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Redakcja i administracja •Nowego l<urjera t.ódz
Prenumerata w Łodzi wynosi rocznie rb. 6, pół.... mlełd słe w lokału przy ul. Zachodniej 37.
rocznie 'rb. 3, miesięeznie kop. SO.
Ll;deresowani do redakcji zgł~zać sH: mogą -0d
Za odnoszenie do domu lub przesy;kę poczto.
ł1 do n w południe i od 6 do 7 wiecz.
i wą dolicza się 20 kop. miesięcznie.
·

' Za

przesyłkę zagranic~ dolic:za

Zmiatła

Łodzi Biuro ogłoszeń .Promień• „ Piotrkowska 81; w Pabjanieach A. Wadzyński, Zamkowa nr.
WYŁĄCZNE PRAWO pnyjmowania Ggłoszeń w Rosji, za granicą i w Król. Polskiem, oprócz Łodzi i okolicy,

Agentury· w

::~ Polow~l1ie na zięciów

Teatr Popularny.
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sM: ,60 ,k. miesiQcznie.
Ogłoszenia zamiefsoowe: I str.SO top.. relcl•ltlY "
adresu 20 kop.
TELEFOfłU Nr. 253.
20 k.. zwyer.. po 12 k..za wiersa potitow~''łD'fero Ali~.
redakcja nie zwraca, za artikuły nieoznaczone z góry ceną, '1onorarjów administracja \VytJłacal\ nłe bfdzle.

Mlninistratja otwarta od 8 rano do 8 wieczór:.
Adres telegraficzny „Ucł.f kfrłer•.
Rt:kopłsó1ł nadesłaoydt

Cena ogłoszeń: I-sza strona &O ~- u wł.-Sll
lub jego miejsce, nadesłałłe 50 kop., ~ i
!damy 15 kop., ogłoszenia zwycajae 10 ko,. Dr°'"9t
ogłoszenia 11/ 1 kop. za wyru.
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I?rez9~jo~ 9goł~e.go , Zeh~a-nła -· i··
Stovauysmia Wza1emae1 Pomocy, Fracovaik6• )Caałlo~ m. fo~: „
1

awladami• ninlejssem,

łe

DALSLY

Cl~Q

d • .30 b. m. o godz, 8 wiecz,

w loka„ przy ul. Dług1eJ .45,
·
. ..
. Po•z11dek -zienaw•

- ·

1) Rozpatrzenie Sprawozdania hibljote ki.
2) Wnioski Zan~du.
·
a) Wybory ~u i Komisji rowi zyjnej na rok 1912..

·

..l

lub gabfneta llCIOnego.

·

tegot ubrania odbędzie . s~ w .•~botę

Umiemy tylko powtarzać za zagraO~bia myśli filozoficznych I i».
nicznymi dzienmlcami cbwalebn e hymny presji, w nłedalekłej prąsd'ołd bod*
na cześć polskich uczonych I artystów; pojęta, i znajdzie zapalnych komentato-.p r a c4 s u mi e n n ą i u cz c i w ą torów i wielbic.iełi.
p ł' sy t1 ac-2 a ie g la z y o bo je t n o- O samotnydl I SIJUlłD)rdl 1DOglbM:l,
ś c I I n i e u c-t wa o g o·1u.
jak mogiła Nałkowskiego powledziaf
Spienione bałwany bJją szumnym Asnyk:
łoskotem na oceanie tycia, zaglusz&M
• Wyresq kwiaty na ~Gii
wszelki gł.os płynący z poddasza poetJ
1a....-.

·

Przez szarą <)pon~ ak tuałnoścl
przedziera sie czasem poszum uwielbienia die usankcjonowanych śwk:t<>ki na~wyda 'i łzy krokodyle nad iwieżo
JOZkopanymi grobami.
Pamięt ludzi zasług i pracy uczczo• bywa dopiero, gdy mogiły ich zrów-

---------------------~~-· -~z~~a~~~
1
1 '
,•
' •
l>actwO szczątki rozpadną si• w proch.

~r prybu ski' .
J)r• .4.
1
1

Kalenda·rz,yk.

Pollldniowa 2.
Speqalłsta

c:bor6b skórnycll, wenerfe.z-

Piątek. d. 29 marca 1912 r.
o z 1 ś: Eustazeg_o Op.
·
J ot r o: Anieli Wdowy.

aych t dr6g moczowych.

Powróeil.

•

*

NA,JSKU'TECZNIEJSZY SRODEK
usuwa

i wezelkie plamy

:9a,ła

• •

Swiat si4: w śnieżny całun chowa,
Idzie ziemia mro.źnym szlakiem,
Drży od chłodu, kto Szustowa
Grzać nie może się Koniakiem.

·

11legi, ' P•J•zcze, opalenizn„,
· •ll&PW, czerwono•ć twa•zv
-

Taki to

ao

Roar~3{

• I

la oceanie tycia.
(P~ Waciława >fałkowskiego"),

bieżącym przypada
Jana Niwińskiego,
pierwsza rocznica śmierci Wacława Nał„
1111 1111ik1l1ci1 aat1td11ałlłw1, ka!d1 patł1łi.1 kowskiege. Rok dopiero upłynłł od
• czasu. jak zakryła Go przed oczyma
zup1trz1n · jaał • Pllmit, na ktńhj Złłli· naszemi darń mogilna; i wierzby cmen·
i.;. ·N! 2łl4 i ·wriaks WJWZCJ tarne śpiewaj1t mu pieśń ukojenia, a oa
, wynalazku aptekarza

•i•

. .

W

miesiącu

'Jan. Niwiński. . .

-rozległym ugorze prasy zalęd,wie _kilka
· odosohnionych głosów przypomniało o
Sprzedaz w aptekach, s~ładach aptecznych smutnej rocznicy.
.

.

;1

perfumer11ch.

Dzisiejszy numer

{li· 8-miu kolumn.

·

składa się

.

Nauka polska cietką _ pracą musi
zdobywać uznanie u obcych, bo nawet
swoi lekceważą zasługi i niedoceniają
wielkich m~.
,
'
'
. '

już easz zwyczaj,

nie ma

wiec czemu sią dziwił, te prasa nie zna-

lazła czasu na uczczenie pamięc:ł Nał· kowskiego: j e s z c z e z a wc ze ś n i e
n a to!
,
Niewielu może wiadomo, że Wacław
Nałkowąki szedł na boje tycia z pogodqym uśmiechem na wargach, ie ze

. ~pokojem. prz~jmował ~idkie plag~ losu
1 umarł, 1ak zył, z cichą rezygnacją i
stoicyzmem.

Nie zwykł zaprzątać sobą opinii
publicznej, był skromny at do przesady,
pracował dla ojczyzny, nie dla uznania
szalbierzy, więc: przeciętny inteligent poi·
. ski nie poczuwa się do obowiązków
względem niego.
Umiłował gorąco naukę

o ziemio-

nidmłertelaa

a.ąstka jego da·

[cha
• w serca półnlejszydt pokoleń ~
~e·.

"*

spoczywa w ~
strndzoay bojownik. poległy · w: walkacl
tycia, a przyjdzie czas. te nad ~ mogiłą zabrzmi fanfara uroczysta wc1zi.cz..
nycb pokolefi przyszłycb.
·

Niech

~i~w~i~~

atmosferze, nit dzlsie]szłk
Nlecbte
powytsze, teq. na
samotnej mogile Wacława Nałkowtkiego
jak skromny Hnek laurowy nieznaaef
jednostki. aż do eh.ww gdy prąjdzie
ktoj wielki, a za nim zastępy i zapOlll•
· niany grób .spowij' w purpurowe wste·
gi czci i miłości. ·
At nadefdzte dzłet1
d wedłag
Słów Adama Asnyka = • g 'Y .

słowa

.Nowszych czasów

dążenia i

.eo

zeń

nieświadomie

Cl'J[ny,

początek

[wiod'I.
• Te tdewi~nące dając mu waw·
[rzyny,
.Będą dla niego najwytszą nagro.
[dą•.

Andrzej Nullua.

znawstwie i w tej dziedzinie poczynił
wielkie reformy. Sachą i nudną geow
iła
ł
Ił
grafję postawił w rzędzie nauk piękI
nyc:h, zainteresował nią młodzież. oświe
-vcił ją prómienfom swej ognistej · wiary w
· d zy.
znowu popotęgę wie
d . Dziennikii f petersburskie
„ •
·
ł
·
.
.
a1ą szereg n orm:1c11 1 pogłosek, doD<?k~na. opisu · ziem . o1czy~tych .z tyczących możliwych zmian w Radzie
zapałem 1 pietyzmem, _a posługując się ·ministrów.
·
metodił ściśle naukową, zagrzewał serca
„Nowoje Wremia" zapewnia, tt.
w miłości dla rodzinnych zagonów•
prawdopodobna jest w najbliższym cia.
Styl Wacława Nałkowskiego giętki, sie dymisja ministra spraw wewnetrz~
nych, Makarowa.
ostry,· błyszczący, jak stal damascBńska,
Ma to nastąpit jakoby z powod~
budzić bed,ie przez długie lata podziw tego, że władze lokalne nie otrzymują
wskaiówek w,tycznych co do poll1- eatu2'iiwn .awców. ·

przes nra• IDIDIS
• • BrJB• Ine

11 73. wewętrzneJ od ministerjum, a
stępnie, że w izbach prawodawczych

tyki

na·
zupełnie nie słychać głosu przedstawicieli
ministerjum spraw wewm:trznych • .
.Riecz• utrzymuje, ie oprócz dymisji ministra spraw zewnetrznych, Sazooowa, możliwe jest także ustąpienie ministra wojny, generała Suchomlinowa,
głównodowodzący
którego zastąpiłby
wojskiem okręgu kijowskiej:!o, generał

Iwanow.

·

Najczcśeiej

pleniu ministra

mówią o
sprawiedliwości,

jednak

ustą·

Szczegłowilowa, „rzedwko któremu prowadzona jest i<ampanja z dwu stron.

Z jednej strony zjednoczona szladrta niezadowolona jest z ministra, i
drugiej zaś - prezes rady ministrów,
Kokowcew,
niezadowolony jest ze
Szacgłowitowa z powodu wyst14pienia
przedstawiciela ministerjum sprawiedłi
- * i w sprawie rezolucji posła Rozaaowa.
Istnieją i inne motywy kampanji przeei.Wko obecnemu gabinetowi.
Naprzykład .Nowoje wremia• bar•
łzo oburza się na fakt odłożenia trzedego czytania w Dumie projektu
chełmskiego. Dziennik ironicznie i fan•
tastycznie insynuuje, że patdziernikowcy
starają sie wzmocnić swe widoki przy
nadchodz11cych wyborach do Dumy u
pomoclł przypodobania się (?I) Kołu
polskiemu. Ale 11 Nowoje wremia• naj•
gwałtowniej występuje przeciwko rządo·
wl, który nie umie - zdaniem jego przejąć si• kwestją chełmską.
Obecny
we wtorek w Dumie Makarow „nie
natał u potrzebne• wyst11pit w obrouie projektu chełmskiego.
Wog61e w najpoważniejszych chwi•
1acłl prezydjum Dumy musiało posyłać
po wiceministrów, aby
wystąpieniem
awem poparli zwolenników projektu
chełmskiego.
.
Pismo
kończy
twierdzeniem, te
.kontynuowanie polityki Stołyplna wyraża si~ jak dotychczas jedynie w goło
słownych zapewnieniach Kokowcewa•.

swej prognozie, a przedewszystkiem
zapomniał, ie leraz istnieją w Ro•
sji zupełnie- inne warunki społeczne,
aniżeli przed 8 I. Wtedy siły społeczne
Rosji byłv zajęte zupełn ie cz.em in·
nem ł warunki traktatu z Niemcami p. Timiriazjem mógł oprac ować
bez wsi:elkie1 kontroli opinji publicz·
nej.
Poszedł tedy starą droJ,!ą obro•
ny Interesów wielkiego przemysłu
kosztem Interesów rolnictwa. Teraz
rzecz ma się zupełnie lnacze1. Wprawdzie i teraz naśi rolnicy nie
posiadają takich silnych organizacji
rolniczych, jakie posiada w swem
rozporządzeniu wielki przemysł. Ale
za to w Dumie posiadacze większej
własności s" panami.
To też, jeżeli dla poprzedniej polityki protekcjonizmu przemysłu ze
szkodą rolnictwa czas nie mimił
jeszcze, to w ka~dym razie, teraz
napotyka daleko
taka
polityka
wiQkszy opór ze strony mteresowanych kół społecznych, eniżeh przed·
Iem•.
Na tejże naradzie w Moskwie p.
t:fefding dowodził, że Rosja wkrótce
nie będzie potrzebowała wcale rynku zag~anicznego dla produktów swego rol·
mctwa I dlatego mało jest zainteresowa·
nla w obniżeniu niemieckich ceł zboża..
wych.
Przeciwnie, Rosja powinna dążyć do
podniesienia swego rynku wewnętrznego,
co można osiągnąć tylko za pomocą roz•
wo1u przemysłu. Dlatego też, nie obniżenie ceł niemieckich od produktów
rolnictwa w Rosji, lecz utrzymanie wysokich ceł od towarów niemieckich tylko to jedno może podnieść ro!nic:two
w Ros1i.

ra.ncuskim, niemieckim, rosyjskfm. cze.
sk1m, słowackim, rusińskim, chorwacld_.
Dymisja ambasadora rosyjskiego w szwedzkim~ i węgierskim.
Brat poety, Włodzimierz znakomitJ
Konstantynopolu, Czarykowa, wciąż jemalarz,
jest posłem do parlameŃI.
szcze zaprząta uwage prasy rosyjskiej i
wiedeńskiego.
zagranicznej.
Według informacji korespondenta petersburskiego
szwedzkiej
gazety .Hufvudstadsbladet•
przyczyna
dymisji była następująca. Minister spraw
zagrani~znych Sazonow, pragnąc jak na)•
szybszego ukończenia wojny włosko
tureckiej, probował zaproponować obu
oświata.
Czarykow
stronom swe pośrednictwo.
zaś był za Turkami i bardzo sceptycznie
Zydowskfe społeczeństwo dzieli dt
zapatrywał się na zabiegi Sazonowa. Ten n.a dwie zupełnie odrębn' pod wszyst„
ostatni oświadczył w Carskiem Siole, te k1m1 względami grupy: na inteligencjt: I
.nie można mieć w Turcji ambasadora. masę.
prowadzącego , swą osobist11 politykę•.
Inteligencja tydowskct, przesfąknł•
Na razie jednak tadnej decyzji nie kulturą Zachodu rozumie jasno, !e wio.powzieto z powodu braku odpowiednie· na się solidaryzować z narodem, aa
go n~stepcy. Wreszcie .węzl!ł gordyj. ziemi którego mieszka.
·
ski• został przecięty.
Wdał się w te
Przeciwne z1awisko obserwujemy w
sprawe Kokowcow, który uznał politykę masie !ydowsldej. Tam przewagę blerz6
C!arykowa za .niebezpieczną dla pokoju element państwowy, język i obyczaje.
całego świata• I nadał sprawie ·taki Nie mówiąc: o mieszkańcach niektórych
obrót, te odwołanie nastąpiło • w nader dzielnic kraju, w których pierwiastek
ostrej formie bez żadnych ceremonji•. polski był na tyle rozwinięty, te wchło
Nawet Sazonow .nie był wtajemnicżony• nął, a raczej objął masę żydowską. w
w to wszystko i znałazł się • w dra iii· wu~1(szoścł I u dności mie1sl<lej obok żar
wej sytuacji".
gonu poczytności14 i szacunkiem desą
się język rosyjski
• Zastanówmy sic nad przyczynd

aymi:sji.

)Ylasa iydows/ra,-

.a

ZJCi~rJS ~azimi~rza Tetmajera.

P!;~~~~=·

tłumu

tego
masy,
odrótnfa tytko użyteczność, czysto materjaln, I na
Utalentowany poeta, którego jubi- bardzo blizką metę, Umysł tłumu me
leusz 26°cio letniej pracy obchodzono może odrazo POJ-łlĆ nowych Ideałów„
onegdaj w Warszawie. Kazimierz Tetma· oraz zastanowić się nad trochę dalsq
jer, pochodzi z rodziny szlacheckiej w przyszłością.
·
Galic:i.
Urodził sie 12 lutego 1865
Tal< samo, jak i stroda materjalna,
roku.
Liczy więc w te1 chwili lat 4ó to jest to zycie .vom Fal zum Pat•.
skoticzonych.
Przyszedł na świat w tak samo i strona psychiczna tłumu odLudzimierzu.
znacz.a się silną krótkowuoanością. o.Rlecz• natywa argumentacje p. HefWieś tę w poetyckich słowach raz pewnego rodza1u akorzeniałością.
dinga naiwną i . zapytuje: kiedy to bę prozą charakteryzuje Władysław Orkan
Mieliśmy w historii cały szereg
dzit?
w •Tygodniku llustrowanym•.
faktów, które wykazały nam jak głfłł>o:e
• W każdym razie, nie w tym
Prawie pośrodku doliny, na szero- ko tyją vt narodzie stare wierzenia.
czasie, kiedy wejdzie w tycie nowy kiej równinie, milę na zachód od Mia::;ta
Nowe
pojęcia ogromnie tmdn6
traktat handlowy z Niemcami.
Na (Nowego Targu), na lewym brzegli wprowadzić do umysłów masy. Mote
Wog6le zarówno ton prasy mniej
razie zaś Rosia nie może się o· Dunajca Czarnego, nad ujściem rzecz , i tu jedynie dać rezultaty długa i syste~i miarodajnej, jak treść i forma
bejść bez rynku niemieckiego dla Lepletnicy,
która z Gorców z pod matyc:zna praca.
~cych obficie pogłosek kaźą przy•
produktów swego rolnictwa i dla- Turbacza spada, leży stara osada Ludt·
Spójrzmy na śtosunek liczebny tn-.
puszczać, ie przewidywania rychłef zmla
tego interesy Rosji rolniczej wyma· mierz, rodzinna wieś Tetmajer~w.
tellgencji tydowsklej do masy. Widzfąiy.
ny osób w sferach kierowniczych oparte
gają, aby zrobiono wszystko, cd
Uplastycznijmy sobie lepiej tę sław. że stanowi ona ty\ko maty je\ utamesc
tylko iest możliwe dla J?Olepszeoia
s' na poważnych podstawach:
ną
jut
dziś dziedziną podhalską, której
Naszem zadaniem powinna był pra~
warunków eksportu rosyjskiego do
przyznany
jest
losem
zaszczyt
być
ko•
ca
nad
wprowadzeniem w masy narodu
Niemiec. Osiągnąć tego w żaden
1 e2~ pierwiastka kultury salebką
dwuch
wielkich
braci-artystów.
żydowsk
sposób nie motna, bez obnlt'enia
Od północy więc olbrzymi. lesisty chodniej.
·
ceł rosyjski~h od towarów niemiecwał
Gorców.
Na południu, widne w
.i'vlehr Lfcht•t . rzekt GOthe na
kich, 2dyż Niemcy darmo oczywiście
całym majestacie, z ponad spl,trzonych ka cnwil przed śmierci'° Tak! wiec:ej
me nie dadzą.
wzgórz Podhala skalnego ku obłokom światła, bo jedynie w jego promieniach
Projekt ustawy samorządu miejskieZ drugiej strony są podstawy do wyniesione, Tatry. Na zachód i wschód mote nastąpić zbratanie ludów o rótnycb
go dla Królestwa. ostatecznie u::hwalony
przypuszczeń, .że teraz Niemcy bedą przestrzeń rówienna, daleka niby dwie kulturach, Jeci przez długie obcowanie.
przez lzbe państwową, po zaakeeptowa„
skłonniejsi do ustępstw, aniżeli przy bramy na ościet d1a duszy wrażliwej pokrewnych.
nhl przez nią tekstu komisji redakcyjzawieraniu poprzedniego traktatu.- rozwarte, świtu i zmierzchu, radoścr I
Teraz przyjttyjmy słę 'łt jaki spoi
nej, ~tał jut wydrukowany i przesła·
Nie można zapominać, te protek· tęsknoty...
!uż
pobok
szemr?ty
rze•.
s6b
motna masę tydowską o!wlecił,
ny do Rady państwa. Tekst ten, zawle·
cjonizm agrarny wywołał spadek czne._„ Długie z~gony pól, l~k~ toi:t1~te uwzględniając jej warui;ikl psychologią·
ra~cy 188 artykułów, opróci wstępu i
cen zboża, w naszych czasach zaś Dale} prześw· eca111c.e śród. w1klm, u1ęte ne, religijne, narodowe.
aneksów, nadszedł do Biura Pracy Spo·
widoczne 1est znaczne podniesienie tu mzkimł brzegami, Duna1ca fale.
Religia tydowska, w zasadach s-.,dl
łecznej w Warszawie.
si~ cen zboża.
Za
Dunajcem
bór
smrekowo•SO•
wysoce
-etyczna, w modyfikacjach prze.
Ten wzrost cen zbota jest najśniar1yaż
ku
Miastu,
z
którego
widna
sda
w
fanatyzm.
Outy odłam masy ty.
pewniejszym sprzymierzeńc.em Rosji
jeno
ponad
ciemną
ścianą
lasu
wleta
dowskiei,
zatapiaj;acy
siq w księgach kaw jej walce o obniżenie ceł zbokościoła święt~j Katarzyny, pamiętająca balistycznych, jak Zohar I inne, jest
żowych, i oto dlaczego pesymizm
p. fimiriazje\ła wydaje się nam zmierzchłe czasy Kazimierza Wielkiego prawdziwie fanatyczny w sferze przepi„
POayjsko - niemiecki.
niedostatecznie uprawiedli w1un y m •. i stojący na wzgórzu nad miastem, po· sów i poglądów religijnych.
noć jeszcze starszy, drewniany kościoAle przed nami stoi teraz kwestja
jeżeli jednak rolnicy będą spać, a łek św. Anny, według podania przez kulturalna i humanitarna,
oświecenie
Wobec: konieczności rewizji dotych·
Drzew Uścia• masy żydowskiej, winniśmy więc dzlał.t
czasowego traktatu handlowego rosyj- przemysłowcy działał na całej linji, to, zbójników ufundowany.
nie środkami gwałtownymi, burl4łc:ym~
Rosja sycłJ ub ogo•••
•ko-niemieckiego, kupiectwo moskiew- według przewidywań .Rleczy",
traktat
hanzawrze
równie
niefortunny
Parę
tip
koło
kościoła
tu
i
owlecz
łagodnymi. idllcym1 w takt myśli
skie urządziło narado z udziałem wyMastrz nasz Wyspiański
bitnych uczonych I ekonomistów. W dlowy, jak ten który otrzymała z rąk p. dzie, nad ciemne dachy chałup wynie- żydowskiej.
sione, zielone czapy jesionów, jawor tzekł: .ale świ~tosci nie szargać", i
naradzie tej uczestniczył i b. minister Timlriazjewa w r. t 904.
gdzieś w kącie samotny-- wierzba skądś słuszne, bo przez gwałtowne. burzycieJhandlu, a obecnie członek Rady państwa
trafem
w ten nieswój kraj zaplątana - skie środki zamiast przyłączyt '10 nu
TIDltriazjew, l<tóry zawierał ostatni traki tyle.
Zato słońce, długiemi ulakami mase narodu żyaowsKHt!!O, _&kierujemy
tllł z Niem,arn1.
chodzące
- z bramy .Pienin, ponad dłuż J'l przeciw nam.
..
Otóż p. Timiriazjew miał katego.
W nar<>"izie żydowskim pojt:da ~
Tatr, aż ku zapadłej Orawie jest lu o
łfCZtlie oświadczyć, że Rosja nie może
każdej porze dnia, gay 10 chmury nie gji i narodowości stały si• jednoznaczliczyć na poważne zmiany w przyszłym
kryją
obecne.
nie. .Zyd• ogólnie oznacza i narodoW
środę
prezes
Rady
ministrów
traktacie. jednocześnie zaprzeczył także,
Tetmajer urodził się z ojca Adolfa, wość i rellgje. Nalety więc przy praCJ
aby niekorzystne
dla Rosji warunki przyjął delegację pracowników handlo·
konwencji z r. 1904 pozostawały w ja· wych z 18 miast, protestujących prze· b. żołnierza wcjsk polskich z I830l31 oświatowej w masie żydowskiej nie do.
kiej!wlwiek łączności z ciężkiem połO' ciwko uchwale komisji Raay państwa co roku, właściciela dóbr. posła i marszałka tykać obu tych wykładników, a DBtow powiecie nowotarskim, i julji i Gra· miast dać jal~ najw~cej światła, a czas
ieniem połitycznem Rosji w tym okre- do prz,edłuienia dnia roboczego.
·
sie czasu.
P. Kokowcew óświadczył delegacji, bowskich. Gimnazjum ł uniwersytet zrobi swo1e.
ukończył w Krakowie.
1
Znaczy to, że obowiązkiem naszym.
że
rząd
bronił
i
bronić
będtie
interesów
Zdaniem p. Timiriazjewa, traktat z
1886 roku pierwszy raz druko• ludzi dbających o przysZłość naroda
r. 1904 przedstawia maximum tego, na pracowników handlowyc!l, 1 sam dołoży wał W
nowelę góralską.
rok później 1est danie masie żydowskiej oświaty, w
starań w obronie pracowników, przyczem
co Rosja może liczyć w przyszłości.
wydał poematy: .ma• i .Allegorja".
~posób nie sprzeciwiajlłCY si' & JeJ za~
zaluca
aby
pracownicy
czekali
spoko
inie.
Przedstawiciele kupiectwa moskiewW roku t8B8 otrzymuje nagrode darni narodowemi i rellg11nemi.
1kiego podzielili w zupełności ten poSprawę zwołania wszech rosyjskiego
· S1kolnictwo początkowe, pod po.
gląd i wyrazili zdanie, że trudno myśleć zJazdu pracowników handlowych prezes na konkursie uniwersyteckim ze wiersz
na cześć Mickiewicza, w roku następ- stacią t. zw. dle~rów, jest postawione
o uzyskaniu lepszych warunków dla ro- uważa za przedwczesną.
nym nagrodę za wiersz na cześć Kra- niżej lffytyiti. Nauką ~ajmują. sif; ludzie
syjskiego elcsportu rolniczego przy zar
Ze~nając sie z delegaCją, p. Ko- szewskiego.
niepowołani, warunki pedago2iczne i
wieraniu przys.dego traktatu z Niem• kowcew zapewniał, że poczyni wszyst·
W roku 1895 zdobywa nagrodę na hygieniczne, stoją na najniższym szczeb·
cami.
ko, co jest tylko możliwe i prosił', aby
Z powodu przytoczonego powyżej uelegaci zakomunikowali to towarzy· łmnk&usie .czasu• za nowel-: .Ksiądz lu rozwoju, słowem z1Jpełnie nowszemu
Piotr".
pojęciu · s:i;~oły poCZiitlwwej nie odpopogląou o. ministra handlu, . hlecz" ro- szom.
bi nastęµującą uwagt::
Cała twórczość Tetmajera obejmu)e wiadaJą.
Na ~zie }le początkowe1 kończy sto.i
około 30 tomów druku.
Utwory je&o
„Nam się zdaje, że p. Timiriawt;~~\'i<LS$Qlnictw-a
ży~skie, ..., qtt
-ukazały·
5,ie
,
w
pm!Uadacll
,..
w
.„
icz!tkQ
zjew wielu rzeczy nie uw.zględnił w

amorząD

-o-

miejskl

traktat hanBlowy

Delegacja prac. handlowych.

w

Ni 18.
NOW'l KUR.lt:.l\ l..UOz:Kl - '-9 marca 1<>12 r.
-===============================~======
U nas obowiązują dotąd, jak wiado· pomknęła ta wieść gromu m wsi do
nie posiadalllJ w kraju ładnJch tydow·
mo, przepisy o utrzymywaniu broni, za- wsi i odbiła się echem we wszystkich
skk h szkół średnich.
Konieanośd takich szkcłł jest nader twierdzone przez b. namiestnika w l{rćl. kątach zapadłych r.aszego partykularza,
widoczna z powoda, łie daty odłam ua- Pol. z dnJa 2 maj a 1867 r. i zmienione powodując straszną panikę wśrOd oko·

rodu żydowskiego jn Dio tylko •BSJ„ przez generał-gubernatora warszawskienie pozwoli dzledona swym oczęzczat go z dnia 26 kwietnia 1876 r.
do szkoły w soboty i iwieta. gdyź
O Walka z pijań•twem. sprzeciwia s~ to , wyidnle przepisom Biuro komitetu organizacyjnego zjazdu,
religijnym.
.
pośwl~onego walce z pijaństwem, otrzyA oświda pl'lfdd jednak jest ko· malo utqdowe zawiadomienie, że mini·
nieczna. Swiatło muli Włtikqć do lodu sterjłml spraw wewn~trznych nie uznało
i musi go ogarnął. A może to zrobić za motliwe pozwolić na zwołaµie dru·
jedynie i wyłącznie świa&ło aauld i kvl- liqo sjuda w r. 1913.
łllry.

A _., tłllDllltlfłac eo powJłej,
widzimy. te szkoły tydowskte nie tylko
początkowe; lecz i średnie q koniecznie potrzebne. Musq one istnłet jako
łącznice masy z intellgencjia, oraz Jako
11czelnie dla tej stery inteligencji łydow
skiej. która dzieci swe jedynie do takiej
szkoły odda.
Nie motemy patrzył na usposobienie i kierunek masy łydowskiej. Q4Sło
nam wrogi, lecz wnieść światło siłą kul·
tary, pamlttając ił jedynie ono zaświe
cić może nad głowami zbrata8'Cb ludów.
Niecb cała masa tydowska bcdzJe
ołwiecooa, a wtedy pojmie ona tendencje narada polskiego, który aie czuje
wzgledem mej żadnego rodzaju Jlieaa.
wiśc:J, a przeciwnie pragqłbf współoie
& ni4 stworzy4 ~ lliol~ I
Wturaloą.

\V młdcie

Ze

świata.

O Zdrowie Skłodowskiej.
Znakomita uczona poll{a, wdowa po
francuzie, głośnym fizyku, Piotrze Curie
p. Marja Skłodowska w ostatnich czasach zap•dła niebezpiecznie na zdrowiu
Po odbytej operacji p. Skłodowska
czuje si' dobrze i zapewne w przyszłym
tygodniu ~zie mogła wziął udział w
micdzynaJ1o'1owym kongresie o radjum,
to J1St nowego pierwiastka pcomieoiotwórczycb ciał.

licznej

ludności.

ona informował szeazy
o swych najdrobniejszych zamie•
rzenfach i działalności za pośredoictwem
prasy.
Nłe wątpiąc, ft to bezwarunkowo
zatriepokojeni. Nawet

Wszyscy są
wiecznie spokojni i niewzruszeni mazurzy, których nicze-!D nie można wytrą·
cić z równowagi i rozruszał, nawet i oni
zaniepokotli sic w swych futorach i
trwożnie

o

nastawili uszu•.

Obawiać si~ należy, ie
wojnie rozpuszczone są

Wiadomości

krajowe.
prasowa. Redakter

Wsprawie samorząau

Z Cesarstwa.

w Wierchniednieprowsłm, zuócił się tjalna komisJa,

gubernatora jekaterynosławskiego z
prośbą o wypłacenie mu wynagrodzenia
w sumie 650 rb. za wykonanie w latach
1909 1 191o-tym 130 wyroków śmierci.
Wobec wynikłych w.łtpliwości, czy Pro·
stotin nic otrzymał nic u pełnienie O·
bowi111ków kata, kancellr,a gubernatora
O Opaaiczeale qd6w. W zażądała
w teJ sprawie informacji od
dniu 25 b. 111. na ogólaem zebraniu demiejscowej izby obra~ ·
partamentów kuacyjnycb senatu, na żą
danie ministra spnwiedlltloki roznto-

przysiWYcb ograniczenia

rozcląga1ą się i na pomocników adwokatów przysi~głych. Nadprokurator Reinke wyraził zdanie, że Oifaoiczeoia procentowe powinny byt atosowaoe i nglą

clem pomocników

adwokatów puysM:·
duchu zapadła

&łycb żydów.

W

też

wit:kszością

uchwała

łJlll

32

głosów

ptze'iW 11.

O O pozwolenia - bPOli.
Minlsterjum spraw wew„rznydl roe.
słało, jak wiadomo. okólnik o zastosowaniu nowych przepisów w sprawie
u&rzymywania i sprzedałJ broni

pełnej

przez osoby Pitatue.
6)

I{oopercit9wa

budowlana.
Odczyt

wygłoszony

na Zjdcbie Stow.

kłcdytowych w Częstoebowie

paez

adw. przys. Auguata Raubala.
W ten sposób zwiłpek -

1wiązków

h-artowych

spoiywctej -

do

ogóla

DO kWISlię: czy ~ d\a żydów

przyjął

na n6'
w kooperatywf e
aa siebie ro)4

ex per fa, doradcy. burt owego
d o s t a w cy I li a n k i e r a
wzg.l~dem zjedn?CZOnyeb towarzystw bu·
dowlanych.

Poza zwi4Z1dem egzystuje. r6wnież
fak i w kooperatywie spotywczej, dla
celów towarzystw budowlanytb instyta..
cja tak zw. Cop a r t n er s h ł y Te·
n a n t s' H o is i n g Co u n ci J, któ·
ra ma za zadanie propagandę, zaznajamianie ludności przez odczyty, broszury
i arty kuły " gazeiach z ide• koopera.
tywy. budowlanej i okaqwanłe pomoq
nowo powstającym tow.zystwom budo·
wlanym.

Organlzacja ta odll7ft ~ Oajł
łoopeneyjnej, dzlałaJllCIJ w ~
\Yfe spotyw~, .ro1.wija~ dzłalalnoU
=.co-agitacyJDą_ I 8'jfłC D&-IUUJ

.-.""~'

m• .

byt

ZllTW~ I RUS1.
X UPejene obaw.-. Pomimo
zaprzeczefl urzedowycb •ieści o mającej
rzekomo wybuchnąt , wojnie rosyjsko·
austrjackiej, zataczaj;a coraz szersze kre·
gl i docierają nawet do zapadłvch kątów
wiejskich.
•
Korespondent z miasteczka Tuczyna płne do .Złzni Wołynf•: .Przed
kilku dniami w miejscowości na&ej i
s115iadującej z nią północno·wschodniej
cześci pow. ostrogskiego zaczęto usilnie
mówić o wojnie z Austrią. Szybko

zaznaczamy..

te

którJ

informacji,

maa

osJągni4tY

przez zaproszenie pl'7.ldPf85f do udziału w pracach

S~ralJ Zilrmtnuści 1 tom
Wczoraj

wiec2l0f'~

poci pu.ewod-

miasta.
Sprawy te dotyczą: wyboru miejsca
dla domu izolacyjnego, którego piaDy
opsacowaoe ł,,t mają na wzór tłomów
izołaqjnycb w wickszych miastadi Europy; urząd?.enia i lokalizacji kamer dezynfekcyjuydl dla odkałaia szmat i
odpaków przerabianych w fabrykach
łódzkicłl,

przedterminowem uwolnieniu zamieszka·

adwokatów

w dostarczaniu

a

Na skałek odczytu d·ra Łuczyckiego, wszystkich

ły

bf:dzłe,

cz~cycb zdrowotności

\ł.iygłoszonego w naszem mieście w dniu
~- &50 r~~li za 130 egze·
kuCJ•• Do .Brrz. \Vied. • donoszą z 1 b. m., niektóre miejscowe instytucje
jekaterynosławia,
ie były strażnik poli... społeczne zainteresowały sie sprawami,
nauki .Mbrajskie, j~, święta i t. d. i
t. d: Taka uczelnia jest nam koniecznie cyjny. Aleksander Prostotin. skazany są Diązanemi z zamierzonem wprowadze·
potrzebm•. wiec: z wyciągnl• dłonią, z downie na roty aresztancl<ie za wymg.. niem samorządu w Kró~twie.
radością w oczach wołamy:
• W1taj- szanie i bandytyzm, obecnie zaś po
W tym celu utworzona została !lpe-

Wiadomości

mieł

odpow1edz1alny .biffy" p. Helena Mon-- nfctwem prezydenta miasta I w obecności
siorska, za wyarukawanie w nr. 68-ym policmajstra Riezanowa oraz wszyMkich
artykuliku p. t•• ::>trzaly do łudzi" ska· lekarzy miejskieh odbyło sit w magistnzana sostała admmistracyjnie na 60 rb. cie zebranie, w celu ostateczaego zadekary, łub dwa tygod n.ie aresztu.
cydowania trzech wainycb spraw, dot)i-

w Łodzi.

naszem grono osób n-

Zyg. Mant.

miejsce

w sprawach tych nlezb4dny jest pośpfecb

te pogłoski stawiciełi
komisji,

.t9skało koncesj~ na utworzenie tydow.
skiej szkoły średnie;, uwzgl~niajiacei

Cief#

ogół

w ~lach _spe.

~yjnJCh.

+ Ka•a

o ile zechce

ałonków,

złoźona z następujących

wybranych

drogą głosowania:

zttożonych

do

Łodzi

ze

stron łwiata i

wreszcie walka z chorobami zakaźnemi, uerzo..
nemi za pośrednictwem sklepów spożywczych przez niehy2Jenic:zllą łączność
sklepów z mieszkaniami Pl'J"RłDemi ich
w1aścicieli.

Po oż)'1riooej dyskusji nad
nicią potrzebą budowy I celami

f.8l8d.
domu

izolacyjnego w zastosowaniu do n·
rnnków naszeeo miasta, zadecydowano

wmieść dom izolacyjny w poblita kamery dezynfekcyjaej miejskiej.
Plan budowy opracował iniyaiet
Nebelski. korzystaj~ przyteaa z danych,
zebranych przez dr. Łuczyckiego w cza.
sie specjałnej eblwrsji do \V1nzawy.
W sprawio budowy kamery dc:ą
W skład pomienionej komisfl wefw fekcyjnej dla odpadków, zebranie zade ·
cydowało, że kamery , te wznieść należy
Izie drog21 kooptacji jeszcze więcej przy dworcach kolei fabrycznej i kaliskiej
osób z pomiędzy tutejszych obywateli.
jako w pBDk1ach wyładaotoWJCh dla
Działalność komisji wzorować sic odpadków sprowadzany<:h kołei'9 Odpadki
b~dzie poniekąd na działalności tab.iej sprowadzane końmi z bliższyclł okolic
te komisji, utworzonej w Waruawie, ze Łodzi skierowane b4dą do najbliższej
kamery dezynfekcyjnej przy kolei.
Dla
szczególnem rozważaniem I uwzględnia kontroli czy sprowadzone odpadki podniem spraw z dziedziny hygieny i wa• dane były dezynfekcji, kamery wydawać
rDnków sanitarnych miasta, oraz w za- ~ pokwitowania. bez których fabryki
kresie zaznajamiania mi~zkańców wszy- zobowiązane S'i Hie przyjmować towaru.
stkich sfer ze znaczeniem samorządu dla
Ostatnią spraw-: ~ dzieoneao
miast, tudzież z projektem prawodaw• - hygieny sklepów spotywczycb; a•
łatwiano
li tylko z awzgł~nienlem
czym dla Królestwa.
zdrowotności, nie wchodląc w połotenie
Ze swej strony nadmieniamy, że właścicieli sklepów. W myśl. tego za•
praca komisji będzie o wiele ułatwioną. decydowano, aby w razie pojawienia sit:

z Tow. Hygłenicznego - dr. Łuczycki,
dr. Sterling, dr. Skalski I int. Hełman;
z Tow. lekarskiego - dr. Pinkus, dr.
Łuczycki I dr. Grabowski
ze Stow.
techników - int Scbóneich, budowniczy
Brakalskł I Int. Heiman.

Odyby nie było UnjJ, to stowauyTrzeba tu tylko zwrócić uwagę, że nym dla kolektywnej twórczości, dl a
budowlane. jak i stowarzyszenia paóstwo i organy samorządu przystępu wspólnej pracy.
Wprowadzenie u
świat obowiąr.
spożywcze. utraciłyby poczoc.ie łączno.. i• do walki z 114dzą mieszkaniową
robotników na wy·
ścl, apanowałyby w nieb samolubne zwykle dopiero wtedy, gdy w samem koweJ asakuracji
interesy rOZSłrzelOllJcb ~ przy tem nie· społeczeństwie dojrzało poczucie ko· padek niezdolnoki do pracy-otwowielkich grup; same zd stowarzyszenia nieczności te1 wałki i kiedy samopomoc rzył -" towarzystwom budowlanym obfitt!
zamieniłyby siQ na pospolite związki społeczna JUŻ dostatecznie
wykazała zródlo kredytu-środków materialnych,
które w formie pożyczek na nizki proc.
akcyjne, rządzące siQ łapaywością zy- swą działalność na tem polu.
mogły być skierowane na wszelkiel!o
sków wśród załołycleli.
Zapoznawszy sią z typem koopera- rodzaju społeczne i kulturalne przeds1<;tywy
budowlanej angielskiej, noszącej
Idealizm społeczny nłe byłby, jak
biorstwa, a w pierwszej linii na budowę
wiemy, taką żywą diwignią ruchu eka. charakter towarzystw kredytowych - mieszkan.
nomicznego, gdyby nie istniała Unja ko· pn:ejdz1emy teraz do rozpalrzenia 11 tyL:niesienie prawa o socjalistach
operacyjna, której specjalnem zadaniem pu towarzystw budowlanych, który roskierowało siły robotników ku koopejest piel~now.anie i rozwijanie przv zwinął się głównie w Niemczech.
ratywie budowlane1 dla walki z nędzą
odpowiednią propagand«: tego ideali·
3 daty mają decydujące znaczenie mieszkaniową; rozp~ sie eia .rezmu.
w historii niemieckiej kooperatywy łm formy socjalnej•, która zwróciła uwagę
dowlanej.
O ile w związku rej wodzą osoby,
na koopi!ratywQ budowlaną inteligencji
1 maja 1889 roku, gdy wydane zo- (socjalistów z katedry) państwa i gminy.
posiadające rzutność praktyczną, rachłl·
wość i prtedstt:bforczość - o tyle w suuo prawo o -stowarzyszeni~ch wspólRezultatem wspólnej akcji tych a
Unji-ludzie o szerszylft polocie łdiao- dzielczych.
wplywów był niebywały wzrost koope22 czerwca l889 roku, gdy wpro· ratywy budowlanej. Oo 1870 r. były
wym I o gorętszem sercu.
Stowarzyszenia budowlane w Angłji wadzono asekurację obowiązkową ro· w Niemciech 2 towar2ystwa budowlane;
zawdzłpaj4 swój rozwój głównie dzia- botników na wypadek niezdolności do w 1s·11 - la; w 1875 - 52. w 188 s
pracy.
roku było 28 towarzystw budowlanycJ .,
łalno~ci Unii
30
września 1890 roku, kiedy zo- a w 1909 r. - 963.
Ody pa6stwo i gmina, idąc ta po.a
stało wydane prawo o socjalistach.
Asekuracyjne instytucje
państwa
~m opinii pultlicznef oru działaj~
Te
3
daty
wyprowadziły
niewielką
Niemieckiego
do
końca
1908
roku
wywe własnym swym interesie, fechcą
kooperatywę
budowlaną
ze
stanu
upaddały
224
miljony
marelc
pożyczek
pod
pnyjść z pomocą towarzystwom budoku, w jakim była do 1889 r.
budowę tanich mieszkań na 3 proc.
wla
•
łko
w:W:emty
kapiltak~'t ale I praNic więc dziwnego, f.e, rozporzą·
Z wydaniem prawa o spółkach
- ang1e s 1e ewarzystwa
dzając
takim funduszem, koope111tywa
budowlane. uformowane podług proje- z ogranłczoną odpowiedzialnością był a
budowlana
w Niemczech prędko i wspa·
stworzona
dla
towarzystw
budowlanych
ktu ViTiaoa - rozwiną lfł jeszcze leniale
siQ
rozwinęła.
pltf I .,.., mogły spełoit s-. rolt spo- Gdpowiadaj11ca ich istocie forma prawna.
(D. c. ".)
łeczma. usuwając eto uchhrLlłll pne·
Usankcjonowane jednocześnie praszfości wszeJae _,.._.. lłrGAf kwaljj wo towld'Zystw łączące się w Związki,
~ło , pole- tow~zystwom budowla·
• ,Lr.Ur"'·.7
szenia

•••

,

jakiejkolwiek choroby zaraźliwej w ro- ków łódzkiego Towarzystwa wzajemne·
dzinie sklepikarza - zamknąć sklep do go kredytu.
czasu ukończenia dezynfekcji po izolo·
Przewodnic1ył, na zebraniu p. Mle·

wanym chorym lub po wyzdrowieniu czysław Hert1, zaprosiwszy na asesorów
chorei;o, z którym stykać s ' ~ musi sklepi- pp.: Leona Nowińskiego i Stanisława
karz.
Dobranickiego, a na trzymającego pióro
Uznano prz} tern za warunek obo· p. Leopolda Rosenbauma.
wląmjący przy otwieraniu nowych skle•
Łódzkie Towarzystwo wu1jemnego
pów spożywczych - oddzielanie sklepu
l(redytu liclyło w dniu 1 stycznia r. b.
od prywamego mieszkaniu właśdciela.
1626 człon!<ów, których suma zobowią
W końcu rozważano je:;zcw sprawi: zań wynosiła 8,718,000 rub. W porówspalania .dymu. wydohy"" <1J<1 1: e60 :, ię z konaniu z rokiem puµrzednlm w roku:t9t 1
minów fabrycznych.
liczba członków powiększyła sie o 34,
Ulwon:ona w swoim czasie komi- a suma zobowiązań o 1,229,500 rubli.
sja, złożona z techników i chemików, Ogólny o b t 6 t wyniósł 541,950,792
zae1ecydowała, że należy zażądać od fab- rub.
kop. W ciągu roku 1911 zdys·
rykantów, aby zastosowali a1Jaraty dymo- kontowano weksli 29,244,158 rub. 46 k.
chłonne, używane zagranicą. Postano•
~prawozdanie powyższe zebranie o·
wiono zwrócić się d~ gubernatora piotr- gólne z&lwierdz1ło; uchwalono także po·
kowskiego z prośblJ o wyjednanie u władz dział zysków w sposób następujący:
takich · przepisów, któreby upoważniały
1) na cele dobroczynne postanowładze miejskie do żądania od fobrywiono
potrącić l,500 rub. 22 kop.; 2)
kantów używania aparatów dymochłon„
dla członków, niemających prawa do
nych ze względów hygieniczoych.
Otrzymania dywidendy w stosunlrn ro·
~r)
cznym 1,777 rub. 95 kop.; 3) wyzna„
czyć 7 procent dywidendy od rub.723,750
za cały rol< i od rub. 66,900 za pół rolrn - 53,004 rub. i 4) wydzielić z po·
zostałośc1 rub. 18,172 kop. 80 połowe

o.a

Zjazl aptekarzy wfłłDzi.
Komitet

organizujący

r. b. pierwszy z1azd

maja

Łodzi, otrzymał już

prelegentów,

którzy

w dn. 25 i 26
aptekarzy w

zawiadomienie od
na
zjetdzie od·

przeastawienia Dla naszych
abonentów.
które

Witanow&kł

i

T.

o · t rek 2 Kwietnia r. b.
w4

aktach

Sudermana p. t.

SOBOTKI

prezydent miastti, p. Pieti-

kowsl<I, oraz architekt miejski, p. Trzciń
ski, przyj1:li nową ulicę, ofiarowanfł
miastu przet p. W1elbach11 na tak zwa-.
nych Dołach. Ulica ta ma 8 slłioi szerokości i 300 sątnf długości; przedstawia dla miasta warlość 3000 rb, Ulica
będzie wybrukowaną kosztem p. Wiei„
bach a.

=

(st) Podatek

mieazkanlo-

że 7 kwietnia r.
b. upływa termin podawania reklama~Jl
teatru Popularnego, z p. Mielewskim na w l\westji podatku mieszkaniowego.
Lolrntorzy, obci11żeni owym pod&czele, a nadto w roli Marylki wyst"pi
kiem, mogą pismiennie podawać rekla·
gościnnie

W sztuce tej

biorą

udział

najlepsze

wy. Przypominamy,

siły

p. Ludwika imlie ·•ka.Piet- macje do właściwych podatkowych Inspektorów, u zmniejszenie talcowego,
klewiozowa.
motywu,ąc podatki z kwitami gospodaBilety, za okazaniem kwitu z opła• rzy, wekslami lub kontraktami,- lub tet
coneJ prenumeraty, nabywać można w ź4dając wezwania komisji na miejsce w
administracji pisma naszego po następu· celu sprawdzenia słuszności reklamacji,
j,cych cenach:
cz <h) S11d
ok•ęgow, czw
Loże po rb. 1.80.
handlowy'l W celu zadecydowania
l(rzesła w 1, 2 i 3 - 60 kop. tej sprawy, wczoraj wieczorem, w lokala
na dywidendę dodatkową w stosunku 1,2
4:, 5, 6 i 7 - 48
„
komitetu giełdowego przy ul. Piotrkow•
procent, a drugą połowę na premję o8, 9, 10, 11 i 12 42
„
skiej nr. 87, odbyło si~ pcnledzenlt r„
peracyjną w stosunku 1,32 proc.
13, 14 i 15 - 31
prezentantów kupiectwa łódzkiego I
•
Z przypadających członkom na za,..
16,
17
i
18
32
członków komitetu giełdowel?o z udzia•
sadzie powytszego podziału 8,2 procent
pozostałe
- - 27

Tugen· dodatkowej, orat.

„

boczne bliźsze
„
dalsze
- najdalsze - Balkon 1 rz. - - -

„
•
•

i

zaakceptowało, poczem przyjoto pre li·
W seki:ji trzeciej, przemysłowej pp.: tninarz W)datków na r. b. Przewiduje
dr. fil. s. Weil, 8. Głuchowski i Z. kłos· on 116,44-0 ~ wydatkach, przyczi:m za·

sowsk:i.
W sekcji czwartej, honomtcznej, pp.:
Sękowski.

sie

wybraliśmy wspaniałą sztuKe

rządowi przysługuje prawo przekrozcenia
śumy budżetowej o 10 procenL
Manduk I
Wybory do władz Towarzystwa da„
ły wyniki następujące :

Do rady wybrani zostali pp.: Michał
pi11te, chemicznej, pp.:
Cohn, Maks i\ernbaum, s. Danci 1e1,
S. Spiess, z. Freya 1 P. Karpiński.
W sekcji szóstej, technicznej, pp.:M. wszyscy trzej ponownie, oraz pp.: Mau·
Malinowski, I Rutkowski, T. Tu~enhold rycy Poznański i Bnl\iet; do zarządu
wybrano pp.a Juljusza Bfelszowsklego i
i A. RyL
(b)

W sekcji

1

-

łem

przedstawicieli tutejszego oddziahl
prawniciego. Przewodniczył na
posiedzeniu p. Stanisław Sllbersteln; I'
ramienia Tow. p1a~niczego byll na po-1
siedzeniu pp.: August Raubal I Mare~
Moszkow~ki,
'/

40

Tow.

32

25
35

2lS----30
4i5----25
6, 1 i 8 - - - 20

•
Oalerja numerowana

-

Ody powstał projekt przeniesielła
do Łodzi rządu gubernialnego, z p()n1ł

20

je~nak

nieciem

Nienumerowana ~ 12
Szatnia I programy bezpłatnie.

Oroszkowskl.

BiertUmpfel, F. Winnicki, A.

odbędzie

południu,

po

w teatrze Popularnym,

1,32 premium ope.
racyjnego w sumie 18,172 rui>. 80 kop.
hold.
W sekcji drugiej, jcijle naukowe/, zakredytować czionlwm na rachum:k
pp.t F. l~owak, f. Chrzanowski, W. Mo- iunduszu rezerwowego.
rońskl, mag. Koskowski, Borejsza i W.
Podział powyższy zebranie ogólne

M.

trzy lata kontrakt dzierżawy z właścicle•

Iem domu przy ul. Dluf!lej nr. 25, gdzie

Na 29-te z riędu przedstawienie mieści się kancelaria policmajstra.
== (h) Wowa ulica. Wczorat
dla naszych prenumeratorów

czytajCl swe referaty.
dywidendy i 1,32 procent premjum O•
I tak w sekcji pierwszej, naukowe}, peracyinego, rada Tawarzystwa zaproodczytają referaty p.p.: dr. fil. S. Weil, ponowała wypłacić członkom tylko 1
mag. S. Otolki, mag. f(oskowski, mag. procent dywidendy, to 1est 53,004 rub.,
A. Bukowski, A. Wienbista, Skulski, pozostałe za~ 1,'2 procent uywidendy
Popiel,

es (r) Kancela•i• policmaJ·
atra. Magistrat przedłużył na dalsze

izby skarhowei

i s~d1t

ol<regowego, i<0mitet reprezentantów ku·
piectwa łódzkiego ora~- 'łódzki komitet
giełdowy zwróciły się do ministerjma'
handlu i przemysłu z memorjałem,
którym proszą ministerjum o popardei
ich stara n, w celu utworzenia w Łodzi•

r

KRONIKA.

sądów:
morjał

olm;gowego i handlowego. Meter. mfnisterjum handlu i prz&o'..
(a) Wizwta gube•natora. mysłu przesłało do ministerium spra-1
Dziś przybył do t.odzi gubernator piotr· wiedliwości,
które
zapytało łódzkł
kowslcl szambelan Jaczewski.
twmitet gietdowy, iaki sąd je~t bardziej
= (h) Rewi~ja rewiP6w po- potrzebny dla Ł'Jdi:i: okn;gowy c-r.y
datkowych w gubernji piotrkow· handlowy?
skieJ została Jut ukończona, Rewident,
Nlechcącsamodr..11ecydować w tak wat-

==

Pawła Hertia, a do komisji rewityjnej
baron Tisenhausen, wyjechat
pp.: Czamańskiego, L. Nowińskiego I

Herszlika.
Na zebraniu wczorajszem

Z Sali Obrad.

hecnych 148 członków.

Łódzkie

Towa•z,atwo Wzaj.
K•ed,tu.
Wczoraj po południu, w .sali Kon·

bemator piotrkowski w ro~lrnzie do per dyskusja, w której wzięli ud'dał wszyscy

sic

ogólne roczne zebranie

ednowić

Czas

prenumeratę.

certowej przy ulicy Dzielnej nr. 18, odbyło

do Peter- nej sprawie, łódiki l<omitet gle~dowy za•
slłurga. Po święt. bar. Tisenhausen przy- prosił na posled zenie repreientantó1'
jetdża do Piotrkowa dla dolwnania re- kupiectwa łódzkiego 1 przeds tawfcleli
bfłG Ow wlzj.I w tamtejszej itbie skarbowej.
Tow. prawniczego. Nad sprawą tą wy(h)
- (a) Podzlę owanie. Qu. wl"8ła 1i41 bardzo dł1qa I oiywtomt

s.

człon-

litji łódzkiej wyrazit wdzięczno~ć komf· obecni. Po ukończeniu dyskusji, zapa•
sarzowi 6 cyrkułu p. Pekurowi, 1a wy- dła uchwała, aby prosić mlmsterjum
pełnienie bez zarzutu

obowiązl;ów na- sprawiedllwusci o u1worzeme w Łódzl
w Ko· ·· zarówno sądu okręgowego, jak J błlo

czetnika posterunku policyjnego

'gdyż jak jeden tak i drogi,

dlowego,

luszkach.

, SE

2

ł)

AUGUST STRINDBERG.

FEN I KS.
(NOWELA)

„.Po raz pierwszy

poznał

j!l

w

maju,

gdy na dziedzińcu kościelnym zak w1tły t.r us.1tawki. Nie jedną już dziewczynę widzial w
aw&m życm, ale ujrzawszy tę, poczu1, że to
właśnie .ona• .„ Nie odwatył się jednak przemówić

do niejt ta zaś uśmiechnęła się 1ronicznte, poniewat był gimnazjastą... Ale oto zdarzyło się, te wróctł do domu 1ako student.
I wtedy porwał .11\ oburącz za talję i pocało·
wal, a ca,u}ł\C mial ognie w oczach, słyszał w
uszaeh dzw1ęk. dzwonów, grame rogów myś·
nwakich i czuł tetno ziemi pod swemi nogami.
Miała zaledwie czternaście lat. co nie przeszkadzało jej fednalt mieć krągJych piersi,
zda ~io oczekujących maleńk.ich, chciwych
ssących usteczek; chodzila zaś, chwiejąQ miarowo biodrami z taką pewnołcią, siebie, 1ak
p:dyby nosiła par~ bliźniąt pod. swem sercem.
Wlosy jej, iasno złocistego koloru, blyszcząca
jako miód lipcowy, obramowywały jej czoto,
mby aureola świ~tego. Cer~ miała świeżą i mi~k·
k.ą jak aksamit. On był jej narzeczonym; a ona

mu

przed nimi, nib7 ląka ek,pana w słońcuj Ale
on musiał jeucze zdać egzamin, egzamin z mi·
neralogji, to zaś wraz z podróżą zagrantoę
trwalo lat dzlesi~ć.„ Dziesięć lat!
I oto wyjechał do Upsali. W lesie znowu
p9wrócll na dziedziniec kościelny i zastał ją
jeszcze bardziej ładną. Trzy razy była dla.ń ta·
ką ładną. Dopiero czwartego, niestety, stała
się bledsza.. Brzetki nozdrzy nieco poczerwieniały, piersi za• jak · gdyby stały się mnier
sze ..
Kiedy nadeszlo szó te lato, pocięła przyj·
mować żelazo, a siódmego pojechała. do ką„
pięli. O~me~o zaczęły it\ boleć zęby, stała l!i~
bardzo nerwową. Włosy traciły swój blask,
głos stał się szorstkim, ochrypłym,, piersi zapadły, na nosie ukazały si9 e~arne plamki. Chód
ocięź::ll, lica poiólkły. W zimie dostała gOrł\CZ•
ki nerwowej, tak, że trzaba Jej było ostrzydz
wlosy. A kiedy włosy wyrosły, to mialy juz
zupełnie inny kolor - popielaty. I oto, zakochał siQ był w złotowłosej czternastoletniej
.dziewczynce (jak twterdzi7, nie znosi brunetek!)
a ożenił si~ z dwudziestoczteroletnifłc kobietą

z popielatemi

Jednakte kochał ją, bardzo. Miłość jego
nie była już tak burzliwą jak przedtem, była
bardzo spokojntti i łagodną. i ' nie mąciło w ma•
łei, górskiej mieścinie ich szczęścia. ·przvszll
na świat jeden za drugiem dwaj chłopcy, ale
me.lionek. bardziej pragn~ł mieć dziewczynkę.
Wtedy przyszła Da. świat mala jasno•włosa

skutkiem czego ja~ ptaszęta
, cwierkalL "pod U{>ami-. -w ~lesi~ ~ty~ "1eialo· ~dziewcąnka.
narzeczoną,

włosami.„

Była ona żrenicą

zaozeła być podobną
ośm

etala

5'

w oku ojea. Podról!lszy,
do swej matki. MaJ'4S la&

się zupełnie taką samą, jak.ą matka

była kiedyś. W wolnych oLl za1ęć chwilach.,.
ojciec Iliczem innem prócz niej nie zajmował

ilQ.
Matka c~łkowicłe utonęła w gospodarstwie;

rece 1ei

zgrubiały,

nos

stracił

swój dawny

kształt i skronie mocno zapadły. cała postać
zgięła siQ wskutek przyzwyezajellia Daeb.Jla"'.
nia sit nad patelni~ Ojcłee z matk2' widJwall
Rię ze sob~ jedynie w cza.sie obiadu i w noor•

Nie kłócili się ze sobą, ale miedzy nimi nie
było .1ut nic, a uie z tego, co było k.Jedfś
Córka stała aiQ jedyną, radością ojca. Można
było powiedzieć, że 1ost on w niej wpro1t zakochany, zda sie widział on w nie; od.rodzo~

zda aif), jego pierwsze aoz.ue1a, k.ión
rozwiały się, znowu zbudziły sit
w nim. W stosunku do nlej był on prawi•
nieśmiały i nigdy nie wchodził do jej· pokoju.,
gdy rozbierała sit na noc•.•

matkQ

i

tak prędko

Ub6stwiał j~

Rasu pewneg<', nad ranem, o6i'ka ~

w łótku, nie maj~c cbQci wstać. Matka 81\dził~
że eziewozynka udaje, aby nie pójść do uko.
ły, e.le OJciec posłał po lek.ar~a. Przyszedł le:karz. Stwierdził dytteryt. OJciec z matk~ zmll
szeni byli wynieść się stąd wraz z resztą. dzie
ci. Ale 01ciec nie chciał wyjechać. Maika odo.
jechała, 01:& w poz~aiał p~.Qf ehorem dzi•clt&
'• -"((14.
'

:Io

„ .·

I

'

I

•'
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potrzebne dla Łodzi. licz,.
cei już blizko pół miljona 1111eszkańców.
Trudno sobie wyobratić nawet. Jak
takie wielkie miasto może się obyć bez
tego rodzaju sądów. Gdyby Jednak okazało się, te ministerium sprawiedllwoki nie zgodzi się na utworzeme obu
sądów, to postanowiono prosić prze·
dewszystkiem o sąd okręgowy, a w ostateczności dopiero o sąd hanu1owy. Po-wyższa uchwała bt:dzie przesłana do
mmisterjum sprawiedliwości.
Trzeba dodał. ie sprawa utworzeflia w Łodzi sądu handlowego datuje Slfł
jeszcze od roku 1875, w tym roku bo,wiem, wskutek starań obywateli Łodzi,
1zyekano zasadniczą zgod~ rządu na
ulotenie w Łodzi sądu handlowego,
lecz d11 różnych przyczyn kwestja ta
Gołycbczu nie została jeszcze rozstrzy•

29 marca 1912 r.

bezwzględnie

na ogólne żądanie, wygłosi bard'Lo cieZawiadomiona o kradzieży połlcta
W sobote po poł. po cenach na)·
kaw) odczyt p. t. .Nauka pracy"'. Bilety wdrożyła energiczne śledztwo w celu nitszych .Ona I jej brat• wodewil w
we1ści1 od JO do SO kop.
wykr)'cia śmiałych włamywaczy.
4 akt.
Zaz:naczamy, te gościna p„ Soko== (P) Przejechania. Wa.o· · W sobot-: wieczorem dyrekcja wprowa
łowskiego Łodzi, będzie ostatnf4 w bie- raj w południe przy uł. Srean1e1 obok dza na scene głośną sztul{ę w 7 aktach
żącym sezonie odczytowym.
nr.
wóz ładowny na1echał na 62-letntą Dosto1ewsk.1ego p. t. .Zbrodnia i Kara•
Główne role w te1 sztuce odtwo= (t) Wystawa prao ·łrzeoh Ester<: Jakubowską, bez zajt:cia, zam1esz·
artystów. W dniu uz1s1eisz.ym od· kałą przy dzieciacll. Nieszczęśliwa ule- rzą: pµ. Różańska, Leszko, Wacłalliska,
wieaz1l1 naszą redakCJ«: pp. Trębacz. i gła złamaniu lewej nogr; t'o!"'!towie od· Rejsłta, Chrzanowska, Pancew1ciowa f
Kułakow;;Ka, ora' pp~ M1elewsk •, ł<y...
Gabowfcz, artyści organizujący ws~óln1e . w1ouo JQ do szpitala PomansKłat1.
z p. Weinlesem wrsta~c: prac swoich ':'
- O godz. 4 I pół przy ul. Piotr· dtewsk1. Oiłowsk, Nurski, l\u ui uw:>ILi
lokalu klubu rzemieślniczego (Wó~czan- kowskiej i Nawrot Ferdynand Heine, I illnJ.
ska 23). Wystawa otwart11 zostanie ia· szklarz lat 38, prze1echany został przez
pewne w medliel~ 31 b. m. 1 obe1mte dorożke, przyczem odniósł zl11manie
dorobelc
artystyczny wspomnianych 2 teber i prawego obo1czyka. W stanie
trzech wybitnych sił.
cietktm Pogotowie o<.1w1ouo go do
Jistow.
-= (r) Konoe•ł „Wiedz•"• szpitala Aleksandrowskiego.
Xlll koncert popularny Tow•• Wiedza" .
(p) Pom,łka aptekarodb~dzla si111 w sali Koncertowej przy eka. Wskutek zazycia mylme wydaneSzanowna Redakcjo!
ulicy Dzielnej nr. 18, w niedzielę, dnia go 1el<arstwa, żona mularza N. K,
W tych dniach, podając depesze w
&nięta.
3l•go marca.
Nawrot nr. 62, dostała podejrzanych
filjl pocztowe1 na ul, Benedykta, byłem
- (a) Prz,jazd •ttdzlego.
Początek o godzinie S-ej po poł. lrnrczów to1ąd1ta.
Przybył do Łodzi sędzia śledczy do Wszystkie miejsca po 15 kop. OarderoSkutek .roztargnienia• _panó~ far- narażony na ni~właściwe. i ubliżające
mej osobie zachowanie się dyżurującej
spraw szczególnej wagi przy sąd..tie o- ba tnieobowiązkowa) 5 kop. Program maceutów tym razem mmął Jednak telegrafistki,
kr'iowym piotrkowskim - W. S. Jew- 1 kop.
szcz~śliwie.
Wobec tego 1muszeni byliśmy zwró•
dok.imow.
Koncert zapowiada 114 bardzo do·
(z) Sadze. Wczora'~ 0 godz.
cit
slę do nnczelnika miejscowej głów·
- (s) Walka z gru:llloą. Ju· brze. Na program złoźą sie; .. gra na 9 111. 10 przv ul. Składowej pod nr. 25
nej poczty, oraz do zarządzającego filit.
tro, staraniem Ligi p1zeciwgruilicze1 J- skr~yp_cach pani E_ Ryc.hler~wej, n~ for: zu ; iałlly się sadte.
przy
ul. Benedykta p. Lipińskieg0, o
tepiame - P· Prawitza; śpae~. ~· aub
O~ień ugasili fłomownicy.
b•d•
rozważenie powyi:;zej kwestii.
"' • s1"•"' nast„puJ·Ace
„ ... odczyty·. w sali 1a· wurcla
deklamacja p. Zasackaej 1 p. F1ed·
dalnej fabryki Poznańskiego - dr: Ry- lera, draz wyst4;p chóru .Lutni• zg1er·
P. Lipiński, rozpatrzywszy cał~
ZAMIEJSCOWA.
gier
to jest gruźlica• i dr. Sk~lski skieJ· pod dyrekcJą p. Mikiny.
sprawę, po porozumieniu S't: z naczel·
Alkoholizm i grutlica•; w klubie tze·
(l) Ze zgierskiego Tow, o- nikiem poczty, uzyskał pozwolenie na
~ldlnlaym przy ulicy Wólczańskiej (r) Z Taw. wpisow szkol- rJ eki nad b1ednemi dziećmi, skarceme pomienionej wyżej telegrafistki
dr. Kummand .Co to jest &ruźlica• i n~ch. Zarląd Tow. za nasz.em. pośred , 1 czoraj w lokalu własnym przy ul. Ze- - mianow1i;;1c oi;\.lzie ona pełnić za karę
dr. Lange
leczeniu gruźlicy9; w sali mctwem składa serdeczne podzu:kowa grzańsk1ej w Zgierzu, odbyło się nad- trzy nocne dyżury.
jadalnej przy fabryce Oeyera - dr. Ro- nie p Przybyłko-PotockieJ za ofiaro • zwyczajne zebranie cdonków Tow. oPrzyznai<iC zupełnie sprawiedliwe I
ICIDlhal
to jest &rutlica• i adwokat wane · przez nią 200 rb. na ćele Towa pietd nad biednemi dziećmi. P. Pogobezstronne
i.achowanie się miejscowej
·A. Babicki .Zadania towarzystw, maj1&· rzystwa.
rzelska przewodniczyła, p. Pniewska
zwierzchności p::Jcztowo • telegraf 1cznej.
ąch aa celu walq 1 ifUilic,·.
(x) Cen kartofli n~ targu pióro trzymała. Przedmiotem obrad na
PC>Czlltek -łklch odayt6w 0 g, dzlsle1szy111, przy średmm dowozie. wa - zeuraniu tern była sprawa urządzenia w fakt powyższy czLJemy sic: ,„„ obo iązku
bała się pomiędzy 90 kop. a 1 ru.
Zgierzu na korzyść Towarzystwa święta podać do wiadomości publiczne•, w celu
1 Wieczorem. --„~„
zabezpieczenia publiczności od ru.z:lllai~„
• • t racy1· kwiatka. Zebrani,
po oiywtonej dyskus1i,
(a) K ary a d m1n1a
- (r) Z Tow. badal\ nad
go
rodzaju nietaktownego zachowam-.
1
· gu ber nato r~ postanowi.&1 urządti' dzieńS kwiatka
v.
.a-•e6ml. Jutro o godzinie 8 wiecz, ne. Z rozporządzema
. k
się funkcjo1H1rJus1:ów instytucji, l<tóre
_ -.1 : Manteufla, odb•dzfe si„ ogólne piotrkows11c ego z dn1a
· 2„.,. b• m. ska za1u pierwszy dzień Zielonych w1ąte ,d t. J•
W
powinny L>yć dla wygody społeczeństwa,
llllUi
""
"
d
i
·
· 1ta ły Pr L y 2ó maja r. b. W dniu tym pn.ypa a w
_..__1... oddziału łódziciego Polskiego zostali a m nistracyinie: zam1esz
· /
S. T.
9
0
6 ry.
-IUlllllJ
u 1 ł
· · nr. 1"• Ben1·am1·n Ła 0 1ewnikach pierwszy odpus1, na ...kl~d
T.-r---twa badał nad dziećmi.
uI. mi
w ajews 1<leJ
Oołdfain. za pn:ekroczenie przepisów c1ągnil przez Zgierz tłumy ludzi z &..u z1
,,.
m: (a) Odmowa.
W sprawie meldunkowych, nn 5 rb. izrzywny lub l i okolicy, a więc z tego powodu ~rze-- __..mpado na kasjera Landsberga w Toma- dzień aresztu; zamieszkały przy ul. Gu• daż kwia .1la mote się o~U>yt z więłc
aowie, policmajster tomaszewskł zwró· bernatorskiej nr. 32, Michał Kolanek, za szem powodzemem.
ał sic: do policmajstra Riezanowa z takiet przewinienie, na 10 rb. grzywny
Miasto na świero kwiatka podzleloprołbą o wysłanie kilku zdolnych agen„ lub 2· dni aresztu, zamieszkała przy ul. no na kilkanaście dzielnic. Prócz tego
łówr policyjnyGh, lecz spotkał sic z od· Konstantynowskie} ur. 80, OJga Pokrow- 2cbranle postanowiło zaprosić do współ·
-oomow-. gdyż skład obecny poll~il łódz... ska za takiet pn;ewimenie na 5 rb. udziału w organizowaniu świ-:ta kwiatka
Odoayłaliie mot„w6w wy„
klej jest zamały i zaj-:ty ostatnimi na• grzywny lub 2 dni aresztu; zamieszkały Tow. śpiewacze .Lutnia', oraz rozpo·
roku.
padami baodycldmL
przy ul. Wiznern nr. 31, August Goetz. cziić natychmiast starania u władz o
- (h) owe fabPJkl. Piotr„ za utycie noża w bó,ce, na 3 miesiące pozwolenie na urzildzenie tego święta.
Wczoraj w sądzie okręgowym piotr„
t&#lkl rząd aubernjalny pozwolił 11a aresztu; zamieszkały przy ul. Głównej
__ (i) ' le ura, jaka nagłe zerkowskim
odbyło się odczytanie skaza,
otwarcfe w Łbdzi następujących now)1ch nr. 50 JulJusz: Szerenszmidt, za przekro· wała się w srodę ubieg4ą 0 godz. 10
nym motywów wyroku.
fabryk: mechanicznej pn~dzalni wełny czenie przepisów melaunkowych, na lO wieczorem, poczyniła w okolicy znaczne
Macoch, Starczewski I Macochowt
prą ul: Milsza nr. S8 braci Doering; rb; grzywny lub 3 dm aresztu; zam1esz- IZ kody.
przybyli do sądu w dwuch powozach
mechanicznej fabryki warsztatów tkac- lrnly przy ul. Sldadowej nr. 13 Icek
Oto up. w majątku Sierpowle, pod
silnym konwojem •
.kich firmy „Br. Lange• przy ul. Długiej; Maszlanka-na 16 rb. grzywny lub ~8 Łęczycą, własności p. Dysenberi;a, wi- otoczonych
Wyrok w tok zw. formie ostatecz·
mechanianej wyko6czalni l mydlarni am aresztu.
chura z..;rw ała dach ~ nowowzmes1011e- nej zawarty został w siedmiu arkuszack
firmy .F. Fiszer' przy ul. · Zelaznej nr.
c= (a) Nie ohciał by6 eamot· go dworku i odrzuciła go o lulka Silżnl
pisma maszynowego.
22; mechanicznej ślusarni K. Zukowskie· nym„. zamieszkały przy ul. Rzgow• od zrębu.
Odczytanie wyroku trwało 60 mi•
1
PIZY W. Leszno nr. 8; firma • • sl'1e1 nr. 2·.i, Jegor Marza1·ew, nie chcąc
nut.
•
kała
I
·
t
ie
'
"
W
katdeJ
niemal
wiosce
buria
poh
Jo n uzys
poz wo eme na o warc
być samotnym poszu.l<ał . s_obie_ towaj
b · k
Po ogłoszeniu wyroku wszyscy
• -..ł •
w t.NUZI
oa·dzlału fabry ki dl a monto wa• rzyszki życia w osobie me1akieJ Janiny czyniła w budynkach mnie sze 1u w1ę • więźniowie zażądali kopji takowego w
Dla maszyn; Jl8St4pnie pozwolono p. Pecolt, którą przyiął na mieszl<anie,
sze szkody.
założenia apl!luc;i 1 które1 termin u„
Emi1owl Heintzłowi na otwarcie tkalni
Lecz szczęście J&go niedługo trwało,
-= (x) Napad bandyoki. - ce1u
pływa z dniem 16 kwietnia.
przy ul. Zanowskiej nr. 35 J Edwardo• gdyż P., 01 ,r,ykrzywszy .sobie snadź pOa Wczoraj, o godz. 12 w nocy, na szosie.
Prokurat9r założył protest przeciw.
wł łierazolowi aa otwarcie suchej wy• tycie z M., pewnego pięknego poranku pomiędzy wsią Proboszczewice, a lasem
koóa:alni przy ul. Mikofojewskiej nr. 10. zniknęła bez: śladu, zabieraJlłC na pa- lućmiersl<im, w odległości kilku wiorst ko wyrokow ~ co do Ma cocha. Siarczew·
- (h) Chodniki na omenła· m1ątk<:, iarderob~ M.1 wartości 150 od Zgierza, dwuch bandytów, uzbrojo- skiego, O : esińskiego, M.tco.:h :Jwej i ~ u·
nych w rewolwery, dokonało napadu na niewinnionego Pertkil! ·N;cza,
PZaoh11 Staro cmentarze przy ul. 0 • rubłi.
powracających z jarmarku z Ozorkowa,
Jak wiadomo, Macoch początkow~
1
grodo~ej
otrzymają
chodnik
na
iłów·
jegor
M.,
poszukufąc
złodzlefk~
mieszkańcow Łodzi: Hersza Zysholtza, zrr.ekt si~ " :'elacji i wniósł pod inie ~
1
nyc!1 . bocznych alejach, kosztem kasy rzeczy znalazł je u Jana Dąbrowskiego zamieszkałego przy ul. Zarzewsklej pod przed>tawlenie go do łaski M'Jn1rs7.eJ,
mJe1sklej. K~orys urządzenia chodm- przy ~I. Spacerowej nr. 34', któremu nr. 34, z zawodu nożownllrn, oraz Wy· ponieważ jednak sąd nie orzekł te;o w
ków opracowu!e starszy architekt miej· · równie! obrzydło samotne tycie I dlate· gołda 1 fehcjQ małtonków Majkesów, wyroku, - wiec podanie Damazego po·
ski, P· NebeJski.
tego wziął do siebie Pecoltównę.
zamieszkałych przy uL Targowej pod zostawiono bez skutku.
·
m: (a) Ekak. . .ja •zkolna.
Sprawa oparła sle o policje, która nr. 60, handlujących garderobą mezką.
Bazyli O i e~i1ski chciał, aby igr?«
W dniu to kwietnia r. b,, przybędzie do aresztowała P. I stwierdziła, te jest to
Bandyci zatrzymali jadących i, _za. rnadzenie oo. paulinów złozyło za 1;1eŁodzi ekskursja, złotona z. 39 uczniów notoryczna złodziejka, przybyła do Ło· groziwszy śmiercią w razie, gdyby us1~0- go kaucie w 1, woc1e rb. 3,000 zamrnst
2 klasy ~oły handlowej kuJ?lcctwa dzl na gościnne wystGJY z Wars.zawy. P. wali stawić opór, dokonali przy meh porę1..zema, 1-.tóre dały za mm o:sohy pry·
wanzawsk1eg~ pod przewodnictwem poszukiwana jest za różne kradzieże, po· nader skrupulatnej rewizji I zrabowali: watne; ' p<1u11ni jednak odmówili.
nauczycieli teJż~ 82'.koły z pp. Kazim!e- pełnione w Warszaw1~ „ wobec cz.ego o- Zysholtzowi BO rb. 1 małtonkom Maj„
jak wiadoma, Bazyli jest zasuspcn·
nem Morowslu~ 1 Janem Olszewsk~m desłano ją do wyctzk.lu sledczego po- kesom
rl.J.
130
dowany,
ale ze zgromadzenia paulinów
u czele. Ekskurs1a ta ma na cełu zwie· llcJł warszawsldej.
Towaru bandyci nie ruszyli,
bez pozwolenia władz rządowych luh
dzenie kilku większych zakładów prze·
ODZI
Dokonawszy rabunku, bandyci pe>c
prawomocnego nie moie być
mysłowych łódzkich.
WYPADKI w L
przeżynali w zaprzęgu lejce, oraz po· wyroltu
usunięty, mieszka więc w klasztorze
(r) Zebranie tokaPzy. W
Ch) Rozbicie dwuch kas stront\ •, aby tym sposobem opóźnić iasnogórskim i utrzymywai~y jest ~~
niedzielę dnia 31 b. m. o godzinie 3 po ogniotrwałych. Do skła?u f1ra- przyby~1e ograbionych do Zgierza, po• koszt zgromadzenia, jaktwlw1ek paulin!
południu, w lokalu własnym przy ulicy ranek warszawskiej firmy Szlenkter, Wy- czem zbiegli do pobllzkiego lasu.
unlkaią z nim łączności:
Andrzeja nr. 44, odbędzie się zebranie dźga i Weyer przy ulicy Piotrkowskiej
Zawiadomiona
napadzie policja
Bazyli szuł\a różnych dróg de
0
tzło11ków związku czeladzi tokarsl<ich. nr. 24, nocy ubiegłej wdarli sie doczyń: zgierska zarzftdziła poszukiwania,
alo bez uwolnienia sie od zawyrokowanej nań
Zaruad uprasza członków o liczny cy I rozbili kase ogniotrwałą, z które,
„
b~
.
udział w tern zebraniu.
zrabowali 480 rub;, ztamtąd wyłamah poż,danego wyniku.
Helena Macochowa wzięta sob16
drugiego obrońce:, mianowicie adw. Woł·
-= (r) Tow. krzew. ołwSa· drzwi do sąsiedniego składu win F. Sz.
przypomina. że jutro. t. j. w sobotę Dancigera gdzie równiet rozbili kasę
k'"'w1i:za z Clęswchowy.
d. iO marca, o godz. 8 wiecz., w loka- ogniotrna~ą, z której zrabowali 280 rub.
Prośba jej o tym ciasowe pozosta•
esłraoy.
lu przy ul. Mikołajewskiej nr. 11, dr. gc.tówką, 111cirek za sumi: 200 rub: , ura~
wienie
na wolności zą l<aucją 10 tysięcy
Witold Ełchler wygłosi odczyt, llustro· cztery p1emiówki: I poż. ~t:wni:tr.rne1 M
rubli
lub
poręczeniem w J~woc1e 25,000
\Vany obrazami niknącemi p. t.•Zwie- !:516, U µoz. wewnrtrzneJ Ni N!i 3900 I
Teatr ł opulaP„f.
1ub. nie została uwzglc;dnioua, mimo
5254.
oraz
ł1ł
pot:
wewni:trżne1
l'
'
.
11
2340
rzeta otchłani morskich• - bilety wej.
pmdstawfouo wauże motywy.I
kancełarjl ł«:!.tra komuniku}4 nam
kia 10 kop.; w niedziel~ d. 31 J .arca, poczem, nie spoatrieteni przez '.likOł!,O
co następuje:
:o godz. • Po poł. znany pabiic.1sła i 11- zbiegu.
'terat, ulubieniec publiczaości łódzkiej
Dzl„ w piqtek „Połowaałl na doNa młefscu złoczyticy pozostawili
*twok~ przys. . Eqae11j~ So~!>łOW$ki dużych rozmiarów pilQik..
d&v- komedja • ~ akt.
4
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Nieoczekiwany casus wynikł na tle
wyroku w sprawie Damazego Macocha
współoskarżonych.

l

Sąd okręgowy piotrkowski, zatwier·
c1zając wyrok, zapomniał o § 945 prawa

•·

Przeciwko zwrotowi tych awansów
usilnie protestował w komisji Rady państwa przedstawiciel ministerium skarbu,
lecz zarówno w komisji. jak i w Radzie
państwa protestu tego nie uwzglcdniono.
W ogólnej wi~ sumie, ·za utrzymanie rodzin rezezrwistów z wojny japo6skiei, skarb umarza lub zwraca rub.
~7,938,390 instytucjom miejscowym. Tak
znaczne koszty tłomaczą się warunkami
wojny 1904-1905. rok~, ~kiedy oderwano od pracy codz1enne1 oKoło 1,200,000
rezerwistów w Rosji i Syber1i, i powsta·

21.J marca 191? r.

Nr

Na karę śmierci.

7a. -.

sf6w samochodowych, trwa w dalszym
Dyrekcja policji zakupiła 'Jo.ooo '

ciągu.

Moskwa. 28 marca. Wojenny siid
()kregowy skazał na karę śmierci włoś„
cianina Wołkowa za zabicie dozorcy
przystanku Opachina, jego tony i syna.
Ekaterinodar, 28 marca. Sąd wo·
jenny s~azał na kare śmierci trzech za·
bójców rodziny Wieliczko na stac1i Ła·

· zdzf ł
re~?1wer6w 1 ro
e1I a Je po.
m1ęd~y pol1c1antó~• . ~wusta urzędnfkO'I
_kryminalnych za1mu1e
się wyłącmie
pośc:i2iem morderców.
n~wyc

h

bińskiej.

Rabunek na stacji.

Tag,inrog, 28 marca. Wczoraj wieczarem 10 Judzi napadło ua sl. 1Vlakie·
-jewka, kolei ekaterinińskiej, zabili strat·
~dowego, który to artykuł opiewa, że
ła paląca kwestja ~ieczeo&a losu ich nika, zrabowali rb. 2,740 1 zbiegli.
Wiz,ta gube•nałoPSka.
wyroki zasądzające duchownych na porodzin.
.
Po*ar
teatru.
Dziś po przybyciu do Łodzi guber·
zbawienie praw, muszą być konfirmowa·
r:iowe
pra~o
wycho.dzl
z
z~1łdy,
~
Archangielsk,
28
marca.
Spłonął
n
ator
zamieszkał \Y hotelą Manteuflac
ne przez Monarchę.
dla ziemstw, miast 1 gmm powyzsze lol- doszczętnie teatr w domu ludowym skąd po śniadarnu udał się na miejsce
Protest na tr: n iedol<ładność wyroku kadziesiąt miljonów długu stanowią cię- imienia Piotra I wybudowany ze skła zamordowania dwuch policjantów na
podał prokurator.
żar bardzo wielki, który tamuje ich pra- dek osób pryw~tnych i instytucji. Oca- rogu Widzewskiej i Staro-Zarzewskiej.
widłowy rozwój gospodarczy, i dlatego łono tylko jadłodajnię i herbaciarnie.
Po wysłuchaniu naStf:pnie naboteń•
Podobno wszyscy członkowie sądu
skarb powinien ciężar ten przejąć na · Otwarcie domu miało nastąpić w drugi stwa za poległych na posterunku, od<i prezese:n Wołkowem dostali surową siebie.
dzień świąt wielkanocnych.
praw1onego w V cyrkule, gubernator
oagane od władz wyższych.
Rząd w swoim projekcie zgadzp.t .
Przyczyną potaru było porzucenie osobiście wręczył rb. 100 wdowie po
Według prawa wyrok podobny u- się pi.e.rwotnie umorzyć tylko . pr~eszło niedopałka papierosa przez robotnika. zabitym stójkowym Chwedczuku, a 100
Ubezpieczenie państwowe~ rb. polecił posła~ wdowie po stojkowym
walany jest ra nieistniejący I cała 46 mll1onów _rub •. ~ługu, zae1ągmęt~~
p~zez
instytucie
m1e~sco~e
na
.
utrzymą.
Rzym. 28 marca.
Senat przy!ął Liszczuku, zamieszkałej w Rosji.
sprawa w dru g iej instancji
me, rodzin rezerw1stó~1, dopiero izb~ projekL monopolu państwowego w dz1e·
Dziś od rana krążą gęste patrem
musi być rozpatrywana po- panstwowa I Rada panstwa ~Y~1 ogł} • dzinie ubezpieczeń.
policyjne w okolicach Górnego rynku,
aby skarb poza tem zwrócił Jeszcze
•
nownie od pocz-tik u.
dokonywując osobistej rewizji podejrza ~
przeszło 11 miljonów rb. za poczynione ·
~rzen1e w Chln~oh. .
{y)
z funduszów miejscowych pożyczki i awa11·
Pekin, 28 marca. - Krązą uporczy- nych pnec~odniów.
(a)
se 11a teq cel.
we pogłoski o szykującem się wystąpie·
niu partii mandturskiej. Skutkiem wrze·· Areadew anie M oa4b w Te·
nla w gwardii wzmocniono ochronę premaezowie.
zydenta.
Chłopiec, który sam jeden przez
W sąsiedztwie rezydentji amiesz· dłutszy czas ścigał 4 bandytów po na•
Nocy wczorajszei na st. Kielce na
czono
lSOJ żołnierzy i batałjon ze sta- padzie ich na inkasenta Tow. akc. łi.
torze peronowym stał wagon ogrzewany
w Zakopanem.
rego
wojska,
którzy względem ludności Landsberg,-pozoał ich wszystkich i zaz robotnikami w liczbie około 40.
zachowują
sie
wyzywająco, co rzuca komui1ikował policji. Wszyscy cztere1
Jednocześnie z odnogi kolejowej
przestrach
na
bojaźliwych
jut i bez tego lfl tkaczami, od dłuts7.ego czasu pozoprywarnej z fabryki wapna nadjechał
W Zakopanem ukonstymowało się mieszkańców, oczekujących lada chwila fłającymi 00% pracy.
parowóz, który z takil sił" uderzył w
w gronie znanych miejscowych obywawagon, że drzwi jego, nagle zatrząśniete,
poaromów.
, ':',
Na razie pollcja zachowuje nnwi·
teli Towarzystwo, mające na celu zało„
zabiły na miejscu 17-letnią Marjanni;
fi.a
czterech
bandytów w tajemnicy.
żenie prywatnego gimnazjum realnego.
Zielińską, 19 rąbotników zaś uległo po·
.
VI ostatniej cbwW aresztowano
Przygotowawcze prace i kierownictwo
ianieniom 1 potłuczeniom.
ich krewnych.
przyszłego zakładu oddano młodemu
„Now.
Ku•jepa
L6dzkiegan.
Wezwany lekarz kolejowy i felczer pedagogowi, profesorowi gimnazjalnemu
udzielili im opatrunków i pomocy.
dr. B. Gofronowi, który podjąwszy myśl
Sam~b6jetwo •oznia.
Ponie waż wypadek ten stał się o z zapałem i eoergją, uczynił ją błizką
-·i I
godz. 3 w nocy, wszyscy robotnicy zrealizowania.
Lwów, 28 marca. - Na wzgórzach ;„~·:::x
podczas na jechania parowozu na wagon
··
Zakład połączony z internatem ma Kaiserwaldu wa Lwowie zastrzelił sl4
pogr'lżeni byli we śnie.
być otwarty z początkiem przyszłego ro„ l 9·letni Piotr Czora,i. knndydat Ili ro•
;,.,.; Ame•wka6ska rek ......
ku szkolnego.
ku seminarjum oaaczycielskiego. . PowoNa
cmentlnll
w Chicago zwr1ca uwage
Gimnazjum jakoteż internat, oposa· dem desperackiefo kroku było wykłu·
wszystkich
rtńedaj~ wspaniały i
tony we wszystkie zdobycze sztuki wy· aenie Czornyja s semłnarJum.:
olbrzymi nagrobek ddwaczoych kształ- ,
chowawczej, spełnić ma w sposób dotów,
na którym widaieje następujący
Strajk
kolei••~·
skonały typ współczesnego zakładu, w
napis:
John Malcolm, urodzony w Wir·
Valladolid,
28
marca.
4000
osmt
z
którym
wychowanek okok nauki, uginłi w r. 186ł, dopiero po swej_ śmier
dzielanej ·według rozszerzonego planu personel11 kolei północnej
uchwaliło
ci w grobie tym spoczyK b4ctz1e. tym•
rządowego, znajdzie czujną opiekę mo- rozpocząć strajk: Domagają shs oni 25
ez.asem żyje oa jesic::ze. ' miesaka Old
Uchwalone w pllatek, clnła 22 b. m., ralną i fizyczną, wspartą pełnym zespo·
Awenue 65 i wyrabia najlepue mydło i
r; rz.eL Rł d ~ państwa prawo o zwrocie łem tych niewyzysl~anych dotąd czynni· proc. podwyższenia.
pasł4 do zebOw. Prospekty I cenniki "
Bezrobocie węglowe.
ziemstw om i gminom sum, wydanych ków wychowawczych, 1akie pod wzglę
wysyła aa iladanlo dumo i bezpłatnie.
na utrzym an;e \\'dów i sierot tudzieź ro- dem hygjenicznym, estetycznym i mo·
Lo dyn, 28 marca. Izba nłtsza przy
dzin 1 ez rw 1~ t 6w, którzy brali udział w ralnym dać może w niep~zebranem bo· jęła w trzeciem czytaniu bil o urobkach PrawcJ&lwio PO amerykaósQI
wojni c ;apc!h\ie', posiada ważne zna· gactwie przyroda zakop1ans1<a.
-"'..i .......
minimalnycb 213 głosami przeciw 48.
~
czen ie t i.l:; że d a 1\rólestwa.
Prawo to
Spodziewać się należy, że społe O godz. 3 rano przekazano tę uchwał'
nakazuje um o r zy ć 46,518,650 rb. dłu
gów, z,11.:ą,:'.ni~t yc h na powyższy cel prz~z: czeństwo, a zwłaszcza szerokie koła ro- do rozpat~zenia lzbi e wytszej.
Madryt.
Podług
zawiadomienia
ziet: btw„, rn :a::; ta i gminy w skarbie dzin w jakikolwiek sposób związanych
z życiem zakopiańskiem, zainteresują się prezydenta ministrów canalejasa, udałe
państ v. a
żywo wiadomością, ie myśl tylokrotnie
W tei liczb ie miasta i gminy w Kró· omawianą a zostaiącą zbyt długo w się rządowi załegnać strajk górn;ków
prą.
lestwie Polskiem zwolnione będą od sferze po~tulatów, udało się po szczęśli· hiszpańskich.
Z\HOiu s!\arbow1 11astępu1ących sum : wem pokonaniu trudności w życie wproUczennice Vlb kl. rząd. gima. rb. 1,
Nowy Jork, 28 marca. Podług oagub. Wll i szawsl{a rb. 75,543 kop. 06., wadzić~
kop.
55.
deszłych tu wiadomości, ogólny strajk
gub. l:a liska r!'. 90,103 kop. 06, gub.
Towarzystwo obejmu je. równieź O·
kielecka rb. lH,778 kop. 39, gub. fom- piekę nad pomyslnie r_ozw11a1ącym s i ę amerykańskich górników ma się rozpo· Na rzeoz Pogotowia ratanlctlc
w ego.
ąAska rb. 1,336 kop. 99, gub. lubelska tamże od roku zakładem p. Praussa, cząć w przyszłą sobotę.
rb. 1856 kop. 81, gub. piollkowska rb. zbliżonym do typu szkoły normalne).
Zamiast kwiatów na grób l1111akł
Wojna właeko·łureoka.
$3(),852 kop. 71, gub. płocka rb. 56,755 W niedługim czasie ukaże się broszura,
b.
p..
Oabryeli Birencwelg Medjolan. 28-go marca. - .secoto•
kop. OJ, gub. radomska rb. 78,179 kop. która bliżej powiadomi, tak o naukowych
Rafał Lltwłnowie rb. 5.
:;
66, gub. suwalska ~b. 28, 789 kop. O~ jak 1 wychowawczych sz~egółach po· donosi, iż flota włoska wdarła s~ jnt
W. K. dla ł. żyd. Tow. dobnx:ą~
do Dardanelów, zatopiwszy 4 okręty ności, wygrane w karty p. Ch. B. rb. L
i gub. siedlecka rb. 876 kop. 73, czyli wyższych zakładów.
razem rb. 979,073 kop. 44.
tureckie. Wiadomości tej, która ukazaHel. Perlisówna na Tow. krze:*„~
Zgłoszenia przyjmuje się . od dni~
oswiaty zamiast kwiatów na grób meła
się
jui
wczoraj,
dotychczas
urzędo·
Oprócz tego, nowe prawo nakazuje 1 kwietnia b. r. - Bliższych mformaq1
odiałowaneJ przyjaciółki i>. p. Ci$JJ.d
a *°Jnej gotowizny skarbu wypłacić rb. udziela Dr. Bartłomiej Gofron - Zako· wo ani nie potwierdzono, ani nie zaprzeBirencweig
rb. s.
1,629,16~, tytułem zwrotu potyczek, za„ pane-Willa „Szarotka•.
czono.
cl'iniętych r rzez skarb ze specjalnych
za Towarzystwo: Dr. Wacław Kra·
Paryż, 28 marca. - Jak donoszą
funduszów m;ejscowych na utrzymanie szewski, Or. Józef Zychoń, . Dr. Jerzy do Petit Parisien• z kół dyplomatycz·
rodzin rezerwistów.
Zuławski i Kamil Tomaszewsh.
•
· 1·t
W"lhelm
królowi
1
W tej liczbie na Królestwo przypanycll, udzie t cesarz
da do zwrotu rb. 254,406 kop. 66, poWiktorowi Emanuelowi rady, aby przy
formułowaniu warunków pokojowych
branych z kapitału ubezpieczeniowego
Krókstwa oraz rb. 667,598 kop. 18, po- TELEGRA~UI
kierował się możliwie największem ubra:i1ch z nietykalnego funduszu, prze•
Ili •
miarkowaniem, dotychczasowe bowiem
powrócił.
znacz.onego na zaspokojenie potrzeb luwarunki były zbyt ciężkie.
dooici wło~cia ńskiej Królestwa (dawneTel. Ag. Pet..
•
Roz111a dowska 4.
go ł11oduszu użyteczności publicznej).
Anarchia w Macedonj 1.
2001-2-1
N(. ~e prawo nakazuje obie te pożyczki
Walka z epidemjami.
Konstantynopol, 28 marca. \\' Maz:wr ćc; ć ze skarbu. wskutek czego tak
Petersburg, 28 marca. Rada mi· cedonji panuje zupełna anarchia. t\ ri
„„ 'i „ ......
owy J."k i r'1;etykalny n1·strów 11 oleciła mtnistrowi spraw wew...
..,:;p : •.-: . .,...,„ ~Ditcien; · , „
·
" zeby
.
.
. .
l lini·i kolejow,ej z Salonik do Monastyru
11.!;1 „~~'I' "';'l(f~c!j~ński w Królestwie będą nętrznycll,
tenze wnió~ł wn~ose'
.
.
d· ··
•
.
11„u , „::·:one .:?O pierwotnoJ wysekości.
prawodawciy o przeznaczeniu l 1 p~ł znaleziono 10 bomb nap~łn_1onych . -'.
poleca aw6J
,
.
miliona w r. 1912 do rozporządzenia namitem tuż przed nade1śc1em poc1ąo. u.
. Wr~'e. r.O"'e praw~„nab1<aza1e ró~ komisji dla walki z dżumq i cholt:rą.
pospiesznego ·który byłby z pewnością
ri:et :: ~..neJ gotowizny .-..ar u zwr c1"'
, .
zie-n.~~ m iastom 1 iminom rubli
Za w,danle braezury.
wyleciał w powietrze.
ści sezmrnwe.
~ t:;-.O,"'ł koo. 16 a awanse na utrzyPaterabu~, 28 marca. Izba .. są~o- Panika przed bandytyzmem. bogato zaopatrzony w nowo ~ _ ·
u;:i,„,_ rol.!t:;iw· r ::ze1
w gubernjacfl, wa
literata Wod?wozow.a z
Paryt, 29 (3> - f'a.11ika ludn.:.:·'5ci i
Lódt, fiotrl{cwal(a 121.

Zabiia I l9 rannych v wagonie.

prywatne gimnazjum realne
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Ksiągarnie

li w u sć!

Gebethnera Wolffa polecaja.

•owoś61

JORDANA (JULJANA WIENIAWSKIEGO).

Ka·rtki z Pamiętnika
ząwierające

===z powstania 1863 r. l z emigracji.==

ANTYSEPTYCZNE

Pastylki

Cena dwóch tomów rb. 2. 40.
Czysty dochód z tego wydawnictwa przeznaczył autor
na korzyść. Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy oraz Kasy
Literackiej.
538-3-1
Do nabycia we wszystkich ksitgarniach.

VALDA

(Pastilles Valda)

.:=================================-a

Postada_Ję. nlebJ'Wałe zalet7
sapobtep.wcze l stwlerdzonf. skuteoznoal6
w leczeniu zulębień, .
Ból6w gardła,
Qdrelo lub przewlekłego zapalenia krtani,
Chronicznego zapalenia oskrzeli,
Kataró1', Chrypki, ID.Ouenzy, Rozedmy, I t. p.

Przyjmuje się
-Jl. ·Bromberg futra na ietni6
potrkowska 31 7el. 12-Bł. przechowania•
Sl{ład Put~r

llLEŻY Więc Ż4DIĆ
.,.

wsąstkloh

aptekach I ekładaoll
apteosn7cb W7łf.HDle

++

PRAWDZIWE
PASTYLKI YALDA
(PASTILLES V.ALDA)
W

l'Ul>BŁXACB

obrazy z okresu przedpowstaniowego,

++++++++~+++~

a BAKDEB.OLA.

Dr. REJT

CZBBWONĄ.

l DIZWf

V'ALDA

~aginqł

··

Swiatloleczniczy i Roentgenowski

l~STYTVT D~ $,
KftNTOfł1',
wenerycznych
ulica Krótlta

»

4. 'telefonu Ni 19-41.

172

f

~„k_ ,~~:~~::'+L.·Il

„EUGENJA"

i. „: ··· :~" ..: · ,\~: ~-~t

Taóce motyli

a

Orloff

CHIRURG,

Morska Fala

Leczenie hemoroldótr metod, nleopera·
cyjo' (bnkrwaw-.) podług prof. Boa.u.
9-10 1 4-6.

Z - l'09•Jl •ko-łydowalta aubntk~

M-lle Harwey

Dr. L Klaczkin
Kea1tuty1•wua 11.

„

The Johndtóne
Komiczny akt na skstting Ring

ŁU KASZEW
I
.

li-ma Alioe Markert

ma zas~czyt zawiadomić p.p. członków, te- na
l mocy postanowienia Ogólnego Zebrania z dnia
26 Marca r. b. wypłata .

Arty1ika z Leasln& Toatrn w Beriinie s 1wojem oryg. repertuarem

rl

b• klls:i1czny dr.

Satyr A Nymphe
Wielka mltologic1na·Cboreograflczna
1eena wylr, 6 pali I 1 męlozysn'

--

E. Reden

1

Polaki humorysta Improwlsator ulu·
bieuleo Łódzk ej publ.
,.

I·
·

Urania·Bio
ł"od

worend• h,clsle grać A11gi~1ko Soboteka orlriestra 'pod kler. łtłlaa Fre
d;. Rauel,

,,

···"'t . .. ·-··
. . ''•

'.„-, -' •..,,,..~.
' . . ' .4„,,,.~,
. „ ' -.••
~
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Petersburgu

w Łodzi.
Zawadzka IO.

zamieszkał

Chornby wewnQtrzne, kobiece
i dzieoi.
Przyjmuje od l0-12r. i od4:-6w

71 tł-O

Dr. M~ Papierny
Akuszer i spao;allsta
chorób kobiaoJoh.

Przyjmuje do 11 rano I od 4 I pół PClt
6 i pół pe południa,
Ulloado Południowa
aa

~·'·•onu NM

16.86

2640

Dr. L. prybuIski.
•
pOWPÓClł..

Choroby skórne w1osow (k~

Leczenie
sażem

ul. Srednia nr. 2.
elektrycznością

tern.
Przyjmuje od 8-2 po

i

masa.

e~:~~~nościąi ~

wibracyjnym, ulica.
POŁUDNIOWA N!! 2.

Prsyjmu(o choryob od 8 - l rauo I ecl
4 - 6 po pot„ paale od ~ - 6 po poł.
Dla pa6 osobo• poosekalnla,

Dr. S. Sznitkind ~

Leczenie
.

poiudnil!..

Specjalista chorób włosów, skdrnyoh (piegi i pryszcze na twarz1
etc.) i weneryoznyOh (SJPhlllf

Srednia 11
Telef. 14-22 1n etyka lekarska) wene~czne.
- - - - - - - - - - - muczopłciowe i niem()C)' płcio.
Dr. med.
lnoant• wej. Leczenie syphillsu Salvarsa•
nem .Ehrlich-Hata 6()6• wśród.

Kobieta Fenomen

P iotrk owsk a M 17

CZESANIE

powrócił.

Zaakomici śpiew•cy Typy Gorkiego

~arząd Towarzystwa W
zaje"1nego Kredytu łódzkich Kupców i Przemysłowców

NAJPIĘKNIEJSZE

============
Dr. je. Waserman

L11 Troia Papiloas

· Zukoff

Poleca Szan Paniom w Łodzi i okollcaoh
mycie głowy z 1111t7cbmlastow7m wy11ti
ueniem (Maniour) osyllCleldo pasnogo
farbowanie włosów I w11elkle roboty w
zakres parukars~wa wchodqoe lako to:
loki turbanowe warkocze l postisc:b,u wsze w najnowszym stylu wykonywa.llll,
"pod moim kierunkiem. Wy11ozam upinania n•jnowazycb fryiur w ó lekcjacb
Abonament na mie jscu i w domach

PROGRAM od 16 do 11 Marca r. b.

;łł~~~~~"·;f,~Jłł~·

r. UOtlQ

Syplllllt, 1k6ra1, WIDll'Ylllił.
aboroby dróg lllOOZOWJDIL
Prayjmu1e
pod 8-1 rano i
lodź, Konstantynowska 5
5-8 wlecz. dla pań od 4-1 pe

odbędzie aię

l?ł

od 6-8 dla pali od ......

KARTO WSKA,

Teatr „URANIA".

W niedzielę dnia 31 b. m. "godz. 2 po południu na placu
.
, • Vłktorja • Wólczańska 115

-----

l

FRYZJERSKI SALON dla PAN

'

,łVictoria''

usłc_µtecwlaTld. b~dzf~ w k,rze Towar?:y:;;twa pnczyr>ając od 5 Kwietnia : . o. za okazan ie·n kwitli
członkow•kf ego.
rl 965--' -1

Zachodnia NI 38
9--l

Telefonu N! 28-01.

Warszawa - . Łódź

ZA ROK 1911.

1

w~°'94ol.

IEndo i crstoakopja (oświetlanie
jwietlne kąpiele i go•ąoe
·
powietrze. Leczenie syphilisu .Ehrlich·Hata 606•.
Pl'SJ'jmu1e od 8 - 2 i od 6-9, dla p~ń od ó - 6; osobna poozekalnia.

16°\0 YWIDE DY

I

Ważne ała ań! °'
SPECJALNY

o o

płciowa), kausłJka, (usuwanie brodawek).
or~anów moczoplciowych„ ilektr1czna

Match Fotbalowy_

Or. LEWKoWICz
pł1io11J

I 1l1mocy

NR 62.
Przy ayphiliale 1toaowanł1 ..,.
...__ _ _ _ _:
· ....----J
n806"
·
Leozeołe elektryczno6oha i - ..
iem wibracyjnym.

LłtCZ'enle pPomianlaml Roentgena, światłem Finsena i kwa•oowem
(eboroby skóry i wypadanie włosów;, p•ądami WJSokiego naplęoia
(śWietba, bemoroid1) elekł•ollty (radykalne usuwanie szpecących wlosówA
masa* wibPaCJJnJ I pneumatyczny podlug prot. Zabludowsk1eg~ (niemoc

l(orona I.

SPECJALISTA

Chorób skómwch"I llD81JO.,....
-r-

ta

moe.zopłclowych

i

.SpecjaJJety chorób skornycb, w10.sow,

list

rekomendnwaoy firmy „A. GrojJiya·
Zawadzka ó2, adresowany! M. F.
Ganab11rg, Nletyn.
Łuka'Wy snaluca racsy odchld aa
wynagrodzeniem choeby jut po otwarclu koperty A. Grojnomy, Zawad•·

Litmanowicz
Krotka 12.

Choroby dróg moczowych
~ pęcherza

i nerek)

i od
Cystoskopia i zgłębnikowanie
4 do 9 wiecz., dla dam od 4-5
moczowodów.
po pot.
Oodi. przyjęć: od 8-10 i 4-:--1
poł.

Posadzki terrakatowe. Płytki glazurowane. Licówki · rótnokołorowe. Posadzka .MasalY „
d~bowe Odlewy z 21elaza lano-kutego. Dzwony 1 sygnaturki kościelne .Ruberełd• da
krycia dachów. Maszyny ceglelniarskte B-ct Bilhler. Motory naftowe l gazowe T-1'1'.
A.kc. Bachtold & C-io Steckbom. Motory na gu ssany The Campbell Gas ~
C-o L-td Halifax.
telefon 28-83
Maszyny dla przemysłu wełnianego T-wa Akc. • V-va Matb. Snoeck• Ensival (Balgja).
Maszyny do pisania • The Yoat Typewritar C-o L-td· Bridgepert. U.
A.

lódz, Piotrkowska 223,

s.

Orkiestrjony elektryczne,

sprężynowe

r .............

I iyrft 1'. 1Je„is11e. •
Dziś,
I
e
e
marea 1912 r.
Wlellda galowe pPzedatawlenle
Udział bierae cała trupa, Corps de Ba11et~ i nowi de-

•

I

I

biutanci.

ee
1lafsJ:y ciąg
e W AL KT
I

i;.'llędz,naPodowego SCHAMP.IONATU

francuskiej

DZIS 4 WALlll

Wałka

rozatpzygaJ11oa (rewan*)
Rakowita

&łrenge

:

Saa111pfon •wtata

•

z· ·

Ro-off -

...

W

-

Z1lllny

SerbJ1
Sybetja

{istn. od r. 18'8)

!e

Mo~~!8· Peterbsurg, Warszawa,

rozstrzygajęoa
••-baum - Sandarow

ZBYSZKO
Cw~?'!:s
,_

R isa~ac,h~•
zamp]ot1 ~Wl•t.

5

St11dent ulwenJtetu Wledellsltiep

Paryż,

s:

!!ilno,

New-York, Boston. Buffalo

nioiejszem ma zaszczyt zawiadomit,

ła otW'OQ)lł

FILJ~
swego Centralnego Biura Ogłoszeń

~

e

I

„.
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Przyjmuje ogłoszenia do wszystkich pism w 6wlecllL
Prenumerata pism po ceaach redak~jnych. Projekty ogłoszeń, tłomaczema, kosztorysy
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Ron}a
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DOM HANDLOWY
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Ouł0SZ8,0i8 drob08.

-

posady biurowej. Łaskawe ofer.. zaałnltł pmpwi. wydarrf zgmłty w „Kurjerze" pod S. U.
DJ Ł4kaW pow. i gab. pioV.
1996-2 kowskiej, na lmltt Joanny Maj•
--aj-le-p-ie_j_i-n-aj-ta_n_ie_i-ku-p-ić_m_o_i- c:brzakowskłeł.
1918-3
na damskie suknie, bluzki, zaginlłi pazport. wydany z mia•
halki, a także sukieaećzki cizieSla Sandomierz. auJ>. radomcinne w wielkim wybona • M. A. akie\. • ~ Koarada Wacho·
Najmana. w magazynie kapelu- wicza.
1982-3
szy I. Zysmana. Nowomie1ska 4 zaginął pauport, wydany :i; gm1•
putrzebny na 8 dni młody człony lwanowiec, pow. kaliskie·
wiek do składa apiec:znego go gub. kallskiej, na imię Kot~

W ~Pó.łlok~tora o- N
A A A !D'ode~o
czl'?wieka

w
•
,
• sobie mtebgentnego
skromnego,

do kawalerskiego m1~1ka!11a złożonego z dwuc~ p~kOJÓW I wyg?d
(wspólna syp~alma) P?SzukuJ~

Cena całkowitego mteszkama
400 rb. Adresy ~roszc: skła~a~ w charakterze zastepcy, za dob·
w .Nowym "Kof)erze Łódz~~ 2 rem wynagrodzeniem. Wiado199 .
dla „Jerzego ·
mość. Piotrko~ska 59. ,,KoslAf Meble z ł pok<;>Jów mos-perfumer1a.
1997-2
• . • sprzedam w _caiośo lu~ przy,mę panów na mieszkame,
CZ~ŚCIOWO bardzo tantO: Garm•
moge dać pościel. Składotur salonowy, tr~mo, obrazy, wa 13. m. li.
2007-1

A

DRUKARNIA

łó!ka z materacami, szafy do ubrania, bieliźniarka, tualetka, ufk
cie otoma ·
mywaIma sla 1 nu i •
ny, kred;nS, stół, krzesła, bib·
Jioteka, biurko, zegar, etaterka,
lampy oraz różne drobiazgi. Rad·
wańsk~ 17, m. 6.
1958-10
2 łOzka wieaeńskie z ma·
teracami, umywalnia,
nocne stoliki, kuchenne urządzenie i inne rzeczy, tanio do sprzedania. Targowy Rynek w -ł obok
cyrku, prawa oficyna III piętro.
1979-8

KSIĄŻKA
Łódź,

Zachodnia N! 37.

A1 A•

D R U K A R N I A ZAOPATRZONA
ZOSTAŁA

W NOWE WZORY PISM.
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A

WSZELKIE ROBOTY
W ZAKRES DRUKARSTWA WCHODZĄCE, PO CENACH UMIARKO-

WAN"YCH.
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dz

·

d

piekarnia !- urz, eniem o
sprzedania zaraz, z powodu
·
· t
N
„..,.
zmiany IO eresu, U•1 ~:;o.:.a

stancji Stneleckieh
t9s.-3
zaginął paszport. Antooiego
Klimkiewicza, wydan1 z gmi·
ny Groszczyce, pow. sierad~kie·
go. ~ub. kałisk1e1.
1988-3
zaginął paupor&. wyóany z gm1•
ny .Mazew, pow. łeczyddego,
b 1ca1:-t..:-•
• • jó f K
g~ • . uo:.11.lllSJ, na mu:
H a
o•
z1elsk.1ego.
1955-l
z·- aganeła karła ~ paszportu,
wydana z ~Id. Hiruberga 1
Herc:enberga. m aię Micha Nowaka.
1992-1
zaginiłk ~zport, wyaanr z łf.mi·

.
przybł,kał su: paes dw.y, maści tółtej. Odebrał motna. U!~
S~acerna .Ni ,1 \Bałuty). Kazimierz_ Konczynsk1.
1986-3
~ ~mosa~, ~w. b~
papier g8"towy na. pudy. 1 na ~ Kasim1erza Kaweck1~go~
funty do sprzedamL Waa;
1993-j
domo~ w kantorze „Kurjera tzagineła karta oca paszportu,
Zachodnia 37.
wydana z fabryki Huberta
Rower męsk.1 z wo111em KOlem, Miele, aa ialit a.stawa Mar-

torpedą, . w dob?'m stanie kwata.
llH-1
derobę . O 8 drzwiach Z lus- d? Sprzedama •. Średnia 61, 1-SU zaginął paszport, wydany Z i~I·

trem, umywalnię, 2 szafki nocne, pu~tro. Horow1cz.
1973-3
ny Pu~ew, po_w~ ł6d~k1e·
2 łóżka z materacami rnbota so- Rower wyśe1gowy do spru- go~ gub. p1otrkow~eJ, m: 1m1~
lidna, oraz otomana. garnitur sadania, Zachodnia 39, m. 14. Michała Karolewskiego. 1998-3
łonowy,
tremo,
kredens,
stół,
2005-2 zaain!łł paszport, w;dany z im1••• ••• •·• •••
krzesła, biurko, sz~y do ubra•
spoiywczo-dystrybucyjny,
ny \VidllW&, .P~W. ł~~kiego,
nia, k0moda, 1>1el1z111arł"1• obra•
zaraz do sprzedania, z po- gub. piotrkowskiej, na 1m1~ Sa·
zy, palmy, lam~y, P?rt)ery,. ka• wodu zmiany interesu. Ul. Gu· lomona Opatowskiego. 2~-a
.
py, gr~me~OD, firanl\I, słup~I, p~· bernatorska J\fi 20.
1991-2 z&gim:ła ks1ęitaką łeg1tyaw·
Zcstaw:1am „ro~by, rawarnk, wieszadło. Oglądac 1_110Z~ sklep kolonialny. dobne proscyjoa wydana z ma&istratiJ
1
;,:~=~~· t:r.a~~ : ; na cały d2.1eń, wszystko musi by~
perujący, z powoclq cboroby m. Łodz:, na imie H~y Out•
Władz s,dowych i Admiolstraeyjnych, sprzedane do kwartału. Głów do sprzedania. Andrzeja .1i 5-4. kowsk1e1.
2004-a
równiet paszporty zagraniczne.
na 51, m. 6.
1953-:--1~
2002--3
agio~a karta od p~portt.
' ' 11
Piotrkowska 31. f
sprzedam budynek, idatny na
z
Karol&
Jl\• I•
•
u stolarza. ..raoosz an! a ,
domek mieslkalny. Wiado- frichtera. na łm&4= WWaelma Peiga.
2006 - 2 meść: Zachodnia 13, kawiarni&.
m. 14• nowy dom.
2008-1

sklep

Prośby

Do sprzedan~

aum

~·~:fl~~~~

fortepian .w do~rym stanie do
sprzedama. Dzielna Sl m; 6
. Warszawa.
Lokal obszerny, złożony z czteWielkanocne zabawy zwane
rech pokoi, przedpokoju i
azdów
kuchn! do wynaj~a od 1 kwiet·
.
.
. nia. Wiadomośt. Piotrkowska 209
dla publicznoŚCl 1 bHpłatnie, od~- 114
9~
Oprzy ul, Skierniewickiej. Przetł1lebio1·cy m. Ó.
14 21
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zagmQła dziewcayoka VI Widu lat Udziełam rad I przepowiedni
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