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Redakcja i administracja "Nowego Kurjera Łódz
Prenumerata w Łodzi \"fl;nosi rocznie -rb. 6, pół·
mieści si~ w. lokalu przy ui.', Zaehod?ie,j 37.
roczn1e rb. 3, miesięcznie kop. 50.
Interesowani do redakcji' zgłaszać sit: mogą oG
Za odnoszeni~ do <tomu łub przesyłk~ pocitoft do 12 W południe i od 6 do 7 wiecz. .
i wą dolicza Sif; 20 kop. miesięcznie.
Administracja otwarta od 8 rano do 8 wieczór.
Za przesyłkę zagranicę dolicza si!: 60 k. miesif;cznJe.
Adres telegraficzny .Udt KurJer•.
Zmiana adresu 20 ltop.
TEf..EFONU Nr. 253.

bago•

.

'

Cena ,głos~ń: I-sza strona 50 ko11. u Wiersa
lub jego miejsce, nadesłane 59 kop•• nekrotoal I
!damy 15 kop., ogłoszenia zwyczajne to kop. Dreltwe
ogłoszenia 11/ 1 kop. za wyraz.

„„

Ogłoszenia zamlefscowe: I str.50

mp., rek1at11J

~

20 l(._
, zwya.. po 12 k. za wiersi petitow~·qb jee<t ....jsee.
Rękopfsóv. nadesłanych redakcja nie zwraca, za artykuły nieoznaczone z góry ceną. łtonorarjów administncja wypłacać nie b9diłe.

w Łodzi Biuro ogłoszeń .Promień", Piotrkowska 81; w Pabjanicach A. Wadzyńsk~ Zamkowa nr. 23; w Zgierzu: Al. Bielas. Poczek. Tram. Nowy Rya.S·
WYŁĄCZNE PRAWO przyjmowania ogłoszeń w Rosji, za granicą i w ł<ról. Polskiem, oprłcz Łotlzi i okolicy, oddane jest Domowi Handl, L. i E. Metzl i S-łca.

Agentury

Teatr Popularny.
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Hamlet.::::: Ona i jej brat J::. HAMLET.

·Variete }łelenóW·. Debiut9

Dziś

Nowe ::

Habaret „ERMITAGE"
'Dzielna 18e
Początek.

Dzielna 18.

:•:

przedstawienia o g. 11 w.

t>cborcwo l(uchnia.

~

i codziennie

.)tięazyn roaowe walki kohietf

łnte~esujący

...

familijnr program marcowy

New~ 0ebfąt9

Nowe atral{cje •-·•

· I?rz 9 stępne ceng,

Łodzi.==

-==Polskie Towarzystwo Teatralne w
W dniu · 11 Marca odbędzie sie w TEATRZE WIELKIM

Jedyny występ zniikomitej artystki teatrów rząd. warszawskich
PRZYBYŁKO-POTOCKTET

MARYI
Dana
sztuka
w 4-ch będzie
aktach Tadeu-·

7'

sza Kończyńskiego.

Bilety

nabywać można w cukierni

STRACENCY"
·

W-go A.

prawdziwe tylko z apte kl

św.

DucM

Wledń

Początek o godzinie 8

mln. 15 wiecz.. Szcze..
góły w programach.

Roszkowskiego codziennie od godz. 11~2 i od

Maszyny do pisania wieloj~ne

4-8, a w dołu przedstawienia

w kasie Teatru Wielkiego.

„,Cammonl" i

„)łucdes"

własny

Polecamy doskonale

wazutat reparacyjny
€dmund 8ogdońsl(i, ~
Dzielna 30. tel 1126.
rl831-5-ł

„ ....

'

Sprzedaż ~szędzie.

8
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Smacznie, zarowo i tanio!

Obiad z pięciu dań 501L
XOLACJE

The Rio-Express

..-

j ułro i po„

jutrxe
NIEBYWALY PROGRAM!
SFNSACYJNYI

INłiYNIEll I OBI{OŃCA PAIDENIDOWY

SPOWIEDŹ HELENY

ZIELONA Jii 2.
Dziś,

KAZIMIERZ OSSOWSKI

NAD PROGRAM!!I , .._

PRZED PAULINEM!

BERLIN-Potadamcrstr. Ni 5

.

wARl'lZA WSKA • che~icz~a Władysława . PIĘTKI
1farb1arma Łó~~'
Piot•kowska
Ili,
. . . 1).
~1\1l
I
„
„ 167.
Wykonywa wszelkie roboty~
akuratnie i tanio

fdJa
li filja

w

CARTE

Mleczarnia Dzielna 1.
z; powuaaiem W• Bałak.

BIURO PATENTOWE
PETERSBURG-WozniesienakłProapekt Ni

Jedyny egzemplarz, własność teatru .Ellpress•.
Jedyne Trio Koncertowe uczni Barcbwieza i M i chałow
akiego, prof. Konsuwatorjum.

pnllh lll

a LA

JVi.

„
„
Telefonu 851.

84.

zakres pralni chemicznej wchodzące, szybko

.:4399-214-

20

Dzlslejszy numer

składa ~

z 10-ciu kolumn.

.
STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ ·POMOCY· PRACOWNt;.
= l<ÓW ·HANDLOWYCH m. ŁODZI, DŁUGA 45. .

=

:;Ę:i~;~;~a;;a Ko nce rt-8 aI
z ł&sk. wsp<iłudziałem pp. JADWIGI CZECHOWSKIEJ (deklamacja), art. dramaty.czoej, HALl.bi"l'
FRYSZMANOWNEJ (fortepian). laureatki Berlińskiego Kouer-tor}lllll, prof, l;_D~yDc:a (skrzypc&) i prof. Jukuba Zozuli (akompanjament).
Poeui.tek łloocertu o godz. 9·0J w1ees. Bilety dla
członków po 1 rb. dla wprowadzonvch gokl po 1 r~. óO kop· dG nabyci„ w lokalu Sto~
nia, Długa 45 od 1.2-2 i 7-9.
Ltczbl bllet6w ograalouna
łfl72 ·- s-t..

z.

NOWT

Ila Dzieci i

Sanałor1·um
. .

f<O ~ !E.R

n1łoazieży
.
.

w Chyl.icach pod kierunkiem
lekarskim D·ra med. Wandy
Szczawtń~kteJ. _Połotone w odległosc1 godziny od Warszawy kolejKą wilanowJ!ką~ w~rod pól 1 lasów, w d~óch. własnych murowanych domach, olbrzymie
1yp1alrue, sala zal>aw, Jadalnie, lezalnie oszklone. Cały zakład skanalizowany.
Sradki lecznlcze. Obfita hygieniczna kuchn!a; na tądanio dyeta
wody ~i~e~alnc, kąpiel.o słon~czno•powietrzne, ciechociński~. gazowo (nauheim~
a~ie), ~gltw1o~c, _borow!nowe 1 r~eczne; gimnastyka. Malid1 zabiegi wodolecz·

mJekcJe . arsze~kowe. Kuracja tuczące. (mastcur), odtłuszcza•
opieka 1 skrupul~tne wyp~łnienie przepisów lekarza
!biecka. Na m1eJ111cu: apteczka, IaboratorJum chemlcr.no-hakterjologiczne. Za·

~ucze, mh~laCJa,.

·J-~L

Na1trosk1~"".'sza

ki.,d otwarty od kwietnia do U wrześnio., dla dziewcząt do lat 14, dl chłop
ców do lat 12. Pawilony połączone kryt2' galerjCl. Wskazanie lecznicze. Wą,
tłość, niedokrewność (anemj•), J;"ekonwaleacencja, rachityz!II, skrofuły, reumatyzm, nieżyty dróg pokarmowych i oddechowych. - Wszelkie choroby zarathwe,
.WDYsiowe 1 wady serca wyłączone.
Rozrywki. Wycieczki wozami i kolejką, gry i zabawy pokojowe i w
<
leaie, ogrodownictwo, kon11a jazda, przedstawienia amatorskie, zabawy kostju·
1111.QWe, śpiewy choralne, iort~L?iim; dla dzieci młodszych zajt:Cia freblowskie.
Na t,danie nauka. Zakład przyjmuje także dzieci zdrowe.
"
Protpekty wysyła_i udziela informacji: w WARSZAW IE: Dr. A. ft'leaz:
;
Plao Grzybowak1 7, tel. 169-76. w CHYLICACH: U-owa Helena
Frenklowa, w ŁODZl Dr. I. Fryde- Zachodnia 62 od 9-U i od
1,4 - 6 po południu. Poci~i kolejki wyjetdżaJą z Warszawy do Chylic:

11 ,4:0, 1,40, 3,40.

składamy

Kalendarzyk.

dobrowolnie w dani zagranicy

( Głos

~o młod2feiy

WAnglji

-

przewodniczcli na polu

różnorodnych zrzeszeń

ostatnich czasach

polskiej).

-

młodzież

poczęła w
szkolna or•

eanizować pomiędzy sobą związki,

rych celem jest popieranie
ojczystego.
Młodzież

angielska

któ-

przemysłu

i zapałem

gar•

nie się do kółek. zakładanych we wszystkich miejscowości~ch kraju.
Członkowie tef ligi - popierania
rodzinnego handlu. i przemysłu, dzielnie
cele zrzeszenia wprowadzają w czyn i,
przy ' zakupnfe choćby najtańszego przed·
miotu. żądajta tylko wyrobu krajowego

Nie tylko

młodzież

męska

tworzy

wzniosłym

celem, ale
równlet uczennice łączą, sit: w związki
i .gorąco zajmują się popieraniem tych
ważnych dziedzin elconomicznego bytu.
Cel oczywiście piękny!
Młoddeż łącząca się w :m:eszenia
. podobnego typu, .zaprawia si~ jut w zaraniu do pożytecinej pracy obywatelskiej
i przępaja sri: wzniosłymi ideałami do
kooperatywy z tak

waiystldego

:' Jąki
polskie)

co swof1kte:

stlłci przykład płynie
młodzieży szkolnej?

dla

naszei

Czy nie
ano.
lrnlegów
śladami
iść
oua
powinna
alclskich ?
Wszak niema chyba drugiego kraju
ną kuii ~iemskiei, któryby tyle rótnycb

towarów importował, co 'nasz;

na łrnż•

óym l<roku spotykamy tę wstrctl'1ą mar·
kę t4ndety niemieci<iej „Made in Ger-

„D. R. G. M. ",
· · 'Przecież więlcsza cześć priyborów
pi~miennych w naszyth handlach pocbO•
_. ~i od Faberów, Soennecken6w, Leo·
nardów i t. p. - i młodiież nasia je
łilany„

lub

też

kupuje.
Kup.uje wyroby obce, po1i1imo, że
. tego rodzaju fabrykaty wytworzone w

NI 51. ,

poprawkę, aby
wnieślf
pożyczki
wydawał
włośclańsl<i

wszy~tkim

wJościanom.

nadmienia

nic o pochodzeniu narodo-

krótkoterminowe na cias od 6 młtsftcr
do 5 lat i długoterminowe na CZU oCI

Poprawka nie 10 lat do 66 lat i 2
Pożyczki

Wobec wniesienia przez paidzierni·
kowców poprawki, dotyczące1 Banku
włościańskiego, poseł arabski cofnął te

SWOJi& poprawkę.
Poprawkc: październikowców. wnie„
sioną prlez Lercht:go przyięto 155 prze.
ciwko '130 głosom. Wszystkie pozo~tałe
rozdziału

punkty
komisji

samą

zabezpieczana

20

większością

przi:t{raczać

kapitału

zakładowego

kasy wiecej, ja!( to razy.

i{ejor11Ja kleru.

11 przywo w redakcji

więl<szości4 około

Tą

miesięcy.

będą

te

wszystkimi dochodami miasta; kasa wy.
dawać je będzie w postaci osobnyck
obligacji, których suma ogólna nie m0it

wościowem.

głosów.

Dzienniki rzymskie dono°', te WJznac:zona przei papieża umyślna komi„

odrzucono

poprawki: Szeczkowa i Pawłowicza.
Znaczenie decydujące miało głos kilku
rrnździernikowców 1 centrum. Nacjonali„
sta Sinadlno ciągle głosował z polakami.
Guczkow był nieobecny.
Rozdział 12, obejmujący wyliczenie
rótnyc:h wprowadzonych do gubernji
przyj~to w
chełmskiej odrębności redalteJi komlSJi.
Tylko co oo punktu 5, opiewające•

sja do opracowania projektu reform~
kleru katolickiego ukończyła jlłł przy•
gotowania do szczegółowego &porqcllt•
nla projektu.

Osią projektu jeat &Uada, • wedłua
l\tórej do stanu d.uchownego mogł watc·
pować te · osob1, 1'.tOre ukończyły 28 lat
tycia.
go, że przedstawienie utworów .órfima•
1ycznych nie w języlrn roiyjskim pozoTym sposobem alumn otrzyma4 by
stawiono do uznania gubernatorom mógł święcenie dopiero w38 roku tycia.

miejscowym -.wynikło nieporozumienie.

f!l!lll!O!-----------I{ulaw-9 I

-oo-

r.

dzierolkowcy
Rani<

a w pierwszym rzedzie - wrogom na„
- ha~atystom.
szym
Sobota, d. 8 marea 1912 r"
polska nie powinna być
Młodzleł
Dz I 6: Franci.siki Rzymianki'
obojc:tna na ciosy, jakiezewsziłd spadają
J u t r o: Wiktora llA.
uu nasz naród, a wiec i sprawy, .:wią•
zano z przyszłoścdą kraju, nie powinny
byt jej obce. Prlyszłość kraju - to Ich
ślep9,
jaką, będzie ta przyszłość
Wiódł ślepy kulawego, dobrze im się przyszłość!
tdziało,
.
- pytam - skoro handel I przemysł
Pomyślnie obaj drogę odbywała calą.
znajduje si~ przeważnie w rt:kach obaycb?
Spytajcie, co im podrót ułatwia, umila? Już obecnie ciasno nam w naszym
Koniak sobie Szustowa łykali co chwila.
A co będzie za lat
własnym domu.
dziesi~ć, jeżeli wszyscy nie staniemy
solldarme do pracy, celem poprąwienja
na..,zej opłakanej doH?

Xupujmy 11 swćiłch.

1~12

r.002:!<1 -- 9 marca

Reforma ma
styczniu r. p.

Po<;zątkowo przez proste głosowa·
ouol\t 5 większościlł 113 głosów

nie
Naste1mi
prteciwko 107 wyłC\czono.
1ednai< przez g.tosowame przy pomocy
wycllodzema do drzwi punkt ten przy•
}Qto wif.ll\sz.ością 127 ~łosów pr4eciw·

ko

być

wprowadzona w

Pomysfy hakatystyczne. ·
'li

1~4.

Po zamknieclu listy mówców wszys.

cy zrzerzekaiłł si~ przemówień, tylko
bezpartyjny Oulkin winszuje ironicznie
Dumie pi<:cioletnieJ pracy dla narodu,
Duma podtrzymała naród - mówi Gul~

kin -

jak postronek powieszonego.

Następnie przyięto rozdział 13 . ty,
ustanawiający termin wprowadzenia pra-

B rłlńslta • Tlglische Rundschau•
bardzo pomysłowa, gdy chodzi o środ
ki anliiJolskie, podała w na1świeżs1ym
1wmerle na wybitnem miejscu obszerny
artylmł pod tytułem~ .Armja a koloni•
a;aqa wewn~trzna• „ w którym porusz11.
myśl kolonizacji l<raju za µomOCA t. zw.
.
• µ odoiicerów-kapitulantow".
Autor artykułu ilłrla, aby tołnierzy
i podoficerów nauczano "o istocie i za·
daniach pruskie) posiadłości rentowej I
aby skłaniano ich przy wojsku do tego,

wa o utworzeniu nowej gubernji chełm„
skieJ: H lipca 1912 r. 1 poczem zgodnie z wnioskiem Czkłlaczowa ustanoA zatem, do naszej polskiej mło• wiono 3·dniowy termin do wniesienia
poprawek.
żeby po wysłuieniu kupili lub wydzierdzieży, zwracam się z serdecznem weżawili od rządu kawałek gruntu, celem
dotycz11cy
projekt,
wlt:c
Całkowity
iwaniem, aby zechciała, fdąc śladem
Duma państw, przyjt:• osiedlenia ~iE:.
Chełmszczyzny,
kolegów swoich - ą nglików, katde za- ła w drugiem czytaniu.
· W tym wzgl~dzie .podoficerowioI<upno uskuteczniać w sklepie polskim.
Trzecie czytanie projektu chełmskie• kapitulanci" maią otrzymywać specjalne
~dając t1tko wyrobów swoich. A wiE:c; go w Dumie -" jak aowiad1.1jemy się .świadectwa, uprawnia3ące icll do żąda
nia l:awałl1.a. gruntu i voź.yctki w celu
i Vfi'a~ ogoduego źródła ·- rozpocznie sie
.Razem inłod'ł: ilrzyjaciele.
osiedlenia i zagospodarowania ::.ię.
W szczi:ściu wszystkiego s~ wszystkich za dwa tygodnie,
Autor dowodzi. że byłoby to nal·
[<"ele"".
prostszem rozwiązaniem kwcastjl koloni·
M. Pacószyńskl.
zacyjneJ, a zyskałaby na tem także ar„
mia pruska, bo ,potomkowie takich pod-i
bieżące.
oficerów-kolcmlstów, jałco rolnicy, sta•

projekty

nowlliby w przysdosci najzdrowszy
rdzeń armii pruskiej, podczas gdy slłf
Na porządku dziennym posiedzeń armii dzisiejsze1 marnie1ą coraz willoczbleiących pełnej Izby państwowej umie-- niej, ·gdyż wielu młodych ludi.i odwraca
szczono następująco watniejsze sprawy1 1i' od gospodarki rolnej i przenosi si4
Wczoraj Duma od rana rozwatała
J) projekt ogólnej ustawy łowiec- do mla~ta, gdzie ::»ą gorsze warunk'
projekt chełmski.
zdrowotne.
ldeJ;Na wstepie przyieto wnloselc Czi•
Autor pyta, dlaczego rząd spraw)
2) projekt przepisów o sprzedaw" ·
chaczewa, aby rozwltźać jednocześnie niu c~~d maioratów w Królestwie włou tej nie pchm&ł naprzóP. choć już daw•
ws.zystl~ie puąkty arfi., 12 i oddziału U,
n1e1 uznał dobrodziejstwa takiego systeścllmQm;
dotyczące pn:ep1sów ograuiczaiących pra·
3) projekt ustawy o denaturacji spi· mu kolonizac1t wewnętrznej? Czy mO*
wa polaków co do własqości ziemskiej rytus~ dla celów technicznych;
. . że rząd ooawla się, że w lwńcu .całćł
i przepisów emigracyjnych, łączrne z
projekt ustawy o sz.kolmctw10 armia•. bedzie doma~ała · s~ dóbr ren·
41
poprawl<ą Pawłowicza, dvtyczącą ogra,towych i prawa wywłaszczenb?
niczenia praw żydów co do dz1eriawie- prywatnem;
Autor artylrnłu twierdzi, że obawy
S) projekt ustawy o rozszerzeniu
nia nieruchomości.
twbiet zamężnych w dziedzinie o• takle są nieuzasadntone, żąda jednak.
praw
Po Szeczkowie, zabiera głos Par· sobistej i majątlwwej i o stosunku prau aby rząd wreszcie wyjaśnił stanowiska
czewski, protestujący przeciwko ograni· wnym małżonków w raiie rozejścia się; swe co do kwestji powytszej.
czeoiom przeciwpolskim ł broniący wot~
6) projekt ustawy o odszlcodowaniu
nośd przesiedlania sii;:.
robotników i pracowników kolejowych
Nast~pnie Duma wi~l<szośclą gło w razie nieszczQśliwych wypadl~ów przy
sów ogranicza czas przemówień do 10 pracy;
generał
minut„
7) projekt przepisów o dopuszczeWbd. Grabsld uzasadnia niu do wyższych zul.i:~adów nau1towycb
Poseł
wniesi?,n<& przez sieo1~ poprawkę, aby wychowańców szkół realny,h i handlo„
zm1ernc art. 47 ustawy Ban1,u włoSc1an wycli, seminarjów duchownych oraz lwr
skie.go-talt mianowicie, zeby pożyczki
Komisja wniosl\óW ustawodawczych
kade,lm:h;
bantwwe były nadul wydawane tal(że pusów
o zniesieniu generał.guber
referacie
w
8) pro 1etcl ustą\\tY " utworzeniu ra.d
~łośc1anoin, 11arodowośc1 polskieJ, po·
i stepowego, zło•
11.ljowsldego
natorstwa
opiekuńczych pr&y szkotach'
s1aaaiącym grunty ulcuwwe.
żonym na plenum izby państwowej,
g) pro1ekt ogólnej usrnw~- rybackiej; zwróciła uwagę na spraw, t. zw •• peł
· Pu~i:ł fnt:d111an W,YStfipUje przecfw„
lł!J) projekt noweJ ustawy o szcze- nomocnictw generał-gubernatorów•,
ko ognm1cze11U.l zydóW,
ospy·,
pieniu
Pełnomocnictwa, które wyliczone \\
. P.awlo.wicz broni swel poprawki
projekt prawa o· AOpuszcienlu ogólnej ustawie o generał-gubernato
11)
przeclwżydowsl<iej.
rach (.Swod. Zal<.• t. li) nie bud~
-,...-. '
Rod1czew wyloizuje t>ęzsensowność kobiet do adwokatury,
iadneJ wątphwośct · i, po i11ies1enlu u·
zaw
prawnych,
ograniczeń
wszelkich
n.odu M,enerał-gubernatorsl\iego, prze·
leiności od przekonań religijnycu.
chodz<i zwyl\le do mini.ma spraw we•
. Po pośle Szeczkowie, na wst~pie
wnętm1ych; również u1e budq wą,tpli·
miast~
Wc%orais1:e{to posiedzenia zabrał ełos
wo:sc.:1 tąk1e µt:ł11omoc1.11~t w", co do l(tó·
wiceminister spraw wewnętrznych, Charycłl ist111eie w prnw1e zustrzt:zeme, że
ruzinł l~tóry bronił póprawld Szeczkowa
one gubernal1)rom w tych
Komisja finansowa izby państwo.we] przysługuią
i żądął prf:yWrócenia redakcji rządowej
mlt:1scovVosi.:hi.i.h, ~ui1.i ~unerał·gu.b.:rną~
projektu tam, gdl:ie ~est mowa o ogrn• P11'ystąp1ła do roi;watenia pro1~ktu rzą. 1010w 1ut:ma,

Sprawa

chełmska.

11aizym l~raju, niczem nie ustcwuje zagr~„
, nlcznym„
niczeniach · żydów. Skoro - móWl ·ł wiCzyi podobne eliminowanie wyro- ceminister - Chełmszcz;yinq już ·przybów swojskich nie przynosi szlwdy kra~ łĄczono do J(raiu zachodniego, to po•
jowi?
łllczenle winno być organiczne, nie tyHw
.Pamiętajmy, iż z naszych groszy, mechaniczne.
Wopec poprawld Grabskiego pl}źtworzą sie baiońskie sumy, które my

Pd11omocnictwa
gubernatorów.

4

Foiyczki Dla

dqwego o uLworzenie

11

1 a1lstwąwej

l<a·

:sy; kredytowej ula miasl 1 ziemstw".
Rząd ma dostarczyć tei kasie kapf.

talu

zakładowego

w

wysokości 10 mllj.

Natorn ·ast komisja ośw liJdcia. te
uciuła si~ bezsilną, gdy pr~s...plłs do
uło:tcnia. wykazu liczn;ot1 pełno~t\Y

rb. w rencie państwowej. Miasta bedą geL•'.f<'lł ~uL~-,rnatorsf.: kh. nf~!llo . nit
mogły oiriymywać z !<asy poiyci..ki włą;:~ony'il '1Q ~~r.1 prnw, kei:. nawa

I\.\

nie ogłoszonych. • Wyszukanie
pełnomocnictw, bez tadnej nadziei
uJo:ż.enia kiedykolwiek całkowitego ich

nigdzie

'f

De

tych

stwierdza komisja w swoim
referacie, - jest zdaniem prawie nie·
wykonalnem".
·
Komisja przyszła do wniosku; te w
tym wypadku należy zastosować ogólną

spisu, -

formułę

zniesienia wszelkich

Ni

Co ma
Nam nte

Kwestja pełnomocnictw generał-gu

przy

-

O

ogólne.

-

źyd6w

P r a w a

po

Dziennik stawia ~
przykJad 9 inorodcom" Niemców, którzy
wprowadzili w Poznańskiem nieobowią
zkową naukę języka rosyjskiego i na

męczarniom położyć

Nam wieniec z ostów

ściańskim.
Sąd gminny
ważnił polecenie

i zjazd sędziów uniekomisarza, opierając
sie na orzeczeniu Senatu, który dotyc:h·

w

młodzi.

języka rosyjskiego.

kursy te zapisało si~ mnóstwo mło•
dzieży.
.Birż. Wied. • robią z tego powodu
aastępującą uwagę:
.Niema w tern nie
dziwnego. Japqńczycy także :,mali grun-

kres.

townie język rosyjski•• Swiet" zapomnial
tylko dodać, · że „inorodcy" w Rosj:
wysti;puJą nie przeciwko językowi rosyjc
sk1emu, lecz przeciwł<ll ;przymusowe;

jego nauce•.
A Za P' poztrwonienia fun•
duszu głodowego. Powiatowega
marszałka szlachty w pow: tambowskim,
Pribytkowa, postanowieniem senatu od<
dano pod sąd za roztrwonienie funda•
sz6w, przeznaczonych na kupno _ 1~

Nam nie zwatpienla, nam trzeba - wiary
Silnej, ogromnej, jak skały Tatr;
Nadziei trzeba, jak te bezmiary,
Gdzie buja orzeł, król!lje wiatr.

następującego:

pozwalał źydom mieszkać

r.

~~

W zagrodach

I w

Komlsan: włościański powiatu fa·
nowsldego w gubern. lubelskiej postanowił wydalić ze wsi wola Trzydnicka gm.
Trzydnik, iyda, który tam mieszkał w
domu, wybudowanym na gruncie wło·

czas

iJll

żalami wzruszać błękity · Na nic się przyda błagalny jęk.

dzierławlenłe

włościańskich budynków na wsi. Wyjaśnienie to Senat wydał z powodu wy-

padku

ii1~i .... i t

dla

kochać nam sercem matki,
Znękany bólem braterski ród,
ciepłem własnej piersiowej klatki,

lipca 1861 r. żydom w Królestwie Pol·

jest

C

rol~

stapiać

włożyć

=

X

Kara prasowa. Kijowska
wieczorna 1.Poslednija Nowosti•
pociągnięta do odpowiedziałnośoi H opublilmwanle danych o śledztwie w spra•
wie agentów pollajl śledczej oddanyc:lt
pod sąd w zwilłzku z dochodzeniami w

na skronie,

Łódź.

gazeta

Michał Kędzia.

sprawie Juszczyńskiego.

X

Ze

świata.

którzy

•

do.~

O

ożywione

utrzymywali

dane

nakła·

w trybie administracyjnym za poobowillZUJllCYCh w

gwałcenie przepisów
żadnym razie
pr~ymusowo

nie

mogą

np~

przez

być ściągane
obłożenie a·

resztem dochodu, z:aji=~ie i sprzedaż nie~
ruchomości.

*

stawic ieli kół n:mkowych i artystycznych
zawiązano
Tow. przyjaciół muzeum
rapperswyjskiego.
Przewodniczył prot,
Jerzy Mycielski. Obrano zarząd.
Po·
stanowiono utwor:ryć delegacje Tow. w
Królestwie, Poznańskiem i na L1t v.. ie,
Podczas dyskusi1 podnoszono smutny
stan obecny muzeum rapperswylskiego.
konieczność ścisłego związku muzeum z
kołami kulturalnemi ziem polskich~

W razie odmowy zapłaty oznaczonej sumy kara powinna być zamieniona
na areszt. jeteli zaś aresztowany wnieO Szpiegostwo bez koń
sie pieniądze, powinien być z więzienia oa. we Frankfurcie dokonano szeregu
natychmiast uwolniony.
aresztowań z powodu wykrycia rozga.
łęzionej akcji szpiegowskiej na rzecz
Francji. Chodziło o dostarczenie rysunku nowego działa i modelu pocisku,
wyrabianego w zakładach Kruppa.
Uczestników afery szpiegowsldej,
jeszcze jed11q cechą, nieomylnie
świadczącą„ iż wiosna wkrótce nastanie.

OKRUCHY

są utwory poetyckia, którymi natchnieni

TYGODNIOWE. ·~
Zo~ xi

wiosenne. -

Poezje wiosellllC, .Lalutek"
pod zl" wrói.b1&. - Helenka
Ekstra • pon:ą.dki łódzkie . - 0 Prika.
Ja nio było'?. .•

ro~poezyna wiosn~

cwiżd1c. -

Wiosna, wiosna !..„
już
dostrzegamy wiele z11aków •
wskazujących
na - to, : ż się przybliża.
Na ulicach pojawiły się wózki, cią
gnione przez typowych osobników, przy.
odzianych w nacjonalne, marszczone od
połowy

sukmany.

Na

wózkach

symboliczny

napis:

• !--odi" ••.
- ~acharrr ... marożnyj „. - roz„
lega się echem w1osennem po ulicach
miasta.
Podobno, że owe przysmaki, broń
Bo~e nie z sacharyną przyrzą<lzane, ani
szkodliwemi substancjami
zabarwiane,
znaj dują już nawet łakomych nabyw„

ców.

Lecz mamy I inne znaki, zwiastują·
ce nam kapryśni ·ę - wiosne: cz~ste des1cze, szybko przemijające i, jako bezpła tny przywilej naszego grodu na

cały

~~t;. g~ry, ~O, ,~~-„: i l~pk,ic
"

„

I

Juszozyńakia·
sądu ki 1owsltiego Grabar.
przesłeł cały malerjał śledczy w spraa
wie Juszczyńskiego do ministra ipra•
wiedli wości Szczegłowitowa.

cje.

stosunki

O Szykany pruskie.

Sprawa

go. Prezes

z Paryżem, aresztowano w chwili, gdy
zdołali zdobyć najważniejsze infor ma-

Od decyz1i tego ostatniego zależ~
czy sprawa ma sl4 toc::zyd przy
w Poznaniu U• drzwiach zamkniętych czy tet otwar•
zyskał w najwyższym trybunale admi· tych.
nistracyjnym wazny wyrok. który, wbrew
wodmczący

komitetu
wych im. Mickiewicza

wykładów

Prze-

ludo- będzie,

zdaniu miejscowych władz administracyjnych, orzekł, że zakaz uczęszczania
na wy1tJady osw1atowe dzieci szkolnych

Wadomości

jes~ nieważny.

krajowe.

+ Z WeTow.
Gniazd
czwartek. dnia

cych.

Z Cesarstwa.

O Kary nakładane w p6łsluego.
trwbie administracji. MinisterDi. Nieporozumienia wśród
O Tow. przyjaciół Rapp~r
Jum spraw wewnętrznych rozesłało do awilu. Dziś na zgromadzeniu przed· profesorów. Wczoiaj na µosiegubernatorów i naczelników miast okół·
wyjaśnia, że kary

·

ZLITWY I RUSI.

sobkowstwa lód.

Ramiona w trudach przemienić w stąl;
zmienić bezprawia błonie,
Z zapałem kroczyć w jutrzaną dal.

O Adam !ts, Czartoryski.
mach włościańskich.
Komisarz zaskar:.tył te wyroki do Zakończył życie były poseł do par...
Senatu, który obecnie zmienił swą opi· lamentu niemieck.iego, Adam książe Czar·
nje dawniejszą i zgodził ii~ na wywody toryski.
Adam Antoni Bogusław ks, Czar·
komisarza włościa6sk1ego.
torys\d ur. się do. 2 stycznia 1855 r. w
Nowa partia „nlezal•*· Berlinie, jako syn księcia Adama Kon
nych kon•erwatyat6wu.
W stan tego i małżonki i ego Wandy, z doPetersburgu powsta1e nowa partja poli- mu ks. Radziwiłłówny. Był właścicie
tyczna, zamierzająca wystąpić podczas lem dóbr Dubiń I W1elkibór w Poznań
wyborów do czwartej Dumy, Parija · ta, skiem.
której organizatorem jest hr. PerowskljPosłował de parlamentu niemiecPetrowo-Sołowowo
pnybiefa nazwę kiego i piastował w rol<u 1887 stanoniezależnych konserwatystów.
wisko sekretarza parlamentarnego Koła

nik, w którym

głodnych:

I trzeba

wsiach. W tych dniach Senat wy~
iasnił, że według przepisów z dnia 11
skiem wzbronione

--

Z własnego -ducha wykrzesać świty
I z piersi wolny wydobyć dźwięk.

obradach nad usunięciem projektowanej
gub. chełmskiej z pod władzy qj ał
gubernatora warszawskiegQ,

Wiadnmości

l .lL! ·I

rozpaczać, nie jęcz~ć trzeba,
Ani gorących wylewać łez,
czekać łaski z jasnego nieba,

doraźnych

wysunęła się również

l~

Nam nie

pełnomocnictw.

bernatorsldch

: L i J l~ •'

dzeniu trnnterenqi wojenno-medycznej
akadernji, profesorowie Pawłow i Krawków
zw1óc1h sii; do leib-chirurga Wel·
1a~inowa z zapycamem, na ·jaltjeJ zasadzie ten ostatni pozwolił -sobie wdawać
się w rozpraw~ ze słudentam1 w 'czasie
wykładów, dowodząc wyższości profesa·
r JW mianowanych nad profesorami o·
bieranymi. ·

aieP•·
b. m.

lł

o godzinie 7 i pół wiecz, odb1;dzie li~
Walne .lgromadzenie Tow. Gniazd Sie·
rocych, w Warszawie, Miodowa 3, l·sze
piętro od frontu.
Porządek dzienny jest nastt:pujący.
1) Zagajenie posiedzenia przez prezesa
Tow.; 2) wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) sprawozdanie
zarządu i rady z czynności Tow. za cza!
ubiegły; 4) przyjęcie . członków Tow,
. przedstawionych przez Zarząd; ząłatwie
nie wniosków. •

Profesor Weljamlnow, korzystając
z prawa prezesa na konferencji, nie dopuścH do debatów na ten temat, wobec
czego pp, Pawłow i Krawkow opuścili
posiedzenie.

Regulamin dla wystawców Wystawy
A Nauka i11zyka rosyj- rzemieśłniczo·przemysłowej w Łodzi v:
skiego. „Swiet• wyslt;:puje przeciwko 1912 r.
„!norodcom", a głównie Polakom i
1. Osoby życzące sobie uczestni-

Finlandczykom, że

na

nie chcą

się

uczyć

A więc, wiosno, przybywaj I· nie
siebie czek&ć I

każ

Chociaż nie dla każdego bf;J~iesz p.o -

żądaną.
wieszcze zasilaj ą.„ kosz redakcyjny.
Weźmy, naprzykład, takiego Mac°'"'
Choeiaż, trzeba przyznać, że · ml@·
dz}' nadsyłanymi nam wierszami, pomi- cha i spółkę.
Im wiosna rozpoczyna się pod złą
ną w szy nieodpow ii:lda j ąc<l uieieauokrot...
nie c\zis1e1szym
wymaganiom formę. wróżbą.
Bo też z tego Macocha kiepski był ·
tkwi niejednoltrotnie myśl gł~bsza, daje
sie wyczuć serce gor~o współczujące kunk ator w sutannie. Chciał mieć parawan z męża Heleny i.•~ wyszukał brd i wrażllwe na niedolę Judzką.
Ot, naprzykłd d, Jak w prostych, a ta, który go drogo kosztował i w końserdeclnych słow ach- wypowiada się pe- cu doprowadził do zbrodni L. bransolewien rol>otnik, adres ując do spodziewa... tek, udzielonych bezpłatnie.
A miał zurełnie inną, daleko prost„
ne1 • Wiosny":
szą
drogę
Lalute i> : mógł, za przykładem
Przybądi kochanie nasze złote,
pewnych
dam
zagranicą, dać ogłoszenie
U nas też znajdziesz miękkie łoże,
w
pismach
tej
treści:
Z .n~dzy" ci śliczny wieniec splotę
.Pewna dama poszukuje meżczyI sam na głowę ci go włożę .••
„zny, kterY w_z1ąłby ~ nią ślub, nie
A dalej:
„ widząc jei w1ęce1 mgdy poza tern.
„Za nazwisko ofiaruje się suma
Czyż tobie nie żal jest tych ludzi,
„3000 rublł".
Którzy drżą z zimna i mrą z gł od u ?
Ból się gdzieś w głębi duszy budzi •••
W jednym tego rodzaju wypadku w
Wiosno l przybywaj l dość JUŻ chłodu! Angl ji, poszukujące\ „nazwiska• nade...
Wiosno l nie zważaj na pałace,
słano 11 606" .„ ofert. Doszło nawet do teCiepłe salony, dumne dwory„.
go, że licytacja odbywała się in minus.
Spójrz: lud roboczy i nędzy piacze,
Ale Lalutek nie skoczył po rozum
Co iest pałacom za podpory.„
do głowy, skompromit0wał niewinną
Czyt nie złote i~kry altruizmu krze„ białą, ł<tórą nosił, a inne również niesze z duszy swojej autor przytoczonych wi nne czarne szaty i•.• poszedł do ula.
Tyli«\ że mio du tam nie zn ajdzie: nawierszy?
Mę.t}~ llln.l~l>rat ~~e~, sercem ł my· wet Helenka gwiżdże na niego.

Kiedym

si~ już

tclk

.rozwiosennił"•

czyć

w Wystawie, podajra deldaracje do

to wspomne jeszcze o jed 11ym kultura!,
nym obyczaju łódzldm, niepraktykowa-nym bodaj w żadnem w i ęk:;zem mie•

sc1e„
i

Nie m6wit: już o Zachodzie, al<

w nasżej Warszawie, jest

przep15,

it

dorożki, czy to inne wehikuły,
slm:cając z ulicy w ul i cę. trzymają si(
prawej strony i okrąiaJq stojlłcego po·

czy to

środlrn uhc na skrzyżowaniu poltqanta.
U nas dzieje śi~ wr«=cz przeciwm~.
gdyż my właśuie powinniśmy być przy,
!<ładem dla innvch„. Co nas tam abchodzą jak1es • wyszul~anc• cywilizacyjne
porządlu, które dla nas Sil zgoła iby-

teczne l

U nns ,,gumy• slm:caj11 z miejsca kok,
rynsztoka w ulici;, i bądi. kontent, te
obryzgany jesteś od stóp do głowy
błotem •
.Mogło bowiem być gorzej: mógi
byś dostać w łeb dyszlem i dostać sio
pod koła.
Od czego masz oczy? uważaj l
A biedny po~icjant stoi na skrzyżo..waniu ulic I ogląda się tylko, by jeg_o,
samego taka przyjemna drobnostka
spotkała
'.
·
1 me można slq dziwić jego bp~

'*

czyp~~i: „P ~IJ~ Qio_byłol .

'"'

--~. Yug. ··.

.~

• !

NOWY l<URJER _ŁÓDZl<ł ..._ 8 marca 1912 roku.
•

Komitetu Wystawy na 11pecjalolo ptgygo• passe-partout z dołączeniem fotografji,
towanych w tym celu deklaracjach ltt~ wydanem przez I<omitet Wystawy.
re winny być tłozone Komitetowi 11łe
2_0. Wszelkie rożpom&dieni&1, doty„
później, jak w dniu 15 kwietnia 1912 r. czące Wystawy, wydaje Oyrektor Wy•
?tzewłlinie na miejsc w ogOlńym pawt- stawy lub jego zastępca.
lónie.
Biuro komitetu wystawy mitści sh:
2. j~dnocteśule 1 podaniem de- przy ulicy Piotrkowskiej nr. 240. Pirnty
klaracji wyśtawca wmi rt w wnieS~ do ktt„ ma1ące na .celu . pro~adzenie sprzedaży
sy Wystawy uemiełhiict..ej 0~11aczo114 o na wystawie, wmny na kornyść komi t tu
płatą stosownie do deHl11rac11 zu mle1• ~yst~~Y mili.czyt ~dsetki, których wy~
sce,
;:)okosc z~st~Je ~kreslona przy Wśpólnum
Uwagi. Opłata, wniesio11a do ltaay porozum1emu się.
przez wystawcf; przw:tego na Wystawę
Podanie o pozwolenie na urządzenie
idzie na kor:i.ysc W}'Stawy nawet w tym wystawy znajduje Sifł obe~ie u warsiaw1aile1 gdyby Yiystawcn dla jaklcilkolwiek skiego ~enarał
gubernatora; od1>owiedt
powodO\'ł odstąpił pO:trl i J od zamiaru
przychylna spodziewana jest w t)lch
ućzestnkienia w Wystaw11:. Miejsca .tu•
dniach,
mówione, a nie HJ1&to w '1niu otwarcia
Wystawy ptzet:hodze& do dy1poa:y1Pji Ko"

m1tetu Wystawy.
.3. Komitet Wystawy urziadza na
swóJ koszt ogólne oświetlenie i delmra•
cje budynkó"Y .wystaw~wych, &~ z ogroc.
du; efektowme1s:ie oświetlenie 1 deko... na manalorjllm dla auahot1d.
rowame przestrzeni, zaji:tej na okazy l
ków.
oddzielne własnu pawilony, dozwala sii:
wystawcom na Ich własny rachunek.

Dzień
~rotoku~

N9 56.

;!

y

kwiatka

---

cy. Pani Leonhardtowa obiecuje uczynić
to za dni kilka.
N11 ~1Q p nle

za:

I organizacyfnego poste.
4. GłOwniuj111 okaty winny by~
dzema
konmetetu
.Dnia kwlatkft• w
Postanowiono zaprosić nieobecne
zaop1tnone w aw11 ap cyfll~acje przedŁodzi w roku 1912, ltlófl odbyło !h~ w na posledzen~u panie dzielnicowe listowmiotów.
Stowarzyszenia pracowników han- nie i osobiście. Osobistego zaproszenia
s. Dostawa I usuni c11 !)o skon„ sali
dlowych
chrześi:jan
w , ł'.Odil przy ul. podjęli się: względem panny Ziełke i pani
czonej wystawie ol{ z6w oabywa się na
Spacerowej
·ar. 21.
Roeser - pani Wigro; pani Stiller - p•
koszt wy tawcow.
Wskutek roiesłanego zaproszenia Leonhardt; p, Marks - pastor Gundlach;
.Na 2 cl~i przed otwarciem Wystawy
p. Falzmann - dr. Skalski.
przyJntowan10 okaaow btdde prz rwane• podpisanego prz.ez pa11lis radcową
Pozatem postanowiono Jeszcze za•
w ratach W)'Jątkowycll doiwolone bia„ Leonhardtową, pana rad": Ernesta Ledzie tylko za sp1cj1lnem pozwolenium onhardta, pa'.łtora k. Oundlacha, mece• prosić następujące panie: panią Adolf ową

o:

nasa A. dabickieao i ci·ra s. Sterlinga
osób, a mianowicie: pa•
6. Okazy, nie tabranir przez wyi.. ni radc:owa 20
Leonhardtowv, piillł me<:enagtawców w ciągu 6 dni po tamlmłęclu
sow.a Halina Babicka. pani Olga Wlgro,
uyreluora.

Wystawy

zebrało si~

będą u~ażane

jako ofiarowane pana Neuntarl<owa, pani d·wa Abrutlno-

na korzyść Wystawy.
wa, pani d„WR Brande,
panowie;
7, Rozpakowanie I opakowanie O• raac_a Leo11hatdt ~ mecenasoratAleksander
1
kazów należy do wystawców.
~ab1ck1, pastor uundluc:h, dr. ~eweryn
8. Mie1sca na Wystawie będą wy• ~terlmg,
radca Robert ::;chweikert, dr.
znaczone prze: dyrektora Wvstawyi przy-. Józef Sachs,
dr. - Trenkner, p. jakót>
tern będą brane w rachubę; rodzai okaHertz,
p. Henryk Fuks, p. Alex. faub·
zów, t.ermin iłożenia deklaracji.
ner 1 p. Wilhelm Neuma1m, tlr. ~kalsKi.
Na określonym pt:zęi Komitet tere· P·.
Artnur Goldstadt i p. ~ti.111isław Lenie dla od powiedrth:h

ttwo w wybor1:e

grup, pierwszefl„ wmson.
przyslugoje

miejsca

tym wystawcom, ktOriy

wcześniej

zło.

Panie: Marja Grzybowska,
cowa Glicksmanowli t Bernan.iow

1O.

NI kom Ił ~ wystawców nie wol· ~ych słowach tebranycb

l zaznaczając,

no bez uprzedniego pozwolenia wysta„ ze ltomltet ze3zło1·oczny nie został roi"'
wiać okazów nie zamieszczonych w de- wiązany a 1stnle1e nadal ł te, choc:iaź

klaracji.
ll. Wystawca nie może odstąpld
.zamowionego priez siebie miejsca w
całości lub częściowo, bez uprzedniego
zezwołeniaKomitetu Wystawy.

na obecne µosiedzenie nie wszyscy przy11, 1esl 11adz1 111, iż prawie cały
lmm1te1 zusuoroczny · tcłWt 11• do apeiu
aby, 1ak w rolrn ubtegły111, ritmł~ przy
ram1euiu pr11cowae dla dobna blijuich

Zadeh przedmiot wystawiony
nie moźe byt zabrany przez wy tuwcę
bez pozwolenia w dągu całego trwania
Wystawy. Po zamkn11ec1u zaś Wystawy.

~tor

ta.

ani Jeden okaz nie może być wywieziony
:t terenu wystawowego bez kwitu zar&fl•
du Wystawy.
13. Wystawca nie ma prawa Zli•
rnykiić lub zakrywać okaiów w gqdzlilll
r1ach, przeinaczonych na zwiedzanie Wy„
stawy.
l4. W katalogu Wystawy będą .za•
mteszt:z.on~ be2:p&au1łe
ntu.w1ska \\Y•
sta\VtOW, tlrltly 11ueklóre datu:. dotyct.4c:e

pronul(Cjl z. \\'yszczegółn1~niem
1wianycb okazów. '
W handlowej ~ęsci katalogu

być mo

im~eniu

zebranych podz1ękow1ł µa:
Gundlach prir.:ewodnhaią~ J ltom1tetu. pani ruacoweJ Leonh1;1rdtowej• po·
W

czem

za~ropouuwał

:t.ebrauym

przewodmcz!łcego na ~dbr ..ml u,

wybór

Wybrano . na przewodnic~4c:ego mt3•

Pan Jal<ób Herb; obiecał poprosił
tłwie panie wzamlau za panie jalcóbową
i MaurycOWI\ Hert11 które
udthtiu przyj~ć nie mogą~

czytach

dziękuje

za t~ o•
w~l!tll• b1etwcę.1 prosi o poparcie ligi 1 pwpollUJ~ pueJśc1'°' do obrad nad organizaci ą

.s mula

drnlrnWClć iitale•

odbę·

zebram aprobL&Jlł•
·
D·rowa Brauae proponuje, aby wzo·
rem za&;tranlcy sprHdawać mate girlandy
do de.korowll!lla okien, Zebranie po „
stanaw1a tozpatrze~ t1m l"ojekt na na„
stQpneru z braniu.
Pan Ooldstadt proponuje prosit
Zarttid tramwajów, aby na gMw11yc:h
linjach kursowały udekorowane wagony,
w klórycb zamiast konduktorów sprze·
dawałyby bilety panie. Mecenas Babicki
podJllł s1q poroturtllenla z dyrektorem
munwa,iów.
_
ł'osumowlono
protokuł niniejszy
pr&~ ' łllć ptlłlile i zapro~lć prz dstawu;1eli
vrasy do ucz~azcmmia na pos11U.zema
i\ouutew, lHOte b-:dl\ sita oabywały stale
w czwartKi w tym setmym lotcalu.
WO·

tensji do Komitetu wystawy. tiwtmtuałhie wania w roku zć~dym.
ubeipieczenie wyst~wlo11y~ti
C>l~aigów
Pan Dr. Sachs jest przeciwn~ (1 0 ny
nule.ty wy14cznie do wyiitawcy, przy :dania. DowodLi Ol!, ze m.Jy dochÓd
c.zem Komitet Wykonawczy moit po• zab~w ze~:doroctnyc11 naleiy ,prty µis<ć

,~~l4l~Jli~1m__~JAl.)'jtaw~u.,imieUl1Ml....Jł ~~amiax1ow~~ie zit?t~~Z).'Qi Jlłb, zastt:P~

I

w

kasie

rubli.

;i:: (..,t) Wypłat
cm&l*JłuPy,
Pensja dl
rnerytow bQdz.le wypłucatia
przed śwl~taml Wielkiej uocy za marze1..
napn.ód t. 1. 1 marca atarego stylu.
Powytsza wyplata b~dzle stosowana dla

emerytów -

rosjan; dla

emerytów l(ró-

lestwa, pensja btdlie usltuteczniona po
upływie mie.sląca l. j. l l<Wietnla stare-

go stylu.

nlowv.

(st)

Z

Podatek mieazka•

oi;Olnei suniy po d1tku
mlt:SZkaolo'll.e!ló, nazn czoui:gt> w 1911

rottu na
16 „ ,600

1ul~szkańców an. ł..Odti w humi$
rubli. 51:11\gnięto 1~9.488 rb,;

1:1uzustało zaś zaległuśti 9•112 rb •• ldó11\ UJ 5Umę izba 1llirbow
plotrkuwtika
puleciła niezwłocznie ści1tgn'ć organom
mleJscoweJ połicJ~

= (h) Z Towa•zrst
ople•
kl nad zwierzętami. NaznacLone
11 wczorai wleciór, w lol<alu przy ulicy
Plotrkow k1ej nr. as; ogOlno roczne zebrani członków Towarzystwa opield
nad zwierzątam i. nio do zło dó skutku,
gdyż przyszło zaledwie 9 członków.

Zebranie odbc:dzio ai, ·w drugim
terminie, d. 22 b. m., w sali hotelu Mim·

te ufi a.

=

Bełe l kowsłdego

p. t.

la

Ilu

pierwszych

Z T•wa Krajoznaw·

exe go.

miesięczne

zebranie

Oddziału łódzkiego,

na którem członek T-wa, p Wtadysław
Tarczyńslci,

.Muzeum

znany zaszcz)tnie

Starożytności

zatożyciel

i pam i ątek bi•

storycznych w Łowiczu•, wygłosi od~
czyt~ • O an:heolog1i przedhitnorvan j
I zuaczemu torfow1s1~ dla h1stor11•. Po·
sledieule rozpocznie li' punl~tualnl1 o
godzrnie 1L·eJ, gdyt prelegent o godz. 6
wyjeżdża poc1ąg1em.

„~~l~żenle Warszaw}"
Sztuka

wzt>roniuue są misje i pobyt w jLrunicacl1
Królestwa Polskiego.

= (9)

Marca r.

rolw. 01 az błęd(; m
. 16. W~t:lkic llic:po""otumleniu. wy. orgamzacyinyw, nieunilrniouym1 g tlyl
mkle m : ę<lzy uyrekto:-em Wystuwy " s· ę coś . po rnz pierwszy róbt. W ty n1
wys1uwcami rozstrzyga Komite\ Wy• rulrn moz.uu llJ~ctów unlkńfłć, mając za
-sławy.
sobą dusw1adczio:n1e, pora rolm Je ~ t o.'„
17. Najmniejsze us~kodzenie bu. powuHtniu, _a w;c:, 1 na powou, c1de
,dynk6w wystawowych jest wzbronlolle t1Iozu1:1 zdu1uein J~go lkiyc. Pun oui.hs
pod odpowiedzialnością materjalną wy. frtopQłll~t . w,ybrttt; „ lrnin1tet ce1mal11y,
•tawcy.
1\ Olj'
1.10plero J•O \.IO kła<.1nem Opl'a,•J •
18. Przepisy wewni:trtnego regu- ,\\ amt: pumu µi ociyslos1;1 puwołu ao
J;in11nu Wystawy będą rozwieszone na pon1ocy pou1\0111a~ty.
widocznych miejscach na Wystawie i
Ponieważ windoin : m :c.:;I
że pa11 i
wystawcy winni si~ d~ nich zastosować. radcow~ l..e 111hurdtowa bt;d~.~ 111 risi atu
19•. Wyslawcy, !eh przedstawiciele cz ~~to \\IY 1Czd .łać :-!li bnl11L~ dr) ć!rnregn
ora~ .słuzba korzysta1ą z bezpłatnego dz1.eck ~1 , przeto pa;tcr Gu t! la.:.h prG: i i<&

6Z k.

Frzeustawienia Dla naszych
abonentów.

~ie

w ·eatrze Popularnym,

porze

m. Łudal za 2UI r.

jutro. t. '. w niedzielę, d. 10
b. m. ó godz. 4 po południu, w lokalu
Stowarzysienia Nauczycieli Chrześcian
(Konstantynowska 5) odbędzie si~ 2·gie

lOł przewodniczący,

ruogą

~ li ÓZll!OlleJ .

&przed•* pat ntow.

tematu, z · koął

O godz.

Na 25„te '# r.r.~du przedstawrenle
.unia kwiau~a".
i
dla naszych prenumeratorów
by' zamiea11:,zane b11i:szo inforamacjc,
f>ustor G11ndlac:h prosi raJcową
ry„unld i ogłoszenia wystaW!=ÓW aa Leonhar<ltoWfł o złltrzymanle uodno4ci
oqdzielńlł opłatą.
przewodn iczące) komitetu. na co p. Lc15. Za w~zelkio uszlwdzenia lub onha.rdt się t!!adta. Pani Leoohardl Jest Jdó(e ()dbęctzle siQ
stratę wystawionych okazów wystaw'a Zddnw, a:e w tyrn rolrn ule 11alez t1 .łuby we Wt~irek 12
b.
nie może rościć w żadnym razie pre· urzqdzuć 1abłl w. które zawiodły oczekl· wybrali 3my efektowny utwór. historycz„

vtednli::zyć.

(l:łł)

.

Sprteuano patent.ów na mia to tOdt
1>owlut łóddd i miHto Z!licr4! w 1 pół~
roczu 1911 r. w kasie powiatowej u
sumę 16972 r. 50 k. w kasie magistratu

(a) Zakaz. Władze tutejsze
o : rzy 1 uały zawLidom ;eHie generał-guber•
uatora war:llawski~go, że o. redompto·
ryśett: Bernardowi hr.
Łuuieńsk1em11

gruzllczei w Łodzi. Pan Babiclu dzlękuie bee wycierpa111a
zebranym 1 wy1aśnia w ltrótkich 10- poslcdte11ii:.~
wuch, iż .zgodme z daną w roku ze•
sdym obielnicą lmmitetu le~oroczuy
k~w, ptt.t:Wo~mczący

w tym roku

dt1e sie .Di ieti l~wlatlui" na n:eez: bu•
'1owy. 1uuu1to..-jum u111 suchotniJ<ów•, co

cen~~a ~ab1ck1ego, prezesa 111!1 prteciw-

„Dzlt:lń kwlttllta 14 ma byc ~r:t.ąiliony na
rtecz budowy uzdrowiska uli sui.:hot111-

sklej.

magi:Hratu m. Zgierza id 61<J9 r,
W H pOłroetu 1911 r. ::1pn ed.i110;
1\.indermanowq przez rlldGQ S.:hweikerta;
w
kasie
powiatej z:a sum~ 17105 r. 50 I<.
Rudolfową Eitmerową µrit14 r1sd. Scbw1;;1·
w kas11.; magistratu m. Lod&i za 273079
l<erta, panią Muthtnann-p11tori:l Oundlł• r.
SO lt. 1 w kasie migi tracu m. Zgierza
c~.a; p. R. i\ryszyńską-listownie; p11ni1&
~a 7a9l 1. óO k. razem na sumi: 632612
Guntitiel - li:itOwme.

Dr. Skalski zaw!l'.ldamla, źe w krót•
kim czasie rozpocznie s1~ slereg odciytów popularnych w 1ezylm polskim i
niemieckim na lemat gruzllcy i sposo~
bów jej zwalczanla. Radca Leo11hardt
Maury- proponuje aby na afiszach o tych od-

Eis·
tyli deklaraC]e.
, , 9, Komn;et Wystawy ~a:ittzega so- nerowa, oraz p. i<onstanty jannast od
but prawo wyctawani&l tozpor&ij!.lzet1, 1y„ ptHli, ie ne posiedteule przybyć nic
CZlłcyoll usunięoia lub zmiany urzłłd'en mogia, Je1:z udział w pracach komitetu
1 '1\!koracj1, mogąc,vc:h sa:p1;coić ogOlny wezm4,
"'.>'~lild 'W yśtawy lub ł\r~pować 1st&1le11•
O godr, 9 wlecz. <tagafl posledie„
mcb wystawców . i publicznos(!.
nie p11 tor Oundlach, Wita111c: w goril·

KRONIKA.

tebra1t1 postanowili pozostawlt dliwny Komitet w dotychczaso-. (r) Sp•awr mlelsklei
wym 6!\ładzle t l'mł_W In ltOoptaC)i. Ligę
WcimraJ
włeczorem odbyło sle w maglbędą r~prelenLowall w komitecie pp.
dr. Sterl mg, mecenas Babicki i dr. Tren- st~stlu pod. pttewodnlcrwem prezydenta
lmer. Prezesów łódzkiego cbrześcjań· miasta posiedzenie, na którem omawia·
sk!etto·Tow. dobr. - pastor Gundlacha no roż ne sprawy mie1altie.
Prtedewaiy$tldern zatwlerdiono wy·
I zydowsklego p. jakóba Hertza wybra·
asygnowanie
fund.usaów n11 aakup nic•
hO na prHt!lóW honorowych . Komitetu.
kt~ry~h
przyrzlłdów
do ogrodów mltl•
Postan(Jwlooo też zapros ić na człon
ków honorowych gubernatora, połlcmaj s~ucb~ Nasteptlle tude!!ydowano zwrO·
c1ć si.i: ~o . władzy wyższej z prośbą o
stra, prez,Ydenta 1 radnych !JlleJsKich.
podmes1eme pensJl tel!hnilca miejskiego
Pastor Oundlach proponuje utrzy· o.r~z czterech weterynarzy rzeźni miejmać z~szłoroczny podział miasta na 17 s1<1eJ o 400 rb. rocznie,
dzielnic i prosi sekretarza o odczytanie
W.sprawie prośl.Jy zarz4d11 łódzkie•
natwlsk zeszłorocznych pań dzielnico· go klubu obywalelśk1ego co do urztł·
wych.
dzema . w parku Staszica wystawy rze·
Sekretarz odczytule nazwiska pań: nueł.1111cze1 po~tanow10110 popruć t'
.Marja Fiseher. ~arja Grzybowska, panna pr()s1A~ w rządint gubernja ln,Y m.
Ht11 Zlellte, panie Berta Stiller, J. Neuniedbałe utriymywanie studile1t
mark, L. Gtlnther, Mii lier. jakóbowa
Hertz, M~urycowa Hertz Wanaa Menge, mr Jr.kich magistrat sl<U&ał prz:ed9lębiorcę
I<ozalJa Roeser, panna Olga Wigro. Sta• ochrony studtien na t7ł rb. lcriry.
Przed~li:biorca robót brukowych o
row1cz, d-rowa Marks, panna Falzman i
trzymać ma od magistratu wezwanie do
p1mi Fuiu:zyliska.
niezwłocrmej naprawy brnk u ul. R~gow•

-

(r)

Odozrtr T. K.

warzystwo krzewienia

oświaty

o., T().

przypo„

mina. że dziś o godz. ·s wieczorem, w
lokalu. prty ulicy Mikołajewskiej nr. 11.

paru p.

M1eczysł_aw

Dominikiewicz wygłosi

pr"edstawienittch iyslrnła 01buyml suk- po raz drugi odczyt p. t. .Jak powsta„
ce~, a obeiJnle wystawiono ją w War- ło życ 1e"1 1utro, w. niedzielą 10 marca

o godi. 4 po po ł. i p. Miet:zysław Herba
szawie z dutcm powudzenlem.
.H1l3torja teatru". Bilet)' we1ścia 10 kop.
Bilety, ia okazaniem kwitu i orła·
= (s) Z Tow. By k ur Cho•
conej prenumeraty, nabywać moZlla w
Hm.
Dziś o goJt. 9 w1ee:tur<!m w loadm inistracji pisma naszego.
1· 1u łóditt. tyd. Tow. clubr. pny ulicy
Z1.ic:hodnleJ m 20t odbędzie sit:· ogólne
zebranie cdonków To w. B ykur CbOlim
(pLel~gnawania ch >Jrycht)
Porządek dzienny obeimnje: 1) za·

Czas odnowić

pren.uroerą.tę.

gajenie

posied~en i a,

2) wvh ó r prezydjum,

.s 1 ~eraw1:>..Aa_w:ue_.ta r~ l 9!J. „QfU.RJ'PPi

•
~OWY KURft!R ŁOOZKt

SI S7.

tokuł komisji rewlzyjnei, 4) budtet \ na
9) ustanowienie corocznych pensji
rok 1912, 5) w11iosld zarządu i '1.1on- dwom wdowom r~eciywi~tycn ctlonków
\!:ów Towarzystwa i 6) wybory czlon· Staw.i
kćw zart(\du i komb1i rewizyjnej.
lOJ kwe~tin określenia wysokości
Zebuinle pow)'ższe. jako zwołane neiwyzszti potyczki w ciągu toku;
w dn1~1m termlnił 1 będlie prawomocne
11) kwestja sptolongowanla jed·
bez wzgl~l1U na lkzbe obecnych.
. nemu z ra:eciyw1st)'ch cdonltów zalegZ nadesłanego nam sprawotdanła łych sldadel(;
1a rol( 1911 śtw1erd.um1y niezwykle po·
12) s:•rt•wa subsydjum dla mosklew-

!ytecżną dtiałalnosG

Tow.

P.klo~o

.

Sh•W. 1wt111wo1ttierów na wyda-

Budtet na rnk. 1912 przewió)lwany wany przez mch tygoan1k 11 Kon11WO•
jest w aumle 39,800 rb.
Jazer";
CzłonkOW na 1 stycznia r. b., llay
13) powiększenie sumy pośmiett•
Tow. 1671.
nej, wyaawane1 po 11 samoopoaatko·
-=(r)CzrtanldTow.„WI daa•. wau1u";
T·wo „ Wiedza• urząclza w nadchodzqcą
14) o tslołeniu Tow. Wrajeńlnego
niedzielę dnia 10 marca r. b. następują• Kredytu przy ·Stow. i
ce czytanki dla dtied o godi. 2 I pół
10)-Wydalenie jednłigo z członków

po

południu:

rzeczywistych Stow.
1. W aall Oayera (Piotrkowska
(r) Ze Staw. nauozrcl li.
289) .Mały Afrykanin_•. .
Dziś o bOdt, 8 wieczorem, ,w Jo ludu
2. Wlali Poznańskiego (Ogrodowa 16) Stowarzysze1111;1 ul. Kon1tantyuow11rn nr•
•o Janic ~utenbergu•. .
5, odbędzie ;,~ oaól11e zebr&nie członWe1śc1e na oytankt: 2 kop.
lióW. W ponledziałtk 11 marca, rów== (rJ 11 Nad brzegami IUun. nld o gud~. S w1ećt. vo.i1echen1~ !Jekc:Ji
Pod takim iylułem p. S. Majewski wy. literatury.
głosi jutro, t. i· d. 10 b: m. odczyt w
(s) Obch6d KrashisldeaaH fabr. Geyera, ul. Piotrkowska 289. go. W uzupełnieniu wczora 18lOJ wzm1a110dczyt, będilCY „ ~iązan~11 wsporo- ki o ma1ącym się Odbyć wieczorze
nleń podr.oży do Egiptu, Ilustrowany Imienia Kras1ńskieao• w gmachu gimbeazle obficie obraz11m1 łllkOl\CYml.
nazjum polsldego (ulica Nowoc;;egielnia. Od~zyt powyżsi)' Urzlld!a Tow. O!w. na nr. 9) na'1m1eniamy. ze wei!clu na
Wiedza •
ten wieczór jest b e z p ł u ł n e.
-= (h) towarzyszenie komi•
Początel~ wieczoru o
od.dnie 6 1!j
woJ•*er6w. Dziś pued wieciorem. wieczorem.
w lokalu własnym przy ul Mikołajew- (r) z Tow. „P PZJfS~łoi6".
.tkl•.i nr. 8-6, odbędzie sio ogólne rocz- Prtypomlnamy, te jutro 10 Il. m., od·
no zebrantb cdon1tów Stow. komiwo1a- będzie s1e 11t1 lokalu T-w11 .Przysiłosć"
·~rów okr,gu łódzkiego.
Na 1ebrnniu ul. Pańska ur. 27, wieczór .n1uzyczno
iem odczytane bf:dzle sprawozdanie z drama1yczny''. Program wtecwru, oardzo
dil łalności Stowarzyszenia za rok u- starannie
opracowany został µrzez
bi1a1y; ze sptawo1danj1 tego podajemy znam:g,Q arty:itt} scen prowmqonrilnycu
alektóre szczegóły.
p. M11::wińsk1e~o.
Pocz.4kk w1ec.ioru
W cl,gu roku aprawozdawcz go za- punktualnie o 1:1,udl11 1e :1 po poh~.J111u.
hfld Stow. odbył 65 posiedzen, w tej
.., lb) Z oi koleiarzy. W
Jlczbłe 8 nadzwyczajnych, pr.iyc::zem przy d.
b. m., w tokulu l Oła prawwnl·
J•M> 699 uc;:hwał. Przyicto no ych ków kolei fal>rycznO·łódzideJ przy ulic)'
~onków rzeczywistych 70 I członków WidzewskieJ nr. n, odt.a:dzie się wie ...
,v.rol1ktorów - 118, ubyło zaś 2 powo- czór muzyczno·dn1111t1ly~zny, ze współu
du im1ercl lul> lei nlł lłlśad&ie. parg. 11 działem pp.: A. liranuta, ~1. MaJeWsk1eU&ławy 16 członltów.
go, M11.chalsk1e~o 1 Uorzefisl\1ego, oraz
lstn.ejący prty Stow. siad rozjemczy panny Karwuw:;„lc/.
lądi1ł li spraw, a 16 znajduje się w oi = (r)
te trze ,~C"siao 1 '
.)cresie dochodzenia.
- nowy c1u1utwY ~1wg1ł1w, w i\•viym
Biblioteka Stow. liczyła w roku prz~dewstluem wyról.lllć 111:1Jozy obr :i; p.
1pruwozdawc1ym 800 cdOnkćw.
W t. „Przeklem;LWo zycia•.
roku u~iegłym urządzono zabawc . w
Przekleństwo to ciąży na cdowieHeie11~w1e, ?raz maskarad~. które ~1e- ku, który dla pleni~dzy µorzucił ulw·
&zyły si~ duzem powodze1111m. Załozo- c:haną dziewczynę i sytJa naturalnego,
ne przy Stowarzy~zeniu biuro lnforma- tenlł}c !I<: z bogatą kobietą.
cy1ne .u ido~no Cl~ch ktedytowycb roz·
Dopie 10 w li.illrnnaśde lal później,
w11a su: coraz lep1e1.
w obojgu bttdzl :.;Ję uezui;ie miłości lwZ preliminowanego budtetu wydał• tha.nków -- przekleństwo i.ycia buriy
ków na rok ubiegły w sumie 16,459 rb. ćichy gmach :m:zęś.:.1a ro~wrnego.
65 kop.• wydatkowano 14,653 rb. 42 k.,
Dramat tent w doskona~em wyko·
pozostało więc na 1·szy itycznia r. b. 11aniu &trty:>tów lealrów berllńś!<.1t:h 1 spra·
w kasie Stowarzyszenia 1,620 rb. 20 k. wia wstrzfl~iłJącć wrażenia.

==

=

„

11

2•

w roku
wynosi.ty
4,936 rb. 68 k.;

Wynajęcie lokalu kosztowało
zeszłym 2,440 rb.; zapomogi

l,250 rb., a pożyczki bwl1oteka i czytelnia kos:ttowały 624 rb.
16 kop.; p~zostałą _sumQ poch!onęJy
Jnne wydatki, tak pensje ._ za~ZildZilJ.ącego
kancelaqą Stow., inkasenta l ~owego,
wydatki lumcelary1ne pocztowe itd.
Rachunek kasy wdów I sierot, lst.
przy Stołl. wyniósł dn. 1 stycznla r. b. 2,088 rb. 13 kop.; rachunek
funduszu nędzy wyjątkowej - f944: rb.
20 kop.; rachunek funduszów ze !\pecjalnych przeznaczeń óOO rb.; rachu·
nek biura Informacyjnego - 4,026 rb.
56 kop. I w reszcie rachun k fut1duH
szu „samoopodatkowania• 12,193 rb
33 kop.

efejącej

Preliminarz budte1u na r. b. prie-

wldu1e w dochodach i

· 18,BOO rb.

wydatkach

Porządek dzienny dzisiejszego

po
ze.,.

brama obeJmu1e nas14pujące pu111(ty:
1) wybór pn:ewodnkzącego ogólne„
go zebrania;
2) odczytanie protokołu zeszłego
ogólnego zebrania; ·
J) sprawozdanie komisji rewfzyj~ej;

__..,__ .... :

w ten sposób zaraza sumie 14 rb •• które Widocznie skradł mu
S1fl mzs;:;erza.
żłodzie1, korrystając 21e snu plJ11ka. L. C1
Dość pow1edziet, ie u samego go- ktadzieży zawiadomił policję, która ita·
spoctl!rza dómu letą 4 osoby chore na Jęła się odszukaniem t~·odi1e1a.
zaburzenia iolądkowe u Jednego zaś z
= (a) Na u••ąorm uoay•·
lolrntotów w krótkim stosunkowo czasie ku. Wczora1 w nm;y, do mieszkania
zachorownłu 6•ta osoba.
Noecha WeicmatJa1 przy ullG!y Ł.agiew•
Nie du!ć mi tem,
W domu tym nickiej nr. 14, wytłoczyw11zy szyi>~ w
mld.;1 Się ta!{te zakład naukowy żeń• oknie• żalm1dł się dodtic;, lecz spo„lH p. Aba I dz1ewczc:ta muszą korzy• &trzegł go przebudiony ze silu w., uo!ll&ć z zanHm:y!!tczone1 W· idy.
dzieia przyttzymuł l oddał w ręce P.Oli·
Większa częsć ich Choruje ila laburze- CJi. Jest to Mordl<a Beri<0wicz 1 notowa•
ma żOł1J,ukowu1 t htóryth mo~e się WY· ny Już za kradzieit!. Q:;adzono go po(ł
w1ązuc l gor:5z11 cllorobe1.
kluczem, a eprawę sluerowano do sądu.
Je!eli sam lrnirlienicznlk nie . poczu„
== (p) Przejechania. Na ulic}
wa się do obowiązku naprawienia stu• Cegielniane) nr, 51, dostała si~ pod ko·
dnt, to powinni sic: znaletć tacy którzy ła wozu handlarlu1 Fajga Oiu1, lat 65.
by zmusili go do tego, lub też do bez- .:>kutki tego wypadku oyły fatalne: O
wzgl~dnego zamlmięc1a studni.
przypłaciła go złamanic:m nogi.
Mamy nadzieję, że te par~ słów nie
Odwieziono ją do szpitala Poznań„
pójdzie na wiatr i zwróci uwagę na po- sklch„
·
stęvowanie Braunem:
·
= (p) Zamach samob6j·
\h) Za obrazę sekwe- ozy. Wczora1 w1eczon:m, ~awt!lzwanu
sts•at~rów
magistratu, pp.: .ł'ogutowle do domu przy ul. Targowe1
i\w1alKowsK11::gO 1 lhll1„,.ietlo, 111l<asują- nr. 67, gdzie napiła si~ karboiu Fran•
cych sł•dacllo szkolne, sąd olffę!lowy ciszka Mróz, żona robotnika, lat 50.
sKazał Stetana Oordeli,;.a na m1e::i1ąc a·
Slan '1euatki lrndz1 powatue obawy,
rest.tu,
== (n) Krs d •leże. z miestka·
= (a) K ry dmini11tracyine •. nla Roberta HairneHa, przy ulicy Cym•
Z rozportądz1::11ili iUł:>1,rnatora µiotrkow· mera nr. 25, nieznani iłoczyńcy otwo„
:ikieu,o skl:!zani tostali &dminlstracyjnle rzywszy . drzwi podró.bionym Kluczem,
za prz kroczenie przepisów meldunkowych skradli różne rzeczy, wartości 270 i·b.
właściciel domu nr. 28 przy ulicy Aluk··
-= !.X) adze. Wczoraj, o godz.
sandrowsl,iej fiszel fajo na 16 rubli 7 I pół wieciorzm, przy ulicy Rozwagrzywny lub też 5 dni aresdu, właści• dowsklej pod nr.15 zapaliły sie saur;e,
L:i1:;llrn domu nr. 41 priy ulicy Młynar•
Ogień ugaslll domow111cy przed przy
skieJ At1ua 1\ucti- la.Im 11& iU r~ grzywny byciem straży•
lub 3 dui iiH!SzLu. właśclc1el domu nr. 4
(ż) urobnr ogi ń„ · Dziś, o
prz ' ulicy Wschodntei. Frolm S~tern na godz. 2 i pół w nocy zaweiwano l od•
5 tb, 11ary lub też 3 d111 ttresz.tu, zamie- dział straiy og11lowe1 ochotniczej i strai
sz1 ała przy ull<.:y Dworskiej nr. 32 mitJ:łki& m1 ul. Polni& pod , nr, 30 w
1\l1agdaleua Glinkowska na 2 1ub. kary Radogoszczu, gdzie od lwmma z1tpaliła
luu 2 am &rt::iztu 1 za1nteszkara przy ul. ·Si"= ścilma.
Z1elone1 nr. 12 Adelheida rfo1t na 5 rb•
Zanim j dnak stra°' przybyła nl
kary lub ~ doi aresz.tu.
miejsce potaru, ogień stłumili domoWYPA DKi w LODZI
wnicy.
ZAMllJ COWAt
wyrodnienie.
(x) Z oe hu 1Jlek rakie·
Wczoraj wieczorem, powracaj4ca z go w Zgierzu Przed kliku tygod..,
więcej

coraz

=

=

=

z fabryki do domu, 16·to letma Janina
Szymuńska spotkała 1111 ulicy zr1a1omycłl
swych MieczysJawa Sphtwskiego ~ W1aok
8), l..ucianu Sobańskiego (Mary~ ńsktt
33), liolesJawa M1ętkowsldego lZteloua
11., l\lorzy zaprosili Jł& O.o w•pólnych
zuajomych, iamiesi.kałych przy ulicy
Maryi1ińs1uei nr. 33.
Szy1m1ńska 1!godziła się, lecz na·
stqpslwa zgody tej były dla niej bardzo

smutne.

Kiedy znala2:ła się wraz z towarzy-

szami w

=

e w:ipo11H11anym
na 1yfus 16 osób.

domu

zachorowało

I,

.-

etczoneł studnł i

podwórzu

wzmiankowanego

domu. ci 011t&llli rzucili sie) nu niq 1- t:at•
kawso1.y usta ponieśli pod µarklł11, gdzie
ciokonah rtłl niej ohydnego jWałlu; poczem ~biegi'·
.
Nie5zczc;śl1 wa dziewcLyna na pół
Stczery Humor l>udz.i na Widowni żywa dowlei\..fu tiię ao domu gdzii,, opo„
obraz 1 iwllh.:tu al.lwuhne111·,
v,ieddała o zbrouni rodzicom, d zaś
== (t) The Bio exprean„ w zaw1adorrnll bezwłocznie vollqę, która
miłym teu~~vlrn Tne JJIO ł::.x 1rcs• dwuch -.wyrouu1ałych zbrudlllarzy, a
przy ul! Zielo;1e1 nr~ 2, od dzis1e1~z~g~ n11a11owicad; Sµlaw:rn.1ego 1 1\.11ęllww::;kiednia do poniedziałku włąt:zaie µokaz.y.: go arcsztuwt1~a, lrzecl iaś zdotitł zbtedz,
zywany bęJl.le niebywały se11sacy1ny
\li)
program. złoio11y z uainov.szych obra·
= (p) Z. dramat6w :trcla.
zów, nigdzie doląd nie demonstrowa· Dz'ś o godz. 5 rano, na ul. Zakątnej
nr. 78 m1pił si1t Jakiegoś truiącego pły~
nych.
Dyr~kcja, nie szczędząc kosztów, nu M. tv~ , lat 26.
N1eszcl<:ś,N.·Y tar~nął się na życie
sprowaaz!ła wysoce aktualny obral p,
t. 11 S1-1owiedt Heleny pri.ed pau11m:m"= własne zroz,.iaczony duremuem poszuld·
ktory jest aoskonałą satyrą na· stosunm wamem . pracy. .
klasztorne.
Ow,;k1 l111~rg1cznym staraniom .Jeka•
rza
.
Pog~towia udało .::;u: zategna.t nie...
s:::: (a) Nasi Im mienicznh:y.
bezp1eczenstwo
utraty zy,ia, czy JeUnak
jak kam1e1m:mky nasi óbttią o
M.
zechce
i.
tego dotnodzte1stwa IW·
:zdrowie swoich lokatorów świadczy wyrzystać, c.zy znajdzie Stalą pracę. która
mo~mie fakt nastepu1(łcy, ~aobserwowa·
ny w domu I. Braunera ptiy ulicy Spa„ tnu ż.yc pozwoli?
(µ) Krwa
b6jki. W miecerowei nr. 29.
Przed .3 miesiącami pękła w tym szkaniu włusn::m prliy ulicy Rozwadow...
domu rur!l, odprowadz1:1jąca nieczy:stość sldcJ 1ir. 18, rnnfouy został w bójce no„
do dołu l<loacinego i wszelk1e meczy • iem Anlom Siumdecld, robotnik, lt1t 21.
stości spływały do studni, . zanieczy· Odwieziono go w stanie groinym do
szczaiąc w :;tras.my sposób wodę. Dość szµitala św Aicksantlra.
powiedzieć, że w przec1ą~u czasu tego
Na ulicy Zielonej nr. 40. stał się

'4) rozpatrzenie i zatwierdzenie spraWskutek Interwencji lol<atorów wła
"Ozdania a r. 1911;
dze policyjne opiecz~towały studnię i
5) zatwierdzenie budzetu na rok nie pozwoliły utywać z nie: wody, lecz
1912;
kamienic1mik I na to znalazł sposób.
6) sprawozdanie rady biura lnformaW domu tym mieści sic: fabryka
')'Jnego,
Józefa · Matla, która ma si~ 'rozumieć
7) wybór sze~ciu członków zarządu, bez wody ooejść sic: rne mo!e. Nasz
dziesięciu kandydatów, pi•ciu ctłonków kom1enicznlk poda1e podanie do policJ',
komisji rewizyjnei i pieciu kandydatów, że w celach tech11ic:t.nyc11 fabryka potrzeoraz dziei;iędu ozłoni\ów komisji adm.• buje wody i w tym celu prosi o zdJ~
piatracyjnej;
cie ple,zęci, co mu też uskuteczniono.
1\fa sie rozumieć lokatorzy me ustrze·
8) ~westja okreśteiy.a najWi!i~
g~c;, apy . nie bra.~ wody ;1,; zanie~"Y::
~ąP._OV10P.! ~V-~CJ.;&.~J.;ok~ . _,
I

- 9 marca 1912 r.

ofit~i!

uiami donOilliś111y o nieporozumieniach

w cechu maJstrów piekar:ikich

w Zgie~

rzu, wynil{łych na tle wyborów atarsze•
go i podstars:tego.
W ·związku z tern onegda!, w ma·
glstracle zg1ersldm, pod prze\Yodniclwem
prezydenta miasta, p. Solrnhcza, f111to
asesora cechów, odbyło się ztbrl8.1ie
majstrów piekarsk!ch.
Na :zebraniu tern taządano ud !?.
starsiego, p. Antomego Grzelew!,kic ~o,
rachumrn z obrotow p1e11iętnycll 1 k ó·
rego V• O., Wbrew utartemu zwyczaio·
w1, 11le zdtU przy oddua.1iu .lady ce-

chowe1".
W toku obrad 11a temat wydatl<6wi..

czynionych przez O. bez decyzji Zgromiidzenia, wynikła gor,ca dyskusja. w

1·ezultacie jednak, :1.ebra11l, pragnąc poło·

źyć kres przykrej sytuacd, jaka od pew-

nego czasu parrnie w Zgromadzeniu, ist·
nlejący stan IHiSy za11kceptowal1. ·
Nadto zebrani postanowili usunąć
chorą1,;wi

cec:iowej nuµis, opiewający,
odnowienia iei dolwnali b. starszy An,toni G1zelewski i b. podsLarszy, . p. Sta.

z

iż

nisłiiw

bob1era1, gdyż odnow1e111a cho111e kosztem. tych os•

rągw1 dokonauo

1aL111ch, lecz zli p1e111ądte, złozone na ten
cet przez matstrow.
Obecnie star~"yin cech u piekarskie„
go w Zgierzu jest p. Karol Kurowski,
podstarszym iaś p, Cies1ekzyk,
(r) z Oho jen. W ponledzla•
łek, t. j. 11 b. m. o godzi11ie 1 wieczorem na plebanii w Stary~h Chojnach,
odb<:c1zie sle posiedzenie dozoru kośclełnogo l komitetu budowy nowego ko„
ścloła

pod wezwaniem Sw. Wo1clecha

podprz1.-vodnictwemnowozamlanowan&1go
proboszatl tejże parafii l<s. M1erze1ew·
sk1ego 1 w celu. or iOwiema 1u11rychle1sze•
~o przy:;ll&f>1er11a do '1a.lsze1 bJdowy te 1 źę
sw1ątyn1 l pooz.1ału pracy komitetu.
=

=(a)

Uoieczka wnrjatów,

napadu A11toni Szummsld, mularz, Wczoraj
z.: szpitala ewang1ehcl<1ego
lat 21. S. ra:iiono nożem w prawy bok sióstr ra11ło::;ierdiia przy ul. Tkackiej, 1
I rf;kę.
odrtział!ł clla umysłowo chorych, tbiegło
Przy ulicy P!otrkowsl<iej nr. 68, ra- trzech c1Joryc1: Jan e'lrtosz, 80 1., Wik
niono tępem 11arzedz1em w twarz Sta1J1- helr; :ichim SO I., i Adolf Nus 4.) lat.
sława Zawadzkiego, woźnicę, lat 40.
We wszy:st;rn;h wyp11dka~h wzywano po•
mocy l'o"otow1a.
~e
estr~Gy„
(a) Smutne akutki pija.il·
atwa. Zanueszkl'lły priv ul. .Putud·
Teatr Popul.:111„ny.
111owe1 nr. 18, Au!J,USt Lindner, uraczywsT.y si~ wódl~łl do iyta, zasnął w
Z k ancelarji teatru kom~uilrnją nam
kna1p1e przy ulicy Pełua111owej nr. 32. co następu1e:
Kiedy sie obudził, spostrzegł że nie ma
- JJz;ś, w sobotę, wieczorem uka.:~1rka, ani Uli, . ;<i~Uf.l gotówki w ,t,e sitJ vo JAA giąiwiU w ~!ęt~~; tra~9:'

ser.i./ i

•
l' i

· ·' ·•

dja w S•ciu aktach, a w

to

odsłonach-

W. Szekspira.

stwierdza,

że

wydawał dyrektorowi fa-

bryki Lukenbachowi rózne sumy z tytułu spraw w intendenturze; sumy te za·
pisywano, jako wydatki na dostawt:: towaru, co Lukenba.ch z temi pieniędzmi
robił, świadek nie wie.
Drugi świadek, Teodor Hadrian,

- jutro, w niedziele~ po południu
arcywesoły wodewil ze śpiewami w 4 eh
aktach pod tytułem .Ona I jej brat•;
wieczorem zaś po raz drugi „Hamlet"Szekspira, w 5 aktach.
- W przyszłym tygodniu w teatrze dyrei<:tor zakładów .Krusze i Ender" ze·
Wielkim (Selina) wystąpi gościnnnie raz znaje, że bezpośrednich stosunków z
jeden Stanisław.a Wysocka, artystka . intendenturą nie miał, gdyż zdawaniem
aceoy krakowskiej, w sztuce Hebbla towaru zaimował sii: Józef Hm:enfeld
pod tytułem .Judyta'" ze współudziałem który brał za pośrednictwo od sumy
artystów teatru Popularnego.
dostawy okofo 7 proc.
Swiadek, kap4tan Fomienko stwler·
Koncert Kreislera.
dza, że priysłane około r. 1906 do
Zapowiedziany na wtGrek 12 b. m pułlrn ó,000 par · butów były zupełnie
koncert Kreislera wzbudził żywe zainte- złe, 1 zbrakowano je; około 10 par
resowanie. Melomani łódzcy zaopatru- dano na próbt: szeregowcom do noszeill sic;: śpiesznie w bilety, nit! chcąc o- nia, ale po kilku tygodniach buty wy•
minąć sposobności usłyszenia gry naj- krzywiały sie i podeszwy odlatywały.
świetniejszego skrzypka-wirtuoza, który
Dalszy ciąg rozpraw dziś, od godz.
usunął na plan dalszy nawet niezwy- 10 zrana.
ciężonego
dotąd
ltróla
skrzypków
Yssay•a.

W ścianach sali Koncertowe i n~
gokit dotychczas równy Kreislerowi
anysta.
W koncercie Kreislera weźmie U·
dział jeden z najwybitniejszych pjanistów

TEL.EGRAMY.

Tel. Ag. Pet. i pryw.
generacji, p. Józef
Smldowicz, który na ostatnim koncerZap•zeczenie_
cie im. Rubinsteina., zdobył sobie powPetersburg, 8 marca. Urzedownte
szechne uznanie krytyki.
zaprzeczono rnformacji gazet o projelcZwłaszcza sprawozdawca gazety a· cie ustanowienia z inic}atywy Charuzina
merykańskiej .Musical-Courier". oddaje minisierjum wyznań obcych.
wteJkie pochwały wirtuozowskiej i wyWojna •łoske-turecka.
konawczeJ grz.e p. Smidowicza. szczególe
Rzym, 8-go marca. Generał Reisoli
nie w wy.konaniu dzieł Beetnovena,
donosi szczegóły o bitwie pod MergheSchumana i Chopina.
bem. Oddział turków składał się z 8000
P. Smldowłcz kształcił się począt arabów i wojsk regularnych; włosi - mieli
kowo u swego ojca, wybitnego pianisty· 4 bataljony i 3 baterje. Włosi dopuścili·
pedagoga, dalsze zaś studja odbywał turków na bliski dystans. Działanie onod kierunkiem profesora Michałow• gnia było zabójcze. - Wzi~ci do nieŚkiego.
woli twierdzą, że turcy stracili 400 w
Słyszeliśmy,
p. Smidowicz wy. pol~łych.
atąpi też u nas z własnym konc:ertem
Rzym, 8-go marca. Agencja .Ste·
(Recital); melomani będą więc mieli spo- lani" umrzecza wiadomości z Konstan·
sobność podziwiać grą tego
wybitnego tynopol~ o odebraniu przez turków
jui dziś wirtuoza.
Marghebu, _ przeciwnie podcząs ostatniej
tej operacji turcy wraz z arabami po·
Rzadki jubileusz.
połsklcb mło$zej

ze

Wszechświatowa fabryka
C. Bechsteina obchodziła

fortepia·
1 marca
w świat stuty.

~

r

Według

pogłosek
Juanszikal za gotrwałego .status quo•. Rosyjskie n1iz wybranych wojsk nowych nisterjum spraw zagranicznych miało być
sformować dywizje gwaraji dla prezy- przeciwne tym planom.

mierza

denta.

Gdyby podczas układów Rosja
Z oddziału kwate- zgodziła sie na zaj4cie Korei przez jaru:ącego w ~zuousingu pod dowództwem ponję, co uczynił potem
lzwolskij, nig·
byłego herszta chunchuzów Fynlingo, dy nie doszłoby do odstąpienia poMukden. 8 (3) -

zbiegło

około

żołnierzy,

500

byłych

Telegramy

&zkoły

Kronika

muz)'cznej

sądowa.

Liczba rnb1~k, zmuszonych
sić czynności z powodu braku

Rosja nie powinna ich dratnlł. Przy
sile japonji i tłroi;?orz~dnej roli Rosjł
Wiedeń, 9 (8)- Obawiają się, że w
na Wschodzie każda korzyśł Rosji daje
przyszłym
tygodniu wybuchnie strajk japonjf potrójną korzyść.
generalny węglowy w ~ałej Europie.
Rosja musi dbać o zachowani(
Berlin, 9 (3)- Sekretarz stanu Del- •status quo•, ni~ puszczać się na żadw
briick konferował w spraWie grożącego ne awantury i n ie wyciągał dla obcydł

atraJku węglowego· w okręgu ruski~ i w kaqtaJ16-w..&.Qgnia. •
Westfalji. Zdaje się jednak. że wybuch
strajku w tych okręgach jest nieuniknia.

Dla Józefy Jakubowskh.i- Od ~prao;
cownil<.ów
restauracji .,Ermltage"_ r;l!.,_1ł>
belgijskich
robotników uchwaliła. na
kop. 60.
',.:; ·
wypadek wybuchu strajku węglowego w
Stańczyk I Domi6czak rb, l•
Westfalii, ogłosić w poniedziałek stratk
K. Bortycld - 20 kop.
Jan Siłing - IO kop.
węglowy w całej Belgji,
Niektóre
fabryki musiały już teraz zredukować
prace z powodu braku w~gla angieł• .
skiego.

Awantury

sufrażystek.

Londyn, 9 marca.
urządziły

fraiystki

demonstrację
biły

w

Areszcowane

wczoraj

przedwsti;pne.

_

,

Sąd postanowił
wysłac
świadkom wezwanie na d. 18 b.

Odii::rycie

BYTU

więzieniu, przyczem wy•

wszystkie szyby

w swoich celach

zwolenie wyjścia do

ogrodu,

fbZdego człowieka

o pogdzie u-

.mączka 111cZnD .

Nast~pQU: zaczęły sukaźystki woła~

nie za kilka dni desygnowany będzie
hr. Khuena. Zadaniem jego
będzie rozpocząć rokowania ze stronnictwami. Hr. l<huen wbrew dotych•
czasowym zwyczajom, nie polecił monarsze żadnej osobistości na swojego

'Jai, .

· włcściwe i hygieniczne _
- odżywianie w 1otac:a _ '·
,,,..1~'-',.,~·-·

rzłłclz.iły zgromadzenie. ,

tlESTLE'a .
.

,

- _test

uznGR6

pr!le% M.Jolekarskie

wfększe powagi

jako najodpowiedniejszy
pokarm dla niemowhat
I dzieci.
,,

zastępca

następcę.

Chiny potrzebują pieniędzy.
Londyn, 9-go marca. Do • Timesu•

Sanatorium -Dra Solmana

r

W1mzawa, ALEH SZlJCHA Nr. 9, Cbii:u.:gJ-..•
CHOROBY KOBIET, Pboyt i opatrunki od 3 d.,..

7

ro.

dziea

Ambulatorjnm od U-ej do t„J p;tpoł' Prdon szą z Pekinu, że chiński minister Roentge11a,
skarbu zawiadomił przedstawicieli zagranicznych banków, iż potrzebuje jednego ' - - - - - - - - - - - - - - - miljona taelów pożyczki; rokowania w
NAJSKUTECZNIEJSZY SRODEK
tej sprawie są w tołcu.
usuwa

Obrona DaPdanel6w.
Konstantynopol, 9 marca.-Rząd c~y piegi,

gorączkowe przygotowania do obrony Dardanelów i Konstantynopola.

war-

pryszcze, ~p.alenizllfłt
czerwcnosc twaPq
wszeSkie plamw

wągry,
1i

........ „.-._.,,,..

ilosja i JapońjaG

bieguna południo

chorym
wego.
m.
Christjanja, 8-go i:narca. l<ról~ rząd
Swiadkowie Sztabzyb, Gurwitz, Szy- i towarzyslwo geograficzne wysyła1ą te ...
ja i Chaim Ginsberg odmawiają złoże łegramy gratulacyjne do Amundsena.
nia przysięgi, utrzymując, iż nigdy jesz· Król ponvolił Amundsenm~·i korzystać
cze nie prz,Ys.ięgak i teraz przys.ięgać nie z imienia swego i krółowei _przy daw~·
mogą gclyż reJ1g;a zabrania wzywać Bo- mu nazw odl\ł'ytym przez mego mieJga dla błahego powodu. Ginsberg stwier- scowośdom.
dzić może za pośrednictwem świadków,
Stolicę przybrano kwiatami i uilu·
te nigdy w zycm me przys1ęg:ał'.
minowano
Hobarttown, 8-go marca. Z uczestWezwany przez są<l rabin oświad
1 1edynie sam Amundsen
J ~
•. '
tza, ze wprawdzie wyznanie żydowskie 11ików W'''il:'i>\",
nie zabrania przysięgi, lecz według zwy... wylą •.1ował tu 1 oznaj1mt, że z wypra~~
czaju przysięga winna być składana w iest zactpwolony; więcej nic pow1edziec
nie clicwł.
nader ważnych wypadkach.
Obrona nie oponuje przeciwko
W Chinach.
~kruoułom świadków i ostatecznie srid
Pekin; 8 (3)-Wzdłuż kolei Pekinzwa1;11a ich od przysięgi.
Chankou i Pekin - Mukden wysłano
O goctz. 2 po połudnłu forMi1ałności chińskie epspedycje karne w celu poukończono; badanie świadków rozpo- chwycenia żolnierzy.tupież:::ów.
częto o god1:. 3.
(h'''Jrd a :r.te:n-:;wa:'.a w !eii1im pai-'1erwszy swiadek, Mikołaj F1au. łacu stara się o przeniesienie do Pekinu,
~ -- ~ ·~ .• tte.!n~ Ll~\l1Ref" -Gbieaile H,iłnować perządku wstołk)!.
. _)

· FDDWRLint ·~

SU•

wieczorem

Następnie poprosiły sufrażystki

wzrasta z dniem każdy~
Przedstawic.iele górników obecni . w
Londynie zarzucają prasie tendencyrne
Wczoraj do godz. 2 po południu przedstawienie sprawy górników w spo~
nie rozpoczęto ieszcze bada11ia świad sób fałszywy, co do utrudnienia narady
ków, załatwiano bowiem formalności i rozgorycza umys.Jy"

Prooes lnte.ndentów
szawakioh.

Ofiar9.

W poniedziałek ma wstaymać si4
od pracy 360,000 4órllików1
Bruksela, 9 (3) _ Rada generalna

ny.

zawie- ni
w~gla,

.

Widmo wielkiego strajku.

nieśli zupełną klęskę.

Rząd jest przeciwny usta oo wie n iu
minimum płacy ..:arobkowej, gotowy jest
prof. Anton. GrudzińGkiego. Jednak pomagać w3zeH•im1 sposobami
l O.cio lecie kursów muzycznych do za.w1erarn<1. 1m11lraktów zbiorowych
prof. Antoniego Grudzińskiego w Łodzi, co do płacy, gotowy też iesl do pododbędzie si~ w sali Koncertowej prz}' wyższenia obowiązkowych skradek erne·
ul. Dzielnej nr. 18, w poniedziałek 11 rytalnych od pracodawców i robotników
b. m. o godz. 8 wieczorem.
co pozwohłoby do doprowadzenia wy·
Ciekawy i urozmaicony program sokości emerylury do żądanej przez
wieczoru, w wykommiu uczniów i u- górników w kwocie 730 franków.
cunic szkoły prof. A. Grudzińskiego,
Londyn, 8 marca. - Sk~tkiem zamwzbudził niezwykłe zainteresowanie w
knięcia it1llm fabryk pozosta1e bez pracy
szerokich kołach Łodzi.
250 tysi.ęcy robotnl!i;ów, nie licząc gór·
Nic to dzfwnego, gdyż pomieniona nil<ÓW,
szkoła, zyskała sobie zasłużoną renoLondyn 8 marca. - Wczorajsze name w szerokich sferach naszego miasta.
rady reprez~ntant6w rządu z przedstawi·
cielami górników nie doprowadziły do
żadnego wyniku. Następne posiedzenia
·OdbęG :} ~ię jutro.

Koncert

Sac' ··nu.

własne

.Dajcie nam prawo głosowania•?
Bezrobocie węglowe.
Paryż, 8 marca.
Odpowiada1~c. na
1ubileusz wypuszczenia
Przesilenie na Węgrzech.
s1ącznego instrumentu. Fabryka zna1du1e zapytanie socialisty Thomas, mm1ster
Budapeszt, 9 marca.-Hr. Khuen za•
sit: pod kierownictwem braci Edwina 1 robót publicznych oświadczył, że rr;ąd wiadomił
dziś oficjalnie Sejm węgierski
Karola Bechsteinów~ Przeszło od pół uczyni wszystko możliwe dla szybsr:ego
o
dymisji
gabinetu. poczem natychmiast
wieku instrumenty C. Bechstein królują rozpatrzenia i przyjęcia prawa o zmniejszeniu dma roboczego górników.
opuścił salę posiedzeń. Prawdopodob•
niepodzielnie na estradzie.

nów

łowy

chunchuz:6w. Utworzyli oni bandę, która
Myśl · oJstąpienia Korei, o któr'
udała si-ę wzdłuż kolei i łupi
ludność:
wybuchła wojna, bez żadnych lwmpen•
Ograbiono w ·ten sposób miasta Dunpin
sat. nie powstał.i wówczas w głowie
i Tanpahszań.
Wittego. Rosja gra teraz na Dalekim
W schodzie drugie skrzypce.
Chiny nie
są obecnie dla Rosji niebezpieczne, jako
związane z japonją, lticz sytuacja się!
zmieni, o ile staną na własnych oo ł.. O
' d Z k•1egH •
gach.
n !U
nOW • <f
•• ur1era

jeden

ze

Wittego, który

współpracowników hr.
brał udział w układach

pokoiowych w Portsmouth, podaje w
„Rieczi'" za wiedzą hrabiego szczegóły o
umowie rosyjsko•japońskieJ.
zajmował się szczególnie sprawą Korei i związaną z nią kwestją dłu. -

Witte

wynalazku aptekarza

Niwińskiego.
Ola u11ikni~ci1 nailad1wnlctwa, katds pud1łłtt
zaopatrzone iesł w ptombQ, na które1 znaj·

J·ana

dujt· siQ

l~

2ll4

Jan
Sprzedaż

nnwillkD wynalazcy

1

Niwiński.

w aptekach,
i

składach apteeznytb

perfumerjach.

_.
: Zarząa l:owar~stwa Xrzewienia Oświaty .
-smm:~~··••-~W>..,*' ·~

' z~b!"anie członkóV:' Towarzystv.:a. od:~ zawiadamia, że Ogół~e
r~ będzie się w niedzielę 17 rr:arca, o godz. 4-eJ po połudmnm w
~t lokalu Towarzystwa, Mikołajewska N2 11.
,
'.';
Porządek dzienny: · 1) Zagajenie. Wybór przewodni~

czacego . . 2) Sprawozdanie 4arządu a) Sekcji uniwersytetu. po; wszechnego b) Sekcji czytelnianej. 3) ~prawozd~ni~ kasowe 1 prelirriinarz budżetu. 4) Protokuł komisJi rewizy1ne1. 5) Sprawa .
~ zmiany ustawy. 6} Wybory członków Zarządu. 7) Wybory ko-

1

L:~~~~~-~!nej.

8)

~rojekty 1 wnios~i..

_

"'~ ~ ~.

_..,..,"'

.' '
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ć
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_
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9 marca 1912 roku;

-

węża, było najniezwyldejszym wiobecnością
dokiem, na jak.i kiedy ko! wiek patI'zytern.

zw.·1erząt.

• -

• ·\ „

;- 'I

.I<ożl i ee i gazelle są tak ciekawe, że, ab?
je napędzić w pożądane miejsce, dość umieśic'
cić tam jakiś jaskrawy przedmiot, a z wi erzęta
te zostają tak pocięgfli e_t,e przez ciekawość, że
nie zwneają nawet uw,..gi na. grożące im nie·
be-zpieczęństwo i sch 0 dzą się _ gromadnie d2

Malpy biegały po całe i kla.tc.e i wy da waty
ostre krzyki przestrogi dla innych małp, które
je widocznie rozumialy. Potem potożyłem wy...
p.ehanego w ę ża na podlodze jednego z na i-

Wielu ludzi okazuje pogardę dla psycho·
logii zwierzęcej i rzadko kto stara się j~ pozinteresu j ącego ich przedmiotu.
nać i zrozumieć. A jednak, ,jeżeli. przypatNymy większych oddziałów; małpy stanęły dokoła
Panna Dela1stre opowiada o niezwykłe.~
węża i z bardzo zabawnemi mi n ~u11i p rzyglą
,si.ę bliżej tyciu zwierząt, jeżeli będziemy usiłoswej oswojonej las;czki, któr&..
ciekawości
.Następnie
owi...
ci
goś
roszonemu
p
nie.
się
dały
przed
wadi wniknąć w ich uczucia, otworzy się
panią.
młodą
swą
Z'\
wsz,dzie
chodziła
nami świat nowy i ciekawy, o którego istnie- wlożylem żywego węża do papierowej torby,
źle za m lrn .tei, i znowu umieściłem go w na (. i wkładała mały nossk w każdą szufladę szt>
.
niu wie,fu z nas dotąd nie wiedziało.
fę, ntiędzy papiery i bieliznt.
większej - .atce. Natychmiast jedna z małp
Ciekawość peha ludzi do czynu. Człowiek.
eie!cj\wością odzn~.\~zają się
Niezwykłą
ujrzaw.
i
torby;
ostrożnie
nie mający do niczego ciekawości jest obojęt- przy bi egl« , uchylfla
te korzystają r; katdej
Ptaki
kruki.
i
papugi
ny i leniwy: Na szczęście ludzi tak.ich jest ~~Y w ę.ui , uciekła. Po chwili byłem świadkiem
i wzi!\Ć do dzioba,
obejrzeć
sceny opisywanej przez Brehma. Małpy, 1edna sposobności, aby
bardzo mało.
Czy jest to jednak zaleta czyśto ludzka, po drugie i , podchodziły do torby, 2! głowa 111 i o ile to możliwe, nieznane im przedmioty.
czy tez. instykt. którym obdarzone są wszyst- przechylonemi trochę na hok i nie mogły Paske opisuje bardzo zabawnie figle .swego
kie wyższe istoty ~ywe? Na pytanie to można oprzeć; się pokusie rzucenia szybkiego spo1- chowanego kruka, który przez cie kawość wy„
rzenia wewnątrz torby, gdzie naispokoj niej rządzał mu nieraz wielkie szkody;
odpowiedzieć tylko dzięki badą.niu nad życiem
W. Ja.mes opowiada o młodych krok.Odf\
Podaiemy tu wiQo spostrzeżenia leża,ło straszliwe ·dla nich stworzenie."
zwie·rząt.
ciekawie zbliżających się do niego, kt~
lach,
Scheitlin po małpie za najciekawsze zwiewybitnych uczonych, którzy zwrócili u wagę
powracały znowu, pchane wi.;._
odpędząne,
re
~ rzę uważa psa, następnie kozę i ... słowika,
na objaw c'. a~~wości u ~wierzą,t.
ciekawością.
docznie
Niezmiernie zabawny jest widok psa, gdy
Według spoC3trzeień !,rzyrodników _małpa
Z powyższych przykładów wid"lć, że ciejest jednem z najciekawszych stworzeń. O tej koło nosa lata mu jaki owad. Pies boi się
ka wość, ta. nieoceniona saleta ludzkiej natur1.
właściwości malp opowiada jeden z uczonych: nieco tego małego stworzonka, ale nie ma spopch3 do zdobywania wl@'tl1y, objawia
która
ko1u, póki go dobrze nie ohwącha , Pies Ro. 11 Brehm zauwazył, te jego małpy instynksię bardzo silnie mi„dzJ wszystkiemi gatuakatownie boją, siQ wężów. ale równocześnie cie- manesa, ujrzawszy bańk.ę mydlaną, puszczoną '
mi zwierząt. Różnica polega na tern tylko :te
na dywan, okazał wielkie zaintere.s owame się
k.awość ich byla taK: wielka, że nawet strach
ludzie dzięki swej inteligencji potratili wyciq.·
nie mógł ich powstrzymać od zaspokojenia tym nieznanym lYrzedmiotem, ale prze z chwilę
gnąć korzyści z badań, do których zmusił Ich
je1 przez podniesieni• pokrywy od skrzyni, w nie był 11e wnyrn, czy 1est on zywy, czy _nie.
mstykt dekł>.woś c t, a zwierzęta ograniczaj4
k.tór:ej Brehm_trzymar swe w~że. Spostr~eże· W końcu p r ~ezwyci-ęzyl obawę i ud e rzył ostro.
się tylk.o do przyglądania się przedmiotom·J
nie tG bardzo mnie zaciekawiło. zaniosłem żnie bańkQ łapą. „Naturalnie - pisze Roma.
i zjawiskom, wzbudzającym w nich zainte'l'!'
nes - bańka p~kla i nie widziatem nigdy bar.
więc wypchanego węźa do klatkj małp w ogro·
·„
sowanie.
lizie zoologicznym. aby sam si~ przekonać, co dziej zdziwionej miny, jak mina i:'nego psa
„'
KONIEC.
z tego wyniknie. Wrażeńie, spowodowane w te i chwili.•
/

1rozzek
PATENT .Ni 7445.

li D llUl4 l.{f
~

Zakład

ft9

(j)

"O

o

& Co. Monacbjum. Idealny proisiek do

golenia Uauwa u osób wrdliwyoh wazcllci ból pod.czas goleDia. Gol natychmia1t skaleczenia i wstrzy.
. 11111jo upływ krwl. Bzi-ała a11tyaeptyoznle- gładzi sk'.O'r t:
' , i cz)'JU i-. delikatn-. i ;ąiiek-. Ochrania od wszelkich
wyrzutów na skóne i utrzymuje brzytwę i aparat
wyjatkowo długo oatry,mi.
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Do..tać tnoitla Ludwik Spie" i Syn, Piotrkowska 107

Oskar

Majewslri, Plotrkowaka 124. M. Lisiecka
· '
PiotrkoW5ka 60 i A. Torn, Andrzeja 43.

W ~ Ili i.MiW 11 fB

.

a li ~ 1.'HJ

li

prawdziwego leczniczego
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H. SIGALINY

mieści się

obecnie przy

o
c.

ułicy

Zawadzkiej N2 21.
r767-16-1
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skutecznie w
Działa równlei
pr aypadkacb ostrych jako tel l
chronic1nych i w p niei;Ui,gu krót„
kiego czasu usuwa D&jl.lporczyw·

•

ne

•

Sposób utycia ciołĄc&ony do kal·
dego pudełka. PrawdUwy tylko
w punkach metalowych po rb. 1rb 1 kop 80

~ ~ ~ ~

a

MIESZKANIA
••an •am1111a•m
Zaro•ie je$ł f.>ogaefWeft! ! •
•
D·ra ~ahmana
:„, ,-

•
preparaty z pożywnych soli:
.. ' KAKAO, CZEKOLADĘ. EKSTRAKT,
:
. ,~BISZKOPTY. MLEKO ROSLINNE, CZE- RI
8
KOLADĘ .NAPOLITĄINES".
Poleca główna reprezentacja dla całej Rosji
1
·„

D~ra Lahmana

'

!{ud. W. Saubelich w ~9dze.

11

Ił

985-6-1

0

5 Nabywać można we wszystkich lepsiych handlach i ap tekach.
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prz9gotowane sposobem angletsl{im

Naj\vydatniejsze
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pbr.a ~ła _biel~z.nyś.
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,Edmund Bogdań~ki wt~dzi, Dzi.elna N! ~O.
„Hordhczka

1 Stam1rowsk1''
daw niej
Do nabycia we "-- wsiystkićh handlach kolonialnych
rl829-i-1
skład11cl1 aptecznych j mydlarniach.

po 2 i 3 pokoje z kuchnią i wygodami i różne inne od
1 kwietnia a. o. do wynajęcia przy kol. tow. kaliskiej

Nowo•Cegelniana Ni 108.

I
fn1JJ

m~;a~~i5 -~~~

Do nabycia vr aptece
R, PREISMANA, w Warszawie,
Freta N2 16 tel~fon 4(}.63.
Wy11ylam za zaliezeniom Przesył·
ka podług taryfy pocztowe;
rl'l13-0-l

1~60-a-1
~=~J

ŻĄDA!CIE BElWA:VNi<OWO

Heinatogen GREJNER.
Dozwolony przez „Radę

Lekarską

AMERYKANSKIEJ.
OWSIANKI

z decyzji za J\2 6 79 .

Najlepszy środek przeciw małokrwi
s,ości i anemji 1 użycie takowego jest niezbędne do
lepszego odżywiania się, wzmocnienia organi~mu i popra·
wienia apety~u po przejściu przeciągających się chronicz-

.:O ~·

nych cierpień. Oo sprzedania we wszystl{ich aptekach i skła1787-24
dach aptecznych.
Wystrzegajcie siię falsyfikatów.

Repruentant dla Królestwa: Herman Szpigelman Warszawa. Królewska 31,

Prosimy kupi6 na
Nasze najnowsie

próbęlll

mydła

„Doux reve''
,, Fiorina" '• Muguet"

W PUDEŁKACH.
TYLKO WÓWCZAS OTRZYMACIE
llAJLEPSZĄ W ŚWIECIE

.

T •Wa. S . I. Czepelewiecki i Sawie
Moskwa

~

to
~
m

wy~zieliny

'

2018

OWSIANKę.

Wustrzegać slfł podrabia!\

szkodliwych dla zdrowia!!!

ra o mistrzowstwo w piłkę

nożną.

W niedzielę dnia 1-0 Marca r. b. o godż. to-ej rano

na .placu sportowym Targowa .M87189
-

Kraft
Mi11t 1·i 11110

r

Newcastle
l\li ~trz

1912 r,

Inżynier

R. Puciata

BUDOWNICZY

i technik ubezpieczeń.
Wykonywa wszelkie projekty plallt,
sporzą.dza i azaounki budowli i prow111k
dozor budowlany tak w Łodzi jako tuj
i w illllych miejsc;owościach. Blóro .,,.
Łodzi -Konstantynows!l'a 47 w War1ą~1
1060 ..... ~ ,
wie-Nowomiejska 9

DLA KONSUMENTÓW

VA
TYLKO ZE WZGL~DU NA SWÓJ 8EZWARYNKOWQ
NAJLEPSZV GATUNEK,
KA~/'!-a

ZDOBYŁO

ARMY VAN - HOUTEN

STAREJ

WSZECHŚWiATOWY ROZGŁOS.
Tak .?gromne powodzenfe skłoniło pewne osoby
bez skrupułów do posługiwania się łudimi, no~
szącymi t.".kie same lub podobne nazwiska, azeby
wprowadzić do handlu kakao w proszku w puszkach błaszanych, opatrzonych etykietami podobnemi ną. og6r dt:> etykiet prawdziwego Kakao
Van - lfoutena, a to celem wprowadzenia w
bła,d publiczności.

matego

przy kupowaniu kakao zwracajcia
góln~ owagt na firmo naszą

też

sz~

C.J. Van Houten Zoon
VVee~p -HoUande
zatwierdzoną

I na

przez departament markQ
fabryczną

,,........._....

.
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wszelkie

zaś
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inne odnucaJcie jako falsyfikaty.

N

IWSTYTUT D· " , K/tł'TO~/t,
Spec.jalisty

cłioro l

skóorych, wrnsow, weuerycznych i moczoplelowych

,ulica Krótka
Leczenie pr.o
(~reby skóry

(św1e!ba,

n

4. Telefonu

}Ił

ienlami Roent ęna, światłem
i . wypadanie ~łosó ), prądami

19-41.

172

o o

Finsena i kwarcowem
napięcia
w,aokieg

szpecących wlosów)i
Zabludowsk1eg~ (niemoc
(oświetlanie
świetlne kąpiele I gorące

bernoro1dy) elektrobtr (radykalne usuwanie
prot.
i pneumat,ozn,
••-* wibracyjny
Endo I cyatoskopja
kaustyka,
podług

płclowa),

(Usuwanie brodawek),

moczopłciowych„

organów

„

TE O H N I CUM „K Y FF H U SE RA" ·
w Frankanhausen w Niemczech 1
" •
~hln.

Budowa kolei Bud.own I lnatyt. polit,
machin rolołezych
WIELKIE LABORAT. MASZYN

Wa~ne
.-J4.

5u1Jon .Lacto

tanka sterylizowana homogenelzowana „Rozento~ ~
ki „Rozenłowo" z czystei. świeżej, gotowanej ~,~
Najzdrowsze i najppiffQie~ ~
. ~ ~ll>flłda.
.
żądać wsztdzie.
Uwagą: Wystrzegać sit potfrab1ań! K~ ~ WJDU8RIODJ piet
dukt iest zaopatrzony w etyki etę z napisem ,~·

°"•

P.l'IY kupowaniu należy qaczną uwagf zwracu.
Główny skład na Król. Polskie A. SunoHce. Warsza-.
szałkowska Jfl H9. Główny skład oa Łódt, Edm. ~

~-i-f

Dzielna Jli 80.

Elektryczne
powietrze. Leczenie syphilisu .Ebrlich-Hata 606•.
aobna oozekal ia.
a od ó - 6;
i - 2 i od 6-9, dl

Pn7~uje

IW!k. bMowia

~

ąozentowo•
z ekttraktu mlecznego posiada snnk bałjo011 mitlfllll> ~

Roentgenow ki

· Swiatloleczniczy

postł

dl&

11

ZNA-WCY I AMATO ZY błb1dki

przez Chemicz. L!Jborata•.
ES" uznanej
"AftJQUCff
Warszaw„ cesara.
.
t1'1

.tu za najlepsztt• Dostać można w
tabacznych w Warszawie i prowincji.
WADZE C

un1werayłe·
głównycfl składach

rl81 -20-1.

ORYCHI

!:Ir:::~~~~~::.- Rzezączką

(tryprem)

jako woiejacowlona, leczy ale tylko przez energicznie lłs!ałafitce qprycowule
a satem jeśli kt°.t to :t~:y. na zaws:r.e wyleczyć sic 1 tej choroby, uleca aic
ktery welłług świadectw ł obsecwacjl, lekar
na,cie s1pry- UrsETRYNEM
s icj w k.linikacb iest iatotnle pewaym środ·
1. Mozi;o••ł• '
:a
GO
' kłem 'flf waice z nerzączJ.:ą tryprem, oatrą I cb1·oałcz:~ oraz przy opla.
-da kobiecych . Do zupełnego wylcc&enia potrzeba 2 4o -ł flakonów. Ceua
flakonu 1 rb. 60 kop. bH przesyłki ekspedycja za zaliczeniem. Skład Gł6wny
)foakwa ~l~a Jall.l ianll:a. w domu Labiediewa m. 1f>. Adres dla listów:
łlloekwa W-DJ J• .M!>zgowoj, Reprezentut aa Roajc Poludniow-, Dom Han·
dlowy .J. Hasławaki", Odea, Pu.uk.lulca U
Spr~ we Wl&Jl'tkiall 8flek11eh i akłauch apteezayela w llo1kwłe w maauyal.e T•wa ll, JCełl-, I Spółki, K. Ennansa, G. Brunta Matejaena, W. K.
r277·0
i'errejaa l w,ianych składach i aptekach.

~
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~

; ~_

-~

.,.._„ .... „

~-

..

-„ ...

ZhtółYJRina

11

eła

:p~l~cych li

&lLZ.Y I PAPIEllOSY tylko a prawdziwej francuskiej

·-

Aptekarza J. Hnmblet
z.at • pnes ~ Lewaki Pe~

tenburskl r:a Nii 6816,
Zalecauy pr1u pp. Lebn.y 11: ale•
zawodnym alcutltiem jak.o środek
zualr.omlty w przypadkach chorób
dróg oddechowych, jak: katar

krtani. katar oskrzeli, katary
koklusz, kaszel. Pobudza
płu
łaknienie, wz111acnia orglllly trawie·
aia, a temsamem przyczynia sic
do ogólnego polepszenia stanu

choręgo.

mycia pny katdym flak.
Sprzedaż u wyłączn. przed-

Spotób

staw. na Ces. i Kr. Pol.

s. M. Goldberga, Warszawa,

Rymarska 6 0 oraz w aptekach l
akladaeh aptecznych

MARKI POCZTOWL
20,000 różnych, gwarantowanych
prawdziwych. Dos konały wybór
marek wysyła na żą,danie kole·
kcjoniatom a rabatem 40-60% od
wszysł.ltich katalogów: A. Wejs,
Wiedeń„ Austrja, ł, Adl ergasse

.ł.

Ku_vno, i ""'~wi&oe. mardL.

llillll 111111111
I INOWŁODZ nad rzeką PILICĄ. I
I
I

I

Stacja Klimatyczno-leśna, odznaczona na wystawach
h_ygienicanych srebnym1 i 2-m& złotymi medalami.
wśród luów Spaltklch. - lek..,,
slrlep 1potywnay, k-.plełe nec:ęe ł eiepłe,
p' anlao. )awn-teals.

!.et.i• mieszkania umeblowaoe,
apteka, re1tauraeja,

Szosa z stacji Tom1szów do samego Inowłodza ukończona.
Wiadomość u Adw. przya. Birencwejga Zielona 11.

1111

"I
•

• .
~

Rub. 60 aa N-ry 674 1133 1288 1621
2662 2968 ~998 3469 3~72 3507 3900 4299
ó34-ó 6009 7019 7931 8960 10411 1184(
13557 1498[ 15401 16154 16315 17344
18435 19121 19183 2094~ 210d8 21412

Loteria.

2508

4590
l.'.:óU6
1793:.:J

Staw~i z 1-go dnia ciągnienia:

w drugim dniu ciągnienia
11-giej klasy ioterji klasyczne1 Królestwa
PolsKiego, wyszły następujące główne
wygrane;
Dziś

40 130 83 91 214 '.R fO 80 341 63 66

n

81 87 421 41 56 500 12 1+ Jl 60.;·4.i 723 42 4il
50 6g SI 818 SI 918 68 7C 8U
I02l 84 1711 331 421 36 53 68 506 44 55
620 73 731 68 907 13 óó
2039 44 62 6ó 100 274 81 83 302 85 90 92
<ł67 % 602 2.2 87 2708 31 33 41 89 93 94 867

10050.
4390, 4600, 7496, 8678,

8738.

404 78 83 87 li35 66 9571 80 600 33
884 Y4!l 78

95 515

Między

„.

tańców

przy 11. Fołulnlowej
s.i..

OB

do Poniedziałku 11
Marca wląeznie: a

dziś

ZWYCZATNE
Między

pl•kn•, odhrieiou. un.:dio!IA podb1g nafnowszych wymagań techniki i
hygleny,

Nowy kure

Rozpoczynam

tańcó

do

H

*""*

włecHraJ11

0

Te~trów

szych art.

.

domość: Łódi, Pańska

A. PURMANOWA.

Pensjonat nad rzeką Pilicą. Opieka dla panien zapewniona. Wia58 od 11 do 1-szej i od 3-5 pp.
1735-3

LtICYTRCJ.R.

I. ZALC MAN
dyplomowany nauczyciel tdcó"'.
11błorowe od go<U. 2-ej PP• do 6 w i od '1
1883-3-2

tałoe

pAlerwTszoEn~~ch Artys::::;:ro: ~:~~::~:- n•Rep.
Ili

U~nf6w i ucaea.lce pHJjlllUjo COdlfCDllle cd godz. 71/2 do 11 Wlectorta
Z powei:aniem

ał dzlcłe I

CIA

aktAach,DwWwykoonanKiu

Inowło, dz.

I

innymi

Paryskich.

TYGODNIK ILLUSTROWAi'®Y.-Wypad!d ostatnich dni.
„SEKSTETT"

Zalcm ana

JU ts.

15012 33 63 114 64 261 303 ló 34 43 6&
4CO 5415518 4$ 79 657 87 ':J6 776 822 922 39 97
16Ul::: l'.JO 45 200 8 41t 312 20 48 68 410
~9 -+O 501 :.: ,1 ! 59 93 610 7u2 7 52 902 3ó 16959
17009 86 132 6b 28i 304 37 83 419 ó34
42 86 605 óJ Ą6 79 749 6! 64 848 981 98
1ti014 26 104 5i 62 218 75 811 317 71 92
18394 97 98 424 87 ól7 31 22 96 622 24 36 46
56 81 87 95 747 88 842 84
1>1056 71 92 143 85 252 68 84 800 4 2-4
42 80 412 194b0 ó8 5M 615 36 56 69 7a 811
18 3'..! 49 65 98~
20026 86 9l 147 50 97 209 79 476 502 79
80 87 650 89 708 3ó ~7 69
21004 32 21141 ó3 98 306 2.2 95 ~ 5'19
681 814 73 75 85 964
22WO 64 76 133 94 209 53 ó4 73 97 370
446 ól 67 81 501 9 40 622 111 72 22689 739 81)
91 843 45 63 69 82 90 940 81 87 '
23017 28 ól 222 54 99 3Yl 416 94

innymi

DralmEatTwAa-eh

Szl{ola

53

lOUH 96 l '.ll 30 42 S'.l 9B ::: l2 46 363 493
61~ 52 '7 64 96 97 760 61 810 23 83 92

zl

„•

729

~82

oc;ŁOSZENIA

Od

492 598 610 26

81 113 :lOO 99

11050 113 14 18 33 64 200 14 69 338 403
10 12 99 508 12 17 43 727 89 779 96 813 26 "82
r
942 70 86
6!> 977 90
12085 I li! 66 207 320 77 ł02 12490 li74
30fi7 143 236 303 32 3~ 432 63 81 510 18 672 828 53 68 806 32 47
618 66 77 84 728 55 56 828 qJ 66 84 95!
tal76 8i 249 ól 87 ~~6 S8 406 ~6 509 17
4042 li.078 86 209 63 311 84 503 634 716 616 27.57 700 96 827 43 64 89 979
26 &6 810 39 81 924 57 62
14018 35 43 78 119 14125 26 32 202 67
5067 76 163 70 .202 73 371 78 414 3 l 76 434 44 49 52 60 7B 559 63 67 603 24 66 777 9~
84 92 558 613 H 44 7 I4 5820 903 I2 51
863 87 908

4000 - 3232.
2000 - 17235,
800 - 15058.,
4UO 150 -

6011 48

7 IO 78 o~::? 82 966
iOJ7 56 óB n so 120 71 ::ns 25 57 :n4
43 473 Sf> &65 81 7687 762 8'.Jo :.1 <;;d8 60
8008 .:!Ol ll. 53 450 577 606 62 68 722
73 90'.l
9091 108 40 5ó 79 '.l05 19 :ł03 '>2 62 74

w lombardzie

D. Wałchowicza i Syna
w

sali miejscowej

I?ołudniowa
odbędzie slę

20.

1512 marca r. b.

II

(I

e

--1 .
•.

.med. Z. Golc

choroby skórne i wener.

ul~ Mikołajewska

16

Telefonu Ja 2060.

od .of I ~
God11 prsyjęe od 9 do 12
clo 'I l pół w„ W Nledsiele l śwl,.ta od
r&76 1Q'
9 do 12 l pół.

Specjalista chorób włosów. skór•
nych (piegi i pryszcze na twa~y
etc.) i wenerycznych (syphlłi~

Dr. S. Sznitkind

ul. Srednia nr. 2.
elektrycznością i mas...
Leczenie
1667-3-1

i dni następujących.
D.dś_

9-go marca 1912 r.

żem.

lelkla efektowne ppzedstawlenie Bierze
udział cała trupa i nowi debiutanci.
Nowoś61

Występ

IO Martinis IO
Jazda na trójce rosyjskiej i na
śpiewami. tańcami

koniaęh, połączone

i orkiestrą bałałajkową.

ze

-----~~~~~--~--~~~~--~~----

•

1Ja1$J;y

mlędqnarodowego

ciąg

zegarek ~~!kf~~ ła:~
drodze z Cegielnianej ó2 na PoZłoty

·

Stąrszy . f~c31:er
łudniową 5. Łaskawy znalazca O. Ł OKSZ Y N
proszony jest o oddanie takowe- Widzewska 10. Telefon S6 20-56
go za wysokiem wynagrodzeniem Akuratne wykonywanie wszelkihc
na ul. Południową 5,

kiemu.

u.

Wa tnie- eiynności f elczereK:ich.

1774-3-1,

Codziennie ezczepienie
ospy oohronnej 'świei'l
krowianką.

francuskiej

Serbja

H adache MADRALLI
Turcja

Ryga

Walka

rozstrzygająca

ZKO - BLĄNDETTI
::?i::zZBY
Tyrol
St11dent uniwersytetu
Wledeński~110

.ANONS; W niedzielE: 10 Marca 1912 roku dane bedą
2 świąteczne przedstawienia popołudniowe 9 godz.
3 wieczorowe o ~odz. 8 i pót.
Jak w wieczorowym tale i w po połu foi owym wal ki
1

· francuskie, · ·

qo Towar;zystwa Pielęgno·
y, ur Cholim" zaw1 damia ninie1ania Chorych
1zem, ze w Ponicłł~ła .k d. 11 i\.'h11•ca r. h. jako w
ar.ząd Łód7.ki

„

fOC,llJICę ŚOlierd

b.

b. pr.:ze:;a rowarl}IStWa

p. MAttKUSA SILBERSTE!NA

w połud 11le ~v
odl.J~ M ie się r.:it;1.1L:';:>"wo tltło~tJe o godz. 12.
s~:-:..t;;odz:.! priy .t-;a!Jlym Ryr!li:u fil~ 10, na które .Zr.lpr:i~za s1~
lm·1.rnych. ! ' rzyj~łciół ! nia;omyi:h.
1
/,

•

Dr. l. Klaczkin
1<1111 taatyndw1ka 11.
Syphlli1, skórne, weneryclfti.
choroby dróg moczowych.

Po171muie pod.. 8-! rano • od
wie~ ~la

pari. od 4.-5 pt
71 ! 3--C

IDr. REJT

Walka Pozstrzygająoq
Rakowit•
Strenge M. SILBERSTEDI -

poł.

połudn!n.

·AL I

. S.&iilllplon 'wiata

po

5-8

SCHA YIPJONATU

wAL KJ
DZI 3

Zaginął dnia 613 d~mski

od 8-Z po poł. i oG
:ł!t•;ł,;ł,,:f,:fl;@I~ 4Przyjmuje
do 9 wiecz., dla dam od 4-$

l>ożyc~~i

~r. Łu~~nja ~erer-~ erszuni
Choroby kobiece.

Srednia 5.
Sp.: Choroby skórne. wenerycz.
ne, kosmetyka lekarska. Lecze.nie 5yphilisu Salvarsanem ,,ER..LlCli· tlA TA 60C>" wśród-żylni e„
Leczenie elektryczno.ściia (elektroizem) i rnasatem wibracyjnym•,
Dla pań osobna poczekalnia.
Godsiny

pn.yj~: od

8-1 raao

I

od 4-1

wiec&. W lliedzieł'lt i hri.U 9-2 po p
Sapiński
Ulioa. Piotrkowska UU
Szkolna Nr„ 23. 5 - 9 wieczór.
przyjmnje otl 8 do 6 'PO p. W niedzielę
Przy1mUJ" umieHcza na hi- od godziny 9 do 12 r•no, Telef: 18-07
r112s o o
potekach sumy. Potyczający wynagrodzema nie płacą. 1691-96-1
l.horoby skórne, w1osow, (kos·
metyka) weneryczne, moczopłcio„
we 1 niemocy płciowe1• i.ee.zenie
SPECJALISTA
PJSAHZ
Salv111rsanem .Ehrlich·
S,Weintraub,Łódź, Południowa 6
Cliorob skornvch, waneryeznyab syuhilisu
tlata 60ó•
•
Wyrabia do rotnyell Init ytucji rzado.
i niemocy płc1owe1
r1945130
wych apelacje, prośby i t . p,
ulica POŁUDNIOWA N! 2, .

Adwokat Karol

Dr. L. Prybulski'

I

E. Szyldkret Przy
Akuszerya i choroby kobiece.
Zachod;1ia -36 . m. 7 takze wejśizie

Dr.

LEWKO~ncz

powroc1ł
syphiłls1e stosowanie

"

Prsyjmn[„ eboryoh od 8 - 1 rano 1 o&
4 - 9 po poł., paal• od !> - ó po pol
8674 o o

prep

ti06"

Leczen:e 'J le!<trycznośei ą 1. masa
iern W•tlracyjnym.

Zachodnia N:l 3B
:t Piotrkows1de1 3 \Hotel Polski)
od 9-1 , 0<1 ()·--f:l dla µa>t od ó-6
C.<Jdz. ;,nyj 101/ 1 -12 rauo i 4'1 1 -7 po
r, 1109 1 O
w niedziele oli 9 do 3.

Dr. R binowicz
CAROŁA,

CHOROBY
i

uszu.

3. .i;ialona

a.

NO.SA

.

w dobry ni'
Jl 1.
Magle do sprzedania1183-1-1
punkcie: Rzgowska

M
U!

poleca

Jest to środek wgpnlbowang, dz~
lłCU dobroczynnie I uznan~ przta
lenno ~ najlepszu

osobom słabym z natury,
szczupłym, wycień.:zonvm, chorym na płuca (tuberkuloza), anemicznym, chorym na serce, wyczerpanym
powaźn4' chorobą. Dzieciom skłonnym do gruźlicy
płuC", rachitycznym, skrofulicznym i słabym należy
Jwniecznie dawać BIOMALC.
jest przyjemny w smaku, i spo•
',
żywany przez najkapryśniejszych
nawet chorych w mleku, kakao,
zaleeany jest stanowczo

Pudełko I rb. 75 kop.
Do nabfłia we wSLrstkioli
Jepaycll spte Im.eh 1 Uładach materjałów a1tecsa7c1I.

Przd~e dl&
Królestwa E. KOCH I

Ogłoszenia ~obne.

zupie, buljonie, piwie oraz w stanie naturalnym, w
leguminie. Naidostępniejszy w cenie: pudełko wagi
~. f. 85 Il. i 1,, f. Ir. 50 k.
Żądajcie broszur i próbnego pudełka bezpłatnie.
Fabryka chemiczna Br. Paterman, Teltc-Berlin.

łJłepszof i

nafspokojnjefszej azęaci miasta Zittau poło-

ań s Jca 'Wilia

Pft:knie urządzonym ogrodem. zawierająca H pokoi ów, kuch.
1.e wszystkiemi wygod<imi, kąpiel, dużemi strychowemi i piw„
nu:znemi pomieszczeniami 1 t p. jest natyonmiast dJ <-!ll'zedania
Elcenle Wilrtośol. Bliższe wiadomości udiiela .Ąi{CHITEKT
w łiNR. ZlEGER, ZlTTAU i Sa. (Niem~y)
1804-0

1.

nia,

PIĘKNIE

MALOWANE PODLOGl

moie mieć kaidy, utywajac najtrwalucj farby lakierowej dQ ~
ług supelnie gotowej do użycia
lllldaje wyśmienity po1yak i
tchnie prin noc, Do riabyc1a w puszkach l i pt.!. f, 3 f. l I f,
REPREZ. i SKŁAD: .R I V AL I N• ł.ódi, Zawadtka 1:2,

RlVa
· , 1!Il
· Bf •

'

·

tani

1

dobry ze 'arek k1e1szonkowy mezk1 trwały

pla~ki c:eilszy nit srebrny ruhel znak un";1tej marlr.l

• VlNTAL• nagrodzo.uy wieloma

medalami, :i: prawdz we go
am<!rykalisklego złota z metalow_vm Cfferblatem; nawet sp(«
cjalitta nie odró~ni -od złotego 56 pt·. za 100 rb. Opr6cz plt•
knok1 cegarek ten jest najlepszej konstrukcji i nalm:ca si~ i
nastawia uszkiem 1-u na 40 godzin .RF.~101\TOIR" wy. rególowany do minuty 1 pon:czen!em piśmicanem na 6 lat,
Ceoa zamiast 12 rb, 2 rb. 95 k, takli kryty 3.ma i.oper·
tami o rubla drohj, damski odkryty 3 r, óO k. kryty !I rb.
6() k. Do kałdego 1cgark~ dołacrsmy cłarmo; 1) pancern11 ezllfowam1, dewizk•
1 trgot !lota 2) ł:ralok kinematograf lub ncbny
pozfacuy 84 pr. 11 ·ouver.ir•
~
woreczek :i:amszo'fl'Y ochranl11j11,cy zeP, 1ek od z~psucla. Adres: Warszawa
• TOWARZYSTWO WlLANo• 1-aiy poci. odd,z1ał. 64 Wysyłamy za n.liezel!iem
pocztowem. Z-a przesyłki: dolicza s:i: od 1 do 4 ezt. 60 kop.
UWMA; Elegaucld zegarek sreb1ny 84 pr. 1 trzema kopert, .Ankier•
mtald 8 rb. OO kop. damaki arobrny podacaay ó rb. 60 k, Dcwiikl siebne 84
próby, lub n•ugoldow• męzkie, damskie od 1 rb. 80 kop,
1082-3-1

DOBRZE -- TANIO
A NAWET BEZ

...

Tow. 11 Awtosił''

.HE {LlN.

-

..

Meble rozprzednm zaraz za
„ bezcen, wyjetdtając: 0(farnifur salonowy, tremo, słupy, ek·
ran, tualetę, otomanę, kredens,
stół, krzesła, szafę, zegar, bie·
Jiźniarkę z lustrem, łóżka z ma„
teracami, umywalnię, biurko, lam·
py, maszynę, cbrazy olejne. Piotr·
kowska 192 m. 5. 1789-2-1
ngielskiego udz1e1a słuc11acz
wyższych kursów w Lo~dy-

A

t

.

k•pl' moiaa tylko w firmie

~·

....'""'"

„.~

leatr „ijRAmA".

"";

aklad 2000

...

RALElGH.
'"""i~-~~~
Org.
"'-----.;;;:.::.::l~,....~-- n. S.A.,
TRIU.MPH, RUDGE·WI'l'HWORT
etc. de.

Ceny bezkonkurencyjne.
Rowery preeezvlnęj roboty
od ru. 79.

Rozplata na rewery do 30-tu
miesięcy od rb. 3,Sa miesięcznie bet zadatku·
Na motocykle do :.:4.ch m1esi<:cy.
Najwii;:kszy de111 ro verowy

The New Maison Ornrnnda"
''warszawa,
Oddział

Nuwy-Swiat N• 72

w ł.cdzl ul. Spaeerowa 40.

Cenniki bcx:ato ilusLrowaue

ręcr:na

Dłmia

1O.

64 front.
1782-·<l-l
aszy11~ A:l ::>111g1:~a o~ot! '·"owe
prawie nowe 1 maszvna za
16 rb. Piotrkowska 103_:_5.

M

1u1· ebic

żelazne

wJa:snego wyro<

l'J bu, naitaniei ni raty.

.ła1ew<:ka

25.

na własność dwuty 1 ~oj

niowe dziecko
Oddam

pki

Nailepsza pa_'ita do uhuwia

w 4-ch

kolorach. Ządać wszęuzit!. ReJ1rezen1ant na Łódź i okolice.

I. ŻoUaa:zeC<.

...onstan·

iJ!fliOWSka Nś ' 7"1i.

1711-4--1

p

l'/81-3-l

" rzejazd 6. p nm·

ROBITAS p

t
cuska świeżo przybyła
I
z dobrem świadectwem. ln•
teligicntne bony polki poszuki·

wane.

1779-3-1

------------pianina, nowe,. używane, gra„
mof1111y, n.iJtanh:J na raty.

Skład Ci1odkowskiego.

B

·p

B

"

D

D

D
D

3000
4

K

Szpitala

.§i; Piotr
FA" "~Z. vJ,„.:

~l2:..«<;-:::;.'l';;:;:...~.-= · · '·

ieńskiej

niechrzczone. ul. Radwańska 37,

SOURCE D

,,"ołon·a"

Miko~

1692-3-1

A

D

!!ztuk najlepsi:ych
w świecie rowe·
r6w I motocykli;
OR.MONDE

uży

M.ikoła·

jewska 25.
1695-3-1
para koni Jasno-s1wycłl miary
nie, patent rządowy. Dzielna
4'/, werszka, z dobrymi cho35. Kantrowicz.
1623-a- l dami w cenie 700 rb. do sprze·
załatw1am
· sumienme
· · dania
w dobrach Strzegoc n, poczerli11.
la Kutno.
lil8-J-·l
wszelkie sprawy handlo,ve,
pośredniczę przy sprzedatach I
1ac w Zgierzu 46 łoKci szekupnach, udzielam lnformai:ji łt p.
r?ki, 210 głęboki w tern slaw
PROGRAM od 1 do 16 Mar~ r. b.
po umiarkowanych cenach. Ofor· zaryb1onr I og~ód ow~c;owy d~
ty: Berlin, fil1stamt 68. Po3tla- sp:zedama W1ado.mosc: Łód&
Ellen Ridgr~y
gerkarte 143.
1453-4-1 \V:dzewska 231, m. 21• Zastae
Aogielaka lllbretka
<ijerznie tanio wyprzedaiemy mozna od 6 wieczór.
- Fredy t•Jarvood
piękne materjały na damskie
1755-3-1
suknie. Piotrkowska 128-13, potrzetme spec1ahstk1 oo dzie-M-lle Gusłi
1747-6-1
cinnycb sukienek, i bieliźniar·
a jego gimnast. scen11, w praoowni
-B-ez_w_a_r_u_n_k_o_w_o_6_l_a_t_m_o_t_n_a ki. Sklep damskiej konfekcji,
malarza
nosić garnitur ze „Skóry-an- Konstantynowska ~ 1.
Marka A milford
giclskiej", łokieć 50 kop. Piotr1776-3-:-1
Duet tranaformacyjny
-ko~ska 128-13. 1746-7-l
dwa place do sprzedaniu,
Le• trois Woodmay
o wynaięcia od l kwietnia
przy Pabjanicklcj szo;:.1e na~
7.nant angielscy ekscentrycy
3 sale po 20 łokci długie, przeciw 1taejl tramwajowe} „Woltówka''. Dowiedzieć si~ mołna
hi•r. Ernst •
13 łokci szerokie każda, zdatne róg Długiej 1 św, Bene<lyk,ta
i Je10 anakom!t,
gruppll treso wana ślusarnię, stolarnię lub t, p.
nycn mAlp
Pań. ka 8, wiadomość u gospo .. w re ustauracii.
17 ó5-~-- l
Er ii ka u.vintet 5 dam darzi:l.
1784-3-1
sklep
k.Olomalny
I nl<:tl!lt:I Clo
Splew, tańce i wojskowe ćwiczenia
obra okazja hatt w matycb
si;rzedania zaraz ul. Wspólna
i t. d.
i
dużyc11
resztkach,
wysor•
•
47110.
Radogoszcz.
EUen Potter
Kobieta strzelec
towany i zupełnie dobry po ce·
1712-6-J
nach fa&rycznych rl1 żna dostać s1ar13za panna do 1<apełus.1.y
HazdoDski
przy ul. Dłu2iej N;i 4 miesz 11.
Znany humorysta-autor. Uclubieule..
potrzebna zaraz. Szczegóło ·
ł6d:r:lr.iei pubicinoścl,
1173-10-1 we oferty skłaaac w „Kurjerze'
o wynajęcia urneł>lowane po· pod „Starsza panna".
Urania-Bio
1740-3-1
koje, przy ul. Szkolnej .NS 7.
AnglellkoPod wereud, będaie grać
17'12-3-1 rryll\O za 40 kop. •tum syl>e•
Schot,ko orkiestra}pod kier. Miss Fre·
ryjskiego i ryskiego solone·
o sprzedania zaraz p1ekani1a
da Rusael,
gu masia, motna dostać w modająca 80 rb. obrotu, ze
l sklepem i z urządzeniem: Wia- im składzie serów i masła,
domość jasna 10 Radogo!>zcz. Wschoó.nia 13. Cll. M. Wiener.
1608-3-1
1750-l-l
lub 2600 rubli potrzeb•
om murowany z oflcyllą i via·
ne na l numer .hypo.
cem w Turku (miasto powia ·
towe.) Sprzedam tanio lub za· teki; oferty prosL~ składać w remienię na plac. Bogdań~~ili Oi:1el· da kei i pod „w. W''. 1767-1-1
pokoje z kucl1111~ 1 1 poko:
na N.i 20.
rni)O-o-1
z
kuahnią, z wszelkiemi wy·
o sprzedania 2 szaty dębowe.
Woda ze tródh
godami,
jest zaraz do wynajęcią.
nowe. Wiadomość: Fracisz.
Ulica Mikołajewska !\i 102. WiaGRA1~DE l\ańska 58 m. 14, nowy dom. domość:
ul. Zielona .N! 8 w biu1752-3-1
rze ubezoieczeń.
1722-3-1
om z pla-.em !>~Xaó przy
~oy suucim:, :.can:, uoLo. pia·
trakcie kagiewnickim, pod laW VITTEL (FRANCJA)
sem, do sprzedania za 1500 rb. l tym: kupuj~ w tych dniacn,
Wiadomość u Ignacego Kowal- płacę po 15 kop. za ząb. Bału
Poleca się cierpiącym na
skiego, na .miejscu, 1'15'4--8-1 ty. Zawadzka 13-6 F1umańii<1.
PODAGRĘ,
1785-1-1
l]ortep1an w aoorym sta111e do
,
agmął paszport, wyctany z gmiKAMIEŃ MOCZOWY,
J.~ sprzedania. U'lielna at m; 6
ny Przedecz, pow. włocław.
REUMATYZM.
apusty 1 o;,;órkOw kwaszo- skiego, gub. warszawskiej, na
Sprzedaż we wszystkich aptenych kilkanaście beczek do imię Jana ZwierzchowsKiego.
kach 1 składach aptecznych.
sprzedania. Wiadomość: Łagiew1162-3-1
nicka .N226, w piwiarni.
'J"gmqt p<1szporc, wyuctny z<>m1_________1_0_4_3-_1_-..-.1 '-'ny MaldnOw, pow. turccldego,
BYLY FELCZER
ekq1 1 korespone1euc11 1;1eu11ec· gub. kal1sk1ej, na imit: Józeru
kiej, i buchalterii udziela ru- Skowrońs:<iego.
1771-3-1
Dzieciał~
tynowany
nauczynel.
Oferty
pro~
zagmąż
paszport,
wyaany
z gmi·
- w WAKSlA WIE.
szę skierewać d• administracj
ny Zadziem, pow, sieradzkie•
Kurjera. Sub. H.·L. 1749-2-1 go, gub. kaliskiej, na imię Woj·
Golański I-sze
R~~~~sk~li23
piętro,
inrneum malo uzywa11e, szez- dech~ Nęstarewkz. 1770-3-1
.Aku~·atne wyk.onywanie wszelkich czyn·
<!""'·
~·""

D

PIENIĘDZY

Stały

M

S'

TYLKO NA SWIĘTA
elegancki
odkryty,

Rosję

--

mało

sprzedam niedrogo„
Rybna 17 m. 1n.
1786-1-:L
eble z trzech polw1 sprze<
dam tanio, byle za.raz. Ził"
chodnia 29 rn. 7. A.
1788-2-l
aszyuy Sin~erd nowa ru[)li 18,

W, BORMAN Wa•stawa,
Ollinielna 18.

··LC

przedstawiciel na

się świece

ANUZOL.

BIOMALC,

Główny
WILNO.

do szycia

M

to, że BIO.MALC nie zawiera żadnych domieszek
i jest naturalnym środkiem odżywczym i wzmacn.aj44eyrn, wydobytym ze specjalnego wyborowego słodu
Jęczmienne~.
-Właściwości lecznicze BIOMALCU
tworzą się naturalnie w czasie dojrzewania jęczmienia
pod dobroczynnymi promieniami alońca.

BI

aszynę
waną

Jezus L

PS : ~· 11ośc1 fclcz11rsk1ch.
1763-ó-1
:;
Codz ennie szczepiente ospy
~...~~ ochrcrmej świeżą krowianką.

L

long, wystawę fryziersKą sprze~am tamo. ~ariewska ~?u fryz. _...__+.....&..A..A.
1era.
11.).">-3~1 ~--~'4P4:'

