jmowi Handl, L. i E. Metzl i S•ka.

granicą i

Oblężenie,.Warszawy. ·::e:::.· Gdlie. .Kohnowie. J:::.· Hanilet.
._.„

ł
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Od soboty dn: 24 lutego r. b.

J4ięizynaroaowe

Kabaret „ERMITAGB'
Początek

przedsta.wie11ta o g. 11: w.

:~~Jo~·~·eu.nt

'Cabare.t
Variete
-

t' .

Niebywały · w

Zachodnia J\m 53.
•
Lodzi progra!Jl .· I-

orai

gwfazdy subretek

wyst~py

O
c; UIZ ~ l'

• .
rtnz

La Belle Manolita prolóngowana

.Zarząd

Stowarzyszenia Kom. Łodz. O. H. P.
te .

w Sobotę 9 Marca o
zawiadomić swoich członków,
poł_ odb~dzi~ się w lokalu Stowarzyszenia, Mikołajowska Nr. 8łó

ma uszczyt
po

~oeZ'ne

Zebranie

godz.

4-ej

Członków ·
ZARZĄD.

NAJSKlITECZNIEJSZV SRODEK
usuwa

piegi, pr,•zcze, opaleniznę,
wągry, ozerwonoió twaPzy

ao .ł~arzy

św.

prar1dziwo tylko z apteki

Duc'ha

Wiedeń

Niwiński; .

__ _________
.....,..

w aptekach,

składach eptacznych

i perfttmorjaoh.
,

„

Czas odnowić
prenumeratę.

do bajel{.

Jaroński-G
. rabskiR

---

Smutny, lecz charal<terystyczny wy·
padek dla działalności Koła polskiego
w Durnie mieliśmy w dniach o~tatnich.
Podczas głosowania w komisji co
do poprawki, uczynionej w kwestjl praw
wyborczych, żydów na Litwie i Rusj,
Grabski

wstrzymał się

od

głosow

• ••

t

••

'

Kalendarzyk.
Piątek,

Fakt to może µa pozór nieznaczny,
lecz . wgłąbmy się w jego treść i zestawmy z niedawnym wystąpieniem po-

To ostatnie

składa si~

d, 8 marca 1912 r.
Dz i ś: Jana Bożego W,
J u t ro: Franciszki Rzymianki.

...
'

••

N oWe atral{cje

sła Jarońskiego.

Niwińs~iegu.
811 unlk1l1c11 n16lada1nlctwa, katda pudałka
Ddslejszy numer
napatrzao1 j11ł w pł1mi1. 01 ktlira1 zn1j· z 8-miu kolumn.
daje sit .Ng 204 I naz1i1u c1n1lazcr

Jana

Sprzedaż·

'I-~

wania.

wynalazku aptekarz•

. Jan

••

•

••
.

'

tego rodzaju post,powanla. w pfer·
wszycb tłumaczeniach z aoz,to wyma·
Był młody, co nie tańczył, stary, co nie wlać ...,,dom WH"ttkie datki I dobr"'-u-P~
„3
[zrzędził,
Był głupiec, który m41drca w kozi róg dziejstwa, nast~pnie weszła kwestja .u~
twactwa• o
[zapędził,
Otóż w lmica ograniczania ,litwa·
do
wziął
końcu
w
Był prótniak! co si11
. ć .
"ł K ł
t
kó •
[pracy znojó't''
..
w pos anow~? o o ogram~a. 1
Była niewiasta, która nie ceniła stro16w,
' Lecz nie było takiego na tym życia -prawa tydów m1e1scowycb; pnesl'llknu:·
tych polską kulturą I mających wspólne
[szlaku,
Co by nie lubił pijać Szustowa Koniaku. z narodem polskim ideały.
stęp '

poseł

i wszelkie ,lamy

9a~ła

w

marcowy

•

Vrz'9atęp~e -cen)l.

Dobor:owa l{uchnła.

prog~am

familijny

N.owe Debi.µt9

DZielna ' 18.
.

' :•: .

Dzielna 18.

łnter,~ujący

~

walki kobiet I

wystąpienie,

pfętnowa

.Obawiano• sie napływu litwaków,
którzy mog11 doszczetnie zniszczyć kul•
turę, przemysł I handel polski i mogą ·
kraj nasz zrusyfikowa<!. Rozumna obawa, lecz czy mo!na było w imię tej obawy ograniczać prawa narodu, który
się łączy' z narodem polskim? Etyczne
zasady Koło polskie odrzuciło, B•dąc
blade i· niezdecydowane w stosunku <Io
narodu silniejszego, względem słabsięgo
stara się siły swe wykazać.
A teraz znów . spotkaliśm~ się z
dziwniejszym jeszcze charakterystycznym
wypadkiem. Chciano ograniczyć prawa
tydów w Polsce, z obawy napływu .li~
twaków•, lecz w kraju, wktórym już uz}··
skali oni obywatelstwo, czyż prawa te im
się słusinie nie należą! Lecz etyka l<oła postanawia, za nie i to już„. · be' to -

ne w całej prasie postępowej polskiej i rnentarzy.
-A teraz, odrzuciwszy
rosyjskiej, jak wiemy, miało na celu o·
spójrzmy co sobie
tyczne,
graniczenie praw wyborczych żydów w
przyszłym

samorziadzie Królestwa•

Nast;ipił

cały

zgotowało ·

tymi dworna

względy
Koło

ePolskie

wys tępami.

·szereg komentarzy,
Po pierwsze, chcąc uk rócić napływ
p. Jarońskiego, litwaków, należało znaleźć środek, któoraz wególe stronnictwa, starającego sit: ryby ich m6gł utrzymać w innym kra·
w imię pewnych zasad h u m a n i t a r- ju, a taki!Jl jedynie jest nadanie Im szer·
n y c h i p a t r j o t y c z n y c h ogranh szych praw w kraju. gdzie mieszkają i
czyć prawa żydów, o ile to będz ie w gdzie się już dostatecznie zaklimatyzoich mocy.
zowali. Tym krajem jest przecież Li•
Należało więc usilnie popiera~
twa.
Przedstawiciele Koła polskiego wystawiali motywy i dowody konieczności powiększenia. ich pra w wyborczych .
tłumaczących

taktylcę

NOWY KURIER ŁOOlKI -

8 marea 1~12:.r.

ar

-

Teraz dalej. Drugi raz, okazuj,c nieobrachowany wyrok nacjonalizmu; · szeregu nowych ustaw dla zabezpiecze- wegierski ma być jeszcze w tym tygodnia
swój, zresztia I tak nieukrywany antyse- ~tOry queret quem devorat. To jest nia zdrowia ludności. Zwłaszcza cho· odroczony at do załatwienia przesilenia
dzi o włożenie na · samorządy ziemskie
Dziś odbędzie,sie pojedynek ml~dzy hr.'
mityzm, naraża się Koło dużej czc:ści 1eszcze zagadką.
i miejskie określonych zadań sanitar- Tiszą a Justhem. którv nazwał pogwał•
lewicy, która w imlQ swych haseł dąży
nych, który eh spełnianie jest niezbedne cenie regulaminu przez Tiszt w roku
1
.do zrównania wszelkich wyznań I sta•
•
dla ogólnej kultury.
1905 .nikczemności,·.
Ministerjum spraw wewn4trznych
:n~w.
od r. 1907 za1ęte jest całkowit, rewizją
Tem samem traci przecie! tę watma
przepisów sanitarnych, obecnie w pań·
w
stwie obowtązujących. Kilka nowych
1partję, kłora przyłączyła sie do niego
. Na pierwszy wszechrosyjski zjazd ustaw, mających zastąpić dzJ1iejsze ar·
Wyrabia
bieżącej &prawie chełmskiej.
1
1obie Koło opinjt stronnictwa o poglą nac1onallst6w, otwarty w ubiegłą nie· tykuły ustawy lekarskiej, mmi:;terjwn
około już wygotowało i wkrótce złoty ciałom
dach wązkich i zacofanych i tern samem dzlelt: w Petersburgu, przybyło
Na „saks,••.
200 osób, w tej liczbie olcoło 100 dele· prawodawczym.
odsuwa od siebie myśl świe!ą i jed· gatów
prowincjonalnych
oddziałów
Są to mi1mowicie, prof ekty przepiNa dworcu kolejowym stała nielici.
ną, która zaczyna brać gór~ w Du
Związku. Zjazd otworzył dłu:tszem · prze·
a) o zabezpieci;entu dobroci arty• na gromadka: kilku chłopaków z to·
sów:
nacjonalistów.
klubu
prezes
mówieniem
mie.
kułów spoźywczych - i napojów; b) o bołl<aml i parę kobiet z dziećmi.
Stan
Bałaszew, który, zaznaczywszy, na wstE:·
e) o sprzedaży tru- smi:tni, w milczeniu, łzy w oczach im
ospy;
szczrdeniu
Trteclą szkodą, którą Koło Pol·
ple, le rząd rosyjski w l{ońcu ubiegłego
akie wyrządziło jut nie tylko sobie, lecz i na początku bieżącego stulecia był bar· cizn i środków ostrych; d) o urządzanru zaschły, a gardła śc1ilgnął Jakf4 skurcł
cmentarzy oraz krematorjum do paleuia bolesny, że z trudem tylko rzuciło któr•
całemu narodowi, wiecef, dwu narodom, dzo nieżyczliwie usposobiony dla idei
twłolc, tudzież o chowaniu i registracji jakle słowo.
sposób zmarłych i e) Q ochronie graajc mor·
tyjącym na jednym szmacie ziemi jest nacjonalizmu, w następujący
Zdało się, te oczekują oni na cos
rządu przeddziałalnośt
scharaltteryzował
to porótnienlt! tych dwu narodów.
skicll i lądowych państwa przed zawle· takiego, co tchnieniem śmierci, zmrozi
konstytucyinego:
czeniem zara~y.
im serce w piersiach„.
Nie myślimy I myśleć nie chcemy,
zaw~ze szukając bun•
i
Wszedzie
przyczajouy
Gdzieś, na uboczu,
projekjuż
gotowych
tych
Oprócz
łtby naród polski był tegot zdania co i
tu, uprdrując go we wszystkich przeja. tów, w obecne} chwili przygotowure sit: wiatr zerwał się naraz i ze skowyte111
Koło Polskie, nie chcemy tego myśleć, wach indywidualności, siła rządząca do„
projekt ustawy o "sanitarnej ochronie uderzył • gniewliw10 w oc:zy biedalwm.
bo byłoby to dla wszystkich, obywateli prowadza do maximum. do wirtuozo- wód i gruntów, który wkłada na samo„ niosąc z oddali tajemnicy jaldś po1
stwa zapobiegan_ie i tłumienie tego, co, rządy miejscowe obowiiµ~I<: dostarcza- sz.um•••
kraju 1A1Ut11em i bolesnem.
My myślimy zawsze· inaczej i w według jej przekonania. jest pr~estęp nia hHl nośc1 1drowej wody i zabezpie·
Westc.hneli. wszyscy ł znać było, ie
stwem, i używa tego tak zręcznie, t
ściek~w.
ten z da!a idący odgłos, darł w nich
lmiQ wspólnej łąeimoścl starajmy &ffł te- niweczy i tłumi wszelki\ inicjptywe oso- czania wód od brudnych
W sprawie zapro}ektowanych przez wszystko na strzępy; w sercach ich roz·
10 rodzaju fakty piętnować.
bistę, wszystko samodzielne i silne, jed·
rząd przepisów sanitarnych dla mieszkań szalał ból dojmujący.„
Narzućmy na to zasłon-: .zapomnie- nem :;łowem, to wszysttw, co w swojej w większych miastach, minjsterium otrn
5z.um z dala płynął coraz wyra·
nia . I niech nazwlsi<a, jak Jaroński I całości p~dst11wia f1z1ognomjc harodo" mało opinie 76 rad miejskich, którl! zistrzy, jakby jakiś potetny, niszczyciel·
~ą ludu i robi sie to wszystko w imię
Orabskł IHtdaa dla nas dtwlękaml, które 1 pod osłonił flagi narodowej. Ten nle- przekazano radzie do spraw gospodar· ski żywioł; serca chłopów poczęły drżec!
coraz barclzie;, aż wreszcie głośne łka nit
musz' ustąpić przed nazwiskami nowych ui;any kierunek musiał wydać i wydał stwa loKalnego.
ustawy mają na celu wstrząsneło ich piersiami. Popłyneły
te
Wszystkie
ładzi I działaczy, ktOrży w lmlt bratefM bardzo gorzki• owoce.
polepszeni~ opłakanego stanu sanitat- rzęsiste łzy; kobiety tuląc uzieci do sie&twe, swobody I równo§ci nie b ~~ ni·
Takle były wyniki dawnego syste· nego miast i w::.i i w całem państwie. · bie uderzyły w głośny lament.
mu rUłdowego. Na całei nieskończonej
lloio ocnniczall.
Z h.ukiem i syczeniem zajechał poZyg. Munt. szerokości naszej nieobjętej ojczyzny od
ciąg. Gromadka ruszyła się do wago·
ł1planki włościańskiej do wspaniałych
nów. Przy potegnaniu płacz ogółn}
pałaców - wszędzie panowało niezą.
::;'- w jeden jęk, jakby podczas po·
dał
warsz.-wlełińska. griebu,
dowolenie, wszędzie wytwarzał się i
kiedy grudki ziemi na wiekc
umacniał ten stan umysłów, · przy któ,
trumny sit walą":
rym wypadkJ 1905 - t 907 roku były
wa~onów.
drzwiczki
Zatrzaśnięto
b.
r.
stycznia
1
dnia
z
Wstrzymaną
zupełnie naturalne i nieuniknione.
pracownikom etatowym dopłatę S proc. Przez okna, wychyliły się ieszcze na O·
n1aczegóż jednak wypadki te roze·
od pobieranej pensji za wysługt: trzy• statnie pożegnanie głowy odjeżdżajcacy'h
grały sit: uie pod flagi\ narodową, dla·
lerni9, obecnie :r: decycji ministerium rzucili ostatnie słowa pożegnania i pnZ przebiegu obrad i głosowań w czego od samego swego pocqtku miąły przywrócono.
ciiag rusiył w dalszą drogę.
Oumf~ motna fut o~~nle wy wniosko· charakter antirosyjsk:, obcoplemienny?
Pozostały tylko zawodzące kob1cty
Dopłata ·ma być dolączona za uwał. 1ak11 zasadniczą hnJę postępowania. Według mo1ego zdama tłumaczy się to
miesiące (styczeń, luty i ma- 1 'tulący si~ do nich drobiazg.
trzy
biegłe
październikowców w w sposób bardzo prosty. ·
przyjęła frakcja
Pojechali w daleki świat - za chle•
rżecj, do pensti za marzec r. h.
. ..
·
.
sprawie chełmskiej. Z wyjątkiem leweNie stało dla nich chleba, ni
bem."
~osia stał_a. su: me1~dnoplemienną,
1tji poddania nowej gubernji pod bez·
Przy znacznie wzmagającym sie ru„ przytułku,
ni nawet kawałka własnej
obc~·
tworzą
1.udnośc1
1e1
częś~
irośrednią władze ministra spraw wew- trzecua
chu towarowym na skarbowej kolei wie·
netrznych 1 wyjęcia jej z pod kompe. plerqł~flcy, 1 otóz ta czę~ć ludności, deńskiej, tabor przewozowy, powiększo„ ziemi tuta1, gdzie marnemu robakow
tencji generał-gubernatora war zawskie· oprócz _ogólnych ~la w~zystlt1ch prześ~a· ny będzie o J ,200 wag onów towaro- nie zabrania nikt bytowania•••
I ten siermiQtny lud. l~tórego ojco
go, w której to kwestji ~łosy paździer· dawań 1 _samow<;>h, musiała znosu: św~a wych wszystldch typ ów.
swoją krwawą praQ,l i po·
utytnili
wie
nłkowców sie rozstrzeliły, we wszystkich dome na1grawame ,slq z ś~letej dla _mch
Rada zarządzająca b. Tow. akcyj- tem tę życiodajną
politką zicmiQ - poInnych kwestjach cała frakcja głosuje rzeczy, - z ich narodo~e1 godności; to nego kolei warsz.-wiedetiskiei, stosow•
do życia - chat~
łrodków
zbawiony
tolidarnie: za niewyłączaniem Chełmsz- wywołało w~ród nich w1ęks~ w poró~ nie do upowat1lienia ogólnego zebrania
sam w świat wie'
a
zostawia,
rodzin'
i
1
~ory_czy.
.
nagromadze~1e
czyiny z Królestwa; za imianami mają· naniu z ~ami.
akcjonarjuszów, na ostatnie gratyfikacje
c::emi charakter administracyjny i fłcho krzywdy 1 rzucało_ le~ w w1elk1e1 hczbr~ dla pracowniKów, wyznaczyła 600 tys. sfę musi 1 walcz}'ć:
~ącemi raczej w zakres t. zw .•wyźsze· w szeregi ~ewoluc1on1s~ów. i wszyscy c1 rb.; grat}·f1kacja ma być wypłacoua przed
O ten ~~ czarnego chleba •.•
10 urządu• 1 np za uzależnieniem są· rewoluc1omścł ~opetmn. ten sam. bł11d, świętami W1e1Kiejnocy.
O skib' ziem! pod własną. lrum„
downictwa i szkolnictwa od Kijowa; który pn:~d nfmt po~ełmał rząd: u1rzaw·
m:.„
wreszcie przeciwko ograniczeniom1 sto- szy w Jego ręku flage: trzykołorową,
~ . .., „ _.• o ty ziemio polska [- ty za.
rzucili -sic: na niego, chcieli ją wyrwać i
&owanym do polaków
mozna,
wrzucić do błota. W tym czasie zro•
•
O ty ziemio polska tak bogataPoniewat nacjonaliłci i prawica sła· dziła się wielka idea nacjonalizmu i da
Ze wytywić mogłabyś . pół świa·
ftOWilł w Izbie mniejszość, więc wolno Hóg, że niidy JUŻ nie zamrze•.
[ta
przypuścić, że rezultaty trzeciego czytamasa
nie
dzieci
własnych
dla
A
W dalszym ciągu swej mowy Bałania nie tędą odmienne od rezultatu
I'
[chleba
marcai
6
Budapeszt,
bynajnacjonaliści
że
zapewniał,
szew
choć
mote
tylko
jednym
"L.
drugiego,
nleprawdopodobnym wyjątkiem, te pra- mniej nie dątą do pochłoni4Cia i unice·
Włodz. s. PopltL
Hr. Khuen udaje sic: dziś do Wiednia
wl pałdzieinikowcy zmienie& swoje zda- stwienia inorodców. Ale obowiązkiem
nie eo do poddania gub, chełmskiej pod nacjonalistów jest poprzeć pożyteczne aby_wręczyć ce~arzowi dymisj~ całego
zarząd ministra i głosować będą z od- dążenia i zgnieść szkodliwe. Dlatego też ·gabmetuc~ Vl_szyscy przygotow~Ją sif: na
łamem, repre.zentowanym przei Cho- domagają sie, ·. aby wszyscy nie rosjanie bard~o c1ęz~re ł prawdopodobme bardzo
~ialwwa i Lerchego za poz.ostawieniem pogodzili sie raz na zaw:>ze z tern, że długie przesilenie, arbow1em _według do- Wiadnmości
Jil poa władzą generał-gubernatora war- stanowią nieodłączną cz~ć Ros)t nlepo· tychczasowego stanu rzeczy 1 po wczorajszych uroczystych przyrzeczeniach, na
dzielnej.
szawskiego.
posiedzeniu partji rządowej wszyscy chcą
-U Ustawa waterunkowa.
DOJkotować misję utworz;enia gabinetu 1 Zgodnie z "obowilłZUlfłCll w Królestwie
Znając skład Rady państwa i jej
W zamknic:tem · posiećłzeniu zjazdu żaden z polityków WQgierskicll nie zechce ustawą l\waterunkowia dla woj:;k, mini·
tradycje, którym pozostała wierną po·
przy1ąć mis11 utworzenia gabinetu, -ani ster1um wojny ustanowiło osobm1 tary•
mimo gruntownej rekonstrukcji w roku powzięto n 1 stęp1.1,ące rewluc1e:
l) Uc.~iaicono wszetitie bloki z po- przeprowadzać ustawy ·wo1skowej bez fe: opłat, naletnych właicicielom nleru·
1906, można przewidzieć, że projel<t
chełmsl<i w takh~j koncepcp i formie jak lakami, 1alckolwiek niektor?v naqonaliśc1 znanej rezolucji.
chomości w Królestwie za lokale. przewyjdzie z Dumy nie będzie prawdopo- uznaWdl1 korzysc tego rodzaju bloków.
na kuchnie i piekarnie dla odznaczone
Wprawdi_ie powszechnie wymieniają 'dzilłłów, pilnujących am11nic;i wojsko2) ·B101c1 z 1onym1 „inorodcam1"
dobnie w Radzie patistwa •.>rzyięty, Zro·
bi ona w nim niewątpliwie znaczne po· zjaz'1 uznaje za możbwe pod waruu· Luka.csa, jako przyszł&go prezydenta mi· wej (prochu, pocisków i nabojów) c
. prnwlo. -Mote oau ws:r.akte, 211• pomocą i-;1em, 1eżeli )11orndcy .owi uznaii& niepo· nistrów, jednalt. i on miał wctoraj składach okr4gu warszawskiego.
swych rH,prnwek, proi„kt ziuównfl po· C:iz1elność państwa 1 pierwszeńst 0 naro· oświadczyć, że bez tej rezolucji ustawy
Opłata ta wynosi, zależnie od klawojskowe1 nie przeprowadzi. Prawdo·
<lu rosy1sk1ej!o przed rnuymi
~or~.i:yć jale poleµszyc.
60 do 280 rb.
mie15cowe1,
sy
a) ł'rawa żydów nie mogą być roz· podobnie cesarz zawezwie do siebie
z
się
aby
szereg węgierskich polityków,
U : nnjąr, że pozosU\'łienie Chd•nsz- szerzone pod żactuym µozorem.
nimi naradzić. W · pierwszym' rzędzie · 0 O walny ·wyb6r. Jut p~
~yzny w SKład1łe Królest'Na, i je:dn;;,mają być wezwani Lukac • Tisza, Wekerle wtórnie urzędniczki pocztowe zwró<:lłJ
zawierał
można
wyborcze
Bloki
-ł)
tzesnetn przyJ:-;c:renlem jej do ~llow5kf11·
się z prośbą do Rodlciewa, aby tef\
go okrt'J.!U !:iądowc: go i n11:u~c~wego jest z partjami stojącemi nie dalej na lewo i hr. Andrassy. Nie ulega jednak· wąt iako poseł, wniósł do Dumy sprawę
prawodawczym i 1tdn1111b tracyp;v.<r1 i11 11• niż paździetniitowcy, z Pl awicy zas je- pliwości, że 1eż~1i partja rządowa wytrwa dlaćzego kobieta pracu1ąca na poczcif
sepsem, R ' da państw!! mo1.e t: mu 11 0 · dynie z te:ni organizac1ami, klóre uzna· przy wczorajszej swojej uchwale, to ma ębowiązelt wychodztć za mąt tylko
przyjdzie metyllm do przes1lenta rządo„
ią Pum~ pań:,twową.
ser.sowi zaµ·)u1edz 1 albo . prtekH ~ht : ąc
wego, lecz także do pr:i:esilerna !)ttrlamen• za urzędn i ka „ p ocztowe ~o·.
właśn1t' arty~ul } i wjektu, aloo ucln·.
O Zmiany w mini•łerjum
tarn~go, ponii~waż partja rządowa sprze•
la)<l , w imię l1. u11~t!kWe11cJi . wyodr~bn ., ·
zagranicznych. .Birł.
spraw
jednorocznego
c1w1a sit: dotąd stworzeniu
'nic: · v 1\róle~twa Chełmszczyzny.
prowizorjum w sprawie wojskowej z W1ed.• uowiadu1ą się, że wśród wy~
Przechylenie sii: w !P. ny tam!~ !'.~ron 11
po'1wy7-:;zcrii-.m kon\yngensu r~luut~ bei szyc11 kierownik.ów ministerj l:m spraw
uleż eć będzie o·I te!'"• czy wlększośe
n:iaJ, nastąpić watnc
rownoczesnc./lO iaprowadzen1a d·.vuletniej zewri~trznyc:h
R11 dy 1 al: , .. u 1c. w duszy
c.złonl\ów
,
zn11aoy.
słu;i;by wo.1skowe1.
prz&elwną pro1ek ww1 d ;:~~m :w·IJ!.J, czy
W .:•stal nich o.a ;;ich · w i o. ii coraz
O Lekarze wojakowi. W
Wobec tego· należy sie obawiać
te! łtlań przych:,.. l :i ą , czy go u w oża za bardzie! o·kz iwa •i'! konieczno5ć reor„
dniach otrzymali lekar:i:e VIOJS kow
tych
. ~n p"oljłXQPej 1oą.;pości„ cz1 tet za f{Anizacjl uuęuów sanllcU.lJX'-11 I w_ydae.la innych komplikacji na W~rz..ech„ Seim

Zjazd nacjonalistów.

ały fetjełoa.'

Xolej

Sprawa

chełmska.

Dymisja gabinetu Khuena.

ogólne.

0

,KeJormy sanitarne,

1:

N~
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polecenie, .aże~y nawet w czasie, kiedy
nie .z.na1du1ą su~ na służbie przy wojsku,
nos1h zawsze mundur wojskowy pałasz
ł ostrogi na butach.
'

Ze

świata.

O Proces manifestantów.

Uziś rozpoczyna się we lwowskim
sądzie karnym proces 4 studentów po•
litechniki .lwowskiej, 1 których 2 po•
chodzi z Królestwa, o udział w grudnio·

wych manifestacjach ulicznych z powodu
sprawy chełmskie]. Oskarżonych bronią:
prof. Makarewicz, Dziędzielewicz i Pieracki.

O

W przystępie szału. W
przytułku im. Dzieciątka Jezus we Lwowie,

powstała

ogromna awantura.
w ataku szału umysło
wo chory Józef Marcinowicz. były artysta teatru ruskiego i usiłował porwać
i unieść ze sobą jakieś dziecko.
Personel zakładu usiłował temu
P.rzeszkodzić, skutkiem ćzego wywiązała
się bezładna szarpanina. · Marcinow.icz
podarł na Jednej z zakonnic habit, po·
. wybijał szyby i pornsz.czył sprzęty.
Ostatecznie zdołał on wydostać się na ullct:, gdzie szaleńca obezwładniono i
.sprowadzono na policję.
Wpadł tam.

Tłumaczył on się, że sam zamierza założyć przytulisko w hotelu Zor-

ia.

_Z Cesarstwa.

•

. _ó. • ~dejmowauie

Ks1ąze_ ~w1atopełK-Mirskij

czapek.
w czasie, gdy

był m101strem sp~aw wewnętrznych, wydał rozporządzenie, że wolno jest na
poczcie załatwiać interesy w czapce czy

kapeluszu.

ZLITWY I RUSI.

nr. 25, w

Rynek

dowuł się

crasie kiedy tam znaj·
tylko jeden urzędnik, Samuel

Kott.
Przyłożywszy urzędnikowi brauning
do skron i, bandyta zmusit go do wydaW Kijowie uzyskało legal1zacit: ~towa· nia mu klucza od biurka, z którego zarzyszenie młodzieży polskiej i~s-tytutu
brał 100 rb,, następnie zaś z posiadahandlowego w Kijowie". Celem Sto·
nych przy sobie prywatnych pieniędzy
warzyszenia• jest samopomoc kol~żeń
Kotta zabrał 90 rb. (zostawiając mu
ska, : w jalmajszerszem tego słowa ~na-· p.
w portfelu 40 rb.) i znów pod groźbą
czemu.
rewolweru zabronił ruszać się z miejsca.Zawiadomiona beizwłocznie o powyiszem napadzie policja; powiadomi.ta
o całem zaiściu prokuratorję która natychmiast wydelegowała na ~iejsce wypadku specjalną komisję dla przepro.
kara ps-asowa. Redaktor wadzeni a ścisłego śledztwa.
.lturjera" Jubelskiego, p, Wiktor Gieł·
Wypadek ten, w jasny dzień w tak
żyński, na mocy postanowienia generał ruch!iwem mie1scu, jak główny' Rynel<
gubernator-a
warszawskiego,
skazany wywołał w mieście potęime wrażenie, '
zost::ił w drodze administracyjnej na 300
rubli kary lub 2 miesiące aresztu za
wydrukowanie w nr. 14 z r. b. artykułu
p. St. Poraj p. t. „Czyżby zapomnienie " .
Angielscy studenci. Do
Warszawy przybyła
grupa studentów
uniwersytetów ~ngielskich.
Mówi się wiele o przesileniu eko·
Wycieczka ma na celu poznanie
nomicznem, jakie przeżywa w ·obecnej
życia 5połecznego w Cesarstwie i Kró·
dobi~ . nasz. przemysł. Szereg bankructw
lestwie,
~mnie1szen1e
~!odukcji, brak nabywców
Prawie wszyscy uczestnicy wycieczki
władają polskim lub rosyjskim języ• 1 t. p_., t~ nanaskrawsze cechy owego
przesllema,
ki em.
.
Wszystko to wszakże odbija sie w
jest to pierwsza grupa zorganizowanej studenterji angielskiej; następna pierwszym rzędzie na olbrzymich rzeszac.h
grupa podobno przyjechać ma w m!art: robc>lników, którzy wobec takich warunków zmuszeni są poczynić w budźecie
powrotu pierwszej.
swym oszczędności, kosztem własnego
Straszny wypadek. One· zdrowia.
gdaj kopalnia .Juljusz~ w Niemcach,
. Wszystko_ to jednak ma swój pe.należąca do Towarz}stwa warszawskiego byfa widownią strasznep.- o wypadku. wien wykładmk w ogólnym zastoju prze·
Mianowicie podczas zoejmowania z mysłowym.
.o ile fabrykant, zmuszony warunwału liny, załamał się pomost i cały
ciężar przygniótł szefa wydziału mecha- kan11 ~ewnętrznym i, zmniejsza ilość dni
nicznego, inżyniera Edwarda Dąbrow ro~ot~1~zych. w tygodniu, o il e, zgodnie
skiego, który poniósł śmier ć na miej· z 1st~1e1ącym1 przepisami prawnymi, proponuje swym pracownikom obniżenie
scu.
zaro~ków,
z uprzedzeniem na dwa ty·
Wypadek ten wywarł wstrząsa1ące
godnie
nie
można go w danym wywrażenie, gdyż Edward Dąbrowski, pra·
pra·
cując od lat kilkunastu w Towarzy::.twie pa~lrn winić: jest on w porządku
g~1e
przetrzymać
przesilenie
1
d~zekać
cieszył s ię sympatią ogólną i liczył zale·
się znów normalnego ol1:resu.
dwie 32 Jata.
Tam- wszakże, gdzie fabrykant . po•
Znaleziony skarb. Zna·
~tepu1e
wbrew obowiązującym paragra...
leziony w wydziale bagażowym dworca
tom _prawi!, gdzie lekceważąc swych ro·
brzeskiego w Warszawie cenny bagaż waliza wartości 140POO rubli. okazała botmk6w, bez uprzedniej zapowiedzi
pełną al(cji jakiegoś towarzystwa, które o~najmja im w .dzień wy pl aty: .dosta·
jak sie okazuje nie zostało ostatecznie mecie za ubiegły tydzień · tylko tyle a
tyle (to jest znacznie mniej) i na pr~y
zorganizowane.
W dodatku termin altcji upłynął 10 szłość więcej płacić nie będę" - to
tego rodzaju postępek nazywa się obulat temu.
ów „skarb" zatem nie przedstawia rzającym wyzyskiem!

X Nowe etowarz,szenla.

Wadomości

krainwe.

+

Oburzający

+

wyzysk.

+

Obecnie Związek narodu rosyjskiego ma prosić w.iadze urz~dowe, aby interesanci .oh<?~•ązani byli w gmachu
poczto"".ym ~ae;m_ować nakrycie głowy.
Sojusznicy me nie piszą o tern, czy
podobna reforma ma wpłynąć dodatnio
na szybkość obsługiwania publiczności
przez urzędników:
. . D. Wyrodna kobieta. W Ty...
flts1t os<iozono w więzieniu niejaką Zaniecką, która niedawno otruła własne
6-letnie dziecko, Podczas śledztwa Zaniecka się przyznała, że parę lat temu
otruła też swego męża.
A Uniwersytet kazański
w nędzy. Docenci prywatni uniA ta_kie. właśni.e fakty mamy do la·
wersytetu kazańskiego nie otrzymali do- żadne) wartości.
notowania
1 w imię sprawiedliwości 1
Bandytyzm w Kaliszu.
tychczas pensji za minione półrocze.
Sytuacja jest krytyczna, gdyż w dniu 29 Onegdaj w Kaliszu, niewykryty bandyta bezstronności f uczuć humanitarnych
'
lutego st. st. zamknięte zostaną wszystkie dokonał sam jeden śmiałego nap.adu na pod~jemy do publicznej wiadomości .
kantor P• Wartskiego, przy ul. Główny
W mech<lniczri~j tkalni i apreturze
katedry.

+

kolorowej przędzy bawełnianej Emil1
Eiserta i S·ki. przy ulicy Pańskiej nr. 94,
czterr ~yg?dme temu, bez uprzedniego
ozna1m1e111a, wypłacono zarobki znacz·
nie niższe niż zazwyczaj.
Zainterpelowana administracja fa·
bryki wyjaśnita, iż postanowiła obnityt
płacę.

Porównawcza tabliczka cennika dawnego i obecnego przedstawia si ę jak na•
stępuje:
·
Za sztukę 100 arsz. (12 niciełni)
płacono: dawniej l rb. 60 kop. obecnie
-:- .l ~b. 40, za sztukę 120 arsz. (tł
rnc1el~1) pła c ono: dawniej 2 rb. 10 kop„
obecnie l rb. 70 kop.; za kolorówl\i:
dawniej l rb. 70 kop. obecnie t rb. 30
kop., za gładkie - dawniej 1 rb. SS
kop., obecnie - 1 rb. 20 kop. WynOli
to różnicy w tygodniowym zarobku o4
2 - 3 rubli mnieJ. Prócz tego powiek•
szono sztuki do 120 arszynów.
Niezależnie

od tego zmniejszona
snowaczom
i trajberkom. Dla
pierwszych wynosi to różnice od 3-5
rb. tygodniowo mniej, dla drugich do l rb. 20 kop. mniej,
Obecny ~robelc robotnika waha
sie między 4 a 8 rublami tygodniowo.
Czy z_a taką płace może utrzymać sic
robotmk wraz z rodziną? Nawet nieprzyjaciel robotnika (jeśliby sie taki zna·
lazł) stanowczo musi dać odpowiedi
p·łacę

przeczącą.

.P~min~~ nieprawnego postępowania

admm1str~q1

fabrycznej, robotnicy nie
zaprzestali pracy, Nie stawiali również
ze swej strony żadnych nowych żiidaó,
lecz domagali się utrzymania dawnych
w.aru~ków. Ponieważ słuszne ich żąda •
ma me zostały uwzgiędnione, zwrócili
sie do inspekcji fabrycznej. która, zbadawszy sprawę, poleciła fabrykantowi
zapłacić robotnikom niesłusznie ' wstrzy.
mane zarobki.
W. odpowie~zi na to administracja
fabryl~1 wymówiła prac~ wszystkim ro•
botnil{om, zobowiązując ich do odrobienia, prawem przepisanych dwuch ty•
godni.
.
Nawiasem nalety nadmienił, że fa.
bryka E. Eiserta posiada 310 warszca„
tów„ zatrudniai'lcych 155 robotników.
Jaką dać nazwc tego rodzaju po·
stępkowi? W ~aidym bątiś razie .czynem obywatelskim• naz;wat
si~ nił
godzi.

ao

Z Sali Obrad.

+

wyginała się

'11)

OTTON RUNG

Lotnik Jacquelin.
Tłom.

(j h c h o dz,ąc

K. Tom.

wokoło

ten kolos i baeznie
n, u się pr1. yglądając, poznałem kilka części
nal eżąc ych do pierwszego aparatu, ale ten
b y t bez porównania potężnie1szych rozmiarów,
prócz tego mia{ kilka nowych m · ządze:ri: ztyłu
iak o·ń cz ony byf czemś nak.ształt steru-.ogona,
zaś iia dwóch wygiętych rogach riad płatami
n'osneuu mie ś cila s ię podwójna płaszczyzna,
mająca sluży c 1ako ster wysokości; pod pod.
lużnem .trójk.ątne :n
si odłefll mieścił f:lię wido c zni e m oto r.
\V zadumie

l"toią.c przed kolosem, poczutem nagle , że ktoś stanął za mojemi plecami;
ob róów :szy s i ę, u1rza1em przed sobą poourą
bi o di1t ą i warz jacquelin'a.
OJ vierwszego wejrzenia spostrzegłem, ie
Zr1J ien1I się bardzo. Na twarzy rozgościł ~i~
wyraz s mutk.u i rozgoryczenia, żaś te same
o czy, które dawniej uderzały otwartą 1asnoś
c1'.1 sp ojrzenia,
patrzyły teraz · ze
zfością,
i groz b a~ ukrytą.
H.uchy nabraly jakiejś dziwnej gorączko·
w o:k1 1 g\\<ałtowności; ani. przez chwilę nie

rn ógt Jacquelin

stać

spoko.i nie. Cala posttA<.:

by

w dziwaczne kontors j e, jak. gdy-

ciało staralo się przyjąć

taką

pozycję,

ja·
a on

kiej z natury rzeczy przyjąć nie może.
· :wałczyć musiał z odruchami swych poteżnych
mięśni.

Zrozumiałem, że był cały w

nieprzezwyciężonych

sil

jego

mocy jakich

wrażliwa

dusza
rów.1

zmuszona była balansować, by ni.e stracić
nowagi.
Dużo

czasu upłynęło zanim moglem wyciągnąć go na rozmowę.
- Jak. pan widzi, mój nowy aeroplan
.iuż gotów, ~rzekł po chwili, już nieco uprzef"
miej.

-

W tych dniach mam zamiar

wznieść

się.

Zrobiłem kilka swoich uwag o zmianach,
wprowadzonych przez niego do nowego apa„
ratu, ale po oczach poznałem, że mój przyja.
ciel nie jest usposobiony do pełnego zaufania.
Poprzedni mój aparat - ślizgowiec,
uszkodził się w dwa dni po naszym wspólnym
wzlocie. Ale niema czego żałować: tak czy owak
musiałby być z gruntu zmieniony i ulepszony,
To eo osiągnęliśmy zeszłym razem, cią.
gnął dalej po chwili, - nie ma przecież żad·
nego poważnego znaczenia. Zupełnie nic nie
warte. Zabawka dla małych dzieci, - wzięły
deseczkę i kręcą się na nie j po sadzaw·ce. Mam
teraz przed sobą większe, ważniejsze zadanie •••
Stół tuż prźy mnie. kołysząc się zlekka
z opuszczoną na piers\ potężną kudłatą glową

ele

oczy .1ego jednocześnie badawczo

wpa·

Z Tow. ,,Sanitas".
.

Wczoraj o godz. 5

i pół

odbyło

s1.e Ogólne zebranie Towarzystwa

mtas•,.

.Sa~

trywaly się we mnie, sprawdzając wrażenia
tego, co mówit
Teraz dopiero zrozumiałem. czego· m\
wówczas bylo brak i dlaczego pierwsze <1.ośa.
wiadczenia nie mogły mnie zado wo lic.
Po wspólnym naszym wzlocie opadł mni~
wówczas tak.1 smutek, tak.ie rozczarowani&
że nie mogłem miejsca sobie znaleść.
Stałem bezr adny, patrząc na próżne mo,ji.
ręce. wszystko, co osiągnę fe m, zda walc>
mi się raczej dziwacznem, niz zadziwiającem.
Myślałem sol:>ie: oto rozwiązałeś zadan,
sobie pracę. Skończone! - A cóż dalej?, ..
I oto zdawało mi się z·apewne , że znalazl

' d\\lszą drogę.
Teraz wiem j uź, co mam
mówił gestykulując szeroko, .]ak.

ląc

robić,

-

gdyby kreś·

w powietrzu figury, - Nie o to wcale cho·

aby przefru'nąć kilkaset metrów przycichej pogodzie, bez przeszkód.
.
Chcę się zmf erzyć z wiatrem burze chct
dzi,

pokonać.

Teraz zakreśliłem sobie nową, znacznie
dłuzszą marszrutę: pofrunę pod wiatr pół n0weny, naprzeciw prądu morskiego. Na- północny
wschód, na północ, -

tam muszę pofrtm16.
kierunku skał.
Widzi pan, ta m za wzgórzem płonie
światełko: to latarnia morska na przylądku de
la Hagne? Chce ją okrążyć i ś~i~nąć d.a lej na północ! Jutro wyruszam w drogę,
(C. d. n;)
Wskazał ręką w

..

·"
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Zebranie to, zwołane w drugim ter·
było prawomocne .bez względu
Zagaił zebr~nie
nil liczbę obecny eh.
prezes Iow., p, Prmc, którego ró w 1 ż
P.rzepowołano na przewo9)1icz ego,
wodniczący ze swe1 str ny

minie,

Straszne

połotenle nieszczęśliwych

cznlej liczby osób, odbędzie

się

wiec za

okropnego ju • dwa tygodnie, wdr11gim terminie.
Towa rzystwa
tra; jakubowska znaiduje się w stan ie
W przytułku tągo
odmiennym, I 014 dzie · nodz i ętNa sie znajduje sii; jeszcze miejsce dla siedmiu
utraty za- dziewcząt. Udziela w tej sprawie i
rgzwiązania, A jędnoc.:~e ·11°
informu1e dr. St. Gutentag, ulica Cegieł„
oblUJ j ch!ebp,
Groźba tegg jutra sł<łonita nie- niana nr. 40.
)' ~1 1f= :szak to rzecz nie wymagają.- t>z' i sliw" gg· p»blic~n~go uj11wnienia
= (s) Ze Stew. komiwoi &•
a wj lkięgo ia.chodu, fł. przyj~la ua . · QQsw nsi ~ 1 dflQśGiij nęg~y i rz~c@ni żerów. Jutro, 9 b. m. o godz. 4 po
społeczenstwu rozpaczliwego kr~~kY p p łud mu w łokalu Stow, komiwojaże
w zy ·t!(~J1 g brn111ach łwlłuraJ nyctH
pomoc,
(s)
rów pn:y ul. Mikołajewskiej nr. i-5 od•
Niech krzyk ten nie przebrzmi bez e· J>edzi sle roczne ogólne zebranie człon·

utrudnia jeszcze .

groźba

cha„.
kOw.
Redakcja nasza ch~tnle pośr dnlredal{cji.
r•emlełlnl·
=- (r) Z J11
czyć bedzie w przyjmowaniu najskrom· P.
~, Przyp mln my, ii w bletą•
niejszych bodaj datków lub wsl<azanlu cym mię locu roip_ ~~n~ si w klubie
czgrai wieczorem o iw.~z, ó i pOł. ,adresu nieszczęśliwy
rzemieślniczym lekcje~cykle dla człon·
•emi!I lej l<ów z dziedziny techniki i historji. Będą
= (a) WJiaz
po otrzyma~iu wł.!łsnei dep szy 1; P-i tr:o
tycp ~ni th się one odbywał>' w niediiolę i c,;wartł{i
oln j.
kowa, wy'1aliśmy nadzwyczajny aodatek, kgmis ' •
·
zawierający wyrok w sprawie Macocha i Wf I ch ała AQ P er burga del gacja ui • oa 9 dp IO wl czor,m. .
Następuj„cy prele~ncł obiecali swój
nie--kiej komisji ~~· olnej ' sekretargem
współoskarżonych z nim.
udział: jni. W, Lewi i) O J wasach,
fOW m na ,;zelę.
Treść wspomnianego dodatku nad- magi ·w tg P'
PgJi l i wysoki temperatu ry, 3) Za·
2)
·I lj!JCja wyJale ~rilż;t pogłosH,
zwyczajnego zamieszczamy w numerze
py 1 s ć o..tnqiJJ władz' sady lekłrQwo l.
1~cP. t· ,
Inż • .lygm. Ollkson 1) Elol tryęznoś~t
p wstrn11u1 11! w irowAdzsnia samorzą·
dzisiejszym;
2) D~m1tn1 pomoc .dla motorów, a) Na.d IJliejskfogq.
. Pogło~t<ę. t~ p9d jemy z. wsil;lki~ n ~z1a ao Qbrabuuua metali, I and. nauk
m1 z9strze~enr.11 1, ggy WY !łJe nam w: A. ł u µh~Radioaktywoość, inż. Frumł oop ra~ywy dla rztmie lników,
fon
absolutpi~ m jłfi4w upg 91lflit·
I!
J(o)enbaum . Historja lrnltury,
1\
pani
= (łl) W sprawie rz ' I„ inż. Rau111ow1q
- H1stoqa żydów.
jutro przyj idi do tgdzi człpn Ra·
tany, ;lt1Jl!G' •
= (s) W • rawie upadło•
przedstawieDie dy Minisłró · r1ec~ rad
ł>Ja ~S~te z rzędu
kowski w sprawach rzeźni miejsco j.
ści Pta.sznikowa. jutro o godla naszych prenumeratorów
=(st) Po atek od nierącho• d~inie 3 po południu w lokęlu giełdy 1
tri
moioi. N zasad z.1 rozp orząd ~en1a pr7.y ulicy Piotrkowskiej nr. 87 odbe•
Izby slrnrbowej piotrkb wsl<iej podatel\ z dzle się zebranie wieriycieli w sprawie
01eruchomości mie 1st\1ch, Jillk również ~ upadłości znacznego odbiorcy rosyiskie·
8
• miejscawo i W~Ył c· tmyi:h do Łodzi go - Ptasznikowa.
Delegowani n- mi jsce kupcy po
w j(a-ie
wybraliśmy efektowny utwór. histQcycz· bt:diie przyjmowa1 y jedyni
powiatow J, ił 1 i w kasie magistrat 1, powrocie zdadzą sprawę ze stanu rze·
ny Bekiko skiego P,. i.
czy i wspólnie zostanie ułQiony plan
·a było pra ykowan 4otychcz<1s.
~f
.
postępOWQfJia.
Ni~klórzy inspektoriy po~at~o ~i dalszego
a·r~ąaU/)
lej fa .•lódz ••
= (r)

oa

n,

w

----

19brenie
do•y

es

Wczoraj, w Domy udowym prty
ulicy Przejazd nr. 34, Qdb}'łO si~ zebra·
nie w sprawie budowy eatr P lskiego

w Łodzi

•

si~ slosun ow pie
Swiadczy to b, smutnie .g mierszkańcach naszego miasta, którzy tak
doniosłą .sprawą niemal me interesują

Osób zebrało

wiele.

się zupełme.

i•c

Zebranie

zagaił inż.

Golc, proponu-

na przewodniez'łcego

d·rą

Mittel-

1taedta, ten ostatni zaprosił na asesorów pp. Krotowską, jezierskiego, red.
Filipowicza, oraz na sekretar~11 p. Gawrońskiego.

Odczytano sprawozdanie za czas od
21-111 1909 r, do dnła 3l·Xłl 1911 r Ze
spraw~zaania okazuje się~ że Towarzy·
stwo liczy 571 subskrybentów. V anku
znajduje ::i-: 20175 rb. o~ kop., 11iezaełaco110 subskry~Cji

„ych

we

ro ularnym.

b

•
~l}Ipnon1fi

"

~L

. \ L\J V

n

~a . sumę . 30054

rb.
Sztuka ta na pierwszych p,aru
po- prze'1stawleniach zyskała o.brzymi suk•
datki wyniosły 2821 rb. 93 kop., razem ces, a obecnie wystawiono ją w War·
Zadei{li:lrowano sza\Vic J dużem powodzeniem .
53051 11b. 55 kop.
udziałów 2055, na sume 51375 rb., proBilety, ia okazaniem kwitu z p a.
cent od sumy, złożone1 w banku-1666
· prenumeraty, nabywać można w
conej
rb. 55 kop, 1 uijara 10 rb, 1 razem 53051
pisma pa.:zego :RO naste >u·
administracji
f· 55 kop.
jących cenach;
. Działal.nośł komitetu d~msldego ograLoże po rb. 1.80,
mczała s1i: do lj sprzedaży udziałów
p.
Krzesła w ! ~ i 3 - -- 60
po 25 rb., 2) sprzedaży cegiełel· oraz
4:8
7
i
6
5
~.
1
J) urządzenia balu w roku 19d.
8, 10, l1 i 12 !ł-2
•
. Książeczek z deklaracjami iest w
13, 11 i lo - 31
obiegu 70, deklarantów 609. Trzecia
17 i 18 - 32
16,
cz~ć deklarantów zalega w opłacie rat
• pozostałe
- - 27
r.
5
wynosi
każda
których
z
rocznych,
40
»oczne bliźsze
•
~prawozdame po krótkiej '1yskusii
,3~
dalsze
•
wstało przyjęte i zaakceptowane.
najdalsze - --:- - 2~
• Kwestja kupna placu pod budow~
B Ikon 1 rz. - - - - 35
teatru wywoł· ła dł iił i otywion'ł dys- - - - ijQ
i
•
kusJ~. jedni byli zatem by kypić plac,
25
- j ~ 4
•
motywuJfłC to tern, iż akwizycja sum na

.'.>4 kop ., wydatki admu11stracy1ne

1

''

„
"

„

buaowę teatru poszłaby

wówczas znac,-

c1e. siync1e1, mni zaś radz1i1, aby pocz;;.·
k ~ eto wp10wadzenia samonił:JU i wówczas uzy:;kać na dogodnycu warun„
k1cb plac od miasta,
Ostatecznie przyjeto wniosek int.

.Golca nastepujące1 treści:
.Upoważnić

urząd

Towarzystwa

• 7 I 8 - - - 20
•
- 20
Oalerja nµmerowana
gNienumerowana ~ - ....., 1
zatnia i programy bezpłatnie.
JiA

KRONIKA.

i komitetu budowy teatru
Połskie~o, do kupria placu podług swe~
nędzy.
go uznania, ewent11alnię starać sie o u•
zyskanie placu od miasta na warunl~ach
ia . ngśrednictwem „Kuqera• zwra„
oceny przez Tow. !<red. miejsl<ie. Jed- camy się dziś do naszych czytelników z
nostką prawną do kupna, 1est 1~rząd gorącą prośbą o pomoc dla ginącej z
Tow. teatralnego•.
głodu rodziny robotniczej.
Oo redal<cji naszej przy by la wczo„
. N~stepnie omawiąoo program dal·
lJ~J dz1ałalno4ci. Mówiono wiele »Jlele r~j nie1aka Józefa Jakubowska i w krótbyło fr~zeologji, Jmnkretnych ' jeanak l~~ch słowach opowiedziała rozpaczliwi&
łaktyczme wyników dy:siqisja nie diiła. h1stoni: swego życia.
MClż ie·, robotnilr, pracował w faDo~itdziełiśmy si~ jedynie, że Tow.
kred. m1e1sk1e zaofiaro w ało sumę 30 OOO bryct, qężlue waruut.i :iycia podkopały
rb., E. Heiman 2000 rb., G. Geyerowa &targane siły nieszczęśliwego, wyczerpa
4000 rb., Szyfler 1000 rb ., ~eoohardt ny 1f)go umysł me mógł rozwiązać drc:·
~.soo rb. Hordliczl~a i Stamirowski 1000 cz:ą1:ego pytania 'o będzie Jutro, czem
rb., .w. Rapaport 1000 rb. 1 t, d, Posta· uaa s1~ mt.<armić w1eczme głoune dz1e'!l
agitację c1 1.„ oQ pół roku Jakubowsl\i iest l1ii·
szeroką
n~w1r no rozwinąć
~sród bogatych przemysłowców Mdz· CJęJ1tem w Kochanówirn.
~ich, mającą na celu al<wizycjQ sum
. Nieszczęśliwy iualad spokój, I /.
Jao11arowanych 1 lub mogących byc zac• nio na tern konie tra~~dji ~łggow j:
flaro wanem 1.
po~o tała matka z czwondem dzieci Komitet budowy teatru Polskiego najstarszy chłopiec ma lat 11, najmłod
sk/adał się początkowo z J/j osób z sze ma lat 2 zuledwie. I' obiata pracujo
kt~rych <:becnie pozostało zaledwi~ 8 w fabryce, gciz1e z· r bia, do 3 rb. ty„
osOb. Inz. Golc odczytał listę 10 kan· godniowo. ~urna ta ocl1raniil rodzin od
dydatów, dla dopełnienia wyborów. Za- s111ittrci . gło~owej, pozw11la1ąc; jedoocześ•
proponowano je zez 5 kandydatów me um1erac powoi• i głodu i zimna,
poczem przystąpiono pQ tajnych wybo~
Wobec braku środl\ów na l<amorne
rów,
nieszczqśliwych przygarnięto i litości V:
Komitet uzupełniony został przez ja~{i~jś ciasn~j izbie robotniczej. W kącie
wybory następuiącymi pp.: Kudlickim tej izby, na _Jednym sienniku, kurczy się
ąa\H?ńskim, 4-rem Szajerowiczem je..' przez długie poci: zi1n9we matlcli i
F:edle- czwo~o głodnych dzieci, danm111ie wy~
11ersk1111, bud. Karpińskim,
rew, Józefłm Zaksem, Rosiewiczem, gląda1ąc pomocy.

teatralnego

Z dna

z.

do śdągania owego
kasa po.via owa łództrn Zarz~d kal i faurycu1o·ł6dzk 1 e 1 po3tano·
wił wprowadzić z początkiem lata ca4y
przystąpiła do przyjmowania powyższe~o
udogodnień dla publiczności, a
szereg
poiJatku.
przyśp.ieszy.ć znacznie
wszyst~iem
p~zc:d
W kasie magistratu łódzkie~o są
1
W,
WClfl~
ł)Jej
przy1mewane r~wnież zał , 1łości za uedzie przyśpie ·zony bie~ pary pobiegł~ latC1,
ciq~o w więcliPrnych, 'l npw1de wycho·
(h/ f'rz ·az ~ g
O MiYG)cias o go~z. B m. 25 z
gzą..:: M
W medz1elę prtyjedz1e do Łod l1 \V t ~z.1 .{jo Wąrpiitwy i llriybyw~jfłCtl;JO
sprawach szlmJnych gubetnator (Jiotr- <IQ od~i z rarncy i Sosnowca o g. 8
~o ski szamb l<in jac{?;ews!o.
m· at w1ecz.orem.
= (@) I Jl a , rz:
• Di>IO ~ tego bcclzie zn czni przyjut

prze:lłali ksiąi~i

podatku, tak

żę

=

nip~ej. Prezyi1ent m111sta p. Pi · ~
lwwski iaw~11w~ł w,zor~j na ~odzin 5
po pofuaniu w zy~t~ich członków zarir.i:łu resur3y rzemieślnicze 1kt6rnto ~don·
kowie stanowią Jednocześnie komitet
organizacyjny przyszłej wystawy rzemieślniczej, w celu wzięcia od nich zo·
bowiązania, że odpowiadaj!) materialnie
za wszelkie uszkodzenia pgrodu Staszica, na terytorium którego Jlla być urzą·
dZOfla wrstawa, mogące WfUil<n~Ć pfHZ

najbardziej uczę z..::zanej
pary po iMgó v sezonowych (I lłlich) a
miano •i 'i nr. 21 ranne 0 I nr, 26 wie·
c19ro ego •

znaczony został starszym pomocnikiem
komisarzp, z pozostawieniem na do-

poł

śpie§t:9JlY bieg

1

Niezmiernie wałnem udogodni niem
b zie pro·
jektowane g9prowadJ lllc: do sta ~Ji Łc:) i
Fabr,n~imt toru szeru iego, w ~elll u·
rnozllwl~ora wysyłanifl z Je1 s1 · c 1 towa-

w komunikacji tow1rawej

r w bez:

prieługunky.

!:lłlSi m ęgp łitdunki hoJ!l in~ ~ •
urządzenie vyst~wy.
nie krótszy czas w drodze ntz: Qt~ li·
= (h) Mianowanie. Referent czas, a wysyłający zaoszczędził płaconą
wydziału śledczego p. Wołodarskf na- dotychczas stawie ta prieładunek po

tycbczasowem stanowisku.
=(z)

Oso iste.

Nadetątowy lt.;.

karz wiązłenia łódzldego, asesor kol .
dr. Brzozowski na wła "" prośb~ ~o
stał zwolniony z zajmowanego stanowiska.
rasińs liie·
= (lg} Obchód
go. W dniu l O b. 111., t. j. w niedz1e•
lę, o godzinie 6 w1 czortim w gmachu
Gimnazjum Pol~kiego (ulica Nowocegielniana nr. 9) odbędzie si~ wieczór .Irnie...
nia Kias1ńsk1ego". U1lety po kop, .60
dla dorosłyct1 t 30 kop. dla młodz1ezy
sprzedawane będą przy weiściu rnt Sillę.
= (st) Sprzedaż marek
słemplo wych i weksJi. l:.ódska
kasa skarbowa sporządziła wyka~ za
Il półrocze 1911 r o sprzedaży marek
stemplowych i weksli w sklepach mo•
nopoiowych

na

i

Oi!ólną sumę

kop. od puda.

- (r) Z To•· 11 Ąlliance fran·
qaise". Pod egioą Towarzystwa tran·

~uskiego „Alliance frnnt;:iise,
~z cy ptmied~iałek t. J! 11

w nadcho-

marca r. b
P. ggdz. i i pół wł c . w ali T·wa
techników, ul, Spacerowa nr. 21, odb~
dzie się odczyt, ilustrowany obrazami,
p Ht!nr. Yimarda p. n, .Brytanja„.
Treść odczytu: geograficzne miejsce po·
łożenia Brytanji,

h1storja,

marynarze, poeci,
cywilizacja.

sławni

We1ście

dla

dla

nieczłonl~ów

-=

sobotę

mieszkańcy,

ludzie, jezyl'
.

członków be:ipłalne,

1

a

rb, 1.

~
(r) Kanoepł „LlpyH.
10 b. m. w lollalu własnym

.Liry• (ul, Widzewska nr, 71) o godzi·
nie 4 po południu ogb~dzie się 1„my
koncert popularny.
Na program tego Koncertu dot•

instyfucjach rządowych aitt występy chórów, tak mezkiego jak
i mięszanego, deklamacje itp. Konc rt
451410 r. 80 kop.

Zri sprzeda?. mltrok stemplowych i ten uświetni występ profesora Alfonsa
wdcsh ~p rzed~ \VCY sklepów monopolo• Brandt1J, który przy akompanjamencie
fortepianu . wykona parc: utworów swęgo
oa repertuaru.
otriymuj!J wy.1a2rodzeoie
wych
.
slrnrbu w rozmiarze 2 procent.

Na zakończenie kółko dramatyczne
(st) Nowy gmach. Poborca
wył ona jednoaktówkc: pod tytu„Liry•
ka y powrntow J iódtkleJ P. Dorufie·
j w wyjechał dz1siHj do Piotrkowa w łem „Chrap nie ~ rpzkazu• pod klerun·
spr wię budowy odpow1edn:ego budynku łtiem pana Gorzeń l<ingo.
dla biura lrnsy.
- (r) pro&towa le niełcl•
Termin ~antrakt" na obecny lokal
ioi, P, j. Pridman pr.osi nas 6
upływa z dniem 1 lipca 1913 rol~u.
spro towanie w11nianki ~pmiu"zczonej w
oszczer•
= (hl f owszrstwo opieki nr. 54 w „Rozwo1u• p, tp
Baranow·
stróża
Iż
mianowicie,
a
stwo•,
Naznaczone na
nad slerotą111i.
zebranie skiego o kradzież nie posądi:ał, leci
wczorai, wieczór ogólne
Towarzystwa wobec· tego, że przed wyju:d m pol.ecil
tydowsl<lego
członkó w
tróiowi t)o Or n d swo1 ~m
opieki nad sierotami nie do do do owemu
a powró.:-i zy naza;utn
mie~zkaniem,
skli!lku a. a.a.wad.u nieP 'łlbycia dostate-

=

„,

.o

· .„„
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tastał mieszkanie da sz<.;zętu okradzione
ZA .„IG;JS..COW~.
i: enef•sowe przedsł:a~ienie. się z pieniędzmi na rogu ul. Mągistrata.
i meblę poniszczone, przypuszczał; 2:e
= (z) Konoert 1,urk:di.i„ z~ierPrzypominamy, że d~iś w teatr.ze wej i Sredniei uciel<ał w stron~ Nowego
do pewnego stqpnia stró~ wmieq 1ęst ~lf •kiej. W mectz1eję 11 µrz~szłą, 'o gouz. Popularnym OJb~dL1e się przeelstawienie Ry111,u. Obok domu nr. 79 przy ul,
tej 11radz1eży, gdzie 111e móg.t wskazac, 3 po po1ua111u 1ow<1rzy~two .;)p;ewacze benefisowe na d'ochó!J artystów
tegoż Sredrne1 banJyta wstwczył do przejeż
1
lUo ~(adzieży tej dokonał,
.Lu1ma" w Zgierzu ur;i4dza w sali tea tr u PP· Rydzewsl(1ego 1 Orłowski ego. dża , ąl.eJ doro.żki, steruryzawawszy sie·
uzą1.:1:go w 11ieJ 1<.1t.>rytcru1ta, zrzucił
Co iaś do wyro~u. to tąl(OWY ~ własnej koncert popularny dla dzieci i ' !Jokup na bilety zaa<:m1y.
go,
rozKazawsz.y dorvz1,ario·v1 pędzić co koń
dzia wydał „zaoczny''. gdyt 4la bralrn młodzieży. Na program koncertu .tłoią
czasu p. Friedm11n nie byt obee11y przy się śpiewy, gra na fortep ianie, deklama• Wr stęp Słanisła•y Wysc00• wysl\OLZY po<.t grozoą sm : erc1ą. ·
sprawie,
' 1. t• p.
kilo!j.
cie
Wyrzur'-ony z dorożki pasażer, za.
P. friedrpan wyraża . łµszne pr~y·
Koncert ten wzbud,Jł śrócl młodiie·
uwa
zył
przechodzącego ulicą znajomego
Wśród gwiazd polskiego dramatu
puszczenie, że po swojem wy1aśnienju i ży zgiers!{1e1 wielkie zainteresowanie.
sweg.o Leon'! "1Ji.iksnerga i ząwęzwał
wybitne
miejsce
zdobyła
Stanisława
Wy.
z uwagi na to, że stróż Baranowski ~Y.ł
jego pomocy.
= (a) Licytacje. Orna 11-go
· ·
.
już raz karany za ~radz1eż 1a.L~ równtez. marca r. b. w mŁJ~istraQc miasta Piotr- socka, za1mui ąc, szczególniej w tragedJi,
O.
podbieqł
•:łQ
dorożki,
w
tej
sa•
o. śmierci nieodża·
że podczas pełnienia przez ntego oho• kowa odbt.;<1zie się łicytaqa na wybruko· opróżn i one m1e1sce p_
mej
eh
w
iii
bandyta
strzelił
.
r.anhJc
go
w
mw nej Modrze1ewslue1.
wi4zJtów w ctomu (og 5-4 i.Io i..e 1911) wanie ulic Szydłowskie§ i Polnej.
prawą r.el\ę 1 kula przeszła na wylot o·
B.ohate.rka
nasza
należy
do
rzędu,
były 2 kradzieże i j.edn 1 zaQOJl:ltwo: Jill~
bok kiści.
LicytP,eją rozpocznie sict od sumy tych artystek, które um.ie;ą wstrząsać
nowide, okrac.llj p, L, i<ubą:;~~m.a I p. r .,
Ranny O. udał s1e do poblfzkiego
nerwami najodponue1szym1.
oraz zamordowali ou~Jćł!\1eio · l\ahana, 7286 rub. 13 k(>p. in młn1Js..
3
cyrkuhi
policyjnego, gdzie uclz1elił mu
Ze
szkodą
dla
sztuki
r.r:ystka,
wyWadjum
obowiązkowe 10 procent
s~dzią wyro~ ~li.a~~Jt!,
pomocy
zaw~zwany
1e 1<arz Pogotowia.
szedłszy za mąż; rzadko ukazuje się na
od sumy- ticytacyjne1.
Zaalarmo1.•1ana prz~ ,i; p. G. policia u...
i== (h) Zjazd aptekaPZf. Ou= (r) Szkoła średnia. W scenie, to też ltażdy jej występ jest
bernator piotr~ow~4i \ ozwolił na urzą· magisiracię miasteczka Za.uńskiej Woli prawJziW'ł ucztą dla oywalców teatral• dała się w p-0goń ;:a IHnctytą, lecz schwy·
4fzenie w maju r, b. w t.odzi zjazdu Q~Qyła .się narada obywateli mie1scowych nych.
tać go się 111e udało.
właśclclc:li aptek z całel;10 ltra1u.
2 powo~u zamierzonego Otwarcia szkoły
Wnocy zarządzono obł.awe ł re•
W Łodzi, artystka wystąpi raz tyl= · (h) Pierw•~e Totw. po.*.• $re4niej. Wii:kszośaią głosów uchwawno
wizję wynikiem czei o tryłQ ares7.towanie
oazczędno4ci •e.
Wczora1 po oiworzyt szl$Ołę i na te.n cel miasto ZO• im w d. 14 ~' m., na scęnię teatru kilku podejrzanych osób.
.
poludniu, w sali Koqcertowej przy ulicy bpwiąząło si~ dać łokal i 200 rubli ro- Wi~h<ieg.o w etQczeniu artystów teatru
Sledztwo w tej sprnwle prowadd
Popularnego z pp, Boles~~wsk~m i. MieDzielnej nr. 19, miało si~ odbyć ogólne cznie.
wydział ślędczy pod t<ieVinkicm sędzię
.
.
lewskim na czele, w pop1sowe1 roll Ju roczne zebrame członków pierwszego
= (x) Kradziez. W tych dniach dy ty,_
go
ś l ędczego 6 ręwjru p, Pudy.
w sztuce historyczne Hebb~a p. t.
żydowskiego Tow. pożyczkowo-oszczęd· niewiadomi złoczyńcy d..,4tali się ,:a poJudyta i Holofernes'\
nościowego, zebranie to jednak nie do... mocą dobranego kłueza 4o miesikania
szło do skutl'u i odbędzie się w drugim Nuchema Moszka Sil berberga, zamiesz„
terminie dn. 14 b. m.
kałego w Zgierzu przy ulicy Długiej
sądowa.
a: (e) Karw
aąd w , Sędzia pod nr. 8 i skradli około .20 par ebole·
1>okoju I rewiru skazał: Za nieostrotną wek na damskie obuwie i 2 srebrne liProcę& intendentów ,_a„„
· jazdę: Altra Bretsztajna i Cłl&ima Zalc- chtarze.
Wartość skradzionych przedmiotów
' szawsKi~b.
mana na 5 dni aresztu, ijersza Fryca
na H rb. kary lub 3 dni are;;ztu. Za wynosi :t gó;~ 70 rub. •
Wczorajsze posiedzenie o godz. 10
antisanitarne utrzymywanie piekarni:
I z.1ww1,1 ·mamy do zanotowania rano.
= (z) łtlożowieciwo. One~·
·
Fiszła Frydmana (ul. Aleksandryjska ;:r. daj w Zgie ?.11, d 11aj mieszkańcy m1e1- napact bandycki, który, niestety, ·nie o„
Czytanie al<tu oskarżenia odbywa
2-ł) i Moszka Wodzianego (ul. Brzeziń scowi .loli i Kiih11 poranili nożami 18 byt ~ię bez ofiar w ludziadi.
.
· . się w dalszym eif!gu.
ska nr~ 3) na 13 rb. i(ąry lub 3 doi a· letniego Ous~awa Neumana~ syna wła·
Ograbiono majstra fabryl<1 braci
Akt ten streszcza zarzuty przeciwko
resztu, Annę Gruszczyńskri, za oszczer- $ciciela domu pr~y ul. Ułygie1.
Dobranickk11, przy ulic/ Cegielnianej
preze')OWI
warszawskiej Jrnmlsji ocl~ior~
stwo, na 1 dni bez'ł'zglęanego aresztu,
Celem pociągn.i~cia Z, 1 K. do OO· nr. 89, przy nast~pujących okolic;znoś,.. czej, Niłow1 Dubrowinowi, pułkowm1ww1
Aroni. Zelmana, zą ohęl~1 ~zynn , na 5 powiedzialności, policja sporz!Jdz1ła od- ciach; . ·
·
. głównego zarządu intendentury.
'1ąi aresztu.
powiedni protokut.
Wczorili; jale zwyk!e ~ czwartki,
Według świadka Mi n ie ie w a, pre•
= O~) Usiłowanie ętrucia, majster fabry.czny Karol Heipel udał ~ię zesowł uubrowinowi płaci si~· • bono·
WYPADKI w ł.ODZ.1
1
ZJ m;~ty • ao.a'ł
Za1111e:;zl~łl ł <1
- (p) Przejechania. OffaramJ w Zgierzu vrzy ul. Potne/ µoa nr. ó. z robotnikiem tuczakiem do kantoru rarjum w sumie 11 °10 ogólnej sumy. ,
firmy,
przy
ul.
Cegielnianej
nr.'.40,
~dzie
.
S
w
i
a
d.e
k
:;, z tab z y b zeznaie,
zr~cznej jazdy kawalerskiej na11yeh do.Apolonia Piotrpwsl\a, at rn, zawia<1o• odebrawszy 1,900 rubli w gotowizme. że pułkownik D. nie wymuszał pieniędzy;
rożkarzy stały się wcrz01aj r'Pj osoby.
miła poilcJę, iż mąż Jej, Wła~ysław i:'10- na wypłaty r&botnikom, wracał do fa. brał to, co mu dawano; świadek
.1wPrzy zbięgu ulicy Cegiolnianej i trows1,i, usu ował Jlł otruć.
bryl<i.
rzystał z jego dobroduszności i, bez
Widzewskiej dostał si~ poa 1'oła doWedług opow1aaama Piotrowskiej,
O godzinie 8 m. lg po południu, względu na stanowisko Jl!go, prezesa,
rożki Srefan Ramsztyk, 5 letni syn ślu
sprawa ta przed:stawla s1e ~v sw1etle nu- kiedy ttei_.oe1 ~vraz z Łuczakien~ znaleźii dawał mu me więcej niż i1, procent.
sarza.
S~[Jłll iiCem.
si~ w cełbudz1e, nagle podskoczyło
Swiadek p ren k e I zeznaje, że kiedy
- Na ulicy No•vomiejskiej nr. 4
ł:'iotruw - cy od pewnego czasu 11ie
przejechana została Marjan11a ~ stoJww iYili z sobfi. un m1eszKa we w~• Ca<i ~ do nich czterech nieznanych lodzi, zwracał się do oskarżanego pułlc. D. z
uzbrojonych w brauningi i odebrawszy prośb.<& 0 przyjecie towaru, resp ~ywa
ska, praczka, lat 39,
ruw1ci:lCi11 gmm.v Lesinuo:t t„ w powie· oa He1pla 1,600 rb. w papierach, a od czenia mu
odbiorcy,-pułk. D. 04i.v1adczył
- Przy zbjegu ulic Sredniej i Tar- cie i~czyclwu,
ona zas n11~szą w Zgie· ł'..uczal<.a won:1{ 1 w którym było 300 rb. że nie wszystkie forma.lności iostały
zała.
gowej przeje.:hano Emm~ Stanel, pra· rzu.
srebrem, rZU"cilt lSi~ do ucieczki w stro. · twione i uśmiechając się pol,azywał dwa
czkę, lat f>O.
W niedziele; ubiegłą Piotrowski nę ulicy MagistracldeJ. Fal{t rabunku w1· lub trzy pałce. Domyśliwszy się, świa
We wszystkich tych
wypadkach
wzywano pomocy Pogotowia,
rireyjecbał w odwiedziny do żony i przy· dzieli znaJauiący si~ na podwórzu fa- dek płacił 2 1ub 3 procent.
' w papierach pułk. o~ 2;nalezionc
wiózł butelkę miodu, której więcej niż bryczuem rouotmcy, l•tórzy zaalarmo·
i;i:: (e) Ma go
ąafm upzynku.
p~t zużył do zaprawienia wódki. a rnsz- wau s~vych towarz)'szów 1 pogonili za notatkę jego z wymienieniem ogóloych,sum
Do mieszkania Szmula Salomonowicza tę,
obok sum ogólnych z lewe1 strony
. OdJeżdia ; ąc wieczorem. ,pozostawił oanayLaull.
dostał się onegdai
pomocą podro· iQllle.
. Skręciwszy w ulicę
Magistrącką wypisane były sumy mniejsze, stanowią„
bionego klucza Teofil Rożniewski w
Po w~jeździe męża. Piotrowska bandycJ u.ciekali w kl runku uJicy Sred~ ce jeden procent lub pół procent sum
z11miąrze skradzenia palta, letił został
zaprosiła lullca osób znaiomych, zamie- niei. strzelają<: dl~ odstrasz_enii\. ~ości~u~ ogó1n;ch.
.JC~wytany na gorącym m:zynklł i od·
rzając pozostały miód wypić z nimi Na rogu ul. :'1ląg1str~ck1e1 •. ~r~mei ·
Oskarźooy podpuł. Rybioeew zezna·
prowądzony do 'łyrkułu.
wspólnie. Ledwie jednak zaczęto nale· trzej bandyci . widząc„ ze pościg nie_ 11· je, że pułk. Dubrowin „grał komedie".
== (e)Nieuczciwy dorożkaPa. wać w kiel1szk1, spostrzeżono, że miód sta,e,. stanęH i zacz~ll strzelać do śc1_ga. z jednej strony ciągle mówił członkom
Onegdaj o 2 w nocy dorożkarz Szmul zmieszany jest z l<Jirbolem.
jak na· jącycb ;eh. robotntl{ó w, czwarty zas __ z komisji o wielkiem znaczeniu włożo·
Krajcman, korzystając ze snu swego ko• sLępn1e skon5tatowaL lekarz miejski, dr. ptemędzm1 _o~ebra11em1 od U., tzuc1ł się ny~h na nich obowiązl\Ów; przychodził
legi I. Kapłana w dorożce przy ulicy Wc:isman, miód w butelce zawiera~ 26 do uc1eczlu ::>rean1ą ul. w K1eru111m No... naprzy'kład; brat koszule i ciągnął ja~ąś
Mikołajewskiej nr. 15, wyciągnął mu z proc. kiłrlJolu.
wego Ryuirn. trzeJ pozostali, cią:&Je się niteczkę, mówiąc, , że robota zła, że
kieszeni portmonetkę z 2 rb. i 15 kop.
Czy
ma
się tu do czynienia z fak- oas1rzt:11wa 1 ąc zaczęli uc~eketć w s1roo.ę trzeba przyjmować „surowo"; z drugiej
w gotówce,
tem zamachu na życie, czy też tylko z Heleuowa, ua:;Lęp111e zas, okrązywszy strony pułkownilt- "żartował z doptaw.Nieuczciwego K, ąresdowano,
mist~ f1kac;ją na tle meporozumień mał„ par11; priez . iJ01a uc1ek.a1i do mia> ta. cami i otrzymywał · od nich dobre cyich nezu;)taunie roovtmcy garał a praw<.lopudobnie i pJentądze.
'(p) Pod kołami tramw•- tańsk1ch, wy1aśnj niezawodnie śledztwo, ::,c1g11Jć!CY
ju. Tramwajem pod1azdowym na szo. które w tej §prf,!Wie wdrotono„
wbiegłszy za bandytami na ul •. spo~trzeZbadany w .charakterze oskarżone·
sie Konstantynowskiej najechany został
gli Jednego bi~gnące~o Fran.c1szkanską, go o wymui;zanie łap~wek, P.Ułk. Du·
wczoraj robołnil< Walenty Stasiak, lat
tylko pozostalł dWaJ - Zniknęli, ' I':lie browin me przyznał Się ao winy; CO do
10. Staruszka odwieziono w stanie cięż
spuszczając z oka bandyty, ro~otmcy własnor@cznie napisanej przezeń notatki
kim do szpitala św. Aleksandra.
ł
dopędzili go. na ul. Maryslńslue1~ me z nazwiskami dostawców i .cyframi,
;;;;:; (p) Pr~y pr QW. W trybach
bacząc na sypiące się gęsto w ich. stro· przyznat ?ię, ie napisał ją sarn, lecz
Teatr Popula•nw.
maszyny ob1;iął końce trzech palców
ni, strzały. Na szcz~sc1e robotr1Jl\ów, kiedy i w jakim ~elu, nie pamięta.
,u prawej ręki stołarz Blnem Jielerman.
Co do pomocnika Dubrow·na, pułk.
Z kancelarji teatru komunikuJą nam rabus1ow1 poJczas strz~1ów stanęła '!'
łat 26, zamieszl<ały przy ul. Cegielnbt!lóJ
braumn~u
w
poprzek
g1lz.:i,
t~k
z.e
me
Anicziwwa,
na śledztwie pierwiastk0<
.ęo uastępu1e;
nr. 1141
był w starne chwilowo t>t1i;e1ac.
wem
ustalono,
co następuje:
.... J:)zis, w piątek odęgraną będiie
P1trwszej pomócy udiitllł lekarz
Sł<orzystali
z
tego
robotnicy
obez.
Sw1ade~
Ki.'1
nowa z~znałą, te pu~l.
efektowna sz.tul<a historyczna w b-ciu
'Pogotowia.
ładnili bandytę najorzód odebrali od Amcz~ow w.vrnz111i: da~ał do '1:o~um1e„
aktach pod tytułem .Oblężenie War·
-= (e) Krada:ije4te11
Wydział sza wył!, lttóra dztęki swe1 zajmuiącej w. go brauning 'w ma!,!azynie któref!O ma, z~by . mu płacie; przy1ezdzał 4Cl
śl~dczy zawiad_
omiony zotU,ął o nu tęµu- treści zysltała wielkie uznaJiie i sukces ~·~y ieszcze cztery niewystrzelone ła„ warsztatu i 111by, sprawdza1ąc, zepsuł ~
J1&cych kractzieżai;;h;
·
d~nld. Oprócz tego znaleziono przy lwło óUU sztul( i\oszul.
sceniczuy.
Z p ral111 OJgi Kordalis_ za pomocQ
Swiadek Kisin zewał, źe miał przy'<
- jutro w !Obot~ .po południu po nim dwa 1 , aładowa11e kulami magazyny!
wy.tam1.111ią d•'~wi, sknu:lziono b1tilizne cenach UIJniiszych utu1te się wybor11a oraz scyzco>rylra b11iok 1 · , 13
1 krośc1 z pułk. Aniczkowem.
Pułl\ownik
wartości 100 rb.; z mieszkania Ernesta
przychodził dD pracowni i rozrywał .b:e·
komedia w 3-ch aktach pod tytułem irabowany wurek z 300 rb. srebrem.
Lipca l Ct:i;1eJnhluu 54) l<radziono futro, .Oc.tz1e Kon11ow1e•; wieczorem zas o
Po obezwładnieniu I rozbroiemu O.· liznę, wyrządtaj e&c w ten spo~ób św1ada.
wartości lf>O ro.
•
goazmie 8 mi11ut 15 po raz pierwszy na pryszka odstawiono go do kan.cełar1i I kow1 s~kody; świadek mimo to nie pła
= (z) Sądze. W«:ioraj, o godz. sceme teatru Po 1rnł rne •o wejdzie na cyrlrnłu a ztamtąd do aresztu vrzy wy- cił Aniczlwwow1; byłoy 11 n gotów za2 ~:' ao po południu pr~y uJ. Widiew. repertuar kla:11yctna 1ra~edJ w 5-ciu dzrałe siedczym.
płacić za j<tka&ś przysługę; ale me chciał
sklej pod nr. 15, zapaliły się sadze.
aluach, 10 oaj~onacn „t1tuułet" - W.
B d y w wydziale śledczym aresz- ch1wać p1eu1~dzy AniczKowow1, który
Ogień stłumili domownky.
Szet\SJ.llnt z p. M1cłel.\SKlłn w ro.i 1ytu· towan;. ~~ndyta zeznał, że nazywa się wymuszał Je vr11w1e µr,1,„ •.11vetJ, ~yzysku·
= \X) Drobny ogień. Wczoraj, łoweJ.
Wincenty Kuflick•, ma lal 26 i_ ie.st rf}- iil~ swą WllillLP,.
o godz. ~ m. óO, pny l-'asai.u Szulca
botnilde1
11 lecz obecme bez za1ęc1a, ze
Swiadek Mieczyk zeznał, ie pułkow•
Niema chyba drugiego dzieła, któn~. 12, w jednern z micst:Kań zapa1 il a
Qapądu
do.wnai
z
trzema
.
t~w•rz~
nik
A„iczkow otrzymywal od firmy
reby
mogło
bodaj w cz:eści dorównać
się od pieca bell•a.
tragi.imem i psychlogią osób działa1ą szam1 nazwiska których wyiaśmć me „Markson i Trzebińsi<i" stałą pensi~
Ogień stłumit w zarodku I oddział cych na królewskim dworze Dan i, po„ chce.'
w sumie 300 rb., co więce 1, żądał wy•
1
straży oi:hotniczej.
Kiedy
robotnicy
ścigali
przei
pola
p~aty p~11ktu~lnej I robił sKandale w ra·
tęgując wrażenie at do ostatniej sceny
trzech rabusiów, bandyta ldóry odłączył zie opóz111ema.
dramaiu.

Napad bandycki,

Kronika

za

c

=

Ze sceny estrady.

''° ,,

____ '$""W

' h .
SprawaJMLaCOC a.

odłam

Ostatni dzień ponurej sprawy Marocha wywołuje zniecierpliwienie liczniej,
niź zwykle zebranej publiczności.
Prócz codzien spotykanych . w są
dzie postaci. widzimy wiele nowych twa·
rzy, - to ciekawi, którzy bodaj w os·
tatnim dniu chcą zobaczyć g.l'ównych
aktorów procesu.
·
Na ulicach cichej zazwyczaj mieści
ny panuje ruch niezwykły. Za chwilę
przejeżdżać mają do sądu oskarżeni, każdy chciałby, choć raz zobaczyć tych
ludzi, których nazwiska zapełniają szpal·
ty dzienników.
Ale oto mic:dzy tłumem czyni &ię
poruszenie, pojedyńcze postacie łączą
sie w wi~ksze i mniejsze grupy.„ Uwaga
natężona ••.

szczęście

6-VII. Pacierze - niedbale. Wczobę·
w imi~ pa- raj wcale nie modliłem się, Podczas
trjotyzmu
uparcie i innym mil· mszy byłem nieuważny. Troche wczoczenie bolesne zalecał.
raj wypiłem. Kląłem. W czasie spo·
Spotykały nas zarzuty, że wyrzą„ wledzi drżałem z powodu obecności kodzamy lcrzywdę polskości i religji, roz. biety.
trząsając publicznie wstrętne
obrazy
11- VII. Pacierze - niedbale. Swa„
rzeczywistej istoty życia bandy zbro- wolny sen. Pijaństwo, klątwa.
dniarzy, którym łatwowiernie lud powierzył pieczę nad świętością my jednak
wierzymy mocno w dobre skutki otwo·
rzenia oczu ludowi na szwindel tą świi:·
lnterpelacjae
tością, wierzymy, że pioruny, które bez,,.
litośnie rozlegały si<: po całym krej··.
że ta masa elel\tryczności, którą nałado ...
W kuluarach mów:ą, ii w tych
wano społeczeństwo polsl<ie w ciągu dniach zostanie wniesiona z inicjatywy
ostatnich dni, - przyc~ynia się do o· nacjonalisty Lwowa (2) interpelacja do
czyszcze11ia i uzdrowienia atmosfery.
min. sprawiedliwości o Grzegorzu Ra·
sputinie-Nowych. Tekst interpelacji jest
dący

·

w

prasy polskiej, na

milczał

mniejszości, również

Księże

kochanki.
---

-J~~

w. 1edne1

dorożce jadfł byli p~zyja•
Niezmiernie ci~kawe są rewelacje
ciel~ 1 Damazy Ma~och, wspomma1ąc Stefanii Male, lwchanki Starczewskiego,
~oze ~epsze cza~y, kiedy pr~y · tak _samo . którą Izydor wydał następnie za swego
p1ękne1 p~godz1e odby~ah przy1emne rodzonego brata Djonizego.
przechadzki po zą murami klasztoru.
Malcówna jest córką b. organisty

. Macoch blady i niespokojny, Starczewski z twarzą w dłoniach ul<rytą.
W drugiej dorotce podąża .piękna
Helena• - spokojna, jakby pewna o los
swój za parę godzinę.
Pieszo za dorożkami podążają .pionki• procesu: Błasikiewlcz, Pertkiewicz;
Pianko.
.
Opuszczone głowy, 1qą jak ska·
qńcy...
W sali ~ądu gwarno.
Ostatni akt dramatii„.
Przedstawiciele prasy przeglądają oskarżające oytania: jest icll szesnaście.
O godzinie 4 m. 25 wprowadzono,
wh:tniów, o godzinie 4 m. 30 wchodzi
Slłd.

Prezes głosem uroczystym
połlrzedzony zwykłą formułą

czyta

WyroĄ:
••• po złączeniu tych wszystkich wy„
miarów kar, sąd okręgowy skazuje Da·
mazego Macocha na 12 lat robót cięż
kich, z pozoawieniem praw i n11 osie·
dienie.
Dalej dowiadujemy się, że Izydor
Starczewski skazany został na a lal rot
aresztanckich z zaliczeniem mu roku,
przebytego w więzieniu.
Helena Macochowa skazana została
na dwa lata więzienia, z zaliczeniem jej
roku czasu przebytego w więzieniu.
Bazyli Olesiiiski - na dwa i pół
roku rot aresztanckich.
J6zefat Błas1kiewicz - na rok wię
zienia z zalicze111em czasu przebytego w
więzieniu.

klasztornego, poznała się z ks. Starczew·
skim cztery taca temu podczas spowie·
dzi. Wkrótce potem Starczewski przy•
szedł do mieszltania organisty, a korzy ...
stając z tego, że Stefanja sama jedna
była w d0·'1u, dopuścił się na niej
gwałtu.

Malcówmi odrazu zaszła w ciążę.
Na wystawie częstochowskiej poznała siQ z bratem Izydora, Djonizym,
i, będąc w 9-ym miesiącu ciąży, wyszła
z.a niego wbrew woli zakonnego swego
kochanka, który okazał się do tego
stopnia skąpym, że nietylko nie dał 1ej
pieniędzy, ale nawet z o s t a ł j e i w i·
n i e n 555 rb.
Oczywi$cie, żadnych prezentów jej
nie dawał, chociaż namiętnie wyznawał
jej swą m;łość i zapewniał, że prócz
niej innych kobiet nie znał' nigdy.
· · Mówiono, co prawda, w klasztorze,
że Helenae kochanka Macocha, jest w blizkich stosunkach ze Starczewski m, ale
głośno o tern nikt n!e odważył si~
wspomnieć, gdyż Damazy pewnego razu
zbił nawet służącą, Józefę, za gadatli-

Rząd

stanow·czo

o..

postanowił

Wojna.
Rzym.

7 (3) -

·

Oenerał

Refssolł

telegrafuje, ie ·pozycje włoskie na pła~
skowzgórzu Mergeba były d. 5 b. m.
tatakowane
przez turków z frontu
wschodniego. Bitwa trwała przez · całą
noc. Turcy zostali odbfei 1 wielkimi
stratami.
W Peragi.
Barfrusz, 7-go luteg 0 • Z Aschaba•
du przybyła dla obrony miasta czwarta!
rota 19 pułku turkiestańskiego. Oddziat
rozkwaterował się' 'w domu Sardara,
odnowionym przez agenta konsularnego
z funduszu zebranego między poddany'!
mi rosyjskimi i kupcami mlejscoweml.
następujący:
„Czy wiadomem jest min. spra- Odkrycie bieguna pełuthtlo-,
w ego.
wiedliwości, iż niejaki Grzegorz Rasputin
Londyn,
7
marca.-Do
.Daily Ex•
na tle sekciarstwa, popełnia bezwstydne
press•
·
telegrafuj11
z
Wellington
w No•
czyny, podleg.aj'lce karze z art. 96 kod.
wej Zelandji, te podróźnilc Amundseą
karn., a jeieli wiadomo, to co ma zamiar
oświadcza, iż kapitan Scott dotarł ~.
uczynić dla ochrony społeczeństwa w
· '-1"
osobie , ofiar haniebnych czynów Raspu- bieguna południowego.
tina, od przestępstw tego ostatniego".
• Wniesienie tej interpelacji, jak
oznajmił p. Lwow współpracownikowi
włsne
„Now. Wrem,„ zaleteć będzie od oko·

Telegramy

liczności.

Sprawa P. P. S.

TELEGRAIVl-Y.
------------------Tel. Ag. Pet i pryw.

studenci.

I.

Petersburg, 8 marca. - Skargę Q~
20 osób, skazanych przez war•
szawslua izbę sądowlł na ci•żkie roboty
od 4 do 20 lat, za chęć oderwania Pol,
ski od Rosji senat odrzucił.
·

sacyjną

Wnioski komisji Dumy.
Petersburg, 7-go lutego. Komisja
budżet0wa Dumy przy1da projekt pra·
wa o podwyższeniu etatów w izbach
sl\arbowych i kasach.
Komisja sądowa uznała za pożąda
ny wniosek prawodawczy „ o zastosow,a·
niu prawa z 16 czerwca r. 1889 co ao
~większenia pensji urzędnikom departa·
mentu sądowego do instytucji sądów
pol<Oju i śędziOw śłedezych w Warsza·
wie.
Po'.llór w r. 1812.
. Pete~sburg, 7·go lutego, Ministerium wo1ny otrzyma~~ polecenje wnie·
sienia do instytu~Jl prawodawczych
wniosku 0 kontygensie rekrutów w r.
wość.
- Starczewsld często zastanawiał 1912 w pQprzednim rnzmiarze 455,000
si~ nad zbytkownem życiem Heleny'i za• ludzi, z niewielką nadwyż!cą dla floty.
chwycał się niem.
Mówił, że wydaje
Budowa floty,
ona 100,000 rb.
Petersburg, 7 marca. - Zatwierdzo.D r u g i e j t a k i e i k O• ny został do wniesienia do Dumy nowy
c h a n k i k l a s z t o r j a s n o• program budowy floty w zamian pro·
g ó r s k i . n i e · w y t r z y m a ł gramu dzies!ęcioletniego, wniesionego
ł> y mówił o. Izydor.
do Dumy w r. 1910 i jes1.cze nieprzej·
Dalsze zeznania dotyczą Olesińskie· uanego. Nowy program obliczony jest
go. O. Bazyli, jak opowiada Stefania, na termin 5·letni od roku 1912 do 1917
trzykrotnie odwiedzał Ją w stanie nie· i przewiduje wydatki w ogólnej kwocie
trzeźwy111, zaś jednego razu usiłował rb. 502, 744,567.
zgwałci.; Ją, - co mu :się 1ednaK nie
Administracyjnie skazani
udało,

Wincenty Pianko - na cztery miez zaliczeniem mu czasu
tam przebytego.
Tak samb nie udało" się to i DaLucjusz-Władysław Cyganowski - na
mazemu,
który ją napastował energicz·
7 4rn aresztu poucyjnego.
nie.
·
Uniewinniono tylko Jqzefa Pertkle~
- Krążyły pogłoski, - mówi świa·
wicza. '
dek, - że kochanką ł~s. Olesińskiego
*
jest pewna mężatka z towarzystwa.
Wrażenie wyroku na podsądnych i
Malcówna wymienia jeszcze czterech
publiczność - rozmaite.
zakonników jasnogórskich, którzy mieli
Wobec zaliczenia Piance i Błasikie· kochanki i dzieci z tych związków.
wiczowi więzienia prewencyjnego, są oni
"'
również, jak Pertkiewicz wolni oatych*
*
miast. Wychodzą bez straży; wracają do
Pamiętnik mnieha.
więzienia Damazy, Izydor i Helena.
.
. . ~
Obrońca Macochowej prosi sąd 0
O~czytany na sądzie parn1ętmk Starwyznaczenie irnucji i poręki za nią do . czewsk1ego iest ~ennyll_l dokumentem
czasu ostatecznego zakończenia sprawy, ~la· ćhara.kterystyk1 życra k.laszt~r~1ego
na co prok. Niedźwiedzki się nie zgadza. 1 stosun:ww, panu1ących w ciszy 1 cieniu
Przy ł5azyllm zjawia się woźny są· grubych murów,
~owy i oświadcza, że jest aresztowany.
Przytaczamy pierwsze lepsze wyjąt·
Skazany z płaczem zbliża się do stołu ki z pamiętnika:
sędziowskieg~, przy l\tór}'.m obrońca iego,
ó·V, piątek. Pacierz odmawia.fem
actw. Chądzynsk1 omawia z sekretarzem niedbale. Namiętnie pocal'Owałem pannę.
for~rn~ · aIO u pozostawienia go na wol~ Wcw1 a, dwa .razy.„ (następuje wyraz
11o~c1.
niecel1zuralny). Potem grzeszyłem z mę. Zgodnie do postanowienia sądu żatk~.
.
. '"
, . i
spisano za Olesińskiego poręczenie.
. H·VI, piątek_. Pa~1e1""e odn.awra.em
rnedbale. Modhłem się wczoraj za to.
Piłem wódkę. Wodę, w· której 2 razy
*
Dziewięć dni trwania procesu trzy- myłem ręce, wylałem na ołtarz. Cało„
mały w naprężeniu uwagę społeczeń. wanie wczom i było namiętne. .
~lwa polskiego.
18-VI. sobota. Pacierze niedbale.
Nie licząc poprzedzających sprawę Wczoraj nie odprawiłem mszy. Całowa·
artykułów, przez d11i 9 ze szpalt dzienni~ wanie z panną.
Onegdaj byl9 nawet
ków spływały słowa piekące boleśnie dotykanie tlieskrnmne. Piłem wczoraj
słowa będące bądź co bąclź tylko oijek: l onegdai.
·tywnem streszczeniem, tego co się roz30-VJ, czwartek. Zmówiłem jeden
ł!rywało w sali sądowe 1 ,
tylko pacieP. Mszy nie odprawiłem
Dz1e11nilii poJmUJąct: swój obowią Grzech z bratową. Catc.... 1'::t·11e. Pijań ·
zek narodowy i społeczuy, nie zataiły stwo. Klątwa. Wigil]a postu. a ja by•
~adnego ohydnego szcze~ołu, mny znow ".em w teatrze.
siące więzienia

bocia.

braniać chcących pracować, których Ucz{
ba jest bardzo znaczna.
· .„ .:}t"' ;.

Pogrom pola!<6w.
Kijów, 7 marca. - W szkole re"
alnej duchowny prawosławny opowia~
dał uczniom o oblężeniu „Troickiej Ła~ .
wry• przez polaków. Opowiadanie mia~
ło taki skutek iż uczniowie rzucili sit
na kolegów polaków i bili ich przez ca„
łą pauz·ę. Gospodarz klasowy nie in„
terwenjował.

Olbrzrmi strajk.
Londyn, 8 (3) Wskutek brak11
węgla wzrasta ilość fabryk i robotników
pozostaj'lcych bez pracy.
KolonJa, 8 (S) - Spodziewanym jest
. .
.
.
w pomedz1ałek stra1k górmk6w w ko„
_palniach nad rzeką Ruhry.
Wzmocniono posterunki policyioe,.
.Wojsko trz)'mane jest w pogotowiu, ' ·

Odpowledzi Redakcji
-ooRobotnikowi z fabryki Cukiera. Pro..
simy pofatygować się do redakcji okoł~
godziny 7-7 i pół. wieczorem. N_a bezimiennych informaciach pQlegać nie 1'0•
żerny.
·
·"

Petersburg, 7 mar~a. Za udział w
nielegalnem zebraniu w uniwersytecie
naczelnik miasta skażał administracyjnie
studenta EJs:nonta na 3 miesiące aresz~
tu i 62 studentów na 2 miesiące każ·
Za · z'wrócenie znalezionych wekslł
de go.
panu I. K. otrzymałem 20 kop. i skła•
Kary prasowe.
dam je dla „najbiedniejszych. do UIDI'!
Petersburg, 7 marca. - Redaktor Qia redakcji.
.. J.
~
t·
„Birżewych W1edomostiej• skazany został na grzywny rub. 250 za wiersz p. n.
„Alma maler" w numerze z dnia 5 b,m.
- Dzisiejszy numer ·„Zwiezda" został siwnfiskowany. Redaktor pociągnię·
ty zostat do odpowiedzialności z artyk.
Dziś w pierwszym dniu ciągftl4nla
129.
11-giej klasy loterii klasycznej l<rólest~
PolsKiego, wyszły nast~pujące główne
Sufrażystki działają.
Londyn, 7-go luteg;?·. Sufrażystki wygrane:
I0,000 Rub. na nr. 18511.
wznowiły rozruchy, wybJJaJąc szyby w
l,t>OO Rub. na nr. 11367.
dzielnicy West End. Wiele z nich ar esz:
1,000 Rub. na nr. 87 49.
tow ano.
&OO Rub. na nr. 20745.
W przewidywaniu bezro•
400 Rub. na nr. nr. 11353, 19028
bo ci•.
150
Rub. na nr~ nr. 2242, 3956
Bochum, 7 marca. Policja okręgu
przemysłowego . przedsięwzie~ ~rodki ~307, 7416, 8016, 12769, 16492, 17723
d\a utrzymania porze&dk.u w razie .b ezro· 1843j, 19814, 20314, 21276, 21505.

Ofiar9.

J:,

Loteria.

potrzebny oa 1 lipca lokal
z 7 do 8 pokoi

na parterze na druk,arnię, redakcję i adminislr ację

pisma i mieszkanie prywatne z 3 do 4 pokoi w okolicy od Nowego Rynku
do ul. Nawrot. Oferty pod „LOKAL" w admi11islracji .Nowego Kurjera
Łódzkiego".
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-Tow.
Akc.
Ł0Dż, PIOTRKOWSKA 87. Telefon 24-26.

OKAZJA U

·BIALA WYSTAWA
Nadzwyczaj korzystnego

kupna

a

~

•

po

~

~

~

BIELIZNY STOŁOWEJ
.

dotyche~as -niebywałych

niskich cenach.

li

OBRUSY LNIANE „AD MASZl<O
na 6 osób od l\b. 5.65
na 8 osób od Rb. 7.50
na 12 osób od Rb. 9.00
SERWETKI LNIANE ,,ADAMASZKOWE''

O~RUSY

LNIANE .,JACQUARD'OWE"
na 4 osoby od .Rbl. 1.50
na 6 osób ed Rbl 2.30
na 8 osób od Rbl. 2.75
na 12 osób od Rbl. 3. 70
SERWETIU LNIANE „JACOUARD'QWE''
Serwetki stolowe wiel. 65\M 4m tuz. od Rb. 3.90
Serwetki śniadaniowe wiel. 40\.co c\m tuz. od Rb. 3.20
Serwetki deserow wiel. 135 cllll tuz~ od Rb. 2.70
·

.

Serwetki stolo we wielk, 10 ho c\m tuz. o Rb. 9.1 O
rwetki śniadaniowe wiel. 4~j1io jlll tuz. od Rb. 4.10
e wetki deserow iel. 35 lari clm tuz. od Rb. 4.00
0

li

li

Dr. M. Papierny
· oraz

narz~dzla

l

Akaazer i specja.lista
chorób kobiecych.

książki ogrodnicz~

pol~oa skład nasion t. Jasińskieg~
w Lodzi, Piotrkowska -i& (w pod;wćrzu).
Cenniki na

:tądanłe bezpłatnłe,

wszystkie pisma,.
oraz ugłaszać się w ty.chte ~
ściśle, 1.-wedłu~ c~n redakcyinych

,'

16st-3-1

„PRO MI

można w
1

•

'

'

~

· ar zaw.;kich, jak:

· Gebethnera i Wolffa

Obszerne i ~yczerpujące dzieło to najznakomitszego pedago,ąa współczesnego Jest jakby encyklopedją wychowawcze\
~e.zbędniL w każdym dc:mu, .któremu drogie_ je'st wyrobien1e- z młoąego poko!enta dzielnych o~ywateh kraju, odpornych. na ·niedolę życia własnego .i ży~la. narodu, nio 4cych
g6rn1e sztandar nij' ;htych ideałow. 'Puekład polski
pwf. Osterloffa.
WYCHOYIANIE CZl.OWIEKA.
obejmie · około 700 itronic .tekstu więk!lzej ósemki i wy}
-dz~c ~ 9 zes.t.ytach y·' 5 arkuBzy dntltu kddy. Po wyj· sctu z druku caluk1 cena ostanie podwyjazo„
na. C na zeszytu ~op. 4l), .z priesyłką poczt. k. 50
· Dotąd w~szł9 czter9 z~ez9t$.
Tegot autora:
- Etyka płćiOViia ·a p Iła'§ o l~ii-.· W pr;i;ekladzie

„
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, Po piątku wspaniały program.

R

_

li'

la2'

SZEWłli

b. klimczny dr.

Peter.,burgu

zamieszkał w Łodzi.
Zaw· ·z ~a - 80.
Choraby w_ewnętr~ne kobiece

1 dz.ec1.
Tragedja w 2-ch częściach Pr,,.yjmuie od 10-.!~1., 1 od•-6 w
••• podług Wiktora Hugo •·.

l -

#

Z

. Mąrji Sadzewiczowej.
Psych.olorja.
o~ Gustaw
W przokladzie by Moszcze1'1skicj.
Do .n11bycia we wsz7mtkleb

1.-....
wychowania.

kelęgarniacb;

1.20

)

1

pół

po

1

od 4

pół pop

1

południu.

Ulica Południowa 23
Teleton.u l~ ł ll.l!lit

2640

q<E~
r
U AL
Jr• Jr\\_
~'
nia a.
S
Sp.; Choroby skórne, wenerycz-

ne, kosmetyka lekarska. l.:ecze-

nie ~yphilisu Salvarsanem ,,ERLICH-'tlAfA 60ó'' wśród-tyrnie.

Leczeu1.e e ektry~znoścą (~leiktro·
masażem

1zero) i

wibracysnym-

D1a, pań osobna poczeKalni.a.

"4-•

GodzlJly przyf~ć' od 8-1 rano l od
wiecz, W niedziele 1 śvrii;ta 9-2 \ 1ł p

•

tlr.· . ł\tacz
Ken
Sypllilit,

HłY•lłWlkt ł I.

s órne,

wsneryCZRł.

Gt1oroby drog moczowy ·
Pr:.yf1J.J.u e JlOd. 8-1 n1.110

oó

5-8 wiecz. dla prin od 4-6 p•
71 ~3-0
,,. d i. :-

'Pt.GJAtłSTA
s\tornvclł, wenerycznyQb
ł memacv v ernwal

Clunob

OWłU(' ł

M.r6U1a 12.

- Dziennik atli" ~t~tnfa
%imoVaJe przygoay
0

,

:.

.

do 6

Or. LEnlti vłCZ

pr.aedmową Anieli Szy- ·

1' _
.
cown}'. W plan e drugw.
Mary Everest Boole. Przygotowanie dziecka ·
do wiedzy ścisłej. Tłomac.zenie .z angielskiego
L~

' Tygodnik llłu$tr01w11tly„ nSwiat •, 1 Nowe Żj'Cie"; „ Wolne Słowo"., „Myśl
:. Niepodległa U' • Tygod:i.i~ lliód ·i P~ w1eści", .Przy1acie1 o~iecl" .• "·G:a'lleta
Swią.tcczn!•, 11 Ti;uba.dur Polski", .Gon ee Poranny-i W1ecierny", „Nowa
·Gaceta11 , ~l{urjec Poranny", 1 Kurjer .Polski", W'•1td..-i:sości Codz1eana",
2%9-Q-l
„Kolće 11 , 11 Mucha" i t. d.

WYCHOWANIE . CZŁOWIEKA

J. J. Rapackiego.
~~koła ii Gh rakt ·~·

1200.

(Uówne przedstawicielstwo prawie wszystkich czasopism

'; Wydawnictwa pedagogiczne

~~EP:J~~ ~::

,

~NIU"

P"ot~· ows~a Bł, telęton
•

':

Przyjmuje do 11 r ...oo

Zdjęcia

' 'io

kronika

z natury

:.

Cłumłłly tir«§ 11oe'zowych
p~cilt:rza

Gj to ~op;a

l

nere ,)

z ~~~llt:.a ani~

rep

Przy sypnil1s1e stosowa ·
le1;len e

-

„aub"

10.<cryclnośei-ą

1;. 8 ~·~:vł~Y~

J

man

t>d ~-1 l od 6-8 dla pań od 6--~
moczo r.rodów '
.Godz.. prly~e.ć.; od_ 8--W i 4--7 .,, !'iediJele d. 9 t'o a. ~. 1~ l O

.•v JY KUR}f.1,· ŁuDZKI -

• aIc rt•L
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Posadzki terrakatowe. Płytki glazurowane. Licówki różnokolorowe. Posadzki • Massi~debowe Odlewy z żelaza lano-kutego. Dzwony i sygnaturki kościelne • Rubero'd" &:»
k;ycia dachów. Maszyny cegielniarskie B-ci BUhler. Motory naftowe i gazowe T-wa
Akc. Bachtold & C-io Steckborn. Motory na gaz ssany The Campbell Gas Er:~ln6"
C-o L-td Halifax.
.
Maszyny dla przemysłu wełnianego T-wa Al<c. „ V-ve Math. Snoeck" Ens· ..,al (Bel{;!a).

~

•I

a~o

R marca 1tJ12 reku.

Łódz, Piotrkowska 223, telefon 28-83

Maszyny do pisania • The Yost Typewriter C-o- L-td" Bridge-port. U. S. A.

Orkiestrjony elektryczne, sprężynowe i ciężarowe fabryki Diego Fuchs, Praga') -,_.
•:o•
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,
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.S1\l?Olff,€NTH0&-[W.1\TU&I·
najidealniejszy środek przeciw

ŻADEN ŚRODEK
może być pqrównany,z

nie

Pastylkami VAlDA
~

~

zapobiegawczym i leczniczym

uio

skutku, tatn

Sapomenthol

i e· s Ł

niczbr;dnyml Tak o.

krzyżów

Migreuie kłuciu w
bokach
Obrzmieniom popa.rzeni<>m wedle poi eceń lekarskich.

oaj wyb,tuicJ•

rzekli

si lckl\rze

pism~

lekarskie

·

1

-'

panna
dtobne. S potrzebna
tarsza

Ogłoszenia

w CHOROBACH GARDZIELI,
PRZY CHRYPCE, ZAZI~BIENU, KATARZB,
INFLUENZY, ZAPALENIU OSKRZELI,
DYCHAWICY, ROZEDMIE, i t. p.

ngielskiego udziela słuchacz
wy~szych kursów w Landy·

Anie, patent

:

rządowy.

Dzieloa

do kapelutiy
zaraz. Szczegćło·

we oferty składac:: w .,Kurjerze'
pod nStarsza panna".

Z tym medalem na

1740-3-l.
.
:

akład szewcki nagrouzony iło
przystępnych

35. Kantrowicz.
1623-3-1 warunkach do sprzedania. Pab;au sprzeaa111a dwa dębowe tóż nice ul. Zamkowa M 20.

ŻADA-d'Cl:B ZA 'VV'SZE

D

~

ka za połow~ ceny. Wiado1ność: Fra:;ciszkańska 56, F. Ko-

we wszystkich a p tekach i skł ad a ch ap te cznych
by wam dano

1758-2-1
Lat<.
1737_3 _ 1
gu 01000 ~ weKs 1.:, wy:slc1w1one
przez H. Sittenfelda, na de~
o sprzedama zaraz p1t:karn1a cenie, J. Sittenfelda po rb. JbO,
dająca 80 rb. 1_Jbrutu, _ze jeden płatny 1 maja .ND 601ł3•
Sl{lepem 1 z urząazemem: Wta· drugi 29 maj }i 6094. Ostrzega
domość J 0 ~ma IO Radogoszcz. sio przed nabyciem, gdyt są nie"
----":--~--t"'!'7_S_o___a
__1 ważne. Adres: I. S1ttenfe\d. Ce·
o sprzedania 2 szaty dębowe. gieJniana 30.
· 1431-3-1
nowe. Wiadomość: Frac1sz- •; agmął list
przewozowy :r. za·
l• ańslrn So m 14, nu wy dom. ~ liczen:em na 433 rb. 21 kop.
_ _ _ _ _ _ _ _1_7_s_z_-_3_-_1 za N1!! dublikatu 334058 ze &t.
om z placem 55X86 przy Tutalskaja Syberyjskiej Drogi Że

PRAWDZIWE PASTYLKI VALDA
(PASTILLES VALOA)

w pude-lkach z banderol:i

cdnoaz~

Reumatyzmowi
stawów
Nerwobólom i bólom

środki

terapeutyczne

Fabryka chemiczna EUG. MA.TUU Radomy1il Wiellrl-Gali.:ja. Do . 11.a?y~ _
cia w aptekach składach aptecznych W Warazawle akład główny to-w
Akc Aptek ~wailłj L SPIESS i SYN

Które sa środkiem

PB.ZED\VSZYSTKIE~I

mięśni

in[le

Gdzio

Wystrzegać si4 bezwartościowycb falsyfikatów.
Sprzedaż jedynie w słoikach po rb. 120, lub 4.

{Pastilles Valda)

ALE

Atakom podagrycznym,
Ischias,
Reumatyzmowi

Sapomenthol jut od
lat wielu stosowarty
w szpit~lach publi·
cznych i
domach
pr.Y"'atnycb, ą, tysią,~ lekarzy
uzl)a•
ło ten ~rodek za dosko11ałyl
\Vystrze·
gać
sit: bezwartościowych
falsyfikatów

-.-

l. . .

D

c.::erwoną

i opatrzonych n•!ZWI\

V·ALDA

D

D

·-·-8"891
----: iyrft 1'. 1Je„isJte.
-e

..

-

- -

trakcie łagiewnickim. pod last:m, do sprzedania za 1500 rb.
Wiadomość u Ignacego Kowalskiegu, na miejscu. 1'754-3-1
o sprzed<hłia! Nowy 4 konny
gazowy motor, który jest
w biegu, \\ iadomość u w;aśc iciela 110mu. Widzewska 16.

D

'

Teatr ;,~RA~IA" F

e
9
e
e
I

Wptęp

sprzedania. Dzielna 31 m; 6

okal obszerny,

rech pokm,
L
Kuchni do

jaała ~ trój~ rosyjs~ej

. .· JJa1~ •

adędąn8P8dowego

I

'·

A

•

małarza

Marka&. :·::; ilford

•

Znani. angielscy $k11ee?trycy
z jego znakomitą, grl'PPI\ tresowa·
. n:rch małp

8

Erika Kwintet 5 dam

""'

Spiew,

tańce i

- - EUen

Riss~acher

0

SzampJ~ ś~ata

-

francuskie.

_

n~jla11ie1 k_upić moż

i
Najlepiejdamskie

paszport ·wydany z

gistratu m. Łodzi, na
Z
Adama Wierzbińskiei:lJ.
agmąt

ma·

imię

1728-3-1
pastvvn wy..iauy t. gm1„
1
~ ny C1lewisko, pow. twiHkkgo, Ji.UO. radomskie„ na imiQ
Marjanny Baran.
1138-3-l
aginął paszport, wycta11y z gmi·
ny ł'rzedecz, pow. włocłaW•
skiego. gub. warszawskiej. na
imię j;.:na Zwierzchowskiego.
,
a 6 111ął

Z

Z

· 1162-3-l.
p_aszport, wydany z ~mi-.
ny Malanów, pow. tureckiego.

aginął

na
sukme, bluzki,
halki, a także sukieneczki. dlie· gub. kallskiej, na imię Józefa
1771-3..-1
cinne w \\<ieikim wyborze u'M. A. Skowrońskiego.
agmął paszport, wyaany z gmiNajmana, w magazynie l{apeluszy I. Zysmana. Nowomi..: „„a 4.
ny Zadziem, pow. sieradzkie•

Z

0

01~d~ ~ospodarskie wyadjll na
sw1ezem maśle smau;ne i

go, gub.

l\ałiskieJ,

na

ciecha Nastarewk1.

imię Woj·
1770-3-1

zdrowe, Skw.::rowa N2 l5, a tal<- 11 a.:m~10 sw1aae ... 1wo oel pas~· .
ie przyjmie kilku panów 11 a miesz- " portu, wydane z tabryki Poz•
kanie z całodziennem utrzyma- lnań~lk_iego,_ na irn!ę Jó_zefa Rych·
niem.
1768-1-1
1695 _ _ 1 ew~ c1eg.1.

3

łOK4:1 sic- '/ ag111ę.ra Kana o~ _IJi:lSL,..01 lL!,
roki,
głęboki w tern· staw .'-',wydana z fabryki ~ar?la Pozzarybiony , ogród owocowy do na~,sk1ego, na 1m1ę :stetana .Ru·
iac

P

w :lgierzu . 46

zrn·

Wiadomość:

Widzewska 231, m. , '27;

Łódź dw.:k1ego.

I 76 7-1-1

Zastać zaginęła

karta oa paszport.u,
można od 6 wieczór
wyuana. z fabryki Poznan•
1755-3-i skiego, na : mię Walentego Frankow:.tuego.
1775-1-1
0

•

łódzkiej pubiczności.

wsi:;óinH~ . ao r~bót
wodociągowych . fachowiec.

Urania·&io
Pod werend, będzie grać AngielskoSchotsk:o orkiestraJpod kier. Miss Freda Russel,

'

,

sprzedania

Razdolski

A.ff Eeggeber

ANO~Sz W medz1elę 16 .M~rca i9l2 roku dane będą
2 śwu1teczne przedstawienia popołudniowe 0 godz
3 wieczorowe o godz, 8 i pót.
•
Jak w wieczorowym tak i w po południowym walk

Potter

Znimy humorysta-autor. Uclubieniec

Ryga

Szampjon świata

ćwiczenia

d.

Kobieta 1trzelec

2 szampioni świata

.

wojskowo
i t

zBySzKO

.

trau~formacyjny

Les trois Woodmay
'

Rakowitz .- _. Madralli
SerbJ~
Turcja
'i. Blandetti - . M. Silberstein
Tyrol

~usti

jego gimnast. 9CtBll. w pracowni

Stw.dent unhveraytetu Wiedensklogo

-

I
I

C.ygll!lłeWICZ

:ReujA

W' ,

W

Włady,sła~

Kolotln · -

-

-

e

M-lle
1

Wałka-rewanż

..,

e

&.

IVl•r. E.-nst

francuskiej

' DZIS 4 llllALKI

Ai

Angielska ••bretka

Fredy Ma11;•11ooa--

z czteprzedpokoju i

złożony

wynaj~cia od l kwiet·
n ia. Wiadomość. Piotrkowska 209
m. ó.
149~-0-l

Ellen Ridgray

Duet

. SCHAMPJONATU ·.

• W ·A··L K J

„

„

i ~ koniach, połączon(' ze
śp1ewam1, tańcarm I ork1estna bałałajkową.
·

W

PROGRAM od 1 do 16 Marea r. b,

Bierte

Nowość I

IO Martinis IO

w dobrym stanie do

ortepian

I

.
Dzfj, 8-go marc:a 1912 r.

· a, Wlelkle wapaniale przedstawienie
W
udział cała trupa i nowi debiutanci.

1710-3-1

lazne1. Łaskawy znalazca zech•
ce tal<owv oddać. M. A. Lass.
PiotrkowŚka 64.
1726-3-l

-

otrzebny.
P
Oferty w

1 agin~łą karta .od paszµortu,.
administrac;i „Kurjera' ~ wydana z fabryki. Poznań
pod nfachowiec".
1729-3-1 skiegu, na imi~ Jana Bierkowz·
sk1e~o.
1766-h-L
otrzebny. zaraz stróż. Szl~olna

P 23.
rta.

Wiadomość

u gospoda· ·/ a15111ął bu1uog, us1:y ooc.~1e.
1731-3-l '-' Znalazca raczy oaprowaazu!
na l<vkicrńsl<ij !:)zosę N\l 9, do

otrzebne specjalistki do dzie- HonwwsKiego.
Nieprawy właści·
cinnych sukienek, i bieliźniar ciel odpowiadać będzie sądow~
Sklep damskieJ konfekcji, nie.
1741-3-l
Konstctntynowska
.M 1.
drodze z Cegielnianej 52 na PoZaginął

Złoty

dnia 613 damski

zegarek ~u~!~f!~ ła&ń~

łudn iową

5.

Łaskawy

znalazca

P
ki.

1776-3-1

proszony jest o oddanie takowe- ()Otrze1m1 chłopcy ao rozno- p .a pier gazetowy ria pudy f
go za wysokiem wynagrodzeniem I" szenia gazet z .kaucją rb. 5.
tunty do iprzedania. ,Wlana ul. Połudfliewą s. u. Watnic- Wi~domość. w Administracji ni,
domość w kantorze .,Kurjera~
kiemu.
177-4-3-1.
meJszego ptsma.
1659-ó-1 Zachodnia 31.

