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Cena

•

Dziennik polityczny. sDołeczny i literacki.
Piątek,

·

dnia 22 marea 1912 roku.

Redak4)ja ! admjnistracia "Nowego Kurjera lódz
Prenumerata w Łodzi wynosi rocznie rb. 6, pór~
~· mieści sie w lokalu przy ul. Zaehodniej 37. · 1 rocznłe rb. 3, miesi~cznie kop. SO.
Interesowani do redakcji zgłasza<! się mogą o\! ·
·za odnoszeni~ do domu lub przesyłkę pocito11 do 12 w południe i od 6 do 7 wiecz.
i Wił dolicza sie 20 kop. miesi~cmie.

Cena &fiłoRell: l·sza strona SO kop. za .,...,.
tlił> 1ego mi.:łsce, nadesła11e 58 ltop•• nekrologi i re.
!damy 15 koo., ogłoszenia zwya:afne łO kop.
ogłoszenia 11/, kop. za wyru.

o.-.-.

~ Za prLesyłke

zagranict: dolicza się 60 k. miesięcinie.
Zmiana adres11 20 "op.
TELEFONU Nr. 253.

Administracja otwarta od 8 rano do 8 wieczór.
Adres telegraficzny „t.6111 Kurjer•.

Ogłoszenia zariałejscowe:

I str..SO k<>p., reklamy 1,.
jego młef c•.

20 k„ zwycz. po 12 k.za '#iersi petitowy'•1b
Rękopisó~ nadesłanych redakcja nte zwraca, za artykuły niecn11aczone z góry c:en11. l'tooorarjó\V ad1ninistracja wypłaca!\ nie b9dzle.

w Łodzi Biuro ogłoszeń .Promień", Piotrkowska 81; w Pabjanicach A. Wadzyński. Zamkowa nr. 23; w Zgiertu: Al. Bielas, Poczek. Tram. Nowy
WYŁĄCZNE PRAWO pnyjmowania ogłoszeń w Rosji, za granicą i w Krói. Polskiem, oprócz t.odzi i okolicy, odda119 jest D!>:oowi Handl, L. i E. Metzl i S•ka.

Agentury:

Teatr Popularny.

Dzi6

Jutro

wiecz;

popoł'.

ariete Jł el en, w.
•

SALA KONCERTOWA Dzielna 18.

-

W

tobotę

.

Oblężenie

Warszawy

~=·

SobOtki

we llebiuły.
pół

d. 23 Marca 1912 r. godz. 8 i
siódmy

wieez.

W

niedzielę

d. 24: Marca 1912 o god z. 8 i pół wiea.
osmy

WiQlti Koncert . Sy:trnfonic~D.Y ·.

arszawska Orkiestra,.)Symfoniezna

.!Jlii>'~,...,m,·Il>-: Zki•ł..,,,a

Só

r!epfa )

Birn1Ja111

a ...

IWUCO

P

tSkn'./pelt "WłnlscJZ

Bilety nabywail moi.na w Sali Koncertowej Od godz. ll ·-2 i od 4~ wi~.

~~~~waldsehlesehen
Ządać wszędzie!

••
••

Sklad

TELElłON

główny Pańska

;39.

•

wspaniałe na
większą radością mnie

I kwiaty

· Lecz

Kieliszek Szustowa Koniaku~

im zaszczyt podać do wiadomoścJ pp. członków, że w sobot~ d. 23
o godzinie 9 wiecz. ·w lokalu Stowarzyszenia przy ulicy Długiej

b. m.

Roczne Ogólne Zebranie
to,

Uwaga. Zebranie
zwołane w Il terminie, w myśl § 64
ustawy, będzie prawomocne bez wzgłedu na ilość przybyłych.
-

m

FnlJj
llill

~"'~g~~~~

NAJSKUTECZNIEJSZY SRODEK
usuwa

piegi, pr,azcze,
·~o••,

opaleniznę,

czerwono•ć

twarz,

i wazelkie plam,

ao

1a;;ła .

twarzy

wynalazku aptekarza

Niwińskiego.
Ola ~pia 11~l1do1!łłct1a, kaida pad 1łko
aęałrzr„ jut w pl1mb1, na której znaj-

Jaw.&

daja lit li9
1przedaż

Jan
i

Czas

św.

Ducha

Wiedeń

'-łł

i nazwiska wynalazcr
Niwiński.

w aptekach,
,

prawdziwy tylko z apteki

składach aptecznych

perfumerjacb.

odnowić
prenumeratę.

tlZls lejszy numer składa się
z 8-m in kolumn.

Kalendarzyk.
Pilltek, d. 22 marca 1912 r„
Dz i ś: Katarzyny W.
l u t r o: Nikona.

oświaty klas
rze11,ieślniczych.

l!!il

I

a tak nie trudno bedzie
własne ścietki postepu.

udeptać

sobie.

•

I

słu

i klas przemysłowi oddanych sł0o>
kwestja oświaty naszych ręko
dzielników i t>rzemysłowców. Wiek u..
biegły zmienił nam stan rzeczy nie do
poznania. Naprzód ruszyły umiej~tności.
naprzód szkoły, naprzOd p0ji:cia, na•
przód odkrycia, wynalazki, uproszczeuia
w pracy 1 myśli, - ałe najszybszym
krokiem poslly rzemiosła i cały wogóle prz~ysł rekodz1elmczy. Rządy i ludy
podają tu sobie ręce i , 1ak klo może•
kładzie cegiełki' do podniesienia pozio·
mu wszystkich bez wyjątłm warstw spo-

wem -

li Kwestja
I

Wzajemnej ·Pomocy
Pracowników Handlowych m. Łodzi ·

r19t&;-2-l

jedną te spraw pierwszoru:dnycb„
krzaku,
goiot,cych
zarówno sumienię. jak i mtl•.
zawsze .prze[nika terjalny byt nasz, jest sprawa prze"?""

11-16.

Zarząd Stowarzysze~ia

m

*

Uwielbiam niewiasty, śpiew lubic:·słowlka

~~~~§E.~ą

I·1z;y~;~j~~

Ryn•le

jaki jest stan przemysłu naszego,
jakiem jest wychowanie i wykształcenie
naszych klas roboczych, o tern mniej
wM:cej wiemy wszyscy potrochu. Pod

cywilizacyjnym i moralnym względem łeczeństwa. Zaczęto l id reformy ' szkół
jest to jedna z najdotkUwszych ran na- · elementarnych. i.his !:it:l~oły elementarne
szych; wiele nam jeszcze potrzeba, aby w Anglji, Bel1:;.1i~ ~1emczecn i Szwajcarjf
dorównać jeśli już nie czynem, to przy- Sij arcydzieła1111 µraktycznosci.
najmniej dobremi checiami przemysło
Nie ma dziedziny życia powszedniewej oświacie Niemiec, AnglJi i Francji.
go, nie ma sprawy tal< małej i niepo„
jesteśmy społeczeństwem uposażonem zornej w życiu człowieka pracującego,
wcale nie gorzej od innych pięknym i której by nie ulepszono na korzy~
szerokim darem przyswajania sobie o„ młodzieży przemysłowej. Skoro dziś
:woców cywilizacji; jesteśmy społeczeń·
stwem, które adYby zechciało, mogłoby
pójść w zawody z najlepszymi Europy
pierwiastkami. MySląc o społeczeństwie
nasiem, i:efleksyinie nasu.wają się słowa
Czepca z •Wesela" Wy:spiańsldego.
„„.dużo

by tuż mogli mieć.
ino oni nie chcom chcieć"!

jednak zaczynają odzywać się już głosy,

jakoby z pretensfami do szkół elemet1-"
tarnych o większą pomoc w nauce. te>
ten szkoła zanotować pOwrnna
jako napomnienie, jal<o bodziec, że 1.jej
także spać nie wolno, lecz przeciwnie

fakt

starać

się

powi1t11a wszelkiemi

siłami

wskrzesić nowego . ducha sprężystości i
checi są iuż większe postarać sie· dla szkoły o ludzi„ którzy
, · niż ongi„ poped jest i to na razie musi by w niedołęztwo i martwotę dotydl•
nam wystarczyć. W tern położeniu rze- czasowego wykładu umieli wlać krople
Dziś c prawda

czy powinnością

jest

naszą podąiać e-

dobrych chęci,

kroplę pożytku,

zm~słu prai<tyczoości.

krople'

neraiczme, trzeźwo i ochoczo za tem
mnóstwem zna. emltych przykładów, ja.
Paehową łnstytuc)ci żadna szkoła
··kie nam zagraoka z siebie daje setkami, elementarn" byt nie r.H„:·_, ale moie i

.

NOWY I<URJER ŁÓDZl<J - 22 marca 1Q1! roto.

2.

całej otrzymanel

· ·u z przełożonym łeb prze~ozoną,
.
d tego ' 1· ak nosić
. ~1fi:1 zebrania te nie przeszkadzają le l< .
'powinna być przybytkiem, w którym by szą nauke swo1ą o
4
dzieci znalazły grunt stały, pewny, rze: wodc: i dla pani pryncy_pało;-ve, chod~1"'.
teiny-naukę prostą, podstawową, ?be1- po sól i pieprz, iak p1eczen obracac I cjomŻv razie uznania działalności ko::ni·
.
tetu rodzicielskiego za szko~llwą,. lm~
. " w sobie cały zakres wiedzy dzieci piastować?
mu1ąc„
ć nam
tor olm:gu naukowego zaw1adam1a
.:
4)
czy
jest
kilku,
wyraźnie
.
tul~{~
praktycznej: nauką zdolną stworzy
nistra
oświaty,
który
ma
pruwo
zam;
ludność przemysłową, której żadna faza pryncypałów, którzy by p~zyna~mnteJ kania lwmiMów.
pa1ę rRt.Y do rolrn raczyli _zająć się .opostępu nie zaskoczy nieprzygoto~a~ą,
sobiści! nauk11 swyc'1 u~zm i wyłozyć
nie złamie, nie rzuci na pas~we msk1~~
•
-i prostaczych namiet11ości, me opuści im, ten lub ów punkt przyszłego fach U.•
tę lub owc:i zasadę ' procedurę pracy
1lie pozbawi tak łatwo byt~. .
Nie jest rzeczą konieczną zmnt~ i ·
. W izkole elementarne1 lezą zarody
t:.zyć
czas nauki przy warsztatach a me
przyszłych generacji, zarody bytu ma~szczuplać
zakresu nąuki w szk~le? W
terialnego zarody handlu, prz~ysłu,
Wobec zarzutów podniesionych ~
·'postępu ~ słowem: zarody potęgi I d~- ten sposób znaladby si~ właśme. punkt ras11? potskiej z powodu znanych kom
wyjścia i pojednania dwuch iPrzec1wnosbrobytu materjalnego.
.
Planacji z rządem prus1dm o ordynaq~

ków od

pruskiego ~umy prz':Zna<

czyć zamierza na cele _uzyteczności ~u'
blicznei, resztę zaś pomieszcza w ~~ła~
łbch Banlrn ziemsldego w Poznamu •
aświadczenle,

mowa Henryk

o którem powyteJ
hr. Potocki złotył pl~

mienni.: zastrLe~ając:, że co. do przeznaczęści na cele pu•
bliczne cel ten zostanie oznaczony pe
poroz~mien·u sic: hr. P?tocklego z gro„
nem osób, cieszących s1e zaufaniem pu..

czenia 'wymienionej

osprawę Rydzyny.

'.?

rządu

po potriacenln wydat<

b\iczoem, lttóre na naradę zapro~~· .

-v-

Szkoły nasze

nie

na ci: szkoła kszta.łciła by ch~opca

wystarcza1ą

potrzeby przemysłu. To fakt, którego
na razie usunąć nie motna, ~o r~torma
·tego rodzaiu nie jest rzeczą 1edne1 dp~y
Chodzi więc o to: j a k z a P e ł n I ć
luk~ dzielącą szkołę
,.elementarną

od
po.,.
l r z e b h a n d 1 u I P r z e m Y·

.a ł u.

łk

w 12

roku i.ycia kończy sle ca o-wita edukacja chłopca w całem tego
$Iowa

znaczeniu.

przypo 15 rok życ~a,. a pryncypał miałby za to do czynienia .z ucz·
niem roiwinii:tym należycie, z cl~łop·
cem w sile wieku, rozumu i kwalJłika·
cJi naukowej!
naj:nniej a~

Jeden z. uczestn_ików

Sztolne tomit~t1 o~i~tuńcza.

jałne

uiupełniajqce

•·

zm1ema1ąc

.

ne ~ozporządzenia co . do tworzeni~
po szkolnych komitetów op1ekuńcz~cb ro
.
rzemieślnikac l, mających lat 30 lub 40, dziclelskich przy szt· ołcd1 redmch.
nr-A.~ ..... "'"''"'..-h rir7eojs6~
orl!al1l-l"r
' K:ł !';kQii.czv.ła ~ie
z 12-vm
łilKftglS' tz18wiekar 1aka 1<walif1kacja? ja- aącego i zast~11cy w komitecie odby„
ka twórczość i pomysłowość? jaki po- wa~ sie mają po egzpminąch rzeiśc·°"'
"'itep? jakie korzyści dla niego i dla OM wych i wstępnych, nie później 1ak do 15
września.
gółuP jaki zresztą sam żywot wśród tak
Po określeniu licaby uczniów w
wiell\iego mroku ?.•.
szkole, przełożony lub przełożona za~
Narzekamy na niesłowność i nie· wiadamiaią rocli1ców 1 o.piektinów o zeCzegoż spodziewać się możemy

-xów, na wrodtoną jako~y skłonność do
. nieporządku, gnuśność, mepunktualność
i tym podobne cnoty hottentotskie, lecz
jakże wymagać możemy od nich, by
byli wzorami ludzki e1 i fachowej dosko-

nałości,

coś

kiedy ci ludzie nie

podobnego

wiedzą, że

istnieje nawet.

(Ewen.

watne wyjątki służyć mogą jedynie jako

czyonik, potwierdzający ogólną regul~J.

w

.Uroczystosc1" takie odoywały sii:
w lecie l8ó8

ku1turalne1 Anglji ieszcz:e

roku.
Czy! nie

może być rzeczą motłiwą,

-o--

w czasach, kiedy trony sie chwi~icłt
a królowie tracą swą moc i wład,zę, J~~
jeden panujący. którego potę~a met. t
że sit: zwiększa i rozsz.erza nad w1a
cały, lecz często graniczy z
espo-

planaq1, c · · ·ne~ó~ał ~-1 „P~~s~~ pulski~h

tyzmem.
Owym wszechpot(!żnym władcą, _owyk ~
•
st"ło
nowym despo t ą,
.„
.si•„ •Dziec
i tk'o •

jeoo resti<5e jest obecme tak w e im
ieb słiwna pisarka szwed~~a •. Ellen~:r·
nie zawahała si~ ochrzc1c wiek .
~
.
Wieku Ozie ka•' tak Jak na
mianem • . w·1ek XVIII " wiekiem Lu.
zwano ongi
dw1ka XV".
·
·e
ł

db.

celem

z

pewnością żaden panu1ący. mz
gorących. tak ppwdz1w1e .

tak

~er~:ra płynących bołdów' jak .obecme
· 1 •
Minęły te cza·\\ !uedy r'?':
na· „ Dz1<;c
rn ·
.. .
.
odnosili
dz1ce z surowosc1ą I powa.· „ .

Powodu nadzwyczajnych za1ęc Dumy,

z ·

dokłaane~o obe~nan.-1

moze
.
decvz1a
się ze szc1.egotam1 sprawy,
J

i:i

uJr•

stąpiła dopiero 15 b. m.
.
się doń· obecnie są s~cześhwy'!11,
~
Przy udziale członków kół polskich . c 5 ( za najniższe 1ego_ ~ługll.
Dum ' Rady państwa i po wyczerpudziałem dziecka, nie myslą. o mczem ~n
naradach powzieto uchwale,

jących
·uż

kt~·

w telegramie krótko zakomum-.

~i!aliśmy. Dosłowny

~:o p~ekonani, że szczęsc1e v.:mno.~y~
~em odttładając na późnie1 troskę z~ob~·

tekst uchipalooe1 nia zeń ~ąJrego i rozurąnego C'Z on a
społecz 0 ńs\ wa.
rezolucji, brzmi jak nast~pu1e: .
Członkowie Kół poselskie~ w RaTe adorację, to ob~cne śl~pe ~g;

dzie ·państwa i Izbie państwowe), 'm~ą~
sobie nowierzoną przez hr. HęnryKa
tockiego do zaopiniowania spr~wę r~':
chowania sie jego w _docllodz~mu adu
swoich do Rydzyny I zawarcm u
•

kf

ktorego mocą Rydzyna za su~1e odp~aw„

11 "' 4 I pół mujonów mare•~ przeształna
"
-, rządu pru::.11u ego' . po wys U•
własnosc
,auilf sn.rlf w.mdiłó • uorze:m10 W tvm

danie się dziecku nazwali ant1cy b by's
baby's subjection• lub lłt e
a
worskip• •
·
id ·
Poza rodzicami i lcrewnym1 w ZI:
m również zwart<i falang~ lekarzy t
y . . tów u których rozbudzi~a . się
hy<J1en1s
•
· . ·
w6J f1zy·
tro~ka o tdrowie, życie i_ roz . +ułko
•
~1
dziocka 1 to me •.J
cmy 1 urn ;ttO~Y-,,,_ ---· ~„y,~m 1 serdeczni\ opieką rodziców. \ecz i dziecka
pozbawionego zarówno serca rodziciel.
skiego, jak i materialnych środków. Dla
nich to pootwierano ochrony, szpitalild

6f-.,.;;;n , Cu a: lt:PUJC.
1) Hr. Henryk Potocki, wchodzN=
w układy z rządem pruskim, nie jako
agnat, ale jako jeden z sukcesorów ało·
djalnego majątkµ po ostatnim ordypacie, bezpłatne ambµlatorja, dla nich otwodQb{<>czyfane
w niczem zaszl<odzić nie mógł agnatom, rzono zagraaicą oddziały
11
którzy praw swoich do ordynacji jedy- nazwane .Kroplą Mleka l dostarczające

braniu. l)o waźności uchwał i wybo- nie z mocy aktu
ttczciwołt; niedołęstwo i partac~wo murów potrzebne są , rodziców i opieku· mogli i mogą.
rarzy, cfeśli, szewców, krąwców i t. p., nów.

a narzekając powołu1em:v sie czemprędzei n.a zagranice, do emfatycznych odezw na charakter naszych rzemieślni-

te~~~~k

hr !-'oto ' 1, ZWI Cl s "
.
w .l{idz,e „nstwa i .w Dumie ~- r~zp~
trzenie warunl~ów leJ twmµlat"acl~ I t:go
opinjowame, o Ile 1ego z ytu
może spotkać zarzut.
Uc21eń w ten sposób przygotowany
Sprawa ta już była . pr~edstawion~
miał by być później przemysłowcem Kołom i1a początlm ses11 ciał prawo
~ JOa4em tego słowa znaczeniu :-" rze- dawcz.ych v rolm zeszłym Koł~ wyz~~łv czterech referentów' m1anow1_;..1e
ieślnik1em
biegłym,
samodzielnym,
czy 6 . Chomińskiego 1 Euwarda Chrza·
m
im
za•
twórczym i postępowym w swo
vao1wl -~~ie >o z Rady państwa i panów Ja•
n ::. i,; •
•
Dumy do sz~ewodzie.
rońsitiego 1 Zawisze .z
Rozumieiąc iz człowiek, któreg.o gółowego rorpatrzenia sprawy.
.
'
1
•
c1a
U
1wńczyh
oni
już
d~~no
swo1e
nauka zakończyła sie w 12 ro<~ zy .
· .d ·
cz<>sc1
"
.zanewne
"
nie przyniesie nigdy poźytku am s~b1e, badania, ie na1cze po

Kiedy świat cały, kiedy inne steny
„tlłepotrzebujące nieraz nawet tylu _spec·
i.Inych i l?raktycząych wiadomości, co
ani swemu fachowi, ani ogół~w1, .:chłopiec, mający zostać krawcem, śl~
rzucam myśl powyższej modyf1k.aci1. z
sarzem, malarzem i t. p. ksz~ałcący. s1-:
wiarą, żo trafi ona na odpow1edą1ą
do lat 20-tu i dalej nawet, kiedy wiemy
wszyscy z Cl.oświadczenia włas~ego, te glebi:.
Or. J. Neumark.
nauka, mająca ponieść rzeczywisty pl~n
pracy zaczyna sie dopiero P ~ u k 0 ncz e n i u nauki elementarne) i słowem~
kiedy cały niemal ogół wyźs~y ksz~ałc1
swe dzieci aż do pełne~o ~1e~u doJ~za
łości, to dzieci klasy prac~~ące1 '' koncią
paukę z 11-ym rokiem życia, a potem
W d .... 0 nowe przepisy minister·
\V terminie iamyka się dla nich na za·
Y „„
· · · · e dawwsza księga nauki.

kydzy~ską,

Dziecko.

zdrowego mlęJta ubogim dziecJOm. J.;ecz
nie;edoi lekarze zajęli sie gorąco sprawą
.dziecka•,
wielu wybitnych pisarzy, za·
2) Hr. Henryk Potqcki nłe uwła
W razie nie zebranja się wymaga- czał obowiązkom obywatela polaka, kie· częło pilnie studjować te maleńkie dpnej licżby osób zwołu1e sie drugie ze- dy wobec niepewnego wyniku ptocesll szyczki i śledzić rozbudzanio się stopniobranie, ale także przy udziale nie mniej mi~dzy nim, jako jednym ze spadko~ we. a tak wielce ciekawe, ich serca i
iutehgencjr. Wśród na1wybi1niejszych.
jak 'I, rodziców i opiekunów. Nauczycie•
le szko~y, ·w której kształcą się ich tiierców ostatniego ordynata a rządem którzy z miłością oddali si• tym studjOm
dzieci, nie tracą prawa do wyboru na pruskim, roszczącym sobłe prawo dzie- wy011cmć
należy:
braci Marguentte,
dziczt!ma po Komisji Edultacy1nej, z bra•
członka komitetu; rodzice kilku uczniów l<u wyiegitymowanych agnatów, wszeał Andrzeia L1chtenl>erga, ł:i1otra J\1.i1Je.
lub uczennic ma1ą prawo do jednego w układ i przypadajijCa 11a niego czt:sć
Dziecko tegoczesne stało się równię!
glosuN.
b . h
d · · k"
el\w1walentu, wyrównywa14cego mmeJ pnedmiotem poważnych badań psyche•
a ze ran1ac ro z1c1e s ac 11 prze„
logów i pedagogów; zro21umiaoo bowiem
dewszystkiem dokonywane 1 być
mają Wi~cej wartości Nyazyny. ma ~yskłAć. że
ta maleńka istota jest typem odrębnym
3) Fundator ordynacji w statucie
wybory czwnków l<o1nitetów z pośród
niezmiero{e
ciekawym przez ewolucje.,
rodziców uczniów w l\lasjłch posz<;le- erekcyjnym przewidywał możliwość wy- jakie przechodzi zarówno jego drobne
gólnych, 1 w tym razie wybory ważne gaśnięcia linji agnatów, uprawnionych ciałko, 1ak umysł i serce. Dziecko bo·
są ty1ko przy udziale 'la rodziców 1 o- do dziedziczenia, i w ym wypadku wiem 1est rodzajem delikatnego szkicu,
ptekunów; w razie nie Llojścia do skut- przekazywał ordynacje rydzyńską Ko• z którego powstanie piękny lub brzydki
Im zebrarna w danej k1as1e, me powstrzy• misji Edukacyjnej „ala formowania po. obraz, żale.tnie od wychowania. chara.
żytecznych i przydatnych ojczyznie oby·
muje to wyborów pr;;eWuuniczą"Cego w watelów•.
kteru, zalet duszy i serca. Jest ono
kom4te~ie.

fun<lacji

pg.szukiwać

zarazem tajemniczą, istotą, pełną bez„
Po zorganizowaniu . komitetu rodzi·
jakkolwiek cel ten w obecnym cza- wiedne radości i wesela zycia, dajcacej
mych rodziców, przeałuzyć czas nauki ci~łskiego w szkole, wybory oa prze• sie ściśle w myśl fundatora 11skutecznio· nam, ludziom przepo1onym goryciami i
elemtmtarnej nawet aż pp za dątychcza· wodniczącego i zastępcę adbyć ~ ię ny być nie może, w wypadku zaś gdy- i:p~vouami, cudowne 1Vidowisko rozwoju
sowy plan szk(>ły i pozwolić młoctzie- mogił tegot doła z pośród zebra· by jako substytut Komisji Edukacyjnej duszy Judzkie; mesJ<alaoe1 życ1ew, obia:-

nn.-et z pewnemi korzyściami dla sa-

w posiadanie ordynacji weszło kolegjum
szkolne w P.ozr.aniu, zamierzony przez
Na pre?esa lub zastępcę prezesa ko· fundatora cel w swem wyimnaniu poży·
U i 15 roku
mitetu rodzicielskiego
wybie·
Owszem jest sposób, jest punkt rane tylko osoby z 'NYiSzem - wylcszał tecanym dla społeczeństwa polskiego
staćby stę nie mógł; 1akkolwiel< hr. Hen·
wyjścia dla obu stron - tylko oczy- ceniem i .wyznania chrześcjansloego.
ryk
Potocki prawa swoje do Rydzyny
wiście ze S2kodq osób trzecich: ze szko·
Wybranych członli.ów lmmitetu oraz
ży korzystać z dąrów nauki

życia?

nawet

po nych.

mo1ą być

Nasze zadaQie jest przewodlllczącego i zastępcę za1w1erdza zgłosił .•»ejako do on~ynacii, ale jako
do majątku al9djalnego z tytułu sul<celrnrator okręgu naukowego.
SJi po ostatnim ordynacie, to jednak i
Wybory dokonywane być · winny
1) czy konieczną jest rzeczą, aby przez tajne głosowanie, przy1em wyl.Jor w tym stame rzeczy Ryaz,;-ila cał:!mwicie
chłopiec siedział 6 łub 7 lat przy war- prezesa i z.as1ę~;cy wynrnga bezwzgl~dnej cnaraktcru fundacji społecznej utrnc1ć
me mogła i intenqe fondatorn, i\tórym
sztacie jako uczeń?
w1ęi~szości głosów.
lu zreali.wwaniu s.e stanęło na prze..11'2) czyż nie wiemy wszyscy, że uPrzewodniczący lub zastępca prze. koazie ii tylko poiltyczne „ołoż.euie
cz~.ń taki w pierwszych i ost~tnich dwuch wodniczącego w ko1111tec1e z upoważ kraju, i w danyRl wypadlrn us.. wnowau.::
nienia kuratora okręgu. mogą asysto- byc winny w sposOD1e na;lepieJ i uaj·
latach swego terminowania OiC2:~go uo- wać przy egzamin~cn
na wytrładach w
1
DllżeJ ocJpow1ada1cicym cćlow1, Jak, SOl)je
wego się nie uczy?
li.lasach, iei;inakze bez pnuu czyrnenia fuuualur orJ>' uaCJI 4'łvżyl, co uli przei;
3) czy jest konieczną ł do przysz„ . jakichlwlw1ek uwa~.
tieuryita hr. Po(ockłct"O vrzyzoau-; Z~·
lego fachu ucznia tak nieodzownie po·
Zebrania komitetów odbywać sie SlaJe 11 JłlK oswładcza, wykonane bQdz1e
trzebna, rze~.aby uczeń zaczynał 0,ierw- IUO~fł w gmachu szkolnym. po porozu- w leu spo~on. ie Je<l.tlil t.r~a ~zęśt
dą pryncypąłów.
takie:

wiaJącej siQ w całej swej czystości.
nieswiadomości i niew1n11ości. .L>ziedto,
to Jutrzenka; wyłaniająca. ~ z promionnym uśm1ecnem 1 kołysek i gniazd-"
'mówi poeta.

To też niema bardzi.?j wzruszajia~
widvku, jak śledzenie za rozwojem
dziecka, gdy n:epewny grymas imienia
sie w uś;niech, szczebiot w dtwięk.
dź,vi~k w słm·:o.„ gdy te małe bezwła
dwe ciałko powstaie :ado nie i staje sii:

tryumfującym wł~ . ~ przestrzeni ••• kiedy
malen. 1e zerduszl. ::> :zaczy11a stopniowe
rozumieć i c::uć 1 kochać serdecznie,
~r ~ wedłt1g µ5ychologów, w dziecku
ser:e rozw•J-.1 sie 1:ader wca.dnie i za•
zwyczaj 1est nadmiernie wrażliwe. Dziecko
kochii;4c1 bezwii::dnie pragnie miłości i
pieszczoty i wszelkie obja.vy gniewu lub
obejętności od.czuwa bardzo silnie. T<t
t · liiedy świat ~Ciii.Y z~nócfł uw~ :i

NOWY 1'Ul<Jt.K ŁODZ.IH -

te zajmowali oczywiście tylko bogacze. rządowej dla towarzystw, mających na
natomiast zajmował już od wie- celu wspomożenie osób, zwalnianych >
czora dnia poprzedniego wszystkie ulice więzień (patronaty). W myśl projektu._
sąsiednie, ucztując pod gołem niebem,
stowarzyszenia te ~dą wolne od róŻ'
Gdy o świcie uka1ał się na miejscu nych opłat i podatków. w określonych
kaźni delikwent witały go dzikie o- zaś wypadkach państwo będzie im udzie...
krzyki tysiącznych głosów. Tłum zaspa- lać subsydjów rządowych. Przed złoże.
kajał uczucie niezdrowej ciekawości i niem do Izby projekt ten ro~waf}' jOIJ!'
choi ziemi tragicźny typ .dziecka-mę
rozchodził się zadowolony.
czennika"1 dziecka opuszczonego nie
cze Rada mini;;trów.
·· ··'· ~
·
tylko przez społeczeństwo, dziecka
Nim jednak ustały ostatnie skurcze
bezdomnego, pozbawionego rodziny i
ciała skazańca, nim tłum zdołał się
opieki. Bo jeśli jest prawdą, jak to tak
rozproszyć, wybiegali na ulicę chłopcy, Ze świata.
serdecznie mówi Amiel, te .te trochę
sprzedający za jednego pensa dodatek
raju, którą widzimy jeszcze na ziemi,
dzienników miejscowych, z opisem
winniśmy obecności drie4.ka", to starajmy
.awfułstruggle• przebiegu egzekucjisi' by te jedyne istoty, maiące jeszcze
O Popłoch w lcololele. W/
który kupowali wszyscy, bogaci i biedw sobie coś anielsko-czystego, nie miały
ni. Następnie dyrektor więzienia urzą Samoorze w tych dniach powstał poć(
tu wśród nas, na ziemi, piekła, zgoto- zadość.
dzał dla zaproszonych przez siebie na czas kazania wieiki popłoch, ~yż kt~
waneio złowrogi& reką złych lub nie•
Zazwyczaj upływa :krótka łylkO .widowisko• gości przyjęcie, gdzie wód- krzyknął; .Gore!• Tłurą rzucił &itl łdo
mi&drych ludzi.
wyjścia, tratując tych, którzy npadli,,J. 36
cbwDa od wyprowadzenia skaza6a z ka lała się strumieniami.
Kat udawał się do gospodr .Pod osób jest ranny.eh, w tem pewna kor'ieB. o.
cell do jego zawiśnięcia na sznurku.
sprzedawał ta śmiertelnie.
Obecność osób postronnych' jest abso. zielonym wężem•. gdzie
lutnie wykluczona. Swiadkami wykona· sznur, na którym powieszono skazańca
O Handla•ze ~alewr~~t..
nia wyroku jest tylko kilku przedstawi· - po szylingu za cal.
Pracuj11cy wśród wychodzców p•Olsk1ch,
cieli władzy wii:zienoej, siadownictwa I
Ąary
Dziś, gdy nałe!y to do przeszłości przybywających do portu w R'otterda·
gminy.
pozostaje znów pewien odłam ludności. mie ks.. Mazurowski, zdemaskował całą
Stereotypowe świ&dectwo oficjalne- domagający się torturowania skazańca band-: handlarzy dziewczętami, a wśród
Wi~leuio miejskie w New-Castle ,Death was instantaneous•-śmierć na,,. przed
straceniem - choćby rózgą... złoczyflców tych osławionego Michała
stało sie niedawno widownią strasznego stąpiła momentalnie - pozostaje równie Obóz przeciwny, ze znanym pisarzem Pinkusa, rodem z Warszawy.
wypadku. Oskartony o morderstwo bez kontroli, jak stale powtarzane za- Arturem Bensonem na czele, pragnie
O Wpalazek polałl~ Kra·
wiezied Aleksander jugram, czuj11c nad pewnienie, że ostatnie słowa skazańca złagodnienia straszliwej kary przez po- kow!anin, p. Franciszek Kaszy~k1, wyna.
sobą kanąc11 dłoll Nemezys, postano- były słowami podzięki dla łaskawe) wła zostawienie skazańcom wolnego wyboru lazł nową maszynę do pisania.
Składa
wił uprzedzit ro1' kata nim jeszcze sąd dzy wit:ziennej.
się ona z 6 piór, piszących jednocześnie;
rodzaju śmierci.
wygłosił wyrok. W tym celu skorzy„
Przyznał jednak trzeba, te, o ile
Czy będzie to jednak rzeczywistą każde pióro jest zasilane automatyczni~
stal z chwilowej sposobności i rzucif udało si-: stwledzić, śmierć delikwenta ulgą dla skazańca, gdy po odczytaniu atramentem, przy każdem tei jest p1L~•
si~_głową na dOł ze stromych schodów. następuje prawie zawsze momentalnie strasznego wyroku pozwolą mu decydo„ rząd do mierzenia odległości miedzy
J..4kal się muiej śmierd Dit stracenia.
.
papiery urzędowe mówią prawdę.
dować czy chce być powieszony, ścięty, wierszami.
Wypadek ten nie skłonił wprawdzie
Prawo karne w Anglji jest o wiele otruty, zastrzelony lub utopiony? Czy
Po uzyskaniu patentu p. Kaseyclń
opinii publicznej do wypowiedzenia sł~ surowsze niż w innych państwach euro- podjc:ta w taki sposób reforma kary zacznie fabrykacje sweio wynalazku.
w sprawie zniesienia kary śmierci, lecz pejskich, wjęc tet sądy angielskie wyda- śmierci podyktowana jest rzeczywiście Fabrykację te chcieli prowadzić kapitali„
wysunął na porządek dzienay koniecz· iii cz4kieJ wyroki śmierci. Ludność an- miłością bliźniego i poczuciem sprawie• ści belgijscy.
ność reformy w jej wykonaniu ••
gielska przyjmuje je zazwyczaj bardziej dliwości, które przeciet domagają się nie
Znalazła sił tet jednakże partje, oboi«:tnie i opioja publiczna budzi Sifł reform) lecz zniesienia okrutnej !tary?
k1'ra wystąpiła pr~ociwko 1tej reformie. wówczas tylko, gdy osoba mordercy za.
Reformatorzy angielscy mogą zy.
O
tw
wobec czego powstały dwa obozy. Je- rysowywa sie na tle Jakiej romantycznej skać uznanie dla swych starań w 4ednym
den z nich uwałał stosowany w Anglj i rustorji.
tylko wypadku - .ieśli na liście spososystem wykonywania wyroków śmierci
To samo dzhtło sie podczas sprawy bów wykonania wyroku śmierci znajdzie
za zbyt łagodny, draei - za zbyt nie- Crippena.
się śmierć .naturalna ze starości• i gdy
A. Nędza •ładenolra. Dnła
luclzkł.
Ze zwykłego mordercy~żonobójcy tę wybrać b~dzie wolao ~azańcom.
19 b. m. w Petersburgu dokonano spisu
y
mieszkańeów niektórych tylko domów
W jaki jednakie spOl6b sp1awledr... nczyoiono nieomal bohatera, którego
es.
noclegowych. Okazało si'- że z górt
wośt angielska wysyła przestępców na ułaskawienia domagały sle z największą
natarczywością_ kobiety. Przyznać jed-t
200 studentów i kursistek - zalicza sit
drugi świat opowiada pismo • Tag-.
do stałych mieszkańców tych przyl>yt~
- Z psychologicznego punktu wt„ nak trzeba, że w sprawie Crippena ist.dzenia wykonanie wyroku łtPlercf za. niały dwa obozy - drugi z wybitnym Wiadnmości
ków ncdzy•
1
czyna sie w c:bdl wydania go przez adwokatem na culeł dowodził. te kara ._~.
~ 2 łePena głodn. Speknl10·
· cf, licząc na łatwe zyski, ściągają do;
sąd. Na śmiere skazani jesteśmy wszak· śmierci f>edz1e tu zbyt łagodna, nałety ie wszyscy, nie wiemy jednak kiedy o- przedtem delikwe11ta- oćwiczyć.
O Język rosyjski w Fi~ okręgów ~łodowy~b... Przymie~ające t.
na nasUłpi.
Na szcz~cie jednak, torturowanie laadj i. Vv Petersburgu rozeszła su~ głodu kobiety FOSyJskie sprzedaJ'ł wł<»'Y
Ten jednak. komu i. zapowie WJ• ~azanych należy w Anglji do dawno pogłosKa, te sfery decydujące postano- po_ ru~łu za funt - a banąlarze. _spflte·
rok ~du w Anglji, śle<W zbliżanie ~ minionej przeszłości, łamanie kołem wiły wprowadzić język rosyjski do biu• da1ąc Je po 15 rb„ nabywaJą sobie 1o1·
ostatniej chwili przez całe trzy tygodnie, stosowano ostatnio przed stu laty, a sy. rowości całej administracji w Finlandji. brzymie dobra za pieniądze, pocbodząQt
gdyż według starego zwyczaja skazań stemu publicznego wykonania
wyroku
O O znaczne zamówienie. z tak .zacnego' źródła.
.
cowi pozostawia,i4 trzy tygodnie na zaniechano przed czterdziestu laty.
Minister1um komunikacji zwróciło si<;:
a Pop-ana•chlatą. Odesl(lla
przygotowanie sie do ostatnłoj Po4·
Stracenie publiczne miało na cela do rady ministrów o pozwolenie na za- izba sądowa skazała popa Sz1dłow.skio
J()ty.
pewne obostrzeżenie kary. „Execution- mówienie w drugiej połowie r. b_. ~ go za naletenie do rewolucyjnej pariji
day• _ dzień egzekucji _ był dawniej potrzeby roku przyszłego ~yn, spo1en 1 anarchistów--komunistów na wygnanie d~>
z c:bwł1' 1t)'głoszenia wyroku ska„ dniem
~więta lodowego. Właściciele do- ·taboru ruchomego za :ubił 24,657,395. SyberJi. ·
1
zaniec przeprowauony zostaje do od„
O Po11100 dla w1~nlów. MiniA. Zabójstwo. W pow. pawłoi;;j.
dzielnej biało wymalowanej celi. gdzie mów w pobliżu miejsca kaźni wynajbezustannie czuwa nad nim dozorca. mowali swe okna za wysoką opłatą cie- nistetjum sprawiedhwości opracowało skim w okręgu suchumskim zabity zo~
Ody przyjdzie ostatnia chwila skazatica, kawym niezwykłego widowiska. Miejsca dla Izby państwowej projekt pomocy stał poddany turecki z toną f wnuczk~.

taczął badać zaniedbany przez wieki
całe świat dziecięcy,
kiedy ojcowie,
• matki, pedagodzy, lekarze i bygleniści z
całą pieczołow\tości11 zwrócili siq ku
tyw maleńkim istotkom, stanowiącym
przyszłość ludzkości i jej nadzieje, trzeba
mniemał, .że powoli zniknie z powierz•

Jteforma

gdy przeminą straszliwe trzy tygodnie
oczekiwania, prowadzą go na miejsce
stracenia z zawiązanemi oczyma, skrę
powaneml na plecach rękoma i obnatoną szyją. Szubienica znajduje się w
szopie na podwórzu w!ęziennem-zwy
kła belka, czarno pomalowana, przeprowadzona od jednej bocznej ściany
szopy do drugiej na wysokości wzrostu
mf:tczyzny1 Na środku belki wisi sznur
z pętłą, pod nim, w podłodze, klapa
czworokątna z ryglem do odsuwania.
Na klapie tej staJe delikwent. Kat zarzuca mu umiejętnie pętlę na szyje:, od·
suwa rygiel ."delikwent wpada w czwo·
rokątny otwór 1 ściąga ciężarem własne·
ao ciała pQtlę i... wyrokowi staje si~
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Tłum

jmlerci.

z esars a.

ogólne

.

z samych udziałowców; mają cha- tygodniowo albo miesi«:cznie (zwykle po
rakter czysto wapółdzielczy, i skierowa- 4 rb. miesięcznie). dopóki wpłaty wraz
ne są ku temu, !eby dostarczyć człon z proc. nie dojrzeją (matured) tj. nie
dojdą do nominalnej ceny akcji - 400
kom mieszkań.
n~
K r e d yt o w e
budowlane, rubli.
składające sie z kapitalistów, które tylGdy al<cja dojrzała, dana serja akcji
ko dostarciają funduszów do budowy zostaje wylosowaną 1 właścicfol akcji
domów. nie kierując ruchem budowla- albo olrzym uje 400 rh. albo zostawia
nym, i nie zajmuj~c się wcale budową t(ł sumfł w "stowarzyszeniu, jako swój
Odczyt wygłoszony na Zjeździe Stow. domów.
wkład.
kredytowych w CztJstochowie przez
i
111
typ
toObecnie
powstaje
adw. przys, Augusta Raubala.
Gdy z prywatnych wpłat zbierze si,
warzystw t e r e n o w y c h, które przy. suma, dos1ateczna dla budowy domu,
Choł artykuły spożywcze, ubranie i gotowują teren do budowy domów, za- suma ta ulega wydanłu, jako pożyczka
mieszkanie należą do kategorii jednych kupując większe przestrLenie, przezna- albo losowo albo z licytacji temu z
i tych samych niezbędnych potrzeb, któ- czone na powstanie całego szeregu za- członków Stow ., ktl>ry ofiaruje za ore równocześnie muszą być zaspokojo- budowań, uważajqc, że punkt ciężkości trzymanie pożyczki największą premję.
ne, -- jednakowoż kooperatywa budo.. sprawy mieszl<aniowej leży nie w budoTowarzystw"' te są w ten sposób:
wlana powołaną została do życia znacz„ wie domów, lecz w praw1dłowem rozloa) kasa oszczędności, gdyż uczynione
nie później, nit kooperatywa spożywcza, kowaniu mie.szkań.
I. - najodpowiedniejsze dła walki wpłaty wraz z proc. można w każdym
pomimo. że drożyzna mieszkań, zajmuczasie odebrać i b) kasa pożyczkowa,
jąca w budżecie domowym jedną piątą, z drożyzną mieszl•ań. rozpowszebhnlone
gdyś wyaawane są pożyczki na budowę
1edną czwartą, a cz~to i jedną trzecią są w Niemczech (Bangenosenscheften) i
dochodu zamiast normalnej jedna ósmu, od niedawna w ARg1ji (Copartnershłf domów.
jedna siódma, dawała się porządnie we Tenans Ass04Naliens);
a·owanystwa tego typu, uznane
znaki 1 że bygjena miesikań z powodu
U. - rozpowszechniollle są w Ame- przez prawo H314 roku, jako osoby
nieumiej ęjnego zabudowania terenu, nie ryce i w Angiji. Amerykańskie .Towa„ prawne, mogą same zaciągać, pożyczki.
stała na wysekeści wymagań teer1i i rzystwa (Bt1ildm2 Socieaes albo Building Pożyczki na budowę domów są wyda.
życia.
ar.d Loan Societies) ..,.. są to kasy po- wane w stosunku od czterech p i ątych
w kooperatywie budowlanej roz.. życzko wo-oszczędnościowe, przystoso„ do dziewięciu dziesiątych wartości domu,
r6żniamy dwa typy zrzeszeń: 1.--czysto wane do celów budowlanych, i mając który musi być zastawionym Towarzyb u d o w I a n e, które same zajmują się na <:elu przy pomocy perjodycznych stwu, poitłerającemu od p·ożyczld wydabudową domów, przyczem domy albo wpłat swych członków, zebrać kapitał nej ó-8 proc., przyczem spłata długu
przech0dzą stopniowo z biegiem czasu dla wydawania pożyczek członków To- obliczoną 1est na lat 14-16.
na wlasnośt członków, albo też pozo- wauys twa pod zastaw wybudowanych
Towarz,Stwa te s11 pozbawione ry.
stają własnością stowarzyszenia, które przez nL:h nieruchomości.
zyka, gdyż pieniądze są ulokowane w
WYnąi mui~ tyi1'o lokale.
Towarzystwa 1ego typu wypuszcza- pożyczkach, potyczki zaś zabezpieczon&t
Towarzystwa teie>, rocłz,aju sJsl'4'iA1-.itA> r.olt ~JPW~ . sqję akcji.-~płącąnycb Sił za$tawem (jąkby l hypote~ą)•.
8)

l{ooperat9wa
budowlana.

się

Koszta administracji w tych tov.'ń
rzystwach są bardzo małe, gdyt oper•cje towarzystwa odbywają stę raz ma
miesiąc.

Niema z tego powodu wcale potrzeby zajmować dla Tow. i utrz~'kny·
wać obszerny i kosztowny lokal i wyo agrodzenie stałe -:- pensje - otrzymuje
tylko sekretarz i kasjer w jednej osobie.
Niewielkie koszty administracyjne i
wysoki stosunkowo procent, pobierany
od pożyczek (8 proc )„ pozwalają płacit
od oszczędności 6 proc„ choć zwykły
w tych wypadkach proc. wynosi w A.,
meryce 2 proc.
·
Towarzystw tegd typu, pódług spra~
wotdania amerykańskiego departamentr}J
pracy za rok 1903, wynosił 5838 i ilof14
członków 1,745,722 i kapitał towa·
rzystw równał si~ 528,858,8ts5 dolaró,W;
śn:dnio nlJ towarzystwo wypadało f'OO
członków; średnio na jednego czło.nka
wypadało 7 i pół akcji. '10 proc. c:zlooków ~ by li to robotnicy i słll'qcy.
Przeciętna wielkość udziału - 260 do-·
larów. Przeciętna wielkoś.: potyaki• 1200 dolarów,
~
· Ilość domów, nabytych na wtą.
sność, wynosiła 314,755. 8709 nabyw..
ww uomów, okazali się njewypłacalnyo
mi i towarzystwa poniosły straty 44:9~.l
dohtró'.Jt.
(D. c. ~
'

,

•
••

N0\l Y

r\ur~IEP ł'O!lZI<I

przybyły z dla wygfaszania pogadanek i udzielenia
ial
do ojca za obiaśnie(i; 4j administrncy1no finansową.
przyjęcie prawosławia i ro''"'tórne ote. Kazda z puszczególuyc.h sekcji bęuzie dliił·
nienie się_ Zabójca uciel< ł, U1ęto cze- łała na , a~adach m.ttonomicz11)'tl1, a w
rec~ wspólnii~ów.
razie potrzeby b~dą zwo-ływane ogólne
zebrania wszystkich sekc:1.
Jeżeli nie zajdą 1ak1e przeszkody,
to \' ystawa będzie urządzońa jnż na
twi~ta Wielkanocne i potrwa 3-4 ly•

Zabójstwa dokonał
Turcji, który iyw'ł

syn,

godnie.

X

~"

spti•aw»e o zabógstwo

Juszczyńskiego.
Wedlu~ osii.ltnich wia!.lomośc1 z Petersuui. •<', ro·
głoski o odroczeniu sprawy .M. beilisa,

w celu przeprowadzenia

śledztwa

datkowego, są beipodstawne.

do-

Oskarżać

tej

fu

s 1.:rawie, z polece111a ministra
awJei;łliwości, b~dz.1e w1cepro!mrator
e.rsbur~l~1e1

izby

sądowej

Wipper,

w tych dniach przytetdta do Ki~

ry

jo\Yil dla obznajmienia su~ na
•ze sprawą A. juszczyńskiego.

mieiscu

..
+

Maco&h nie apeluje. Z

·
(h)

J<rajof»ra~

roJ~fdr

Od

potyczek

procrn 9 do 1o.

pobieranym b«:dzie fnnemi, omawiana będiio prośba zama(sJ.
du elektrowni łódzkiej o ~wi~kszeni1
stac11 elektrowni.

= (h) Z k mit tu giełdo• ·
szkoły rzen1iosł11 wego.
środi: ubieglą, w lok&k
Pod pr. ewoc:'nictwem p. Leona Koź- łÓdzluego komi~u giełdowego pp.y
mińskiego, \\-czura1 wiecwrem, w lokalu Pio dmwskiej nr. 87, odbyło się zebra·
PrzytułHu dla slarców i kalek przy ulicy nie, zwołane przet ko Hliet giełdowy o
Dzh.~lneJ nr. 52, odbyło s1e ogólne rocz- sprawie pierwszego wszecbrosyjskiegG
ne zebranie członków komitetu sittoły 1 d
d
· r ś d ·eh
rzem.iosł przy cbneśc1J·afiskiem :rowa• złaz u prze stawicie 1 re m
l
nycll przedsiębiorstw lllłndłow.y J
.

w

z ~omi~etu

=

rzystwie dobroczynnoś~.
myśłowycb.
Sprawozdanie z działalności komi·
Rozwatano ~icze2ółO:flO pr.ogrom
tetu szkoły oraz kasowe odczytał prze- z_.j~ć, zapowiadający nustępują.e,e spraW}łt
wodn!czący. 'Sprawozd,.ame Imsowe wy·
l) Oinówi~nie obei=nege> położenie
kazuje, ze- wplywy wyniosły 26,017 rb. średniego i drob vęgo PfJł'mysłu i b°'
96 i pół kol'.. ą wydatkowano 161406 dlu oraz środków, ro11jąc)!cb n.a cel.u u·
Tow. osz&zędnościowo-po:ł. to. 91 i pół kop., pozostało zatem na pewnienie urleżyte• o lcb 9-.ZWOiu;
r.
b.
96ll
rb.
05
k„z
czego
9014
rb.
90.
~
spca\\e
orgą
iziJ.pjl
kr~dytu
~
dia rzen eśfni ów.
11
kop. znajduje się w kasie Towareystwa włednio do potrzeb droó1 o p
:
Onegdaj w lokalu klubu rzemieślęi· dobroczynno.Sc1 546 rb. 15 kop. w k ie i handlu;
•
czego przy ul. Wólczańsldej róg Zielo" komitetu.
a, opracowanie regulamłna perjo.,
nej odbyło si~ organizacyine 1Gebranłe
W roku sprawozdawczym uczęszcza. dycznego zjazdu przedstawicieli droboeeP
nowego Tow. pożyczk.owo-oszczedno ło do sz:k.oły 230 uczniów, 140 ucz· go i średniego przemysłu i bandlu;
iciowego dla rzemieśloików żydów.
niów pobierało naukE: teorecyczniłt łl 90
• z@łożenie staJ'ego organµ, po.
Przewodniczył inspektor do spraw
uczyło się rzemios • Koszt nauki jedne- śwl~conego spr\wom arobnego przemy•
drobnego kredytu Krestianow, asesora„
słu 1 handlu.
mi byli pp.: Czamański, Nusbaum. Lip· go ucznia wynosił blizko 90 rb. .
W
poszczególnych
rzemiostach
hczo ecni ~a zebrapl~ pri..ę<.1s, wfcfele
szyc i Markusfeltl, sekretarzem zaś p.
ba
uczniów
przedstawia
się,
jait
nastęTow~
tw w~ajemnego kredytu 1 kas
Sem eł.
puje:
poźyczkowo-oszci;~dnościowych
ain~li
Przewodniczący i inż. Kirszrot wy·
W stolarni 8, w przędzalni 31, w za konieczne, aby międiy ·n.nemł m>
jaśniU cel i główne punkty nowoza•
ślusarni tokarni i kowalni ó 1. Ucznia- wami pod obrady zjazd.il był
pru.<le:twierdzonej ustawy.
,
wie z pr~dzalni, w liczbie 22, korzysta- wszyst ·em mieslooy spis zmian o u·
Kapitał Towarzystwa formować się ją ltakże z nauki ślusarstwa.
Szlwł'a wach tych ·nsty:t,\ni. odpowiednlo c\o o·
będzie z udziałów 25-rubtowych.
rzemiosł,
pragnąc przyme~ć póżyteK becnyd;i potrL~ti, 1 u atego postanowi 1·

Z Sali Obr:ad,

Piotrkowa donoszą. Jakoby skazany na
'lat 12 robót ciężkich Damazy Macoch
zamechał zamiaru wniesienia apelacji,
uznając ten !<rok za bezcelowy.
Z Jasnej G~ry„ W tych
Członkami mogą być rótne osoby,
dniac~, o. Pius ł'rzeźdz.iecki, jako wylecz
pożyczki mogą być udzielane tylko
slanmk przeora, uda sit: do Rzymu · w
rzemieślnikom.
'
celu złożenia Papieżowi sprawozda~ia z
Wysokość pożyc~ki wynosi 300 rb.,
.paebiegu sprawy Macocha.
zaś pod zastaw surowca, fabrykatów
i t. p, mote być udzieloną do-wysoko-

+

-- 22 marca 1(}12 r,

ści

1,000 rubli.

W razie niepowodzenia finansoweinstytucji podlega ona likwidacii,
przyczem każdy z członków pono5i od-

go

pn~emysłuwi, urz.ądza<lwa raiy tygoanło·
wo kursy wieczorowe tkactwa 1 prz~·
dzalnictwa dla robotników.
Od 26·go lutego 1911 r. do 1.Z..go
marca r. b; w jednym komplecie byto
97 wykładów, z któ.rycł;l korżystało 2778
słuchaców, w drugim komplecie odbyło
się 244 lekcji, z których korzystało ł{i.88
robotników i wreszcie w trzecim korr..•
plecie blło 164 wyl~ladćw z liczbą 2151
słuchaczów.
Za naukę od chłopców pobierana
jest oplata 10 _ 20 kop. tygodniowo,

no, po uprięctniem

porozum·enw. s (~,

OP.racQ YJ!~ memoriał jal\o dyre\<,tywę, dia
deleg<Hów, kló~y pojadfł na z1azd do
P.eter ~.utga •
_ (r) Of!v i f.: • Janus~ Dra~
redak or .Sportu Powsz!!chneg9" po
parodniowym pobycie wyjechał~ Ło~i.
d
·~) Z Tow. opieki na

=

i. ~zis ot.. -ai. 8 wiecz.,
w sali hólclu „ Manteufla• odb<:dlie się
lokalµ przy ulicy Kon· powiedzialność w wysokości podwójnej
02ó1De zebranie czfonków łOJtk'e;,!o
stantynows~feJ nr. 5, odbyło się posie- określonego dla niego kredytu.
W razie nieuiizczenla zaciągniętej
oddziału if.-wa opieki nad zwierzętami
dzenl~. komitetu wystawy p. n. .Krajobraz
drugim terminie, ·l rawwnocue bez
Polski , którą łódzki oddział Towarzy- pożyczki w określonym terminie. zarzaid przyczem 25 procent zwolnionych 1est w
względu na liczb~ uuecnych człon tów.
ma
prawo
ściągn<lĆ
J'l
z
dłużnika
przez
stwa Krajoznawczego zamierza urządzić
od opłaty.
w Łodzi. Zebranie było bardzo liczne policję bez sądu.
.
= (s)
robotników be&
zebranie zaakcepto• prao,. w nr. 56 .Kur ra om·, ia·
bo wzięło w nim udział blizko 60 osób
·rowarzystwo pośredniczy w naby.. wało,Sprawozdanie
a potem przystąpiono do wybok
co dowodzi dutego
zainteresowani~ waniu dla swych członków maszyn, su· rów, które dały wyniki następujące:
llśmy sµrt,l\\tf; obnlżen il zarob ów ro~i~ wystawą. Zarząd Towarzystwa Kra· rowca i t. p.
Wybrani zostali do komitetu p.: Ed· botnik.6 w fąbryce E.1:.'la Eiserta przy
1oznawczego zdał sprawozdanie z doi..
Al ul. P.aóSkiej nr. 94.
Władze Towarzystwa stanowią: Za·
mund Brinltenhoff, Józef B uc~owski,
Dotychczasowy zarobek stano Jił od
ty~hczas. _rodjetych staraą w tej sprawie rząd. Rada nadzorcza ora; i ko naj• freci
GrofJman, Ryszard Geyer, Gustaw
·
m1anow1c1e; Zarząd wystąpił już do p. wyższa !nstancia-ogólne zebranie ałon Bronisław Chojnows i, Adol,1 John, Leon ltt do 8 rubli tygod \owo, przy z propogubern~tor~ piotrkowskiego z podaniem ltów.
Kożmiński, dr. j6zei Mfc:halski, 'Ta eusz nowanej znlice przez fabrykanta stano·
o uaz1ełeme pozwolenia na wystawę;
Po wyjaśnieniu ustawy prz.ystąpio Markowsi\i,
Po1zćnius A., Stanisław wiło by to róznicy od 1 rb. 2.0 ko .• do
porobił kroki w celu po~skania lokalu no do wyborów. Do Rady wyorano P
~~ k
2 rb, tygodniowo.
,Ro,bot.Qicy uu waru 1.4 admiQistracjf
'. na wyatawę w sali wydziału bypoteczne• pp.: L. Cukiera; N. Bu~ieta, Tylera. rzedpgs i, Raciborski, Olszakowsk ,
Zieliński, Wl. •Weil, 'Edward fabl've&neJ· nie zgodzili si~ i po priepra·
go Towarzystwa
Krajoznawczego m. Rundszteina, Russą.ka, Zemla i Bra.uera. Stanisław
Wagner, Franciszek Kamocki, Robert
'3.
Łodzi, porozumiał się z głównym za• Na członków zarz~du pp. Oskara Prus- G
· p 1
k.1
cow niu przepisan,vJ:I~ p~. prawo
1
eyer
er wws •
awucb tygołln1, wczoraj pr;ęrwJlłJ pracę·
rządem Towarzystwa w Warszawie, aby saka, Momca, Czamaós.kiego, Jana Kirsz·
h.
Li~btt robotniitó,W w ta xyce El$er•
wyjednać zgod~ wystawców na przenie- rota, Mark s felda, A. K@TO i Kazimier·
ta wyniosła około 300.
sienie ·eksponatów do Łodii, ułożył ~kiej,o; na kandydatów pp.: Finkelpau·
k0$Ztorys urządzenia wystawy i t. d.
sa. Zukowsk.i,ego i Frumkina. Na człon
= (r) Z lu~u , a
W
ków kom1s11 rewizyjnej pp. d-ra Braude,
.,niedzielę 24 b. m., o godz. 3 p. p. w
Następnie komitet wystawy podzieUł
ódzkim kl' b,i_ę atlet' w przy ul. M1koła•
~ na kilka sekcji: 1) agitacyjną, ma1ącą Wojdysławskiego 1 N ussbauma.
jewski j nr. 40 odbed~ie si~ konkurs
na celu zaopatrzenie wystawy w obrazy
Budtet na 1912 rok określono w
= (r) S rawy rnie1>" ,1~e. W poclnoszen·EJ ciężarów. Atleci st,aj,cy. do
oraz spopuloryzowanie jej zadań; 2) sumie 2,800 rubli.
artystyczno-malarską, kwalifikującą obrazy
Procenty, wypłacane od wkładów sobotę wieczorem odb~dzic ::.1t:; w ma- konkursu, podzieleni będą na trzy !<lasy.
gistracie posiedzenie, na którcm, rnięd~y Do pien,1szt~J na1ezą a leci ponad 180
na wystaw~; 3) odczytowo informa<.'Yiną okreś1i rada wspólnie z zarządem.
Onegdaj

"'!'

'zwierzęta

ao

l<RO

Zbliża s1Q północ. Zwolna pustow;eją ulice, milknie gwar.jasną światła.
·
KONRAD TOM.
Sztuczne podniecenie Władki rozsiewa
się powoli, ustępując miejsca zwyklei apatp.
Coraz wolniej krą·iy myśl, coraz bardziej bled·
nie oczekiwanie"
Z każdym gasnącym światełkiem. z katdyµi zamierającym dżwi9K.iem gaśnie i umie·
ra. we Wladce to uroczyste radosne skupienie,
rozpływa siQ w nawisającej mgle nocy nie1a·
jak „bawią sit ludziska•, - przystawała zda· sna nadzieta
leKa i nieśmiało, r;azdrosnym wzrokiem wchła
I nagle staje sie rzecz dziwna, nieoczeki·
niała atmosferę taniej wesołości.
wana, a jednak nieunikniona w ewe1 ż1wioło·
Bała się podejść bliżeJ, by. nie być wyszy- wej konsekwencji.
zoną, wyśmianą., może pobitą.
W mgielnej roztoczy zamajaczyly dwa
Za co? dlaczego? - na to ni~ umiafaby równoległe światełka, zafurkotały gumyJ czardać odpowiedzi. Byli jej obcy i wrodzy za- na sylwetka parokonnej dorożki rapt
wtor~no c1, z nad rynsztoka, 1ak tamci, z za czyla się w jasną smug~ światła.
wt1fazu modne1 kawiarni.
W blasku latarni mignęla postać pasaie1
Czuta, że dziś bardziej niż kiedykolwiek ra. przez jedną, krótką jak. uśmiech szczęścia,
.ąotkn ;.lby 1ą, ordynarny żart, zaczepka lub chwilę Władka widziala bladą mlodzieńczą
ezturhaniec.
twarz, iasne kosmyki włosów, spływające z
'
Władce zdaJe się. że jakaś jasna nieska.
pod rutrzanei czapki ..•
~telna powloka, lekka i chwie1na jak dym
N~ ledną krótką. chwilę serce dziewczy•.
ka<lzidla, otacza ją i oddziela od brudnej uli· ny przestalo bić, w głowie ohvarła się nagłe
cy.
szumiąca pró!nia.; rozszerzone, osiu oia!e żre·
Je$t jak zamknięta w mydlaną t~czową nic.A w1 i,'f się w owo mi e isce, gdr.ie nrzed
'bańkę
cą.la sjłą woli pragnie w niej pozo· sekund4 jawu się n1::tjtaJniejszy, naj.świ~szy

4)

em

.tać.

sen

ż:yciao

_..__ --Z-------·--s
Chwile 1eszcze -trwa a w niemem oslupieniu, aż nagle stętate serce załopotało szcztś•
eiem, buchnęła warem krew, z szumfą..cej
próżni coraz jaśnie · wy;witala my.śl:
- To onl.•.
Widziała swe szczęścieł
Inna przekorna myśl, krótka i ci~żk.a jale
uderzenie mlóta, próbowala rozsiąść sit w mó.z..
gu:

-

ezylo

Przywidzenie! To nie ollł
On, on, ten sami Ten sami -

zaprze-

rozkołysane ser~e...

Drobne złote dzwoneczki grały jej w ussacb
sł1szała wielkie, w mil1onach głosów rozśpie·
wane' chóry. Wartko płyntla pieśń ezeztśoiaf
Rozróiowilo sil) dookoła, nie było .}ut nocy, zm'.{.la raz na zawsze czarna, s~otna noc,
byl dzień 1asny wiośniany... nie, - 4wii był
tylko, wieczys~ zorza rozpostarła rótan6
skrzydła nad św ' atem ••.
Kołysząc się i podskaku 1ąe na nierówt
nym bruk.u, dorotka kieruje się ku poblizl:tief
bramie.
S~nna. postać chwieje aię i odbija o p<>
duszki sieQ.zenia,
Czas jakiś je~zcze WJ:adka stoi bez rg..
chu, zahypnotyzowana zjawiskiem, at wreszci&
btyskaw1pą wy.Pucha w niej nagle pos~nowie·
nio.
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funtów wagi; do drugiej od 160 - 180
fnntOw i do trzeciej, watący mniej niż
160 funtów.
Program konkursu obejmuje: PO•
dnosze11ie ciężarów jedną ręl(ą, oburącz
i wypychanie w górę hantli. Za l<ażdy
rekord ustanowiony, wydawane będą
tetony.
Zarząd klubu uprasza wszystkich
amatorów do udziału w konkursie.
Wejście 30 kon.
.:;:; (r)
raww ko sularne.
Dele~at konsulatu austro węgierskiego
w Warszawie p. ltennert przybył do
Łodzi aby ułatwić poddanym austriackowęgierskim załatwianie spraw paszpor„
towych.
Osoby zainteresowane zgłasza~ si~
mogą do lokalu Stow. pomocy obywateli austr.-węgierskich przy ul. Piotrkowskiej nr. 248, dziś i jutro od godz.
8 do 6 po południu.
- (h)
strzymanie rpbot.
Miejska komis1a buaow1ana orzekrn, iż
do czasu dopóki w gmachu Grand Ho„
telu mieścić sią będzie Grand-Bar i ka"'1iarnia, nie wolno b~dzie prowadzit da-

.Jej tadnycli robót nad

-=

przeróbką.

(h) Wy•tawa rzemie61·
donostliśmy, komitet wy·

11lcza. jak

stawy rzemieślniczej w Łodzi nie mógł
11Zyskat zezwolenia na un:ądzenie tej
wystawy z tego względu. że nie przewiduje jej ustawa resutsy rzemieśJoiczej.

Wobec: tego wyłoniła się się koniecz.·
wprowadzenia do ustawy odnośDeiO paragrafu, przewidującego urząllza·

, lloś4

11ic wystaw, w
niuwloan~e »~lur
aeQnioao.
W CZOJ'1lf prezes resursy p. Wa.iroer
pndStawił

zmieolot:tą ustawę do ~
twierdzenia gubefl\aloro'4rj, piotrkowskie.
~ który przyrzekł. te postara się o
jak najszybsze ~JJJ wlenie tej sprawy.
- (t) W7• ława prao art.
mal A.
r
aaa. W przyszły poniedziałek zostanie otwana wystawa prac
artysty malarza .A. Bermana, który po
dlu.tszych stwtjacb w Monachium i Pa·
ryżU pragnie zaprezentować Łodzi swój
dorobek anystycznys
Talent p. Bermana bujny i wszech. stronny znajdzie na wystawie wyraz w
przeszło
100 obrazach różnorodnej
łRści.

- (e) Z *wtL gmlaw.
Omina
tydowska wysłała "' fym tygodni Wł·
nłerzom żydom. którzy pełnią słutbę w
róznych miastach Rosji óOO rb„ jako
zapomogę na Wielkanoc, sumo te prze·
z CZOJłO dla 200 żołnierzy - po
J rb.
m:: (I) Z Tow. „Lira•, W ponłedziałek tj. dnia ~5 n. m. Tow, śpie

. acze .Lira•

XIU z rzędu koncert popularny, Program kOócerlu jak
ur7ądza

zwykle bardzo urozmaicony.
Początek punktualnie o godzinie 5
pą południu.

-= (lg) Z teatru " deo n"•

zeł Wbuczyńskl,

ma lat 25 I jest z za-

wodu kelnerem.
Ai e:.ztowany pod Andrzejowern Roman Uralew.ski, zda1e się me mieć me
wspólnego z na„adem. Zez11a111a jego
są z~odne z prawdą. Po załatwieniu
formalności bi:dzie pra wdopoaobnie wypuszczony na wolność. Podczas wymiany strzałów przy poś::igu raniona
też została na ul. WiJzewsk1ei. 9 letnia
Lyd1a W1chner, z1umeszkała przy mdz.1cach pr.zy ul. W1dzewskieJ nr. 160.

==(I) Z koła

olejarzy. W

nadchodzitcą medzielc: koło pi:acownikow dr. żel. fabr-łódzkiej urząaza wie-

Ł00Zł<1

-

22 marca 1Qt2 r.

zna1omą swą 20-letnią Aniele Szczecit\sl'ą zaprosił Ją do mieszkania swego.

Znając go iako

zgodziła

się.

Na program jutrzejszego koncert~
człow ek.a żonatego S.
Wkrótce do mieszkania warsz. orkiestry symfonicznej pod ba·

przybył Stanisław Malur lat 18, który tutą Zdzisława Birnbauma złożą sią na•
zaczął fundować wódkę i piwo. Libacja stępujące utwory.
R. Wagner. Uwert. .Renzi"; Saint
przec1ą~nęła się dość długo. Po upły
\V,ie pewnego czasu lżyk wyszedł z Saens - Koncert fortepjanowy g-molt
p. Ribier6w„
mieszkania, pozostawia1ąc w niem Ma- wykona z tow. orkiestry
zura i Szczecińską. Po 1ego wyjściu Ma· na; R. Straus:; - .smiert i W yzwole-

aresztowała. .

Początek

o godzinie 8 1

pół

wie-

c:zorein..
i=:
(e) Kar, sądowe. Sędzia
pokoju 2 r. skazał następujące osoby:
za handel w godzinach niedozwolonych
Aroria Goldsztajoa · (Północna nr. 2ó)
na S rb. lub 1 dzień aresztu, Berl{a
Dancyga (Wschodnia nr. 42) na 10 rb~
lub 3 dni aresztu, za nieprestrzeganie
przepisów o zapasowych Le1busia Bild·
chauera na 10 rb. fub 3 ani aresztu,
Michała Cbenke na 4 dni aresztu, za
nieprzestrzeganie przepisów meldunlw·
wych A. Mautę na 10 rb. lub 2 ani a.resztu„ za antisamtarne utrzymywanie
don ów Wojciecha Kaczmar Ka (.::i red nla
nr. 105) na 16 rb. lub 3 (Jni are:iz.tu,
Gustawa i Otlona Gesnerów (Widzewska nr. 22) po 10 rb. IUO 2 dm aresztu,
za zUłócenie spoko1u Józefa Jagl1c11.1ego na 5 rb. lub 2 d.u1 aresztu.

poemat symfoniczny; Kalinni•
.symfonja• (nr. I, g-moll.).
Program koncertu w niedzielę 24
b. m. zapowiada: Cta1 kow~k1ego-. \Var•
jacje Ilł Suity g-dur; tegoż kompozyto•
ra .Koncert sltrzypcowy d-Jur - ode·
gra z to..var::yszeniem orkiestry fenomenalny sl<rzy~el< Miron Polakin; K. Gold·
milrka - ::iymfonja • Wesele wiejskie•;
solo skrzypcowe - odegra Miron Po·
lakm.
nie• -

zur rzucił si~ aa dziewczynę. powalił Ją
na łóżko i pomimo rozpacz1iwego oporu, doirnnał na nie1 gwałtu. Będąc osła
biona wąll{ą„ i nactu~yciem auwnolu
dziewczyna wymiotowała.
Na te criwuę wszedł lżyk; zirytowa-

czornicę połączoną z grami towarzys·
ny nieµorząak1em sch wyc1ł ::,, za włosy
kiemi.
Wieczornice tej instytucji cieszą si~ obciął 1e pl'zy samc1 skOrz.c. pocz.em
zwykle włelkiem dowodzeniem, przypu- wyriu~il dz1ewczyu~. ~. U.ldla st<: ze
szczalne więc jes4 że i ta uda się dos- skar~(\ uo pol1cJ1, li.tora Mazura 1 li:yka
konale~

'·

Koncerty W. O. S.

kow

'

== (p) Samobójstwo. Wczo.
Bilety rai o godz. 6 po południu w mieszka- tow ej.
niu własnem przy ul. Ogrodo.ve1 nr. 6,
odebrał

sobie

życie

właściciel sklepu
:;;porą do·

Wilhelm Nicldel,271., zaiywszy

z~ karbolu.

·
Zawezwany lekarz Pogotowia, stwier·
dził już tylko zgon.

w kasie Sali

l(oncer·

przeDstaw·uia ala naszych
a·bonenłów.

Przyczyna roziJaczliwego kroku nie.

Na 28-me z rzędu przedstawienie
dla
naszych
prenumeratorów
= (P) Wstrząś ienie móz.
1
gu. Przy u Zielone1 nr. 12, elc:ktro ~
w
technik Bolesław Stróżewski łat 20,
które odbędzie sie
spadł z a~abiny i odniósł wstrząŚ'oienle
mózgu.
we
.rek 26 •
b„
W stanie nlprzytomnym odwieziono
wybraliśmy tra~e~·~ w 10-u odsłonach
go do switata Aleksandra.

wiadoll}a.

teatrze Popularnym,

arca r.

t

szekspira, "· t.

ZAMIEJSCOWA.
-= (x) Ze zgierskiego r ow.
iegu. Zgier::.k1e To varzystwo rozwoju t1zycznego .Bieg• uzyskało po•
• = (s) · •lne pogłoski. W N9 · zwolenie guberna ora piotrkowskiego
Arcydzieło to wystawione jest przei
6~ .Kurjera• zamieszczona była notatka
na urządzenie w ciągu roku bieżącego dyrekcję teatru Popularnł!?O z wielką
o zawieszeuiu wypłat przez firmę M. O koncertów, balów 1 przedstawi~ ama- starannością, a tytułową rolf: gra z og.
Bomse i Anglicki w Oaesie.
romnem zroz:umic11iem intencji autora,
torskich w ogólnej liczbie 1o.
Pogłoska

ta okazała sie mylną.
a= (1) Ze ~uierza.
W nad<.ho·
istnie1ą dwie firmy jedna
dzącą
niedziele
7-mio
tdasowa
szkoła
.M. o. Bomse• i druga .Aglli:ki•. lecz
handlowa w .Zgierzu urządza w lokalu
żadna z nieb nie zawiesiła wypłal
włdsnym obchód Krasińskiego. Początek
o 4 po poł.
WYP. D I~ ŁODZI
= (z) Planr zatwierdzone •
_. (p) edagop w opałach.
Wydział
budowlany p1ou1cowsk1ego rzą·
Przy ulicy Długiei nr. 76, nauczyciel
Mojsze Reinblum. lat 34, w kłótni zo- du gubernja!nego zatwierdził plany: Józefa Kowa!skiego na budowc: w
stał pobity kijem.
Zgierzu
przy
uł. Projektowanej oficyny
Przykładoemu pedagogowi udzielono po~ocy prz~?.: WF>~wanego le~arza Po· i lwmćre:~ 1 Anastazji Muraw1ńsk1ej na
budowe 1 p1~1.rowej oficyny i komórek
gotowia.
w Rok1ciu il.Jawem.
-(t) K.uplef;iata w opałach.
= (X) Kradzieże. Nocy wczoWystępujący w teatrzytrn .Urauja" zna„
oy kuplecista polski p. ł<eden ułożył rajszej w Zgierzu n1~wykryci dotąd zło•
sobie bardzo udatny aktualny kuplecik czyńcy dokonali dwuch kradzieży, miao jaskim rozpusty przy ulicy Mikołajew nowicie: właścicielowi domu przy szosie
skiej i śpiewal go z wielkiem powodze- Atelłsandrnwsk1e, Józefowi Bi~1liakow1.
skradł garderut>ę wartosci 100 rb., omem przei killta wieczorów.
raz \ł asc;ciełow1 domu przy ul. StryNiebawem dowiedzieli sie o tern 1wwskieJ1 WeissOWJ skraaziono biżu1erji
1
przyjaciele firmy Miller, Lammert i S-ka i gotówki na ogói11ą
sum<;: okoro fiOU
może również bezpeśredmo
piosenką rb. 1 l•lii.<.a weksll.
satyryczną dotknięci, i zatądałi od p.
Celem wy krycia złoczyńców policja
Redena, by zaprzestał jej wykonywa- miejscowa rozpocz~ła energ1cz:ne poszu-

Vi Odesie

W teatrze kinematograficznym .Odeon•
(Przejazd 2). począwszy od soboty, de- nia. .
lmvama.
Ządanie swoje chcieli poprzeć siłą
monstrowany będzie w przeciągu tnech
= (z) Przy pracy. Onegdaj w
dni obraz p. t. .Gniazd~ rozpusty• w swych pię&ci i lasek, gdyż p. Reden kaJV
tkalni
tow. akc. .Lorenlz i Krusche•
tegorycznie
im
oamow1ł
zadośćuczy·
3 czękłach: .Ządza brylantów• 1 .Koralja
w
Zgierzu
robotnikowi, Hermanowi Lan„
menia
•
.i S-ta•, oraz .spotkanie z własną toną•.
gemu.
c;.ęść
warsztatu mechanicznego
Interwencja osób obecnych prze·
Jest to jedyny egzemplarz w kraiu, wyprzycisnęła głowę do muru, wskutek
szkoaz1ła
samowoli
drabów;
którzy
wy·
konany przez artystów teatru Eleonoszli odgraża1ąc się pod adrt:sern p. Re· czego uległ on uszkodzeniu Kilku zi:~
ry Dusse w Parylu.
b6w i szczęld dolnej.
Prasa zagraniczna ogólnie twierdzi, dena.
Poszko~owanego
opatrzył felczer
Czelność
.bohaterów
dnia"
.
zaczyna
ił dotychczas nie było w kinematografabryczny.
przechodzić
w:szełlde
mothwe
granice.
fie równie zujmuj4cego i wybitnie aktualnego obrazu.
(a) Aresztowanie
złe
Prawdopodobnie i u nas będzie .·:;, dzieja. Agenci śledcze} po{icji aresz„
Oil cieszył ogromnem powodzeniem. ,
towali Wactawa Ewerta, 21 lat, który
Zwracamy jeno uwag, na to, te przed kilku tyg0dniarni dokonał kraTeatr t-opularny.
~ si~ młodzie! nie powinna b~ć dziety w mieszkaniu Filipa Zdanikow·
obecna podczas demonstrowania po- skiego przy ulicy Milsza nr, 28.
Z kancelarJi teatru komul)1kują nam
wytszego obrazu.
=- (s) Znalezienie tr„pa. O·
co
następuje:
(h)
sprawie jas ini negdaj za crueutarzem katol1c1rnn w ZalJz1s w piątek .Hamlet", tragedja w
rozpusty. ~czoraj, przy1echał do rzewie znalezipno trui-1a młodego męż·
5
aktach
a 10 odsł. W .)Le"sµ11 a..
Łodzi vrokurator piotrkowskiego sądu czyzny, (.irzyzwo1c1e odzianego, liczącego
j
ulro
w
sobotę pu !JOi. d1a młodzie
lat
Ol\OiO
JO.
okręgowego, p. Łanszyn,
w celu za·
ży
„u
ce11ac11
na1111zszyc11 aam1 bt;óz•e
Dolrn1111::11tów
przy
zmarłym
me
zna
...
poznania się z dotychczasowymi wynisztułCa !us 101ycrna w ó akt. IJ• t•• Ubi<;:„
kami śledztwa, w sprawie wykrycia leziono żadnyc11.
że1ue warst.a wy 41 •
Zwłoki zabezpieczono na mieiscu.
gniazda rozpusty przy uL Mikoławsk1eJ
nr. 42. P. t.anszyn konferował z tute;(µ) Otrucia. Przy ut. Drew·
Wieczorem zna ko mi ta sztuka w 4
izymi przeastawiciehtmi prokuratury i nowskiej nr. 10, właściciel sklepu Wił· aktach H. Sudermana p. t. „Sohótk1",
sedzią śledczym.
nelm Nikel łat 27, otruł się karbolem. z gościnnym wystepem StJnisławy WyLekarz Pogótowia stwierdził 1uż sockie1. art. sceny krakowskiej, dla któ•
-= (a) Echa napadu na ul,,;
rej prasa warszawska nie ma dość słów
ikołaiew•kioj. Wczora1, na m1e1- tylko zgon desperata.
Przy ul. Zielonej nr. 40, żona dla \\.yiaien1a swe40 zac1twytu, 1est to
sce góz1e byt zabity bandyta, przybyło
dwnch młodych ludzi, którzy zaczc:li się rymarza, He1ena Jarocl<a liit 3.::!, usilu• bowiem dziś na v.ieksza anyst 1\a scen
wypytywać kto strzelał i zabił bandyt,. wała otruc s1i: l~ilrooiem. NieO~t i.!czeń· polski en, ~ kreaqe rol ta1<ich 1ak: Elektra. Jud) 1a i Róza Bernd stawia1ą 1 ą w
Nieznajomi odgrażali się policji i poka- stwo usuu~ł lekim; Pogotow i•.
zywali brauningi. Jednego z niell aresz== (a) Zwyrednienie. Onef:!- rzę1.lt.1C uaisławniejszydi arty::>tek w Eutowano 1ia ul. i iOtrl<owskiej nr. 130, daj, o godz. 6 wie zoretn zam 1 eszkały ro.,iie; iesl wiec nadL1e a, ie teatr w so•
broni jednak przy nim nie znaleziono. przy ulicy Fa1fra nr. 7, Ignacy lżyk lat bvt~ 1 1JOniedz1ałeł\ b"uiie wy pcfo1ony
Ar~tow@nY zęwał. że nązyWłł. sj~ J9- 21. spotl~awszy wy~noóUJC'ł
d stróża pe brzegi.

==

Ze sceny i estraoy.

==

=

HA LEI

„

p. Mielewski.

Bilety, za okazaniem kwitu :r: opła•
conej prenumeraty, nabywać można w
.administracji pisma naszego.
jących cenach:
po następu·

Lote po rb.
Krzesła

•
"
•
•
•

1.so.

w 1, 2 i 3 4, s, 6 i 7
8, 9, 10, 11 i
13, 14 i ló

16, 17

I

- 60 kop..
- 48
12 42
- 31
18 - 32
- - 27

pozostałe
boczne bliźsze

-

-

-

"
najdalsze Balkon l rz. - -

-

-

•
"

dalsze

40

32
25
35

- 2i3----30
4 i s - - - - 25
6, 1 i 8 - - - 20

•
Oalerja numerowana
- 20
Nienumerowana - - - 12
Szatnja i programy bezpłatnie.

W sprawie napadu bandyckiego,
dokonanego w dniu 7 marc<1. na majstra fabry kl braci Dobranickich, Heipla
przy uiicy Ceg1eh11anej nr. 91, prowa-.
dzono energ1czrie śledztwo, które wresz·

cie

uwieńczone
myślnym.

zostało

wynikiem po•

Jak wiadomo z podanych w swoim
czasie notatek, jeden i czterech bandya
tów. mianowicie Walenty Kuflicki był
zatrzymany przez ściga 1 ących go robot·
mhów; odebrano od niego wówczas 300
rb. ze zra9owanych w ilości 1,900 rb.
pieniędzy i brauning.
Sprowadzony do wydziału śledcze.
go ł<uflicki. zeznał, że razem z nim
brali w na µadz1e uJLiał. Stanisław Biernacl<i, zamieszkały µrzy ul Spacerower
nr. 2 na Bałutach, Antom Cendrowski,
zam1esz1rnły
µrz.y ul, Laba:J nr. Jl J
n1eln.iny mu z 1ri11e111a i nazwiska mło
dy człowiek ma ący pseuaomm .Sak."•
l'uliCJa udała się uo m1e:szlrnma wspomwa11ych o~ób lecz Le, zdołały JUŻ
um1rn,ć.

W rmniedziałek ubiei?ły, nacielnik
wydziału ś ' edczeio 1. Rachmaninow. o...
trzymCJł wiadomoś:1. że ieden z bandy,
ió1.1, mianowicie .Sak" razem

ze

~woją

koi.'.n.rnl<ą wy1echał do wsi Chodecz,
powiatu v.łocławsk i ego do je1 dziadka„
i ie Biernacki i Cendrowsl~i wy1echall
również aby się poł~czyć ze swym 10warzy~m.

•
NOWY RUR.JER ŁÓDZKI - 22 marca 1912 rolrn• .
Bezzwłocznie zarządzono za nimi
pó~cł~ i agenci policyjni przytrzymali
B. I C. w jednej ze wsi pod Łowiczem,
w chwili kiedy odpoczywali w karczmie
przydrożnej. Od aresztowanych bandy·
tów odebrano część zrabowanych pie·
niedzy, a mianowicie: od Biernackiego
266 rb. i od Cendrowskiego-189 rb.
Przewiezieni do Łodzi do wydziału
śledczego B. i C. przyznali się do napadu i zeznali, że lwią cześć pieniedzy
zabrał towarzy sz kh Józef Madelski, z
przezwiska .Sak", który zaraz po rabunku wyjechał razem z kochanlH41 oni
zaś pospieszali za nim w celu wspólnego wyjazdu do Ameryki,
Delegowani do Chodcza agenci
stwierdzili na miejscu, że do wsi tej
rzeczywiście przyjechał młody człowiek
z kobietą i zamieszkali w zagrodzie
włościanina Antoniego Gawonia.
W obawie krwawego starcia zażą·
dano z Włocławka pomocy straży
ziemskiej i po przybyciu silnego oddzialu strażników okrążono wspomniam,
zagrodi: i aresztowano w niej Józefa
Mada!skiego, 21 lat, i kochankę jego
Henrykę Trzaskałsl<ą 18 lat; przy re„
wizji znaleziono u nich 613 rb. w go„

towiźnie.

cie. Wobec zaś rozgoryczenia stronnictw
i rozterek. jakle w narodzie wywołała
ostatnia reforma finansowa - rzecz to
doprawdy nie łatwa.
Rząd postanowił przedewszystkiem
nie nakładać na cele, zbrojenia, podat·
ków na artykuły konsumcyine i środki
komunikacji, 1ako zupełnie niepopularne.
wobec wzmagąjącej się drożyzny.
Z innych możliwych komlnnacji, na
plan pierwszy wysunął się ~odatek od
spadków, choć był to właśme ten sam
podatrk, który wywołał tak gwałtowną
opozycjt: przy dyskusji nad ostatnią reformą sKarbową.
Rozważano przytem, czy nie można·
by znaleźć sposobu zmodyfikowania podatku spadkowego w ten sposób, aby
zgodzić si~ nań mogły stronnictwa, które mu są przeciwne, a dalej czy nie
możnaby nadać podatkowi temu charakteru do pewnego stopnia pomocniczego
i w połączeniu z nim nie zaproponować państwom zwhµkowym podatku od
własności na rzecz skarbu rzeszy. O
ile się zdaje, rząd trwał jakiś czas przy
tym projekcie~ sondując opinj~ stronnictw. W szczególności minister skarbu
Wermutb popierał ten podatek, jakkol·
wiek wiedział, że natrafi on na olbrzymie trudności, był jednak przeciwnikiem
nakładania w chwili obecnej 1akich1<ol·
wiek innych poaalków. Okazało. się
wk~ótce, że rzecz i tym razem me det

Bandyci na mh~jscu M. I T. do
napadu nie chcieli się przyznać, co zaś
do posiadanych pieniędzy tłomaczyli si~
ie to są ich własnością, przysłan, przez
brata Trzaskalskiej z Ameryki na prze• s~ przeprowadzi~
Jazd na drugą półkulę.
Na Radzie ministrów wystąpił' bar.
Par-= kochanków razem ze starym Hartling, przywódca centrum i niedawno
Oawoniem aresztowano i odstawiono mianowany prezes ministrów w Riwapod silną ekskortą do Łodzi.
Tutaj w rji, ze stanowczem veto i tak katego•
wydziale śledczym przy konfrontacji z rycznie postawił, że projekt podatku
aresztowanymi już Biernacldm i Cen„ spadkowego usunięty został zupełnie z
drowskim, Madel~ki przy znał się do wszelkich kombinacji.
napadu, zezna1ąc że miał razem ze swą
jak wiadomo z telegramów. WerkochankCi i 1ej dziadkiem wyjechać do muth pouał się wskutek tego do dymj..
Ameryki do brata T., Władysława Trza• s1i, którą cesarz niezwłocznie przyjął,
.:.kałskiego, który ukrył się tam przed mianując na jego miejsce podsekretarza
pościgiem policji, Nadmienić należy, że skarbu, t<iiona.
Trzaskalski poszukiwany 1est jako oskarDumi·s ·a Wermutha. który od pew1
h,
"
żony o ca.,
st2reg ra b un kó w 1· mordów nego „„asu
był w rozterce z konserwa·
· ·
·
spełnionych w naszem miescie w czasie tystami i z centrum, jest wymownym
rewolucy1nym.
dowodem wpływu. jaki posiada centrum
Sumienie jego obciąża śmierć łub na r"ąd, pomimo dzisiejszego układu
kalectwo 100 ofiar.
stronnictw w parlamenc!e.
Bandyci, zeznali również, ie broń
Prawdziwą sensacją byto jeszcze i
oddali na przechowanie, Antoniemu Lu- to że cesarz zaprosił bar. Hertlinga na
dwiczakowi, zamieszkałemu przy ulicy śn'iadanie poczem minister od1echał spe•
Spacerowej nr. 7, na B
· atutach, Iecz w cjalnie dla niego puygotowaaym we-mieszkaniu jego 11ic nie znaleziono.
gonem salonowym do Monachium.
Przyparty do muru Ludwiczak zezft
jak donoszą póło.rzędowe
org_any.,
nał że daną mu na przechowanie broń
śl
ukr~'ł w zakładzie stolarskim . Józefa rząd powziął ostateczn!e my u~unięc!a
"
na innem polu przedmiotu ostrej połJ!\lilma przy ulicy Aleksandrowskiej nr. tycznej agitacji i przysporze!lie p~ń.stwu
142, podczas dokonanej ta~. ~ewiz~j,p~d potrzebnych funduszów, m•anow1c1e za
pułap~m, po. oderwani~ . _1 u ese.c, omocą nałożenia na kontyngent >pi·
.walez1ono trzy braumng1 1 1eden rewol- P t
pełnego podatku konsumcyj•
wer Smitha i Wessohna, oraz: 58 nabo„ ry usu

1

·ó

l

w.

. . ..

. .

· nego.

Parlament zgodzi

się niewątpliwie

Pot~czka.
Paryż, 21 mcirca.-Na prawym brze·
go MuJuj podczas potyczki z oddziałem
plemienia beniuarain francuzJ straćili 10
w poległych. Nieprzyjaciel cofnął sie
ze znacznemi stratami.
PrzJrjęcie prezJrdjum.
Berlin, 21 (8) - Paasche, wybrany
na wiceprezesa parlamentu w miejsce
socjalisty Scheidemana, złożył zgodnie
ze zwyczajem bilet wizytowy w pałacu
cesarskim.
Cesarz wyraził życzenie
' przyjęcia całego prezyd um. Posłuchanie

O pokrycie !,fosztów
zbrojeń niemieckich.
-ooZapowiedziany

oJdawna projekt
rządowy powiększenia armji i marynarki
niemieckiej
będziedo wniesiony
w
najbliższym
czasie
parlamentujużRzeszy. Na konferencji, jaką kanclerz Bethman-Hollweg odbył przed kilku dniami
z kicrnJącemi mężami państwa zw1ązkc...
wych, zgodzono się 1edno~łośnie na
pro1ektowaną usta we i uznano koniecz...
ność szybkiego jej przeprowadzenia.
Strona formalna pi oiektu, dotyc?ą·
ca "Właściwych zamierzeń wojskowych
jest już opracowana w szczegółach i
·
·· d
ł
znana ogó owi, natonuast częsc .ruga.
1
·
h
i
d
6
I
t
Z Ja <IC
un USZ W po <ry e bd
ę ą te
będę te wydatki, pozostaje jeszcze do-

lewica lecz i socjahsci oświadczą się
za te 1~.
· Ten więc podatek ~dzie tródłem,
skąd plynąć będą dochody na powiększenie siły zbrojnej Niemiec. Czy bedz,ie
on odpowiedni - jest już rzeczą inną.
Przez podniesienie opłat za spirytus,
podniesie się znacznie ~e~a tego .artykułu
a w konsekwencji zmme1szy się kon•
sumcja spirytusu.
Ucierpią na te~
interesy rolnictwa, zmiejszy się prodi;kqa
bydła, co
wy.woła .znow~ .. ~roiyz~e
środków żywnosci. Na1dotkllw1e1 odczuje
ten nowy podatek rolnictw~ pol~kie, b?
właśnie na ziemiach polskich iest naJ•
większy procent gorzelni w całych
Niemczech.

TELEGRAl'VIY„

Drezno, 22 marca - W rewirze w~
glowym Saskim strajk sit: zmłejsza.

Wojna.

Rzym, 22

marca.-Według doni~

z

1

ofiar.
Mackertyne (Oklahoma), 21 marca.

Skutkiem

wybuchu

gazów

w kopalni

zginęło lOS górników•
W Cbinaob.
Mukden.
marca. Przywódcy za.
s21
·
· tr:

bro1uonego ·1·
towarzyszema
~
·
..: .meus
k
i..
ni" po5Ulnow11 1gnorowa" za az, zw1<:~szyć agitacje; przeciwrepublikańską. pod·
burz.yć masy ludowe i wojsko mandż~r·
skie, żeby tym sposobem wywołać łQterwencje mocars1w.

dO-

Szanbaf, 21 marCtl. Rada nam
wa w Nankinie zatwierdziła potyczke:
miljona funtów, zawartą z bankiem bel·
gijskW.ituta, Ił marca.
We wtorek
mi„dzy chińczykami i tybetaócz.ykami
...
wynikła bitwa w pobliżu granJcy indyj„
skiej.
__ _

Katastrofa luiowlana.
Ozłś o godzinie 10 rano Pr:iY 11lią
Cegielnianej nr. 39 z~rzyła _sH:_ katastrofa. świadcząca o medbalstwie 1 braku
dozoru naszych bodowniczyck i przed-

siebiorców budowlanych.

Na posesii te}, na\etącei do M~z~a
Rogozińskiego wzniesiony został
p~trowy dom dochodowy na mieisa.

6-:do

spalonego !·piętrowego.
W podwórzu majia byt wznielioM
takiet oficyny i w tym celu rosebratM>
stare 1-płc:trowe.
Pomimo ie rozbiórka murów ołl·,
qn nie byla skończona, polecono ro..,
własne
;botnikom kopać doły pod fundamenty no-.
wej oficwny.
>
11
To mianowicie spowodowało kMt„Now. Kurjera Lódzkiego •
strofę.

Tele"'e.•amy

Spiaek d•namitowJr.

Kolonja, 22 marca. - „Koeln. Ztg. •
donosi z Nowego Jorku:
W Bluefield wykryto spisek dynami·
towy 11a życie amerykańskiego sekretarza
stanu Knoxa. Wielu wybitnych ni~ra·
guańczyków stracono.

Kiedy pod~opano

pod ~

jot

meilty nie zewszystkiem rozebrane1 kia•,

ny, nagle ta zawa_llła sle i p~rzebałlt
Pod gruzami, za1~tego kopamem. WJN 1
robotnika, Walentego Fr~ntczaka, -48 I~,,1
zamieszkałego przy uhcy Spacerowej„)

nr. 11.

.

:i.....

Zawezwany lekarz Pogotowia stw-dz:łł
już tylko śmierć. Zmarły osieroci>
Katastrofa w lcopalni.
żonę
i 4 dzieci.
•
· ·
Fort Smith (Arkanzas), 22 marca.Robotami kierował przedsiębiosi:ai
w kopalni wQgla w Oklahoma nastąpiła budowlany, Mosiek Olszer. •
. "~
eksplozja. przyczem 85 górników zosta·
Zwłoki zabitego zabeJpteCZOnO : io,
zejś~ia władz ~owych.

ło zasypanych.

Z powodu ognia i dymu nie można
do nich dotrzeć.

..

·
'

,,.

:,

1

~

(a) . - I

.

Strajki Wfłglowe.

Ofiar9.

Londyn, 22 (3)-Federacja górników
uchwaliła rezolucje: przeciw przedłożeniu
A. K. dla rodziny Gottheimerdw.
rządowemu, albowiem stawia on tylko rb.
1,
j. K. rb. _________
1.
:.::,...:,:.__::~.;,;......;.
-:_,

zasadę płacy minimalnej, a oie zujmuj~

się

Tel. Ag. Pet..

tułem wsparcia.

Trypolisu, 60,000 arabów ukończyło
przygotowania do marszu przeciwk<i
włochom. Kontentrują słę oni pomię..
dzy
Azisie do Oarjan. Zostali oni prze'
1
odbyło się dziś.
oficerów tureckich wyłwiczeni i ok°z)«'
Słraiki.
mali karabiny zdobyte na Włochach.
Praga 1 21 marca. Sl(utkiem starcia Szeregi arabów ogarnięte są niebywałyn
górników z żandarmami w Załuczu, pół· entuzjazmem.
nocnych Czechach, przyczem jeden górW Chlnaoll.
nik został cR:żko raniony, strajk wzra.
sta.
Londyn, 22 marca.-.Exchtnge leLondyn, 21 marca.
Wysqpienle lehraph Compagny"' donosi z Tlentsina,
Balfoura z propozyc1ą odrzucenia billu
że w Pekinie daje się zauwatyć wśróQ
o płacy minimalnej wywołało w izbie O·
wojsk rządowych ruch skierowany prze•
gromną sensacje:.
Gazety przypuszczają. że jedynym ciwko Joanszikajowi. Zołnierze grot'
środkiem zbawczym będzie przyjecie Juanszikajowi śmiercią. jetell nie otrsyprzez rząd wniosku kompromisowego mają w najbliższych dniacb zaległegi:>
stra11wjących i włączenie. do biUu 6 żołdu.
·punktów z żądań robotników razem z
Bomb-w.
1
określon~mi warunkami, .zabezpieczajcaLizbona.
Z
Opo
rty
donosz11.
te
..;,
cymi właścicieli
od pretensji górni·
czterech domacb dzielnicy mirgaja wy·
ków przy przekroczeniu kontraktu.
Obawiają_ się, że gdyby bill prze· buchło dzisiaj kilka bomb. prawdopo·
szedł nieznaczną większością. wówczas dobnie podczas fabrykowania ich. Doizba lordów go nie przepuści i wyniknie my zupełnie zniszczone. Z pod gruzów
przesilenie konstytucyjne.
wydobyto -ł zabitych i 9 rannyclł. Pf"Z1· 1
„Daily Mail• oświadcza, że w razie
puszczają, te pod gruzami znajduje
si(
porażki rządu, unioniści gotowi ująć
władzę' w rece i wówczas bezzwłocznie jeszcze wic;cej rannych i zabitych. Wta.
dz:e nie zdołały zbadać dotychczas przy·
dokonane będą nowe wybory.
Katastrofa w kopalni. IO&
czyny ani sprawców wybuchu.

Właściciela stolarni l\uhna rów111ez na tę propozycię, gdyż nie _tylko cał.a

aresztowano.
Wszystkie odebrane pieniądze w og61nej sumi~ 135~ rubli ~ró~~no po·
szkodowane1 firmie Dobramck1cli.
. ~yymarzo~~ yrzez c~lonków orga~
mzac11 bandyc1t1ej po.dróz do Amerylo
skoń~zyła sie na razie w ~resz~1e. przy
wydzia!e śledczym w Łodzi, gdzie 1:h O·
sadzono w c;~lu_ przeprowadzenia sledz·
twa w sprawie muych napadów.
(a)

Związek górników. do którego naleq
także polacy, wypłacił młUoa marek ~

poszczególnemi
pozycjami płacy.
Partja robotnicza wniesie w parlamencie

odpowiednią poprawkę.

Konserwatyści

C. KALINOWSKA '

MAGAZYN MÓD
poleca. swój

·

Wyrok senatu.
w obu izbach głosować bcsdą przeciw
Petersburg, 21 marca. - Sena~ ~rzucif skargę kasacyjną przedstaw1c1ela przedłożeniu.
bogato zaopatrzony w nowości sezonowe. ,
firmy .i.>ośrednik" Gor~tmowa, skaza·
Cleveland. 22 (3) ~ Po konferencii
Lódź, ~iotrl{owsl{a 121.
nego przez moskiewską izb~ ~ą~?w~ na właścicieli kopalń z górnikami oświad•
r1935-10-I.
rok twierdzy za wydame 1<s1ązlo I 01sto1a
czyli górnicy, że w dni n l kwietnia wy•
„Krug czten1a" ·
,
buchnie stra)·k, do którego '.przyłączy :sie
a
Bomby pod mostem.

E·

s m·IdQWICZ
• "

tychczas w zamierzeniu, osłoniętą na
Elizawetpoł, 21 marca. - W pobliżu pól miljona $!6rników.
. .
.
zewm1trz lekką mgłą tajemnicy.
stacji pod moste111 wykryw 5 bomb.
Berlin, 22 marca. - Obaw1a1ą się,
viar.i~ti'l- pedago;;
.
Ro•
I
P
l
d
d
0
·
rowu
z·e
w
-=obot„
przy
wypłacie
wybuchną
b.
prnf.
Ces.
szKo
Y
·muzycznej
w
Lecz właśnie w tym wzL?lc:dzie ma
czas
a szego roz wpywallla
„
„
stowle nad. Donem)
Rząd Związkowy nielada trudności do znaleziono jeszcze dwie.
rozruchy, albowiem robotnikom potrąci udZiela lekcji wyższej gry forteplanowe)'zwalczenia, od rodzaju bowiem źródeł
Wymuszenie ~lcupu. ,
. się płace za 6 dni strajku. - Wśród Artystyczny akompa~ a~ent solistom....
dochodów, jhkle na te cele majq być
.Tyflis, 2~ f'!larca. - We wsi Kareh, robotników obja.wia się wielkie rozgory•
Osobiste poro-mmlellle si-:... o? n-t.
wyszul<a1ie, od cbarak~ru .nowyc11. po· pow?aw g0.r~1sk1ego, pochwycono w. ce• czenłe na zwizizki chrześcjańskie, któ· i o.d +-7 w ~..,._ lJii..:l\~~
,datków, jakie będą ~żone, zateieć lu wyausze:
w~'r-~~
ni„.m. ...ł ...ftAWftlł-i... .~ . ~
„ ~~. :~~~.~• •„~„
. W'~)'-·~ .
'• ~..oąy~ _,N."'__._.~ : -.....,1~~~-~

1

1

..,,.„ __,. _. ... .

n marca

NO\\'Y KtJ~JER tODZKł -

1f)1! roku.

ł Prenumerować

SP óBO e·iomalc"

t

wszystkie pisma,

~.

oraz ogłaszać saę w tychże ~
ś~iśle, Vtedłu g cen reflakcyinych

aby się przekonać, że wyrabiany przez fabry-

braci Paterman, Teltow-B rii n n
.
je·t jedynym środkiem wzmacniającym i pnywraca ącym
s1b, wyciągiem ze słodu j~czmienne!o!o. Bi o ma le }C;,t przy~
iemny w ~maku i nawet grymaśne chore dzieci przyjmują
kę chemiczną

T

„PROl\/1IENIU"

··;można w

go chętnie, również jest on najdostępnie szy w cenie.

Piotr l!owslua 88, telefon 1200.

Zqdajcie próbn9ch słoiczl{ów

Główne

przedstawicielstwo prawie

wszystkich czasopism

warszaw.)kich,

odnośnej literatury bezpośrednio z fabryki, albo od głównej
reprezentacji na Rosję T-wa „Awtosii'• Wilno i B.:rlin.

jak:

Tygodnik Illustrowany". 9 Swlat•, •Nowa t7c1e•: •Wolne Słowo•, „Myśl
Niepodległa", •Tygodnik Mód I Powideł•, 0 Pnyjaciel D1les1•, .Gazeta
Swią,teczna•, Trubadur Polski•, .Goniec Poranny I W;eci•rny•, „Nowe
Gaieta 11 , 9 Ku.rjer Poranny", 9 Kurjer Polski•, \Viado111oścl Codzienne•,
~·
Kolce". 9 tl-iucha• i t. d.
2969-0-1
9
1
1

i

„

;<;-

~~ ~ T• ;-...
...~ .

~p~caalist~J

.r n»

Kr~tka

4.

"-

Teletopu N9 19-41.

111

Ważne

.sa

O(Vl€NifHOb._m1\'fiO&l „
najidealni iozy •rodek przeciw
Ątakom podagrycznym 1
Re111Dat_y%1QO'll'i
mięśni

Reumatyzmowi
stawów
Nerwobólom i bólom
knyiów
Mlgrnie kłuciu w

Sa~menthol

iezb~11y1Jll

rzekli

bokac:.b.

j est

Tak O•

najwybitniej.

pisma

Obrzmienloib poparu·
nio111. wedle poi eceń lekarskich.,

t{>w

~tan

o o

"

- itmanowicz
R

Krbtka 12.

"

1

SYN

głowy

Zuko:h &

E CZL

~• rs~a

'. : natychmiastowym 'vys:ii

paznog'.:
farbowanie włos<>\V i wszelkie roboty vr
zakres perukaL·atwa wchodzą.ce jalro to;
lo'ki turbanowe warkocz.e i postisch, za·
wsze w uajuowszym atyfu wykonywaulł,
pod moim klerunkiem. Wyuczam 1.1pina•
nia najnowszych. fryzur w ó lekc1ac!1
Abonament na miejsc11 i w dom1cl.1

--- Tbe

klini~ny

w Łodzi.
Za
~zka IO.
Choroby wewnQtrine, kobiece
i dzieoi.

s11bretku

Joltu1Jł GJ1&

Pr-iyjmujeod 10-12 r. i od4.-6w

Komici:ay, akt ua skatt ing ai11g

•'ii~-me

·oe

·-taza~

r

. Klacz in

Artystka z I.esling .Teatru w Berii·
nie z 1wojem oryg. repertuarem

Satyr A N.ympbe
Wielka m1tolo:;lCiua·Cboreograflezna
scena wyk. 6 pań i l m~żczyzn«;

IE.

~eaen

Polaki humo1ysta lniprowi1ator uli'
bieuiec ł.ódzk ej publ.

--- ~P!lliliia•

ro

Kn1t11b'•iw1ka 1i.

skórne, weneryczm!,
ohorobf drop rooa?Jhvyob.

Syphllłs,

.

" '(!• .·i.J.i 1,e Ji!Oł! &-l rano • o4

tł

~

~

•

wiea. dla

wcsrendą b4:iiie grac A11gielsko·
~cnots ·a 01kiestra.pod kier. MUs Fre-

Sredni

da Russel.

ff. 4--6 P•

11~ 3-0

•

Sp.: Choroby sitórne. wenerycz ...
ne, kosmetyka lekarska. Lecze·
nie 5yphilisu Salvarsanem ,.E~
LlCH-rtAfA 60ó • wśród-żylnie.

oto.. w~'szł9 czt~r9 zesz91;9.

Apteka W. Danieleckieg-o
Łódź, Piotrkowska

'b
Pros y

130.

Zestawiain prośby,

zaźalenia, skar&I a
pelacje i t. p. do

Władz Sądowych i Administracyjnych,
również paszporty zagra111cinę.

)A, aum. Piotrkowska 31.
.

Łódz, Piotrkowska 223, telefon 2ę-83
Maszy,ny do pisania

pań

1)0!utinit!

Pod

WłE«A.

Tegoż autora:
'tyka~ lei wa i e ago g.i!.;.a. W przekładzie
J J. J\.apackiego.
1.Sz
a i
ha a}..~ r." Z przedmową Anieli Szy~
'N ydan e drugie.
1.~ Vió!rest
oole. Przygotowanie dzi~cka
1;c; wiedzy ścisłej. T ornaczenie z angielskiego
Maq1 Sadzew1czowej.
Le ~on Gus. aw
PsycĄoloj_!ja wychowania.
.W przekladzie fay Moszczeńskie}.
1.20

dr. w Peten;bura11

zamieszkał

'\!~-Ile Harwey
Kobieta Fenomen

·

Orkiestrjon.y elektryczne,

b.

Fal

Z.nana rossyjsko-:.:yuowMta

c:zylł~Zcnie

ob.ejmie około 7.00 stronic tej.stu większej ósemki i wyjdz_le w 9 zeszytach po 5 arkuszy druku każdy. Po wyjscrn z druku cal(.ści cena zo
je po wya zo•
ł!. Cena zeszytu ~op. 4-0, z rzesyłke& poczt. k.
<i

·J1no nty

JCZ

~.----..i.;._.--~~~~~

C OWA IE GZŁO

WYCHOYJA

e~. ~

~rloff

Znakomici piewacy T>PY Gorkiego

CZES .HE

O,bszerne i wyczerpujące dzieło to najznakomitszego peda·
g?ga współczesn~go jest jakl:>y encykłopedją wychowawcz!\ .
mezbędn(l w kazdym domu, któremu drogie je$t wyrobie·
nie z rnło~ego p~ko~enia clzielny~h. ob,ywateli kraju, odpor
nrch. na nledole zyc1~ V.:łi!-Sllego _1 zycla narodu, niO&<&Cych
gOJ: i.e sztandar Jl.a} yz~4ych ideałów. Przekład oolski

•

r.

Tance moty1i

Gebethnera i Wolffa

prof. Osterloffa.

Godz. przyjęć: od 8-1 O i 4-1

Les Trois Pap !ons

Wydawnictwa pedago. iczne

~~::J;.R ~~:

i nerek)

GJsłos~opla I igłębnikowanle

PROGRAM od 16 do 31 Mar~ r. b.

Konstantynowska 5
Talei"anu Hg 28-0I.

szeu· em ( Manicur)

t pęcherza

moczowudów.

(odź,

mycie

Choroby dróg moczowych

Teatr „ijRAmA".

KARTO WSKA,

NAJPIĘ łtEJSZE

Kurjerą Łódzkiego" : :

Cena 35 Q •

Poleca :)uu Paruom w E.00~1 i oko\ !caca

falsyfikatów.
Słoikach po rb. ł20, łub 4.

Aptek dt1.wAi1j L S.L>l1J:SS

: : w administracji ,,Nowego

•

E

lekarskie

~abry.ka chem.lc%Ila EUG. MA;rULl R.,domy$1 '1/lcłki-G4l1.,,1a. Do uabycla w aptekach składach aptecznych W Warszaw!: akład główny Tow
Ą.ka

Dla

ucieszne przygody szpiega japońskiego do nabycia

FRYZJERSKI SALON dla PAN

WystrzeRać si~ bezwartościowych
Spriedai jedynie w

---~

SPECJALNY

Gd..:... ,·nne 'rodu
-~
"
.iu
terapeutycz11e
ni o
cdnoszll skutku, tam

Ischias,

-""':""' ....,

1 moczopłciowych

Leczenie
roi„ 'er.iami oentge a, światłem Finsena i kwarcowem
(choroby s.Kóry -'. wypadante "','.łosow;, 1rą ami wysokiego napięcia
(świetba, hein r dy) e.le
t (radylic:tlne usuwame szpecących włosów)~ "
ma•d
ili.r c ·n~ i pnę .etyczny p<ldJug prot. Zabluuows.ueg~ (niemoc
plciowa), ka
, 1USU\Vtm10 bromn.vel\., ł:.1.nG i cysło&kopja (oświę"Ll< nie
organów moczopk10wych,. llek ryczne ' "'etane kąpiele i
or!ijce
o ietrze. Lęaenje syphilisu .Ełirhch-Hata 606".
od 8 i od 6-9, dla pań od ó - t>i osobna pooze

S..po.Mtlthol jeat ot
J t wielu ltoso'lft!ly
w upltalach publiomydt i
domach
prywatnycf:t, tt. tysbic• lekarsy umało ten środek u do1ko11ałyl
Wyatrsepć al4= bHwartołciowych falsyfika-

'-'\!

A. KUPRIN.

So

A

d1orób skórnych, wrnsow, W€merycznych

uHca

•
"'-..: "~ -

Roentgenowslci

Swiatlo eczniczy

I

~_w:

...

ł

Dr. ~:s.~~.n;_t~ind Or. M. ~ap '_erny

Leczenie elektrycznością i masa·
żem.

P rzy1·mu·ie . od 8-2 po p·o.ł• ., od
4 do 9 w1ecz., dla dam od 4-5
p0 poł.

ku z.er • a . OJ ista
cnuró.MJ kob1ecycn.
Przy1mu10 do 11 rano I a<! 4 .' pól pop
do (> p6I po poł.-dn1u,

Ulica

Połiad

iowa 23

reietoni.. N-. 16.tli

2640

Posadzki terrakatowe. Płytki głazurow.ane. Licówki różnokolorowe. Pc,.:;ac!zki • Ma.ss!v •
Odlewy z żelaza lano-kutego. Dzv.ony i sygnaturki kościelne .'łuhero ~4· da
k,rycia dachów. Maszyny ceglelniarskie B-ci Blihler. Jl/.otory naftowe ł gazo 1e T-wa
Akc. Bachtold & C-io Steckborn. Motory na gaz ssany The Carnpbełł Gas Eug1:i•::
dębowe

Maszyny dla
.fłla

Leczenie elek'.rycznością (elektro-.
izem) i masażem wibracyjnym·
Specjalista chorób włJsów, skór• D1a pań osobna poczekalnia.
przyi~c: od 8-1 rano I od 4-ł
nych \piegi i pryszcze na twarzy Godziny
wiecz. W niedziele 1 hń•ta 9-:.l po p
etc.) i wenerycznych (syphilis

rzemy3 u •.v9łn'aneg~>~_.;;t~

Yoat ly 1 e~riter C-o L-td•

sprężyRowe

:

~al~f~~~d "ath. Snoeck" Ens·vłl \Bttł

rittqeport. U. S. A.

ciężarowe fabryk.i

Diego Fuchs, Praga.

. ·).

CENY ZWYCZAJNE.

2i-go marca 1912 r„
Wiellde galowe
Dziś,

astylki
(Pastilles Valda)

W zdrowiu

ochronią cię,

D

Cyganiewicz:·ZBYSZKO wykona swój wszecbjwiatowy A
rekord: podnieale 8 ludzi jedną ręką. warzących WJ
przes2lo 1000 f.
Cyganiewiez·ZBYSZKO demonstruje JIU JITSU

w chorobie

llałs~y eiąs

mlędzynaPodowago

-

Walka

PUDEŁKACH z BANDEROI.4
CZERWONĄ.

i opatrzonych

nazw~

-!„

H. CANONNE
PariL

Sandarow -

SampjOD

powrócił

Wwatęp

Sea•acjal

„

I

w

W' Warszawie
Półtoeznie
Kwartafliie

Rb. -

-

„ - „ - -

6.2.00

Jazda na trójce rosyjskiej i
koniach,
śpiewami, tańcami i orkiestrą bałałalkową.

I

Rb. -

-

-

-

Półroeznie
Kwartalnie :

1.2ó
Za grani~ Rb. 8

•

Iii.

Tel. 27-7.

Mikołajewska

42

Dziś I codziennie otwarty od 11 r.

do 11 wieczór

1-szy w Rossji ze względu
na obfitość okazów

M„ L.

IJlr' 1-szy raz w

Łodzi.

..._

, _Rza~kł egzem~larz GUU i;>ółkoń i pół byk.
Cod_zienme od 3-6 1 9 godz. wielkie przedstawienia z treśowany1!11 11 lwami, tygrysem, białym niedźwiedziem słoniem
małpami, papugami, psami, i in.
'
'
W.. Soboty, Niedziele i święta przedstawienia od 1-ei p. poł•
I co kazde 2 godziny.
Ceny od 25 kop. do 95 kop.
TYGODNIK SATYł<YCZNO.POLITYCZNY

e

,,sz.CZ UT E K"
wychodzi w Warszawie w kał.dy czwartek.

lloc1nlc 6 rb., p4lrot:lllie 2 rb.

Vrok

ół bp..

ska 22a m. 2.
1Qo3--3
o sµr:z~llama w L.g1erzu na
Przybyłowie. w dobrym punkcie. piwiarnia i 2 bilardy krt:n·
gielkowe. Józef Kaleta. 1894-3

D

~przeaama urząllzeme

Na

kwartalnie 1 rb. :ló kop.

latnleała. rł030 6 1 Re4aktor-wydawca: Adolf Starkman

okazyjniel do sprzedania 0-

tomany sofy, oraz rótne m~

ble wyściełane. Dzielna 29. u ł&!o
picera.
1914......;.s
sklei> i meble do spn:ellama:
szafy, otomana, z powodu

swięta. 'L. powodu wyprze.. xmiany interesu w Chojnach. Ul.
daży nabywać motna tanio W11.ika J'..~ 7.
1907-3

różne obuwie.
ska l03.

Konstanlynow- sklep kołonialno-dystrybucyjny.

z

1899-3

place rótnej wiełl<OSd po ce· nach przystępn~b są do
sr.rzedania po~ fabąi~ domy
mi~zkalne. will!; m1eJ~Owość
lesista, przy azos10 graniczy z osadą fab~yc;zno t~ack~ Zelew,
w. Zelowie trzy ceg1elme, .od k~
lei w.. K z Łasku ~o.nmi godzi~a~ ~~adomość na mie1:5cu u wła·
sciciela ~ Herbertowie. p~czta
~ew. Piotrkowska 1'1: e;~~·-l

1

ple•
karni. Ul. Zielona ii 41.
potrzebna zdolna podręczna do
1871-6-1
magazynu kapeluszy. Piotr1925-3
o_s_p_r_ze_a_a-n1_a_p_i-ek_a;.;r1;..1i.;;.a_z..;..ca_;;ł· kowska 121
kowitem urządzeniem. Ul. pn101a ao sprzedam& z powo.
Zawadzka :Ni 9. (Bałuty).
du wyjazdu. Mikołajewst<a ti7.

powodu zmiany interesu

do sprzedania za bezcen byle aa-•
raz. UL Pańska Ni 12. 1928 -3

ranio sprzedam różne meble
d'bowe. Ulica Rozwadowska
M 27 m. 21.
1894-3
OZórkowie w centrum m1as„

·w

ta jest do sprzedania na
dogodnych warunkach z powo·
du wyjazdu dom muro~any. Wia·
domość ul. Ś•v. Anny N!! 21
mies7kania 18, w Łodzi.

10

__
D

L

kuchni do wynajecia od 1 kwiet· Rowery w ctobrymsta111e z wol·
nia. Wiadomość. Piotrkowska 209
nym kołem sprzedam. Łąm. 6. ·
1492-0-1 kowa 14. m. 7.
1912-2
łody czl'owiet( w wieku 25 hlt ~Kit:~ łtołomalny clo sp~zeaa1_11a
władający językami, pelskim, ~ zaraz, z powodll zmiany mrosyiskim i niemieckim, poszu- te:esu. _Radogos~cz. Sz~pena

M

·

są

ru1111 nagrouy o.n:y-.
ma kto odprowadzi, lub
wskaie psa doga, dużego,
maści żókte1, uszy obcięte. Wi·
dzewska 119. Morawski. 1925-2
zaginllr p~szport wydany z ma„
1926-3
1917-3
g1stratu m. Łasku, gub. Piotr....
F.,.0-r-te_p_ia_n_w~cto_D_r_y_m-st.;;.a;.;ni;,,;;e;..d~o papier gazetowy na pudy i kowsk1e, na imię Chaima Wolsprzedania. Dzielna 31 m; 6
funty do sprzedania. Wia- fa Adlera.
1893-&
okal obszerny, złożony z cztedomość w kantorze „Ku.rjera" r/liil1.1ę1.a. l\.s~ąz.eczK~ 1~~1~ymarech pokoi, przedpokoju i Zachodnia 37•
.
'-' ~y1na, na 1mu~ Jozely ~rusz•

D

o

Bogata kolekcja; zwierząt, ptaków i gadów ze wszystl<ith slron
świata

francuskim. Biuro Sękowskiej.
Przejazd 14.
1911-3
Meble rózne z 5-CIU po• • kojów, sprzedam bardzo
tanio. Łóżka z materacami, szafy,
bieliźniarkę, tualetę, kredens stół
krzesła, otomani: wysoką, ,biur..:
ko pensjonerkę, etażerkę, garni·
tur mebli, trema, słupy, stoliczki, lampy obrazy. Piotrkow-

AA

~ WJSJłamy mtłl1ti' okftO'llrY.

ZWIE~ZVfłIEC

od 6-8 dla pali od 6-4
oli 9 do 3.
r. 1109 1 O

A

UO

Z. pidl:•op~ iodatkówu słoculem pobleralllJ 2 r, Roczn

DRES: Warszawa, Nowy·Swiat 16 70

i mna

kupić moz;damskie suknie, bluzki.
A
•
halki, a także sukieneczki· ·dzie•
„-A---.A-....,P-o-trze_b_n_a_n_a-ucz-y- cinnewwielkim wyborze u M. A.
•
I
I cie1ka izraelitka pa- Najmana, w magazynie kapelutent gimnazjalny z muzyką lub szv I. Zvsmana. Nowomieiska 4:

6' -

Początek o g. 8 i pół w

Pamiętnika

ajlepiej i najtaniej
N
d.11obne
na
ogłoszenl

i-

ze

I•
e
e

Gebethnera i Wolffa polecają

·a

na Prowincji
Rocznic

1

niedzielę

W
p~~ne

W

= = z powstania 1863 r. i z emigracji. ==-=
Cena dwóch to.ów rb. 2..40.
Czysty dochód z tego wydawnictwa przeznaczył autor
na korzyść Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy oraz KUJ
Literackiej.
538-3-t
Do nabycia we wszystkich ksitgarnl ach.

Zachodnia Ni 33

od 9-1

WARUNKI PRENUMERATY·
'ltOCl:llłe

elektrycznośolą

iem wibracyjnym.

A

Howo66ł

IO Martinis IO

IJ I

-

zawleraj~ce obrazy z okresu przedpowstaniowego.

Przy syphilisie stosowanie prep

Leczenie

-

Szampjon świata

Sumpj911 hrlatll

Hartk.i z

Dr. LEWKOWICZ

ZIARNO POMIESZCZA:
Krom1ti . ~~ne, pneglądy połiłJ.ane
wspommema b1Storyczne, rocznfce wielkich
~arłycb, powieści I nowele, oryginalne
! domaczone, poe_z1e, artykuły przyrodnicze
tuukowe, om opJSy podróż/ i humorystykę

A

awiała

••wo&ć !
•owośó !
JORDANA (JULJANA WlENIA WSKIEGO).

Chorób skómvch, wenerycznych
i nl&D!OCJ płciowa)

11606"

•

Walka Pewaa*
Eggebepg Strenge

Ksi~garnie

SPECJALISTA

pismo tygodniowe dla rodzin polskich
pod redakcj4 STANISŁAWA BELZYĄ
W ~ roku daje 52 numer-, bogato
ilaetrowane i 12 tomów powieści
~kiców historycznych oraz naukowych.
'

l

----------·

~~

Na}t ańsze

A

Holeacl'a

Rl•ebach„

Xauli

Ssaegóły w programach.

ZIARNO

A
W

na pa•w
wan BePg

-

st.dent lllliwenytetu WlecNUldego

n„z a.dresem wyłącznego ich fa.brykau~)
Re•~ur,

roz•ł•zwgaj11oa

Z 8 y SZK Q
Cyganiewloz
Władysław

VALDA
i&, ru.e

e
e

francuskiej

DZIS 3 WALKI

wył~cznie

aptecznych,

SCHAMPJONATU

W AL K J

LKI
do nabycia we wszystkich aptekach

składach

9

-c-----·-

p
i

„

(japońską samoobroae) s Sobiewskim.

przy zaziębieniu,
zapaleniu oskrzeli, bólu gardła,
chrypce, influenzy i dychawicy.

w

9

e BEN EF IS INł. CfD. -ZBYS ZKA e

zaś uleczą,

te s~

przed•ławienie na

kuje posady magazyniera, inka- .NR 18, w1adomośc w sklepie.
. senta lub jakiejkolwiek innej. Ofer: s1,1e~ kolonialny do sprzedallia.
ty proszc: składać de redakcji
Uhca Wuhewska nr. 281.
· Kurjera pełl. E. S.
1907-3
1908-8

czynsk1e1, wydana z magistrau'
m. Łodz:.
1897-3-1
t 1 ag1uąi paszpori, wyaany :4gmI•
~ ny Oalk~w•. pow•. łęczyckie•
go, gub. kahs!HeJ, na im1e Józefa

01e1mczaka.
1910--a
'J ;agmi:ła Kana oa. pastpunu,
LI w~dana z f~~yk1 I. K. P<?Z.
nlJDSkiego. na 1m1c: Romana Ww.~
I

ciork~

1927-1-~
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