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Łodzi wynosi rocznie rb. 6~
rb. 3, miesięcznie kop. 50.
Za odnoszenie do do.mu lub przesyłkę po cztową dolicza się 20 'kop. miesięcznie. ,

Cena ogłoszeń: I-sza strona 50 kop. zą
wiersz lub jego miejsce, nadMłane 50 kop.
~hodniej M 37.
nekrologi i reklamy 15 ' kop., ogł-Oszenia zwyczajn6
Interesowani do redakcji zgłaszać się mogą
10 kop. Drobne ogłoszenia 1112 kop. za wyrar..
ld 12 do s :po :południu i od 6 do 7 wiecz.
Ogłoszenia zamiejscowe: I· strona 5.0
~dmi:µistracja otwarta od 9 rano do 8 .wiecz~
Za przesyłkę zagranicę dolicza s~ę- 60 k. miesięcznie. kop., re)tlamy po 20 .k:., zwycz. 12 k. za wiersz
Adres te'legraficzny „Łódź ICurjer"
Zmiana adresu 20 kop.
Telefonu N§ 253. :petitowy lub jego miejsce .
.Rękopisów nadesłanych redakcja nie zwraca, za artykuły nieoznaczone. z góry c~ną, honorarjów admiµistl'acja wypłacać nie będzie.
Redakcja i administracja „Now. Kurjera
'':.ódzkiego" mieści się w 1 ok al u przy · ul.

półrocznie

~gentury: w Łodzi Biuro ogłoszeń „Promień", -Piotrkowska 81; w Pabjanicach A. Wadzyński, Zamkowa 2~; ~· Zgierz.u: Nowy rl.ynek, kiosk Aleksandra Lecha1
1
•Y.tJtCZfllE PRAWO przyjmowania ogł'eazeń w Rosji, za granicą i w Król. Polakiem, oprócz ł:.odzi i okoliCYi .oddane jest Domowi Handl. L. i E. Metzl ' i S"!ka.
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Kabaret
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DZIELNA
ERMl,T A&E··
. ·

szczegófów;' nauka stanowi nie ency·
klopedyczne
zaregestrowanie .znanych
POLA
DOMANOWICZ
.
rzeczy, lećz wykład ich systematyoz..
SALOMON ROSENTHAL
ny, nie ilość tego co wiemy~ ale pojzaręczeni.
mowanie tego, ·co wiemy. Pojmowa6
zjawisko natury, jest to znać jego-'
Łódź, w listopadzie 1912 r.
prawo; prawo bowiem jest
ogóln~
.._______________.
pod które daje

N2 18.
TELEFON N? 18-04Ą

16 nowych debiutów1

między.

.

innemi

'· Aleksan~rowicz polski ~umorysta-improwizator, Mariska An
drassy, węgierska subretką, Mirra Łarina, r-0ss. subre\ka, Ninette,
lr!lncn,ska subretka, ~a ·Ouerita, hiszpańska tancerka, Lotte Lehman,
w1edenska operet. śp1ewacz. z nowym. repert. Corelor włoska operowa
~
.
_
śpiewaczka, i wiele innych. - - - - - - - Dyrektor:

W. Klfi'to:w~ki.

Dr. Med. p. LANGBARD

Reżyser:

w.

.

pojęcie,

+•towski.

si~

to

podciąg„

nąć pewien szereg zjawisk przyrody}

NAJSKUTEB~~~!~s.zy SRODEK

~nfiln~' zrraczuni~ naut nrzuronninzu~n ~ mającyc~ jednakow~ pr~ebieg.

.
„Kazdy fakt pojedynczy, wzięty'
wągr~, ' czer'!"onoć twarzy...
~~
·
oddzielnie, mo~e pobudzić ~aszą cie• •
11 wazek1e plamy
kawość, mo~e · wywołać zdumfonie,
0
Spec1ahsta chorob wenerycznych, sk9r. ~ „
.
• zor~anf~:::~a ~ t~~~ albo być przydatnym
dla celów
. ·nrch, Wł~SOW i niemo.cy płciowej. •
T-wa Przyrodniczego.
praktycznych, .wzbu.dzając W nas
Godziny przyJęć: ~ 8-~ _1 od 4-8 dla pań
W
.._ ·
nd 4-5. Przy leczemu syfI11su stosowanie pro:- .
. ałazk!t
tek
Wśród nowych coraz wrateń pewnego rodzaju zadowolenie, gdy
"ara.tu „606" „~14". Leczenie za pomocą elek·
wya
ap arza
.•
,
· ·
·
·
zdołamy przejrzeć niezmierne boorac..'.
' tryczności (elektroliza) Masaż wibracyjny. .
J·nN1'
w
1"n'
s1;.1"ew
l poglądow, których smerame Slę stao
Ednoskopia Cystoskopia
u "'
·
Il 0 0.
,nowi gorączkowe żyoie dnia dzisiej- twa przyrody, .jako całość prawidło-·
- - - - - - - - - - -.- - - . Dla uniknigcia nailadownichH, ka1de pudełk . szego wypada zastąnowić się głębiej wo _u~·o .rz~dkowan~, jako kosmos:j~o
Specjalis~a chor~ we!'erycz zaepałrzone jesł w ptombt~ Ha której znaj . nad górującem hasłem . nauk przy- odbicie Slę· praw1dłowego myslema:
oyq~, &kornych I drog mo· . Iłuje . srv N~ atl4 i nazwisko WJmMZCJ . rodniczych w stosunku do przejawów naszego własneg? rozumu (Helmezowyoll
. .
., , ·
. życia · społecznego. Czy .pogląd ten. holtz „Ueber die Erhaltung der
Jan
ski.
jest pozornym, czy rzeczywistym, Kraft").
Sprzedaż w aptekach, .składach aptecz1yc : czy przeniJ'rnął.Jttż W· umysły, czy I tę to prawid~owość, jaką nauki
' b'
•
•
'
perl.-erjlch. 1.
. ty'iko na ustach wy'stepu1'e każ. - '.· przyrodnicze przej~y z własnego
•
o ·,ecn1e m1esz1•a
·
· _ _..,__ _ · dym razie pfagnęlibyśmy
~
.._-.,_..._ _·_ _ _-·_
go uważać _SW;_ego przedmiotu, uniosły one w za·
liołrko~skaj61ł4,róg Evaagitlickiej ·
KALENDARZYK.
-za początęk ;trzeźwiejszego w naszem kres inny~ I\auk i w zakres życia•
. T.elefon 19-4I.
-o· spolec~eństwie ' ·poglf!:dU na świat - i .Objawy : ż;ycin. duchowego Jednostek i
Poniedziałek, 4 listopada.
· życie.
;
·
życia · narodów zalezą od tak wielu i
D z i ś: . Karola J?oremeus.z~.
_
Nauka . wymaga ' pr~ede~v~~y.st- ·tak ró~norodnych :prfiycz;yp, że pra.·
Dz·i siejszy numer _ składa. się_ z a
. J u ,t.r..o! - .Zacbarjasza i 'Elzhi~y• . }dem rozuwnego p.owi~tmnia ·:znanych W;id.łowość ich w rzadkie~ ,tylko ~:
kolunin. ·
b. -asystent kliniki berlińskiej.
ŁÓDŹ, ZAwADZKA lO.
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byćk jasno wykrytą;
s atysty a wykazała w
czynnościach ludzkich prawi'dł. owos';.v
uderza.1·i:icą
tam, gdz1·e s1·„~ J·eJ· naJ·-i
mniej mo~ma było spodziewać.
Po·,,.cie p a idł
ś i
·k·
~
r w owo c nau 1 przyrodniJczej dały juz całemu obszarowi nauk

111emn1e1

piero zrozumieć będziemy w !:;jw.il"'
__.A_J. ",
J'ak poważne i· gł<>hokie
zna„zen1"''
v
v
„
mają nauki przyrodnicze w nas.7.ym
~yciu społeoznem i ekonomiczn Affi i
j11.k: wdzięczną gleb<> pracy ma przed
sobą Towarzystwo ~ przyrodnicze w
Ł dzi
~

o ·.

filozoficznych, filologiczny"h,
hi· stov
Dr. J. Neumark.
ryoznych i na tych to zasadach nauki te przebudowują się z grunt-c w
.naszych czasach..
I
„Nie minie .J· edno stulecie-mówi ~~
~o
a~olll
Ili
Dotornhur~u.
\1 U
~ ft
11 f lJ IJ i}\J
Buckle - a trudno h.vqv.mv
... ~ ....
,·...
zn"'l
,.r.•
„ ....„Liu
"'"
,,_
historyka, któryby
ni·e""chwianego porządku w rozwoju du. '.'; powodu odmowy naczelnika
chowym ludzkości, tak jak· obecnie ~st.a . pozwolenia. na prowadzenie
„ p d b
·
,_.
nie znaiduJ·e
si<>~ :filozof, coby go za- Z e bl i·1rn1„
rze ł wy orczego
~
ki
db
·
p w Języ.1rn
przeczał w świecie zmysłowym".
po~
n;i, ? Y 0 .si~ w etersburgu
ll0siedzen!e polskiego komitetu wyAle nie tylko pojęcie prawidło- borczego, na którem postanowiono
wości de.ły nauki przyrodniczo innym drugiego
przedwyborczego
ruc u d zebra;nia
ć
· t t
ó .
naukom, dały im metodę, prz·ykła· rz~ za ' a zamias ego zwr ci·6
d
śię do polaków w Petersburgu z oem swo1m utorowały im drogQ ro~- dezwą, nawołującą do głosowania,
woju.
przy wyborze posłów od. PetersburDługo błąkał si~ umysł ludziki ga, na pp. Rodiczewa i Szingarewa
po manowcn.ch, zanim natrafił na (kadetów)
or.az Czcheid?Jego (socjo.li łe)
·

li nmafa l

zapr''"'Czał

najpewniejszą drogę, wiodącą do po-

znania prawdy. Filozof dawny wy-:chodził z pojęć ogólnych, z pewnych
idei metafizycznych o wszechświecie,
wypro d ł t"A
.
d .
wa za z 'i"'- szereg zasa 1 w-e·
ł
c Cla p.rzew1·dywa6
dl· e t·yckh zasa
d d h
. l.iJaw1s a, o przyczyny szedł do skutków.
Bł~em jest dosyć upowszechnionym mniemanie, że nie pozwala od
faktów si~ oderwać, że J. est czysto

indukcyjną. Zaiste, rezultaty które
wydały w krótkim stosunkowo cza-

sie nauki przyrodnicze, odkąd użyły
metody doświadczalnej, okazały, że
k t
1
.mm i e na eżytą poszły drogą.
. Metodą tą zytikują nauki przy.rodnicze poważne znaczenie w pedagogice. Ni ety lko bogacą umysł mło-

s "Posiedzenie komitetu odznac~ało
się wielkiem otywieniem. Niektórzy

mówcy dowodzili konieczności głosowania na. pełną lis~ kadetów, jak
dawnie1·, ' 'iAkszość polaków wyrro~
wiadała się za niegłosowaniem Mi ukowa. Milukow bowiem, jako wódz
partji, uznającej prawo Polski do autonomji nic miał prawa mieszania
si~ do wyborów warszawskich. Milukow może mieć, oczywiście, własne
na sprawQ wyborów warszawskich
poglądy, ale powinien był wstrzymać się od udzielenia rad zydom
warszawskim.
Stwierdzono dalej, M Milukow
nie potrafił dostatecznie· umotywować swego stanowiska wówczas, kiedy go 0 to publicznie zapytywano.
·wskutek tego zapanowało wśród polaków w Petersburgu rozczarowanie
.do tego kar1dydata i wielkie z niego
niezadowolenie.
w. ob ee t ego uch wa1ono gł osować
na kandydatury, dające pod względem politycznym lepsze rękojmie.

dzieńczy obfitym zapasem wiadomości, bez których byłby obcym wśród
ruchu umysłowego i praktycznego
swego czasu, ale są dla niego nauką Największq liczbę głosów otrzymał
logiki, nie forJI.J.ulkowej, lecz prakt;y- Rodiczew, następnie · Czcheidze i
Szingarew. Na nich też, polacy pe~zncj, żywej.
t ers b urscy b ę d ą przy wyborach w
Maternnt.yka, gramatyka, uczą nas Petersburgu głosowali.
rozumować ściśle, ale nauki przyro•
•
dzone, jedynie określają szranki ro-

iumowania, uczą jak do niego przystąpić. Trzeźwy jest umysł tą drogą
prowadzony, a pokolenie tak chowaae, nie weźmie pozoru za rzeczywistość.
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(Kor. własna „N. K. Ł. •)

.i.
mo ść, !<Je.
po l acy. te. raz będą wywłasv.oz.ani , me c h Cle1I ś my temu wierzyć.
NIe mamy zb yt pochlebnego
·
zdania
1
o zdoln"s·
·
h
l·t
'" cJac
po ycznyc h PP·
Bethmanna Hollwega i K.iderlen
Waechte"'.'a. Ale żeby właśnie teraz
d .
yt
.
•
g zie s uaCJ'\ zewn trzna tak ~est
naprę. żon~ i .na h. o_ryzon. cie WidmeJ· ~
"· w1~ lk, IeJ WOJ ny europejID? żl. iwo:-;c
skrnJ,
teraz w tak
chany sposób prowokowano mieszkańCÓW ważnego krajU nad graniCY<l,
to.
D:ależał?
uważaćpowrnni
za. wykluczoUt.\'.
M1.mstr.
o.wie pruscy
byli '!lrz-v-

ksi~żki O mowi · · h
-i.
• " mow " e,d.JeJ Ołt
c orobach oru
hyg)eme
.
.
Y
r.
uszewski o-głosił liczne popul
arne
prace,
naczo1:1e dla szerszego ogółu. przez..
.N1~ ul.ega kwestji, że rozpowsze-.
chmeme s1 t h
„:
.
ę yc prac usuilłe
różns
niedorzeczne zapatrywania na choro1
by mowy zmni·eJ's
· h 1. b
. . " skieru
.
a ietmejące
·zy c d tcze ność.'
nalnej pomocy.
Je na
racjo-:
W sprawozdaniu swem dr. o..
zaznacz&, że U~kUteCZiliOne badania,
na
polu zbocz en mowy nie wątp li wit'
wvcuf.tł y dod t · d · ł ·
· » " ocrót oo wyraz·ł
a me 1 z1a
0 ·ame na
na1.:r:n-meJ .zważać na polskość wr: A11- ~T
· dz szer·
0
miejstrJI , g o7.Je po 1acy maJą
· u dza·ai 11;· !\8IDl
„' · w 'COł'!ł..r. ~zadziej arnjącem Y
m!Zą~ach. Ale PP· Bethmann-Hollwf'..;.:; ~e żądA!l!h.:. „oduczan.!>11. od zboczeń
1
Kider!en-Waechter, jak się zdaj.a, mowy~ oraz zwraca._nl.t! m~ z potrzebsi.
uczynili to tylko dlatego, że obawia\1 lec"erua
ł
· ·
"!
. d ymisji,
.
.,..
z w asneJ InlCJM"WÓ.
się
przeciwko s'vemu sum~"'.i
niu. i przekonaniu i usti:iplli sile z 2i"'W-

żeby właśme

niesły-

S:ł1J mię

nątrz.
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ełon.
Do konserwatywnej „Kreuz. Zti<~·" Mały .
-pisze rzekomo pewien rusin: Gdyby
i.ist.nlało 'haństwo polskie, oz~yż dopuIJ
Dogódź tu ludziom.
sCJłoby jQzyk niepolski do urzędu'?
Czyź ludności nie-polskiej nie ode„J eszcze si~ ten nie urodził, eo-~~anoby
pewnych praw politycznych by wszystldm dogodził - powiada
1
J~zykowych1 Obu tym pytaniom
st~nowczo · można zaprzeczyć. Do- stare przysłowie - i zwykle to, oo
podoba SlQ jednemu, 'drugiemu si~
w1ód: polttcy w Austrji uiiywają nie
podoba, a co jeden pochwali, druwszelkich możliwy9h praw, a mim.oto gi najczęściej zganL
:VYpierają niemiecki język urzędowy
Guaty i guściki ludzkie maJ~
1
~'Ogóle wszystko, eo nie jest pol- najwi~k~zą sposobność pąznać redakakiem. Polityka pruska idzie drogą
rozsnd. ni:i, Polacy pruscy muszli! przyJ· śA torzy pism, otrzymujący z . jednej
"'I
....
v
strony pochwały za stanowisko swedo -iprzekon.ańia,
te są prusakami.
p i
go pisma, z drugiej zaś wymyśla.nie
on ewa~ tego nigdy nie uczynią, (najczęściej anonimowe).
dlatego trzeba wywłaszczać.
Jedno z największych pism am&-.
Hakatystyczna „Ehein. Westf. rykańskich "New. Jork World" za...
Zt~. ". stara si.I) interpelacj~ polską w mieściło nast~pujące biadania redakS~Jmie
;pruskim przedstawić jako cał- tora nad stosunkiem publiczności do
kiem niepotrzebną. P. t. „ Wiele ha.- pracy redaktorskiej.
łasu o nic", opisuje m.owę posła Kor„Redagowanie gazety jest zatrufantego i odpowiedź rządu i kończy dnieniem wielce nieprzyj em.nem. tak: "Wiele hałasu o nic: chodzi o Jeśli się podaje za wiele polityki, to
wywłaszczenie tylko 800 hektarów nie chcą czytelnicy nic o tern wieziemi uprawnej, a zamiary rządu w dzieć, masz iej atoli za mało, to krę~
tej sprawie, jak si~ obawiamy, bar- c~ nosem! Są czcionki za ma.le, to
dzo są przyjazne dla polaków (i). me mogą gazety czytać; drukuJeS2i
Albowiem tak · śmiesznie nieznaczne wielkieII?i czcionkami, to zamało „stoia
"wywłaszczenie" z hałasem i proce- ~· - gazecie.
sami, jakie powtarzać się będą po
„Zamieszcza się telegramy, to u~
ka~.dem małem wywłaszc~.en1·u
- .1·e- uważają je za zmyślone; jeśli nie
"
żeli wywłaszczenie wogóle jeszcze masz telegramów, nie uchodzi
nastąpi - ustawę poprostu zabiją. pismo za poważne i posądzaj 8t c.i~
Gdyby rząd zamiast 800 hekt. wy·- że nie zamieszczasz ważnych wiadow~aszcz;y-ł
był 8,000 hekt„ .wtedy u- mości ze względów politycznych. wierzylibyśmy w stanowczosć jego.
Zamieścisz od czasu do czasu jakiś
Hakatyści stara.J·R
się 'vięc
1·nter- dowcip, to powiedzą o twem piśmi~
-i
•
pelację polsk~ przedstawić jako „h.a- że jest chyba dla płytkich umysłów
łas o nic", co jest najlepszym dowo- przeznaczone; gdy natomiast nie dru~
dem,nieczystego
że czują sięsumienia
teraz zblamowani
dla
swego pra-i .kujesz dowcipów, dowodzą, że gazeta twa jest redagowana przez ludzi
gnęliby, aby ustał ten „hałas o nio", kwaśnych, ludzi bez humoru. Jeśli
który zagranicą i w kraju samym zamieścisz korespondencje oryginalhakatystów przedstawia w należytem ne, to zarzucają ci, że nie bierzess
sprawy na serjo; gdy zaś rzecz.owo
świetle.
je skrócisz, to będziesz w oczach
wielu nudnym i nie dajesz niczega
więcej nad to, co :w innych pismach

Zboczenie mowy.

.c

I

jet·

twe

Dalszym darem, którego nauki
Beriln, 2 listopada.
Prasa i1iemiecka w dalszym cią..Przyrodnicze życiu udzieliły, jest żywioł postępie. Jeżeli zważymy jak gu żywo zajmuje si~ sprawą wywła
mało postąpiła filozofja abstrakcyjna szczenia, szczególnie debatami w sejod Platona i .jego poprzedników aż mie pruskim w spra1sie interpelacjl
W cią$u 20 letniego . istnienia
polskiej o wy;właszczeniu. Organ SO- vVarszawskiego Zakładu dla zboczeń
do Hegla i jego następców dziwić się cjalistów niemieckich „Vorwaerts" mowy Dr~ Ołtuszewskiego zgłosiło
nie będziemy zastałości wieków mi- pod nagłówkiem „fuj" zamieszcza dłu- się 3395 osób. Liczba ta rozdzieliła
nionych, których rozwój umysłowy gi artykuł wstępny, z którego przy- siQ. na różne kategorje zboczeń moszedł pod sztandarem tego kierunku taczamy ważniejsze ustępy:
wy w sposób :rfastępujący:
.fil f · Vf
My, socjalni demokraci, na11rawNiemoty 797, bełkotania 147, waozo ji.
naukach przyrodniczyeh dQ nie mielibyśmy 11ic przeciwko te- dliwego wymawiania 589, mowy no' 1.zień każdy przynosi świeży zapas mu, jeżeli by rząd używał wywłaszcr,e- sowej 103, jąkania 1740, trzepotania
wiadomości: gdy w roku 1820 Oer- nia jako broni nieodzow1rnj. Ale je- 19, razem 3395.
ated okazał zdumionym słuchaczom steśmy za polityką wywłaszczania
Na ową liczbę 3395 leczyło się
uniwersyt~<lu w Kopenhadze zbocze- wszystkich bez wyjątku wielkich 707 osób, a mianowicie: 61 chorych z
. . ł
właścicieli ziemskich. Rząd pruski niemotą, 178 na bełkotanie łącznie z
.me igie ki magnesowej, któż ·przy- jednak, który kieruje siQ życzeniami wadliwem wymawianiem, 3-1: z powopuszczał, że wskutek tego spostrze- junkrów pruskich, · bynajmniej nie du mowy nosowej, 430 dotkniętych
. rtenia, zi~mia w niewiele lat później myśli o wywłaszczeniu wszystkich jąkaniem, oraz 4 trzepotaniem,
obwied.2iona będzie dokoła druteril wiel1hch posiadłości.
Wyniki lecznicze były zupelnie
telegraficznym.
Rząd ten wyrzuca na. politykę zadawalające. \Vszystkie przypadki
J..lOdżegawcv1 przeciwko }lOlakom pie- nie.moty· u dzieci z wyjątkiem nieliczCały przemysł dzisiejszy . jest ·nfa.dzc w postaci podatków, które 11ych ze znacznie upo~:Jerl.zoną intelidzieckiem umioj<:tnego stosowania odbi_e ra pozua\\ i onym praw obywate- gencją lub rożleglą zmian~ w mózgu
praw natury; dziś zresztą nauka i Jom . ..,
.
. . . .
.
zostały wyleczone (u dorosłych z porzem sł ta1· c::', . „ b
d
I olsk1ch własmcieh wbrew ich wodu zazwyczaj r1iekończenia kuracji
P • Y . .1\. ':'Il& z "' 0 . ą. 1mor Y~UJą woli wypędza z ich własności i prze- uzyskano w wielu przypadkach je1 tak wza3emnrn na siebie oddziały- - kręca pojęcie socjalne o wywłaszcze- dynie poprawę).
·wyniki dodatnie
wają, że w wielu ' wypadkach trud110 niu do złośliwego postępowania przy- otrzymano również i1rz;r leczeniu beł
.m.iędiy nimi ścisła linję n·zrprowa- musowego. Polityka antipolska rzą- kotania, wadliwego wymawfonia i
1 .
dzić.
·
, du · kosztowała miljard marek, które mowy nosow~. Go do jąkaniu, to
Ek
. .·
, .
.
zapłacono z podatk6w, oprócz tego wszyscy chorzy, którzy ukończyli le'
onom1~com,_ moralistom 1 wo- spowodowala podrożenie cen za zie- czenie, otrzymali pożądany wynik, z
góle każdemu myslącemu kryt;ycznie mię.
wyjątkiem ciężkich przy1ia<lków tej
i . samoi~tn~e _I>Ozo~tawiarny do roz·.P?lakom t.y:r:iczase!n bynajmniej nerwicy, których liczba nie przenosi
strzygmęma lnvestJ~, o ile przemysł ona me zaszkodziła am pod wzgl~- w każdym· razie u do1osły~h 15 pr.
prowadzi za sobą dobrobyt i 0 ile ten dem ~kol!-omicznym, ani politycznym. u dzie~i zaś. 10 proc.~ gdzie można
wpływa sumarycznie na :rowickszePrzemwme!. Cztery lata obawiano się było Jedyme uzyskac. znaczną po.
t
. .
' .
. zastosowania ustawy o wywłaszcze- prawę.
nrn re1a ywne~o ~zc:zęs 01a na . 210mi. niu i wyznać" musimy otwarcie: GclyCo się tyczy naukowej działalnnJ?.o , r~*~;yJ~!ll~~m t~~~ :• ;l'Ytama .. do- . ~xny .;:i;>o- raz .pier.wsz;vy, "~ali ,\.viado- :-ści Zakładu. - to OIJrócz • obsz.erne,i
• •.il

rogę

ł

można wyczytać.

Gd;y- ogłosi si~ bezstronne spra-.
wozdame. z zebrania, to lepiej, by
w?ale me było umieszczone; gdy
nulczysz, to znowu fałszujesz fakty.
Gdy siedzisz w redakcji przy twej
pracy zawodowej, to powiedzą, że o.. .
bawiasz się pokazać publicznie; jeśli
czasem wyjdziesz na przechadzkę.,
lub wstąpisz do kawiarni, to - le1piejbyś robił, gdybyś swą gazetQ re-dagował itd. itd".
·

VViadomości
C

„Dień"

ogome.

Pogłoski

~'

o

amnestjl.

donosi, że Szczegłewitow zażądał od prokuratorji petersburskiei
informacji o przestępstwach praSO:
wych, znajdujących się ju~ w proce-durze sądowej wobec oczekiwanej
amnestji dla spraw prasowych i lite-rackich.
O Z kolei. W swoim czasie
rninisterjum komunikacji opracowało
projekt podwyższenia płacy pracownikom kolejowym ze względu na panującą
być

drożyznę.

Podwyż.ka

miała

zastosowana nie do wszystkich
pra.c owników kolejowych, lecz tylka
do tych. którzy, pra.cując w wielkich
miastach, w sposób szczególnie dotkliwy odczuwają drożyznę.
. \Vedług projektu ministerjalneg()
praeownicy, pobierający mniej, niż
tiOO rb. rocznic, otrzymać mieli 600tb .• pracownicy -:- za~. __;\)obier.a~ _ ;pa

-------------_!OWY KURJER ŁÓDZKI

_ _M_2_5_8_.

600 rb. - 780 rb., a w niektórych
razach 810 rb. Obliczono że przyznanie takich podwyżek ~powodowa
łoby. roc.znie dodat~o_wy wydatek w
sumie kilkunastu milJonów rubli co
ministerjum komunikacji uznał~ za
zbyt wielkie obciążenie dla budźetu
kolei. To też postanowiono projektowane normy obniżyć.
W związku z wprowadzeniem nowego prawa o wynagrodzeniu robotników i pracowników koleiowych za
wypadki nieszczęśliwe przy pracy,
(prawo to, jak wiadomo, wchodzi w
życie od d. 14 stycznia r. p.) utworzone będą na wszystkich kolejach
(a w tej liczbie i na kolei warszawsko-wiedeńskiej) komitety miejscowe,
mające zajmować się sprawami wy.nagrodzeń. Wybory do tych komitetów odbędą się wkrótce.

oraz w osadzie Witim, w gub. irkuckiej, ogłoszony został stan nadzwyczajnej ochrony. Decyzję powyższą
powzięto na skutek otrzymanych w
Petersburgu informacji, o zaburzeniach wśród robotników i wypadkach zamachów na życie osób z pośród miejscowej administracjL

-
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Z sali obrad.
Z resursy

rzemieślniczej.

dziecki, Łopatto, Filipowicz, Korczak
i Przybysz.
(t)

Ze

związku

piekarzy.

Wczoraj, o 4 pp. w lokalu włas•
Wczoraj po południu, w lokalu nym przy ul. Mikołajewskiej nr. 91
własnym przy ul. Widzewskiej nr. od?yło siQ nadzwyczajne zebranie
6 Nowa agencja telegra• 117, odbyło się ogólne nadzwyczajne związku zawodowego pracowników
Obecnych było 104
ficzna. Jak informuj ą, ministerjum z~branie członków rtłsursy rzemieśl piekarskich.
spraw wewn ętrzny ch nieza~owolone mczej. Przewodniczvl na zebraniu członkow.
z·~gaił zebrani e prezes Stow. p.
jest z „Agencji telegraficznej petersb." p. Karol Michalski, zaprosiwszy na
prowadzonej przez ministerjum skar- as~sorów pp. Władysława Pytlasiń Franciszek Konrad, który zaprosi na.
bu - i organizuje własną agencję skiego, Czesława Ulanowskiego i adw. przewodniczącego Mikołajczyka, a na-t elegraficzną, która będzie zastosowa- prz. otanisława Łopatto, a na sekre- asesorów pp. Józefa Różniewskiego i'
Jana Kopra. Pióro trzymał sekretar2'i·
na do widoków i celów ministerjum tarza p. ·wacława Sokolewicza.
spraw wewnętrznych.
Pierwszy punkt porządku d7iicn- związku p. Ziomek.
Następnie p. Różniewski odczy.Jako kierownik powołany będzie nego zebrania obejmownt sprawozGurJeW, znany współpracownik i kie- danie z wystawy rzemie ślniczo-prze tal sprawozdanie rachunkowe do dn.
row~ik półurzędowej „Rossii",
my~łow~j. Zgodnie z t~m sprawoz- 1 października r. b„ z którego widać
da111e1? i według pozycji, za-pisanych że dochody, wynosiły 369 rb. 90 kop.!
O Nowe rozporządzenie.
do ks1ąg, ogólny przychód wynióst rozchodów zaś 381 rb. 9 kop., wobec
Ministerjum komunikacji wydało okólrb. 81,661 kop. 94, a wydatkowano czego powstał deficyt w sumie 15 rb.
nik o warunkach bezpłatnego prMrb. 79,489 kop. 83, czyli, że c:~ysty 19 kop.
wozu pociągami podróżnych, poszW końcu przystąpiono do wy•
zysk wyniósł 2,172 rb. 11 kop. Zysk
wankowanych podczas katastrofy z
ten. jednak jest znacz.nie większy, borów zarządu. Wybrani zostali: An-'
pociągami. Okólnik ten poleca zaX Rewizja. Policja, żandarmi pomeważ w rozchodzie urnleszczono toni Ziomek, Józef Zimecki i Jakóe
rządom kolei, aby: podróżnym, posz- i agenci wydziału „ochrany" dokona- sumę 19,00o rb., którą wniesiono Kowalczyk.
wankowanym podczas katastrofy, li rewizji w redakcji, kantorze i dru- podczas trwania wystawy do bankn
(b)
zwracano opłatę za nieprzejechaną karni „Dziennika Kijowskiego".
handlowego. Wogóle zatem zysk wyprzestrzeń; przewóz ta.kich podrMNikogo nie aresztowano. Przy- nosi 21,172 rb. 11 kop.
·
nyeh winien być bezpłatny do szpi- czyna rewizji nieznana.
Niemal nad każdym punktem
tali, bądź wypisywanych po ukoń
X Bratobójstwo. vV domu sprawozdania powstawała długa i oczonej kuracji ze szpitali do miejsc Bockiewicza na Nowym Swiecie w żywiona dyskusja, najdłużej jednak
stałego zamieszkania. Nadto okólnik Wilnie, znaleziono zabitego szewca
dyskutowano nad wnioskiem, ażeby
poleca zarządom kolei, ~by na każ A. Koweckiego. Sledztwo stwierdzi- członkom komitetu wystawy ' przyNa 9 z rzędu przedstawienie '1f>
dej z nich wydano szczegółowó opu- ło, że Kowackiego zabił brat jego źo znać „odszkodowanie" w sumie 2,000
tym sezonie dla prenumeratorów na.J
cowane przepisy, co do najszybszego ny i jego krewni.
rb. Wniosek ten ostatecznie przyzna- szych, które odbędzie się w teatr.za
przewozu poszwankowanych do sz„+
Zabójców aresztowano.
no, lecz zarząd resursy, stanowiący Popularnym
tali.
.l'
·
.I
jednocześnie komitet wystawy, uznał
O O prawa cecnowe. Na
za stosowne złożyć mandaty, następ
·
środę
6
listopada
zasadzie uchwał odbytego przed menie jednak, ustępując prośbom obecdawnym czasem zjazdu rzemieślni Wiadomości
nych, członkowie zarządu zatrzymali wybraliśmy farsę w 3-ch aktach
ozego rosyjskiego, od 1 stycznia 1913
mandaty jeszcze na dwa tygodnie, Qoodlibett p. t,
r. ma by6 wprowadzone nowe prawo
Arystokratyczny fał• t. j. do chwili zwołania drugiego
cechowe, które ma odpowiadać wię
szerz
weksli.
z polecenia ratlom- nadzwyczajnego zeb:rania specjalnie
cej warunkom gospodarczym pań
stwa. W myśl projektowanego pra- skiego sądu okręgowego policja śled- w celu dokonania wyborów nowego
Powyższa komedja grana na wszy.-,
wa _przy _otwi.eraniu warsztatu należy cza aresztowała w Warszawie Stani- zarządu.
sława
hr.
Tarnowskiego,
poszukiwaNastępnie
na
porządku
dziennym
stkich
scenach, a w Warszawie kilka•
wyJednac świadectwo przynależności
cechowej. Projekt wywołał wielkie nego przez władze sądowe o fałszer- zebrania była sprawa ulokowania dziestąt razy, zdobyła powodzeni&
izadowolenie w sferach rzemieślni stwo. ;ve~sli aptekarza z' Radomia Ła- · sum, otrzymanY:ch z wystaw.y.„ Spr~- dzięki oryginalnej treści i humorowi;
czych. które utrzymują, że prawo po- godzmskiego, wypuszczonych na o- wę tę po~ostawiono do zat.wierdzerna jaki cechuje wszystkie sztuki tego ro,'1
zarządowi.
dzaju ku zadowoleniu widzów.
łoży koniec wszelkfoj fuszerce, tak gólną sumę przesz}~ 10?,000 r~.
Sprawa taka rne .Jest pierwszą
Dalsze dwie sprawy, mianowicie: „
· .
.
.
rozgał~zionej ohecnie wśród rzemieśl
dla
utytuł~nvanego.
fałszerza.
kwestja
kasy
pożyczkowo-oszczędnoB1l~ty,
za
okazarnem
kwitu
z o..l
ników.
~ak _się,.., ok~zuJe, przed kilku ty: ściowej oraz dopełnienie kompletu płaconeJ pr~n~mer~~y, ~abywa6 moż„
godmarm ;:;tamsław hr. Tarnowski członków zarządu będą załatwione , na w admm1strac.Ji pisma naszego.
wypu~zczony ~ostał z więzienia lu- na następu.em ogólnem zebraniu.
be~skiego, gdzie w „Zamku" odsiePozostały jeszcze wnioski człon
dział ~oczną . karę za
sf~łszowanie ków, właściwie jeden wniosek, a raodbędą się
weksh hr. Scibor-Marchoclnego.
czej prośba tapicera o zapłacenie mu
. ~resztowanego, po dokonaniu po- za udekorowanie pawilonu odlewni6. Stan ochrony wzmoc•
nionej w kopalniach leńskich. rni.arow_ antropometrycznych w wy- ków, za co mu dotychczas nie zapła
od god~
„Wiecz. Wrem." donosi, że w leń .d~ia~e sledczym, przysłano do wię- cono. Dla rozpatrzenia tej prośby i
skich kopalniach złota, a mianowicie z1ema śledcz.ego, skąd e~apem ode- załatwienia jei wybrano specjalną
i
i
komisję, do której weszli pp.: Przeźw rejonach witimskim i olekmińskim słany zostame do Radomia.
1
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przeDstawienia Dla naszyck
prenumeratorów. .

krajowe.

+

J'ąż

Z Cesarstwa.

9)

A. K.· GREEN.

dzieć. Nie Śą stare, ale często wkładano je do wyj~
ścia na· uJjcę, gdy tymczasem taśma u dołu sukni jest świeża. Rękawiczek nie ma na rękach.
- Musiało więc kilka minut upłynąć, zanim upadła.
Miała czas zdjąć je.
- Nadzwyczajne! - wyrzekł za mną jakiś
na.wpół sarkastyczny, nawpół zdumiony głos, któ 7
ry mógł tylko do p. Gryce należeć. - Czy jednak pani jest pewną, źe ona miała rękawiczki'?
- Tak elegancko ubrana dama, musiała je
tej damy

z osob1\,

głowie.

ro ner.
-

Po ozem pa.ni to poznaje'? -

żonach

Jutro
bezplatL
ni porady prawne w redakcji naszego pisma
6 pól do 7 pól wiecz. ;

W takim razie identyczność
którą pani widziała wchodzącą dz~siej
szej nocy jest stwierdzoną - rzekł detektyw.
Schylił się j podniósł leżący obok trupa kapelusz. Był zupełnie takim, jakim go 9pisałam.
- Tak, jak gdyby mogła być pod tym wzglę
dem jakakolwiek wątpliwość! - odparłam. Pod
wpływem nieprzepartej chętki wyciągnęłam rę
ką ku kapeluszowi. - Dajcie mi popatrMć na
coś! - prosiłam.
Mr. Gryce dał mi kapelusz natychmiast, ·a ja
obejrzałam go starannie wewnątrz i na zewnątrz.
- Dobrze jest podniszczony ~ rzekłam i nie wygląda na nowy, nie był jednak dłużej
noszony. Ta pani miała go pierwszy raz na
-

o awuch

zapytał

co-·

Pozwól pan, aby mój współzawodnik to
powiedział! wyrzekłam i dałam kapelusz detektywowi.
Nie troszczyłam się wcale dolatyjącym do
moich uszu szmerem gniewu ozy szyderstwa, bo
odkryłam znowu coś nowego.
- I suknia także nie częgło była noszua rzekłam. - O trzewikach n~e można , tego powie-

mieć.

- Noc była bardzo ciepła - rzucił ktoś.
- To nic nie znaczy. Rękawiczki znajdziemy, a palce będą z pewnością odwrócone na zewnątrz. To jedyne ustępstwo, jakie mogę uczyni6
na rzecz dzisiejszej ciepłej nocy.
- Czy tak jak w tych'? - przerwał mi jakiś spokojny głos.
~adrżałam, bo w tej chwili z poza moich
pleców wysunęła się jakaś ręka i podniosła do
wysokości moich oczu parę rękawiczek. Z tryumfem zawołałam:
- Tak, właśnie tak! Czy tutaj je znaleziono~
Czy to są rękawiczki zamordowanej'?
- Pani utrzymuje, .że jej rękawiczki tak musiały wyglądać'?

- Tak. Twierdzę, że b.k.
- Muszę pani wyrazić moje zdumienj e. lt~ka 'Yiczki zostały znalezione tutaj.
- Ale gdzie'? Szukałam ich już na dywanie.
Detektyw zaśmiał się patrząc na mnie. Zauważyłam z· irytacją, że umie wydobyó ze mnie
co tylko zechce. Spostrzegłszy to rzekłam chłodno:
- To niema zresztl\ znaczenia Slodztw-0 wy„
każe nam wszystko.

.Mr. Gryce skłonił głowę, schował rękawic~
ki do kieszeni i odpowiedział:
- Wszystko zostało wykazane, zanim pam'
tu przyszła.
W ciągu całej tej rozmowy, lekarz kl~zal
obok trupa. Teraz powstał i rzekł:
- Muszę poprosić, aby tu sprowadzono j&
szcze jednego lekarza. Czy pan chcesz aby to byf
lekarz sądowy, panie coroner.
'
Coroner zwrócił ?ię najpierw do mnie.
- Pojutrze przesłuchanie świadków u mnie,
Musi pani przyjść, bo jej wskazówki są bardzQ1
cenne. Prosz~ niech pani będzie gotową.
Upewniłam noronera, że zjawię się o ozna;
czonej godzinie. Po~egnana przez niego skinie.i,
niem ręki wyszłam z pokoju. Nie wyszłam jed:-)
nak odra.zu z domu.
W hali wchodowej p!"Zechadzał ~ smukł;J:}
o żywych rttchach młodzieniec. Oczy jego bły ~
szczały z zaciekawienia. Gdy mnie zobac~ył ~'bllJ
żył się szybko do mnie.
'
- Pani jest miss Butterw<1rth'? - ""zapytał. ·
- Tak. Jest!
- Ja jestem reporterem z „New York H~
ralda". Po~woli pani...'?
·
Dlaczego nie mówił dalej'? Spojrzałam tylkt
na niego i natychmiast umilkł. Był widooznie ta:izmieszany, ze nie mógł dalej mówić. To jedna.i
dziwne, jak na reportera z „New York Heralda",
- Opowiem panu, to, oo )Pi innym w
sprawie opowiedziałam.
·
,
Gdy skończyłam, z kolei sama. zac.~&IQł

tel

pytać;

.. .„

-...,C. d. n)•..•
•••

•
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~--·-·________________________________N_O~W__,;;Y__K_u.R~J-E-R;...;;;Ł~Ó-D_z_K_1__--.4_1Mis-to~P.-~~ą·~-~;~~~1?~.!;..__--------------------------~.M~2;;....;,2~~3=---= (c) Z fabryk. Administra- Henryka E tlingera napadło jalUchś 'usiłowała otruć się esencją octow~
cja fabryki 'l'ow. akoyjnego Karola czterech drabów 1 zadało E, i1iebez- robotnica Michalina Złobnicka, lat 28.
Scheiblera zawiadomiła dziś robot11i picozną ranę nożem .w plooy, poczem
Wezwany lekarz Pogotowia od·
( ) Ustąpi nie
ków, że za dwa tygod11ie wszystkie omdlałemu zra bo wuli weksel in bh111- wiózt desperatkę w stanfo groźnym
tora. 'vV Piotrkowie ~~e~:ł:n~; oddziały fe bryki b~dą ozynne tylko co na 110 rubli, wystawiony przez do szpitala Poznańskich.
ł k
k
5 dni w tygodniu.
Teodora Wolskiego, paszport oraz o.
pog os. a, ~e w r 6tce P?rzuci sw~
- Z powodu braku obstalunków koło 3 rubli gotówką.
amiejscowa.
stanowisko gubernator piotrko~s~i, 7iarząd fabryki 'l'ow. akcyjnego Sz'.
- . (o) Na gorącym ua:aEyn•
~ (z) Zgierskie Tow. roz.
szambelan Jaczewskl, kióry obeJmle 'Rozenblatta wydalił 7 górą 100 ro- ku. ·w sobotQ, około godziny 5 po woju fi~ycznego „Biegu, urzą~
wy~sze stanowisko w mmisterjum botników i robotnic.
południu, na strych domu M 41, przy dza w d~m 9 b. m., przedstawienie
spraw We\Ynętrznych.
- (s) Pociąg bezpoś„edna. ul. ·wi~ewskie,j, dostali si~ dwłl.j zło- amatorskiet na którem odegraną z0+
·- (b) ~~,mowa. Senat 0.drz.ucłł PomiQdzy zn.rządem kolei warszaw- dzieje, 1 poczęli pakować do worków stanie „Małka Szwarcenkopf".
skarg~ ak?· ~ 0 .W· I. K. Po~nanskie~o sko-wiedeńskiej, a ZU?-Dedem kolc1 bieliznę, należącą do Estery KuśPrzedstawienie odbędzie się w
0 zwolniemu .J 0J od fłacema ~odatku fabryczno-łódzkiej _
p rowadzone są u- mierz.
lokalu nLut:JJ.1".
sz~?lnego dla szkó elemen nrnych 1rłady celem wprowadzenia międz{
Zauważy, ła to J'edna z lokator~::
(x) Echa ro~bicia kas•
mI0JSkloh.
·
W
'
·
i
j
d
'
= (c) Mianowanie. Sędzia . arszawl\. 1 Łodz ą eszcze jedn~j, tego domu i wszc7.ęła alarm, zi"d w Zgi~rzu. W nocy z 5 na '6
śledczy 6 rewiru, p. Duda, mianowa- J .. czwarte7 pary pociągów bezposred- czemu jednego złodzieja aresztowanfl, maja r. b, niewykryci dotąd rabusie
mch.
drugi zaś zdolał zbiedz. Aresztowany dostali 1:1i ~ za pomocą włamania do
.
. . d
ny zo.s t.ał . sę d zią 8 1e czym .2 rewiru
= (c) ~ miejskie· komisji nazywa się Ignacy Gawroński, mn. lokalu Tow. pozyczkowo-oszczędnoś·
na. mie7scu P· .Rubcowa•. miano~wan;- „ohorownej.
W r.
z Łodzi lat 19 i nieiednokrotniejuż był karo.ny ciowego w Zgierzu, przy zbiegu uL
Długiei i Szczęśliwej i rozlihvszy kago podpr~kuru.torem piotrkow~klego powołano 1454 popisowych, z których za kradzieże.
sądu okręoowego. •
;.
•
ma być wziętych 681. Do dnia. wczoOdszukaniem jego wspólnika za- s~ ogniotrwałą, zrabowali w gotówc&
"'"' (b) Ot~arcie. gimna~J~m rajszego zbadano 300 popisowych; jęła się policja.
-i p pierach procento"lrT~h kilkanaścitt
męzkie~o. WczoraJ o godzmrn 1 wzię,to do wojska 80.
= (o) Aresztowanie 2 0 • tysięcy rubli.
'
po P?ł~dnrn, w lokal~ przy ulicy
= (c) Głośna sp..-aw p. Mysz- czyńcć~. Ze względu na })OVrt~Wskutek teJ kru.dz~dy· '11ow., po
D~u~IeJ nr. 29 odbyło s1~ w obecno- kowskiego i jnnycb., ORkarżonych o rzające się, zbyt często napady na odliczeniu imiennych papierów pr0+
.śc1 Uratora warszawskiego okręgu oszustwo kolejowe, polegające na za- włościan, jadących z produktami na centowych, których zniknl~cie strat
naukow.ego l!-roczyste . otwarcie no- mianie towaru, która miała być w targ do :f.>0d.zl, stra2 ziemska urządza nie spowodowało i otrzymaniu
od
wego g1mnaz7um mę~kiego.
.
ubiegły poniedziałek rozważana w obławy nłl włóczęgów, zajmujących 'row. uLczpieązeniowego
„Pomoc'"
. Doty9h~zas przyJęto 160 ucz:rnów warszawskiej izbie sądowej, została się tymi ra.hunkam.L
4,880 rb. odszkodowania, poniosiło
JDiędzy i:imu 18 żydów.
odłożona, z powodu niestawienia się
We w~orek. bieżącego tygodnia, strat niepowetowanych 1,412 rb. 40
Magistrat asygnował 12,500 rub. dwuch świadków
strażnicy ziemscy obstawili szos~, kop.Pomi"dzy skradzionymi papierana utrzymanie gimnazjum i 12.000 na
= (o) Pow.:.ót do kraju. -· prowadzącą z Aleksandrowa do Pod- mi znajdowały się listy zastawne.
lokal. ,
.
Generał gubernator warszawski poz- dębie. Strażnicy, siedząc w ukryciu, Tow. kredytowego na iroiQ lkierta,
Procz tego magistrat wyasygn?- wolił na powrót do kraju następuja.- aresztowali dwuch ludzi w chwili, zło:tone przez właściciela w kasie
wał 125,000 rub. na wybudowame cym administracyjnie wysłanym oso- gdy ci podeszli pod wóz włościanina. Tow. jako zastaw na zaciągniętą po·
własnego gmachu szkoły.
bom: Konradowi Olszewskiemu, An- Stanisława Milczarka.
r2:yczk~. Po spłaceniu pożyczki p. L
= (r) Sąd okręgowy w Lo• toniemu Pośmiechowiczowł, Ignacema
Aresztowani nazwali sif31 Micha- prosił o przechowanie papierów w
dzi. Donosiliśmy już, że ministe- · zrąbkowskiemu, Herszowi Grinber- łem Cwiklii1skim, lat 42 i Antonim kasie nadal, w tej myśli, że mo!te
rjum sprawiedliwości, omawiając ~)ro- gowi, Stanisławowi Kuczewskiemu, Studniarkiem, lat 18, i zeznali, że wkrótce zmuszony będzie zaciągnąć
jekt utworzenia w Łodzi oddziału Janowi Olesiukowi i Kazimierzowi szukając pracy, byli juz prawie w ca- . nową pożyczkę. Wobec tego zachodzi
sądu okręgowego, zażądało od pre- Chamskiemu.
łej Europie, a teraz zamierzali wyje- pytanie, kto ma ponieść 2,800 rb.
zesa sądu okr~gowego w Piotr'~rnw~e
= (z) ~osacizna ukazała się chać do Ameryki. Ponieważ paszpor- strat, wynikłych wskutek kradliieey
danych
s_tatystycznyc.h o hczbie śród koni Estery Baumgartenowej w ty ich w kilku miejscach są popra- rzeczonych listów: p. I. czy Towa··
spraw cyw1~nych łó~zkrnh, przez ten Łodzi przy ul. Szkolnej pod nr. 30. wiane, aresztowanych odprowadzono rzystwo.
sąd corocz.me rozwazanych.
Dwie chore sztuki zabito.
dla sprawdzenia osobistości do wyKwestję pokrycia strat poniesio~
O~e?me prezes sądu vV?łkow ze:
-.
(o) Znalezione do· działu śledczego.
nych wskutek kradzieży rozważan6
brał JUZ. odnoś~e. da?e liczbowe i kumenty. Naczelnik poczty i te= (o) za cudzym paszpor• wczoraj na nadzwyczajnem zebraniu
:przesłał .Je do m~msterJ~m, zaznacz~- legrafu nadesłał do wydziału śled- tem. Agenci wydziału . śledczego ogólnem członków Tow. pod prze· Jąc prz;ytem ~omecznośo utworzema czego, następujące dokumenty, zna- prowadząc dochodzenie w sprawie wodnictwem p. Kiergielewicza.
Zebrani uchwalili jednomyślnie-.
w Łodzi oddziału karnego sądu okr~- lezio~ w skrzynkach pocztowych: · pewnej kradzieży, zrobili rewizję w
wego.
.
paszpórty na imię Jakóba Lesmana, mieszkaniu zajmowanem jakoby przez 1,412 rb. 40 kop. strat pokryć z te= (r) Samochody w Lodzi. Icka Zajdmana, J'ana Platka, Jadwigi Wincentego Kaczmarka i jego żonę, gorocznych zysków kasy; dla roz...
Magistr~t łódzki zajął s.ię obecnie z Nowak, Antoniego-Franciszka Stębo- w domu nr. 11 przy ul. Stanisława. trzygnięcia zaś kwestji kto ma po:POlecema władzy wyższeJ opracowa„ rowskiego, Gustawa Millera, Jana \V mieszkaniu tom zamiast Kaczmar- nieść 2, 800 rb. strat, wynikłych s.kutniem przepisów dla ruchu automobi- ' Grossa, Józefa Czupera, Józefa Dory- ka agenci zastali znanego złodzieja kiem skradzenia listów zastawnyo.h
!owego na ulicach naszego miasta. nia, Moszka Dzięciarsk.iego, Mendla pobytowego Władysława Cholewę, P· Ikierta, zebranie ogólne, na -proPrzepisy te przesłane będą następnie Finkelsztejna, Elki Sarwer, Karola lat 26 i kochank~jego Marjannę Wyd- pozycję prezesa zarządu P· I. Hordo zat:wierdzenia gubernatorowi piotr- Fitze, świadectwo wojskowe na imi~ · cza, lat 22, zamieszkujących tam pod dliczki, postanowiło zwołać sąd pokowskrnmu.
Chlla-Majera Szymkiewicza, książecz- ·nazwiskiem Kaczmarka. Od Cholewy lubowny.
= (s) Koleje i kolejki. Na ] i legitymac:yine na imię: Feliksa odebrano paszport na imię Kaczmar= (.x;) Z łagiewnickiego kół„
najbliższem posiedzeniu komisji do Justyńskiego, Estery Lipszyc, Ma- ka, który, jak się okazało, został ka rolniczego. Wczoraj w lokal n.
spraw budowy nowych kolei rozwa- rjanny Hofman; książka obrachunko- skradziony z marynarką z wozu na własnym na Staryl_ll Rynku w Zgi~
tany będzie szereg projektów no- wa Jana Kamińskiego, · Uilety ucz- - Górnym Rynku.
rzu, . odbyło się miesięczne zebranie
wych kolejek i kolei dla obsługi o- niowskie: Edwarda Drożdżewskiego,
:::-_ (o) Wykrycie fabryki wi- członków łagiewnickiego Kółka rolkręgów łódzkich. Podanie o koncesję Hugo Heimana, weksel na imię M. na. Wczoraj rano agent wydziału niczego, na którem . przyjmowtlno od
na kolejki wązko-torowe złożyli: in- N. Szwarca, świadectwo na imię Sta- śledczego, przechodząc ulicą Brzeziń- członków składki na zakupy narzf2tynier Henisz na linję Zgierz-Ozor- nisława i Elżbiety mał~onków Fron- ską, około domu nr. 5 zauważył, że dzi rolniczych, maszyn oraz nasion,
ków-Łęczyca-Koło (długości 72 w.), tczak, bilety fabryczne na imię Idy z tego domu ·wynoszą kosze wina. zbó~ jarych i nawozóz sztucznych.
i kolei łódzko-fabrycznej na linję: Kunkel, Eugenji Pospieszil, Antonie- Wiedząc, te z winein tam żadnego
Nadto na zebraniu tem ozłonJro..
Łódź-Łęczyca (dł. 88).
go Połendziewskiego i Marjanny składu nie.ma, agent począł śledzić wie złożyli podpisy swe na podaniu
Podania o koncesje na kolejki Frontczak i portfel z różnymi dowo- wynoszących i tą drogą doszedł za do władz o zalegalizowanie ustawy
wązko-torowe złożyli: in~ynier Cza- darni na imię Gustawa Millera.
nim do mieszkania Mendla .B!iskow- kasy pożyczkowo-oszczędnościowej.
jews.ki i W. Popławski na linje:
Wypadki
skiego, gdzie znalazł całkowrn1e urzą= (c) Zamach na atójk°"'
Zgierz-Ozorków-Łęczyca z odnogaM
•
dzoną fabrykę wina rodzy~kowego„
·Wego. W sobotę, o godz. IO wiecz...
mi do fabryki Szlosera i do Leśmie= (o) Aresztowanie rabu·
Znaleziono te~ sporą ilość wma na ul. Fabrycznej w Pabjanir;ac~
rza (dł. 28 w.); Leonhard Rychter i aia.- Zamieszkały przy ul. Nowo- w gąsiorach i butelkach. Fabrykę nieznani sprawcy strzelali do stojące--:'
,Górski na linję Zgierz-Ozorków (16) Zarzewskiej · nr. 14 Władysław Ko- opiecz~towano, a fabrykanta osadzo- go na posterunku stójkowego. Kule
i Łódź-Brzeziny-Rogów (30); Tow. walski gościł u siebie swego znajo- no w areszcie.
chybiły. Stójkowy na strzały odpozgierskie fabryki elektrycznej na li- mego Leona Mazurowskiego, lat 26.
= (o) Kradzieże. Ze sklep~ wiedział strzałami, co zmusiło strzenję Zgierz-Ozorków (15); Tow. tramKiedy obaJ juz dobrze podpili, Arona Gltlksmana przy ul. Północne.1 laja,cych do ucieczki. Dwueh podej
wajóvr elektrycznych łódzkich na li- Mazurowski wyjął z kieszeni brau- nr. 2, niewiadomi złodzieje, skradli rzanych zatrzymano; broni przy ni.ok
nję Zgierz-Ozorków, Łęczyca-Kut- ning i pod groźbą śmierci zażądał różne towary wartości rb. 300.
nie znaleziono.
= {p) Przejechanie. Przy
= (x) Aresztowanie ba ....
no (52); na linję Pabjanice-Łask- , od Kowalskieg-0, pieniędzy. K. sądził,
Zduńska Wola (82); na linję Łódź- że towarzysz jego żartuje, lecz kiedy ul. Cegielnianej nr. 31 dorożka prze- dytów. Przed kilku dniami, w noBrzeziny-Koluszki (28); na linję Ru- odrazu nie dał mu pjeniędzy, M. u- jechała krawca Herszl.a Makowskie- cy, na szosie poddębickiej pod wsi~
da-Piotrków z odnogą na Tomaszów derzywszy go brauningiem kilka ra- go lat 15.
Złotniki, trzej bandyci, z któryck
(73); na linję AlekFandrów-Poddębi- zy po głowie, zrewidował go i za' M. uległ poważnym obrażeniom dwaj uzbrojeni byli w rewolwery, a.
ce (25); przedsiębiorcy Seweryn Hal- brał portmonetkę, w której zn~jdo- brzucha.
.
'jeden w nó~, napadli na. cz.terech ży,
pern i Margulies złożyli podanie o wało się 29 rb. gotówką, oraz zega= (p) Bójka. Przy ul. Bene- dów, mieszkańców Podd~bic, p-0wra,..
koncesję Dei linję Tomaszów-Rokici- rek - poczem zbiegł.
.
dykta M rn, pobili się dwaj blacha- cających z Łodzi do domu i zrabo-.ny-Lódź (55); Henisz żąda dla swej
Wszczęte w tej sprawie docho- rze: Josek Neproten i Jakub Dawid- wali im 322 rb. w gotówce oraz zelinji poręki rządowej dla obligacji; dzenie ustaliło, że M. uciekł do Pa- baum i zadali sobie wzajemnie sze- garek wartości około 3 rb.
Leonhard, Rychter i Górski nie ~ą- bjanic, gdzie go w sobotę aresztowa- reg ran tępemi narzędziami.
Niezwłocznie po napadzie, stra~
dają ża~nych ulg. ze. strony rząd~; no:· Pr;-eprowadzony etap~m d? WY:= (p) Popar~enie. ~Vsk~tek nicy. poddębiccy; ro~poczęli poszuki:
pozostali. k?nces7onar.Jusze
zą~aJ~ dz1.ału sledczego, M.. do wmy s1ę me wy bu.chu maszyr:k1 naftow~J odmósł warna bandy~ów, a id.ąc za pewneim.
przyzna.ma im prawa korzystama z i)rzyznał. SprawQ skierowano na dro- ciQżlne poparzemc twarzy 1 rąk Bo- wskazówkanu, aresztowali ónegd.ai
boków szos, przymusowego wywłasz- gę sądową.
.
lesław Fadzyński, grawer, lat 27, za- we wsi Kuciny, w gm. Puczniew, w
czenia grun~ów, uwolnienia od opłat
· = (o) Wykrycie szulerni.- mieszkały przy ul. Franciszkańskiej lJO~v. łódzkim, niejakiego Józef& Zy...
ł'Ządowych i t. d.
.
. W sobotę w nocy agenci wydziału M 10.
la's1aka, lat 32. .
= ~p) .K rwotok. Przy ulicy
W tym7.e dnm straż~i.cy ale~
. Władze wyższe w. kra)U zaop1- śledczego dokonali rewizji w miesznJowały, że. okręg łód~k1 po.d ~zglę- kaniu l<'ranciszka Banasiaka, przy ul. And~zeJa M 4~, agent Berek Jaku- san~rowscy, którzy czymh posz~..,
d~~ prz~mysłowym Jest s1lm~ roz- Ze~aznej nr. 9, gdzie zastali 15 mło- bow1cz, lat 32, dostał gwałtownego warna. na własną rękę, aresztował~
wm1ęty i wymaga nowych koleJek.
dych ludzi, $rających w karty.
krwotoku pł.ucnego.
. .
w · zw1ązk1;1 z n~padem_ powyższY111{
-"'-'. (r) O pomcc lekarską. Wszystkich dla sprawdzenia osoDora~neJ pomocy udzielił mu le- sta~e~o nueszkanca wsi Luboch~ ~
.Na ostatniem zebraniu członków bistości przeprowadzono do wydziału karz Pogotowia.
. . gmrnlo Dalków, yv _pow, łęczycknn„
Stow. robotni.ln~w przemysłu włók- śledczego. Banasiaka pocif\gnięto do
= (p) llapad. Na ul. Krótkl~J Ignacego Marczynsk1ego, lat 30.
nistego postanowiono zwołać wkrót- odpowiedzialności za urza;dzenie szu- M 2, napadnięto r:a tkacza Jó~efa
yY obu aresztowanych„poszkodo:
ce nadzwyczajne ogólne ze"branie, w lerni.
Kaczmarka, lat 30 1 zadano mu kilka wam, P?dczas· kohfrontacJI, ~alt
celu omówienia projektu zapewnie~
= (s) Napad i ~abunek. W ran nożem.
•
•
•
!1apastmk,6w: Wobec tego, Zyla~
?1ia cz.ło.~~m hetp!:a_3ej_~~m~c_y_)e-"}_sobotę wieczorem. na ~.amieszkar:g.o ;:
-:: (p~ Us1łowan1e . ~~u~••~ i .M~rczinajó~go ;-osa~
~
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do pier- .twórczości aktora PJ autorem. 7ibyt zywa ni mniej ni więcej tylko .....
esłraay.
ścienia; dzisiaj trzeba. t.y6 rozumnje, ciekawą, zbyt złotom\ psychologicz- śmietnikiem!
Brawo panie Piotrowski! Twój
rozum-n,ie treeba .~yć ! A ezaletist wo zo- nie postacią jest MorP-ki, aby }). Or'reatr Polski (Oegfolni_ana 63).
sta wi6 wspomnieniom... Ohlebem się liński miał poprzestać juz 11a jej szynkarski tupet nie jest prawdopodobnie bez przyczyny! - dlatego riie
Z ka.noela.rji teatru komunikUją ludzia karmi!\ 1 noze mają w rfAbe.h, pięrwotnym szkfou.
P. Bednarczyk grał Julka z tak nlając zamiaru omawiać zarzutów '.ku,
więc trzeba mieć czujne oo~y i mocnam:
Jutro o godz. s m. 11'1 wieoMrem, ne ręce, i raczej da.6 się złamać, ni~ niezrównaną plastylc~ i zacięciem rzej filozofji (l), - wolę serdecznie
po cenach :mito:nych „Oyganerje. ugiĄ61„." - Oto idea sztuki, ja.tł.li charakterystyo2mem, 2.e dogodził chy- ż.yozyć panu Piotrowskiemu, · aby ~
autor wypowiada prze~ utsta jednego ba samemu autorowi (o oo przecież tępego Janka wyrósł kiedyś na po„
Warsz a wska".
żytecznego Jana.
.
,
z
bohaterów 1 tej wiellfle w sił~ - najtrudnięj!). .
W środę ...... "Gra Serc", St. Kie·
I wówczas J1iech b~~ie tak po~
Dobry typ „pana naozelnika" dał
pr:6eciwsta~a zn~k~ słabych dusz.
drzyńsklego 1 po ra~ czwa~ty.
Na tle szarego j ak d ~ i eń je ~den p. Zbyszewsld; zaleca SiQ ,jednak pew- bła!l;liwy i wyrozumiały dla siebie - ·
jak · ja w tej chwili, jestem wyrozu~
uy
~ycia
rozgr.Ywa si(d walka brutal- na powściągliwóść w gestykulacji.
Teat„ „apularhJ'•
na; 2.1aóięta j nieubłagana, jak samo
Zatopion!\ w romansach fran- miały dla jt:Jgo - umysłowości.
Rao~ przyjąć sz. R. wyrazy sza-.
Z kancelarji teatru komunfa 1ĄJr. ~ycie.
Kto zwyci~~;y? ~ tego nie cuzkich mamę Orozynską grała . w
.
.nam:
rozstriyga wprawd21ie sytua.oja dra.- dyskretnym tonie i trafnym charak- CUnku i pOWf.lżania.
Jutro, we wtorek wspaniała tr.~ matu, ale wiemy ju0, komu zwycię terze p. Maliszewska.
Stefan Kiedreymki,
gedja w 6 aktach (10 obrazach) ,;ll.r~·i stwo :przyyadnie w udziale:-„ tym, co
Resztę obsady dopełniali z powoLir" Szekspira.
dzeniem pp. N erom ska, Ordężanka,
maja, CZUJlle oczy i mocne ręce".
We środti) „Ma,ż o dwuoh żomwh".
A ci, którzy dadzą się ugiąć Perłowska i Chaberski.
Wystawa bardzo staranna.
(Morski), lub w walce duszę skrwa. , „Bankructwo" w teatrze
Sztuka doznała gorącego prZywioną obnażą (Irena.) . - b~dą wieWielkim.
czyścte snuć sie przez życie, jak po- j ęcia.
Autora, obecnego na pr21edsta- Siadem Hapadu katowiokiego..
t~pieńce, sami zrozp ucz~
w sercu
Dziś zatem zespół tea~ru „Małego" z i pustka,.
wieniu,wywoływano kilkakrotnie,a i)O Obła•a.
·
Zabicie komisarza
Warszawy odegra w teatrze .Wielkim
Zycie wyrzuci ich za burt~ i tyl- drugim akcie wręczono mu wspa.n f~~ policji. 1,Sęp", wódz „rewolu•
wspaniałą sztuk~ Bjlknsona „Bancjonistó••mścicieli 11 • Tow&&.
ko piołunem, tylko _goryczą poić 'b ę ły wieniec od dyrekcji i artystów.
kructwo".
rzvaz „Sępa". Krwawe j:ni•
dzie.
Konrad Tam.
Przedstawienie to ma na celu zawo strzelan•nv.
Ale wsłuchaji;ny się uważniej. Bo
silenie funduszów t-wa "Niedola Dzie- oto w tym gromkim hymnie i1a cze ść
ci~ca". · Zarówno cel szlachetny jak
praktyczne_ąo, rozumnego życia odzywa
W mieście, które od pewnego
sama sztuka niewątpliwie ści81 gną t.łu Sifl nietylko dźwięk trąby spiżowej,
czasu uważane jest za kolebk~ i gniazmy publiczności do teatru Wiel- ale i pleszozące, miękkie tony grecdo bandytyzmu, nie długo może pakiego.
kiej flamingi, jest po za brutalnym
nowa6 spokój. Zaledwie trochę odkrzykiem życia ·i cicha melodja wyżPif.l,tkowy koncert pianisty p. Ar- poozęliśll'.ly po krwawych epi:zlodao1
Koncert · Man,na.
szych ideałów.
t
R b" t ·
d b i · k· ·
obl~żeń, ja:kie hukiem wystrzałów
Trteba ,..,ć ro2umnie, ale pit'knie!• ura.. ~ ms ema, po 0 n e Ja 1 pierw- odzywały si;. niemal co d.llia. i krwaNa niedzie~ d. JO b. m. zapoll
"'11
•
szy, meszył się dużem powodzeb
"'
wiedziano nam koncert znakomitego
A więc nie wolno ci, Romanie, niem.
we z ierały !!niwo, a już znów w
skrzypka hiszpańskiego Jeana Mane- łl\~ZY~ w miłosnym :Uścisku czystej .
Wypowiedziałem si.ve zdanie o ubiegłą sobot~, 0 godz. 8 wieczór,
.na, który gościł ju~ pHed kilku laty dz1eci~cej duszy :twe.J z duszą Ireny, tym wybitnym pianiście, po ,jego przf ul. D21ielnej N! 78, nowy rozew Łodzi i dał siQ poznać jako praw- b? na niej Już .Zyme swą b~udną pierwszym koncercie; obecnie, zazna- gra się dramat.
dziwy artysta-wirtuoz.
c~ężką . łap!\. me21atarte wyCJsnęło ozam tylko dla ścisłośoi sprawozdawTym razem udało się ująć her·
W koncercie we~mie udział zna- piętno l pamięć plugawych, kupnych czej że i w piątek gra p. R. wywar- szta bandy "rewolucjonistów-mści
ny również publiczności naszej pja- pocałunków tej kobiety zni szczyć ła ~a słuchacz ach poh~żne . wra- cieli", będącej postrachem całeg6
nista polski p. Józef Smidowicz.
· musiałaby piękno waszej miłości.
żenie.
kraju, j~dnak, jak zawsze, nie obeszł<t
Artyści grać b~dą w sali konqhoćby ta m~łość potrzykroć tak
Z utworów wykonanych przez ar- się bez ofiar z drugiej strony.
certowej; bilety-w składzie instru- płom1enn.ą była, Jak. wasza:
. , tyste szczególnie podkreślam wykoPo głośnym napadzie na bank w
mentów muzycznych Friedberga i , . To n~e purytamz~ oziębły ~ me nanie Etiudy symt". Szumana, Barca- Katowicach otrzymano tam list, wy'Koca--ul. Piotrkowska nr. 90.
nueszcz.anska pruderJ~-to chęc _ za- rollę i Mazurek (fis-moll) Chopina, a słany z Łodzi, a podpisany w imie-<
chov.:ama w. krysztal~eJ c~ystości u- tuk~ ePreludjum (d-moll). joherzo zaś, niu komitetu „Rew.-mścicieli" przez
ozu01a tak swi~tego Jak IDlłoś.ć.
wzięte w nadmiernie szybkiem tem- niejakiego Piątka, w którym tenże
Sztuka . dz1~~1 dosko.:r;i.ałeJ faktu- pie, grzeszyło niejasno ścią poszcza- zaprzecza udział aresztowanego w
rz~, prawdz1wos01 sytuacJI i szczero- gólnych figur .
Ołomuńcu Olesza, we wspomnianym
śo1 ?harakterów poszc21eg?lnycJ:i. .PoArtysta, przyjmowany owacyjnie, wyżej napadzie na bank.
stam.przykuwa . uwagę widza i silne dodał nad program „Cwałowanie WalSlad tedy prowadził do Łodzt
wywiera wr~~eme.
.
kirji" Wagnera (w swoim układzie) i i tu, po dłuższych bezowocnych poTeatr Polski.
ReżyserJa. tea.tru Pols~1~go ~bsa- 12 Rapsodję Liszta, dająo dowód wiel- szukiwaniach, do~iero w sobotę po"Gra serc" _ dziła .sztu~ę naJlepszem1 siłaJ!li ze- kiej wytrzymałoścj fizycznej.
licji śledczej doniesiono, iż herszt
sztuka w 8 aktach SP,O.~ 1 tra~nie wyczuwając t.on s.ztuKoncertant miał do rozporządze- „rew.-mścicieli", Piątek, zwany "S~
Stefana Kiedrzyń- k1 i mtencJe autora, dala widowisko , nia fortepjan Seilerowski, którego pem", ukrywa się w mieszkaniu Go..skiego.
udatne.
prześliczny i potężny ton odpowia- merskiego, majstra z fabryki Dobra·
,
· Pani Czechowska z prawdziwem dał w zupełności charakterowi gry nickiego.
Nazwisko Kiedrzyńskiego zdoby- przejęciem i subtelną elispresją wy- p Rubinsteina.
Silny oddział policji i agentów
fo jm sobie chlubne miejsce w dzie- dobyła z roli Ireny wszystko, w co
E. Smi,d,owi,ee.
śledczych pod dowództwem lrnmisajaoh polskiej literatury scenicznej. autor wyposa~ył tę postać; jej Irena
rza 6 cyrkułu, Mozla, udał się po<?
W szeregu po:przednich sztuk młode- była naprzemian pustą, rozkoc4aną
wskazany adres i otoczył odosobniodo
ny parterowy domek przy ul. Dziel,
go autora zabłysnął talent świe~y i .panną Orozyńską" i zrozpaczoną komocny, który obiecywał rozwinąć się cliającą kobietą, której wy myka si~
.I\
~ .I\
nej N2 78. Przez niezasłonięte okn~
jeszcze i rozpros~o~e b.łyski skry~ta- z xąk ostatnia nadzieja powrotu do
zobaczono przy stole 4 mę~czyz~
· lizować w kam1en pierwszorzędnej !iycia. Końcowa scena drugiego aktu,
raczących się wódką.
jakości.
wstrząsaj31cy akord rozpaczy, kiedy
Szanowny Redaktorze!
Obserwowano ich przez czas dłuższy,
Jakoż nie zawiodły nadzieje, · bo oszalała z bólu kobieta widzi banBędąc pełen podziwu dla tupetu poczem wypytywano wychodzących
oto coraz mocniejsze, coraz doskonal- kructwo wszystkich swoich nadziei szanownego recenzenta, „Gazety Łódz- z tego mieszkania dwoje dzieci i jasze w formie i pomyśle sztuki wy- wobec nieubłaganej konsekwencji kiej", podpisanego nazwiskiem Jana kąś staruszkę, którzy jednak nic wychodzą z pod pióra Kiedrzyńskiego.
życia i ludzi-była w grze p. Cze- Piotrowskiego, czuję się w obowiązku jaśnić nie mogli. Wówczas komisara
Dwa lata temu "Dzisiejsi" zdo- chowskiej arcydziełem napięcia dra- zaprotestowania wobec pomyjowych Mozel, z mauzerem w Nku uchy.
by:wajai 1-szą nagrod~ na konkursie matycznego.
wycieczek ękierowanych przeciw mo- lił drzwi,
aby na . czele swe~~
teatrów rządowych i zwyci~sko obieRola. Romana nie daje wielkiego jemu utworowi. Każdemu sprawoz- oddziału wkroozyć do ąeszkania.
gają wszystkie sceny polskie, poczem pola do popisu; w interpretacji p. dawcy, choćby nim był pan Jan Pio- Zaledwie jednak ukazał si~ na prow twórczości Kiedrzyńskiego nastę- Rodmunda była szczerość; świe~ość i trowski, wolno wypowiadać swe 2Jda- gu, padł strzał i komisarz legł tru- puje zwrot ku powieści i noweli. zapał młodzieńca, dalękiego duszą od nie - lecz mam wra~enie, ~e nawet pem, rażony w głowę.
·
Prócz powieści „Słodycz gr2iechu" u- brudów ~yoiowych; z wybitnem po- ~ałosmy widok chłopca na posyłki
Korzystając z powstałego popłokazuje si~ kil~a wi,ększycb nowel, a czuciem dyskr.ekcjl i umiaru arty- wygłasza.j~cego wrlJi et orbi - najwy- chu, bandyci wyskoczyli zmieezka.uia. '
wszystko zwięzłe, wszystko · bijące stycznego prze:prowadził p. Rodmund szukańsze głupstwa w sztuce, nie po- na podwórze, po drodze zabierając
t~~yzną młodości i rozmachem buj- scen~ po~egnama z Ireną (początek 3 winien ai takiej wzbudzać litości, mauzer z dłoni zabitego komisarza.
nego talentu. A oto znów na otwar- aktu).<
!leby z pobłaM.niem przechodzić koło
Jeden z bandytów przeskoczył
cie bietącego zimowego sezonu
P. Wiślański, mają.o idealne wa- kłamstw i ordynarnych w;vmysłów. przez płot i ukrył się w rowie, skąo
teatr „Rozmaitośoi" wystawia nową runki do roli Radwana, nie dał jed- Pan Piotrowski kłamie pisząc, te rozpoczął strzelanin~ do śoigająoyeh
sztuk~ Kiedrzyńskiego „Grę serc" nak w grze tego, co lety w załot.eniu moje wskazówki popsuły gr~ panu go policjantów. Po g~stej wymianie
którą w czwft.rtek poznaliśmy w teat~ tej postaci - siły i pewności sie- Wiślańskiemu, gdyż temu artyście strzałów bandyta przestał nagle odrze Polskim.
·
bie.
żadnych uwag nie robiłem. Pan Pio- , powiadać na salwy; wówczas ostrotSmutny przykład młodych talenBardzo trafną sylwetkę podupa- trowski kłamie - pisząc, ~e sztukę nie zbliżono si~ do rowu. Bandyta U·'
tów, które jak meteory zwykły gas~ dłego, lekkomyślnego szlachcica stwo- moją publiczność łó~zka przyj~ła godzony kulą w głowę leżał na dnie'
nąć po pierwszych wybuchach, przy- rzył p. Rydzewski w roli ojca Ireny. chłodno - gdyż według opinji oto- rowu bez zmysłów. Znaleziono przy
kład szeregu polskich autorów dra- Reszta dawnego gestu wielkopań- czenia i mego osobistego wrażenia - nim brauning, 2 lonty, kapsle do
matycznych, którzy pierwszemi sztu - skiego z tem charakterystycznem przyjęcie było serdeczne! Lecz wina bomb, kompas, proklamacje, listy j
~ami budził~ najleps~e nad.zieje, by „Orozyński jestem! Psia krrrewl!I" to prawdopodobnie rodziców pana notatki, z których stwierdzono, ie:
J~ potem naJSroi:iotm~j zawieść stop- miały wyraz plastyczny i tywy.
Piotrowskiego, który za mało widooz- jest t o J ózef Piątek, zwany „S~p",
mowen; obmżamem s1.~ lotu, ~en przyNiezwykle trudna rola Morskie- nie brał w skór~ od ojca, kiedy kil- niebezpieczny bandyta i wódz „mści
kład _me. znalazł potwierdzema w Kie- go, _cichego ·i dealisty, słabej, spopie- ka lat temu kłamał przynosząc pałki cieli". Ciężko r annego odwieziono do.
drzynsk1m.
.
lale~ a samotnej duszy-przypadła w ze szkoły.
.
szpitala św. Aleksandra. ·
„Gra ser~" :przemówiła do nas · udziale p. Orlińskiemu i jalikolwlek
Mniejsza zresztą o tego zaniedbaW czasie oblegania Pil\tk& towaze . sceny. wielkim gło~e~ ~ywego postaci stworronej przez niego na nego młodzieńca, al.e niech mi b~zie rzysz j ego usiłował zbi edz w ciem~
ży~1a; . Jeszcze
mocmeJ, Jeszcze ra.ne zbywało na jednolitości, to po- wolno J?Uhlieznie wyrazić podziw dla no ściach, kieruje.o się w stronę Wi-.
śm1~leJ uderzy~ autor . w struny tej szczególne scemy dowiodły raz jesz- redakoJt pisma, która zgadza si~ aby dzewa i byłby pewnie uszedł pogoni„
hadrfy,, w któreJ drzem1St zaklęte dusz cze, jak niezwykle inteligentnym, sub- jakiś nieznany szerszemu ogółowi X ~dyby nie d.waj dyżurni pollcjancj
lu zk1oh hejnały. .
. . telnym .i skupio~ym ~tystl\ jest p. o~ierał .ze skóry i pluł na takie na- iabryczni z manufitktUłf .nicianej~ ·
1 ~DÓW na . soem~ przed nas.izdm1 Orl1tlski. Morsk1 był me,1ednol1tt\ po- zw1ska, j ak Przy1bysz~skl!g-o, Za- którzy rzucili si~ za Dim. Widząc, 2e..
oozam.1 . p:rzewmął Sl~ .szmat ~ycia, st~cią „~ nuie,. j ak powied~ano wy- polslpej, Nowaczrtiskiego - a jak o- ;ii:st ścig~u;v:, bandyt~ dał kilb: st1·~-)
prawązrw:y ból, p~awdz1we łzy I roz- żeJ, oow1em wierzę mocno, it to, oo becme sztuk~ mo.1ą, którą warszaw- lo w za s1efne; stra~mcy odpo~
~z istnień .na 10Su.$ZYderstwo .. w3- _na premjerze d ał _ :p. Orl. nie Jest jesz-~ ski teatr. „Rozmaitości" ..11ie . wahał siQ Ii strzałami~ z któAch j~ęn~P#
11 Minęł7 czasy gonitw
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Padł on na szosie Rokiciński.ej
przed domem nr. 36. Przy zabitym
ualeziono paszport na imię Broniaława. Cieślaka, lat 23, 2 blankiety
!Paszportowe, mauzer,
ładownicę,
brauning, bombkę ręczną i 11 kot>iejek.
Prócz z3bitego komisarza, od kul
bandytów raniony został wachmistrz
tandarmerji Leontyn Pochyłko; przewieziono go do szpitala; rana okazala si~ lekką.
Zwłoki zabitego komisarza Mozla
'(>rzewieziono do mieszkania, gdzie
wczoraj w obecności umyślnie przyoyłego wicegubernatora Fortwenglera i przedstawicieli władz odbyło się

nabożeństwo żałobne.
W czoraj również w asystencji
władz policyjnych i sądowych wice-

gubernator wraz z prokuratorem.
piotrk. sądu okręg. badali Piątka w
Eizpitalu św. Aleksandra, gdzie bandyta znajduje się pod silną strażą.
Przyznając się do nazwiska i szeregu zbrodni, bandyta. nie chce jednak
wydać swoich towarzyszów, chwilami zaś zupełnie odmawia zeznan,
gdyż przestrzelony język sprawia

nar. dem., b. posła do III Dumy, P•
Wiktora Jarońskiego.
W gub. łomżyńskiej
podczas
głosowania na posła p. Jan Harusewiez otrzymał 32 głosy przeciw 4.
W gub. suwalskiej wybrano na
posła krańcowego nacjonalistę litewskiego, ks. Józefa Laukajtisa.
W gub. płockiej większością 29
głosów wybrany został p. Gościcki,
kandydat nar.-dem.

Swieżyńskiego, w
skiego, w Płocku

Kielcach p. Jarońp. Gościcli:iego, w
gub. warszawskiej p. Kiniorskiego. Nadto wybran.o: w Piotrkowie p. M.
Łempickiego, sympatyka Narodowej
Demokracji, w Kaliszu p. A. Parcze wskiego, bezpartyjnego, w Łomży
d-ra Harusewicza, sympatyka secesji,
w Siedlcach p. Dymszę, sympatyka
realistów. W Suwałkach wybrany został nac.}onalista litewski, ks. J. La.ukajtis.
Gdy w Warszawie przejdzie p.
Jan Kucharzewski, przyszłe Koło
Królestwa będzie składało się w połowie z narodowych demokratów, a
w połowie z posłów innych odcieni.

Wyniki wyborów.
Ogólne rezultaty wyborów w Królestwie, dają obraz następujący:
Wybrano pięciu narodowych demokratów, a mianowicie: w Lublinie
p. Nakoniecznego, w Radomiu p.

Woi·na na

Bałkanach.

Obrazki wojenne.

ł

bohaterstwa żołnierzy bitwę ścigającym wojskom.
serqskich w b-itwie pod Kumanowem.
WIEDEŃ, 4 listopada. - (WAT.)
Mi~dzy innymi zginął tam jedyny Według dzienników dzisiejszych, ar-

/lg•

F

KONSTANTYNOPOL, 3 listopada.
(Terminowa). Czorlu zdobyli bułgarzy powtórnie. · Turcy w popłochu uchodzą w stronę Konstantynopo~!ł·.

Oblężenie Prewezy.

N K ł ")

or. w · " · · .J.
Przyrz91d wybuc~owy.

ATENY,

4

listopada.

(Specj.).

Szturmując Prewezę na o•
·wczoraj około godziny 10 przed dległość 2 kilometrów, gre•
poł. :w młynie, należącym do pani cy skierowali armaty 11a nie·
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Cesarskiej Wysokości Cesarze~
Tronu".
Minister Dworu Cesarskieg<> ~
nerał-adjutant baron Frederiks.
3 listopada 1912 roku, Spała.
--„W pierwszych dniach u·o1egłego
miesiąca września (st. st.), podcza&
pierwszych dni pobytu. w Białowieży~
Jego . Cesarska Wysokość Cesarzewicz Następca Tronu, wskakując do
łódki, uczynił bardzo szeroki krok.
Początkowo nie zauważono żadnych
chorobliwych objawów, ani najmniejszych uchwytnych zmian w ogólnym stanie Jego Cesarskiej Wysokości. Wypadek tek jednak, według
wszelkiego prawdopodobieństwa, spowodował u Cesarzewicza. Następoy
Tronu ukazanie się w noey z 6 na 7
bólu w lewem wgłębieniu jelitowem
j opuchlizny, którą natychmiast określono, jako krwotok zabrzuszny.
Po zachowaniu niezbędnego spokoju
i odpowiedniej kuracji, krwotok ten,
po upływie trzech tygodni, był 0
tyle nieznaczny, że prawie wcal~ nie
mozna go było wyczuć i chory już
rozpoczął czynić próby wstawania na

Następcy

mja turecka posuwa się w dwuch nogi2s września (st. st.) chcąc zrobiA
głównych grupach. Pierwsza dąży kilka samodzielnych kroków, Cesado Struwy, druga na południe, ku rzewicz Następca Tronu, pomimo
Kataldża.
nadzwyczajnie bacznego dozoru·wskuWojska tureckie nie ochłonęły tek niezręcznego ruchu upadł, co,
.
d otyc h czas z 'łlorażki i wciąz jak należy mniemać, wyJ·aśnia nowy·
Jeszcze
.t'
krwotok w ternie miejscu, ujawniony1
panuje w szeregach popłoch. Pomi- w nocy na 2 października (st. st.). I
mo strasznej dezorganizacji uda się Tym razem zajął on daleko większ~
prawdopodobnie turkom zorganizo- przestrzeń, a mianowicie całą lewą
wać w najbliższych dniach swe siły część jelitową i całą pacierzową tejt d · ki
ł ł
że strony, przyczem wewnętrzna graa 0 zię temu, że genera g ówno- nica jego przekraczała nieco środ
dowodzący wyprowadził dwie naj- kową linję brzucha. Podobna krwcr
mn.iej poszwankowane dywizje i osło- toki . zabrzuszne, pod postacią nanił odwrót turków z pod Lule-Bur- stępstwa nawet niezbyt silnego tragas, hamując napór wojsk zwycięs- wjenia spotykają się, jak widać z liki h
teratury specjalnej, nadzwyczajnie
·c ·
rzadko, i przedstawiają zupełnie oEwen~~alnym . ~unkt~m . z~ioro- kreśloną i niezwykle ciężką form~
wym arm31 tureckieJ będzie linJa Ka- kliniczną „haematoma petro peritotaldża. Bułgarzy usiłowali prześci- naealae" częściowo pod wpływem
_gnąć uciekające szerwi turków i od- wsiąkania wylanej krwi, a częściowG
. ć .
d ót . d tik
te . wskutek rozwijającego się wokoło niej
Clą 1 ~ 0 wr ' Je na że P1an n me reakcyjnego procesu zapalenia.
udałsię._
•
•
Takim „haematoma", t. j. krwi·
KaplłulacJa Adrpnopola.
stym opuchnięciom, może towarzyWIEDEN, (W. A. T.), 4 listopa- szyć podniesiona temperatura, jaką.
· da. W ciągu dnia wczorajszego 0 _ też obserwowano u ,Jego Cesarskiej
ł
Wysokości. Naturalnem następstwem
biega Y tu niesprawdzone dotychczas takich obszernych krwotoków jest
pogłoski, że Adrjanopol kapitu• znaczna małokrwistość, wymagająca
lował. Dziś znów uporczywie mó- czasami nie krótkiego czasu dla zuwią o tern.
pełnego wyleczenia, również zaś prze~
LONDYN, (W. A. T.), 4 listopa- dłuższy cbzas może zachodzić trudność swo odnego poruszania tą noda. Donoszą ~u z pola bitw.,., gą, po stronie której znajdowała sif2
iż
Adrjanopol poddał się „haematoma", jak również wskutek
wraz z całą załogą, lfozącą _J)rz.esiąkania krwi~, obejmującą bio„
do 40,000 lud:.:i.
. .
U.ro i muskuły „musculus iles psoas".
·
WIEDEN (W. A. T.) 4 listopa- i okrązającą błonę klatkowatą, .jako
'
'
.
też wskutek długotrwałego nacisku
da. Ma_chome_t M. uch.tar bas.za .Jest opuchliny na odpowi'edn.1· nerw.
.
ranny I zna7duJe się w szpitalu w
Podp18 ali: le.Jb-pedjatra Rauchfus.
Adrianopolu.
honorowy lejb-chirurg profesor FioAkcja greków.
dor?~· lejb-med~k Jego Cesarsk_iej
WIEDEŃ, 3 (11) (W.A.T). Grecy Mosc1 Ew Botkm, .~onorowy leJb. DeJapun
.
kt óry medyk
.
11. w porcie
wy1a·d owa
-DniaS. 2Oi<trogorskiJ.
.
·
'
listopaea 1912 :r. Spała• •
·stanowi b. ważny punkt pomiędzy
_ __
Saloni' kami·' a Kons t an t ynopo 1em.

Knoch podłożono przyrząd wybucho- które f~rty i ~musi.li turków
·~
do wyw1eszen1a b 1 a ł e g o
któ
d 'ł
wy,
ry wyrzą z1 ogromne SZKO- sztandaru. O 2 po poł. WOJ.•
dy i przytem zranił tlwuch ludzi.
Szczegóły strasznego wypadku ska greckie zajęły miasto.
przedstawiają s:ę iak następuje: 0 Przywrócono połączenie tegodzinie ·o ';)"Zed poluduiem w mły- legraf!czne między Atenami
nu.i _by.li. ob.ecni syn wła~ciciela mły- a Y,łerJą.
.
'
ł
na l nleJaj l p Chaban's]„1 ObaJ· po
czuli swąd, wkrotce zas potem na- , ~ ~ ngr~my
~ R
'ii•
stąpił wybuch.
.
.
Rozbita armJ· a turecka.
Jednocześnie wynikł ró'Vnież po~ar, ale Urnł-1'Zono go w porę. Jak się
SOFJA, (W. A. T.), 3 listopada.
Interwencja· mocarstw.
okazuje„ w nocy zakradł się ktoś do Panuje w tutejszych sforach wojsko- .
WIEDEŃ, 3 (1.1). (W. A. T.). -'cl{:~;. I podłożył przyrząd wybu- - wych pogłoska, że armja turecka, Korespondentow.i ~Zeit" .oświadcz.ył
W skuter wybuchu runęła część która po tylu kl~skach tworzy bez- ambasador rosy3sk1 w Białogrodzie,
~ciany gmachu i sufity drugiego i ł~dną zgraj~ i cofa się w popłochu że . int~rwenc.ja . ~10~arstw nas~ąp~6
~rzeciego piętra zostały silnie uszko- mezdolna. Jest do dalsz~go ~poru 10 . moz~ me wcześmeJ, :Jak po z~Jęcm
dzone . .. · . ,
, .., .
t~s. żoi:iierzy z po~ Timotika, cofa Adr3anopola. Prawdznvą sensa~Ję w
S
~r~ty
"!~od~~·\
około.
6,000 .rlbd.
s1ę w,Jnerunku Adr3anopola. Roz• kołach dyplomatycznych budzi spraP o ICJa prow .... zi energiczne se z-· b•t
. ·
b.
·
b d
· t·
lb , k
·
•
two.
M. K.
1 a armJa g 1owna z 1era się wa o sa zema ronu a ans iego.
.r;
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odległości

przykładów

1

(K

w

27 kilom. od
Dzienniki serbskie opisują mnóstwo Konstantynopola, aby wydać tam

mu ~~kkof~·ek rany Piątka są cięż- :~:b~ki~,inŁ~~~m!r~z:ii:~~~~e~~a:,;1fl~
.kie, jest nadzieja, że będzie on żył, stujący do wojny stanowisko sekregdyż operacja wyjęcia kuli udała się. tarza w ministerjum spraw zagra*
nicznych, dowodzący zaś pod Kuma(o) Postrzelonemu bandycie, Jó- nowem oddziałem kartaczownic.
~efowi Pil'ltkowi,
policJ·a. zarzuca szezwłoki
mło~
· Gdy
'
·pochowano
·
·
reg zamachów
i napadów bandyc- d z1enca,
OJCiec
Jego
s t aną ł na gro b.ie
kich, do czego on zresztą, pomimo syna i tak przemówił do zgromadzociętkich ran, chętnie się przyznaje.
nych:
Piątek przez czas dłuższy nale„ęy~u mó~, odejdź .. w pokoju!
żał do bandy Dłużewskiego, następ- S~ełmłes obowiązek. s~OJ :względem
nie jednak zorganizował bandę na 03czyz:r;y. Synu ~óJ, .Ja m~ płacz(;)
własną rękę i operował z nią w Ło- _po to bi~, . bo. byłes z tymi, któr~J:
dzi i okolicy. Między innemi, zarzu- pr.z~z sm_ierc bo~ate~ską wyz~ohll
· ca ją mu udział w napadzie na kasę m1l;ony "spółbrac1 z _.Jarzma wiekotowarową na stacji kaliskiej w Pabja- wego. .Idź błogo_sław10~.Y przed t!o?
" nicach, szereg napadów w pow. czę-. Przed~1ecznego i ..powiedz_ radosme
stochowskim zabójstwo dyrektora . carowi Duszanowi i carowi Łazarzohuty Rakó~ pod Częstochową, za- wi, zawia~om w~zystkich męczennibójstwo dwuch strażników ziemskich, ków, że Kosowo .Jest ~olne!"
Jurczenki i Zendego, napad na poPrzemł>~a ta wycisnęła łzy z. ociąg pod Noworadomskiem, a ostatnio czu wsz;y:s~lóm ~łucha?Z?m, a~e osiezamach . na policmajstra w Często- rocony OJClec miał ogi.e n ~anuast łez
chowie J Piekura oraz napad na w oczach. Tak powstaJą bohatedom ban:kow:v K~hlera i Janiszew- rowie.
'
"I'
Jl
ł
skiego w Katowicach. Za ujęcie
sprawców tego napadu policia prusłi.~ ~gramy
ł .
ka wyznaczyfa. 1000 marek nagrody.
·Z dobycie Czorlu.

Z Lecz}cy.

4: listopada lłl~ I'.

T e Iegr. w I asne.

„Now. Kur. Łódzk."
. Odnowienie t~ójprzymierza.
RZYM, 3 listopada . (W. A. T.).-

We włoskich kołach dyplomatycz. nych panuje przekonanie, że wyjazd.
• ministra spraw zagranicznych mar•
kiza di San .Guilano do Berlina do·
.
tyczy w pier·wszym rzędzie sprawy
odnowienia trójprzymierza austro,
niemiecko-włos.kiego. Nast~pnie ma
ze wszystkich krańców Rosji napły- nasta.pić porozumienie angielsko-fran·
wały i w dalszym ciąg.u napływają
· na Najwyższe Imi~ Ićh Cesare;kich cusko - włoskie
Śprawie morza
- Stan' zdrowia Cesarzewicza Mości depesze, w których różdne war- . Sródziemnego i porozumienie
stwy społeczeństwa w najser eczniej- ·rosyjsko-włoskie w sprawi6
Na pesfa z gub. kaliskiej w;rbraNastępcy Tronu.
szych wyr:1-z~ch donoszą o. mod~t- ba ańskiej.
ny został 38 głosami poseł do III
SPAŁA, 3 listopada. - Telegram wach, wzmesionych przez mch na rn__ _
Dumy Alfons l'arczewski.
ministra Dworu Cesarskiego. „Ostry tencję wyzdrowienia Cesarzewicza Na. Z gubern.)i lubelskiej większoś- i ciężki okres choroby Jego Cesar- stępcy Tronu.
1
Clą 60 głosów 1n.eciw 30 wybrany skiei Wysokości Cesarzewicza Następ- ·
Ten ,ogólny objaw wier.nopoddańzostał Józef Nakonieczny, poseł do cy 'l1ronu Wielkiego_ Księcia Alek- ~ych uczuć głęboko wzruszył Ich
Pażar • .
III Dumy.
. sieja Mikołajewicza przeminął i obec- Cesarskie Mości. Najjaśniejszemu PaDziś o godz. to rw w fabryce
. W gubernji sjedieckiei większoś- nie jest możliwem skreślenie ogólne- nu i Najjaśniejszej Pani Aleksandrze Geyera przy ul. Piotrkowskiej M 27a
mą 53 przeoiw 2 gł. powołano na po- go przebiegu zapadnięcia w chorobę Teodorównie podobało się zezwolić na pękła beczka z naftą, wskutek czega
sła kandydata ar. dem., do Ili Dumy, Jego Cesarskiej Wysokości, według wyraienie w Imieniu Ich Cesarskich wybuchnął pożar i upalił się sufit.
p. Lubomi_ra Dymsz~.
poniższych danych leczących Dostoj- Mości Serdeczne Ich .. podziękow.anie ·
Na miejsca . przybył czwarty odW guo. kieleckiej więk82:ością 43 , ne.go Chorego· lekarzy.
wszystkim, którzy wyka!?lali duchowo ~ dział stra~y ogn.i.o•.iej,' który: w krótpn.otw 10 81- wyl>ranv kandydata
W czasie tego elll'esu c1Mnby swój ud.ział z powodu choroby J6'!:0 kim czasie ~ień sł.tum.ił.
·
.
'
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Wybory.

Telegramy.
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Z OSta'fniei GhWili

•

'

1m,.k lub nóg - wypłaca sl~ emery- politycznych i słutbowyoh). ogłoszo wadzenia w zycie całkowitego kodeksu H'lOB roku, ze.nie-chało . obe~~
tur~ w wysokości całkowitego zarob- no jako oboWiązujące.
przygotowań
w ty-m kierunku, pozo-.·
·
Tym
sposo
benl
w
palistwie
.dp;iaku.
Choroby ilawodowe nie dajf\

Unez~ieczenio roootnitow tole]owJM.

fai & . obecnie różne kodeksy karn e,
gdy tymcza ~ em chwila zaprow&i'iM~

prawa do wynagrodMnia. · „

W sobot~ ro2poo:iJął slQ w Petersbur„

W ra~le śmferoi pracownikti. lub
robotnika, rodzina otrzynn1'e 80 rb.
mi pogrzeb i emerytur~: wdowa od
trzech ósmych do jednej trztaciej_ Ził ·
róbku; dzieci jetlną szósta, zar9bku,
a o ile i\ zupełnemi slerotlimi Jedn!:li
czwi:frtą; krewni, bracia i siostry -:-·

gu zjazd radcow :prawnych kolei i
przedstawicieli kas am~rytnlnyoh.
Zjazd poświęco n y będ~ie omówieniu wprowadzent1:1. w zyoie nowe-·
go prawa o odszkodowaniu ofiar wypadków-pracowników i ro botnikóW jedną szóstą zarobku. :
kolejowyoh.
·
.
Sprawy wypadków

uznanie myśl, ażeby zamiast wprowadzenia i;v zyoie kodaks-q' k1U"neg6HJ03 roku, przyst11ipi6 do opracowa-.
nia całkiem nowego kodekiu kam~
go, zgodrli e ti najnowsz<nni wymaga.-.
ńiami kryminalietyki i · żfcia P.t3.k""
miała znieść sądy włościańskie. Tym~ tycznego.
czasem Rt1.da państwo. w r. b. uchwaliła utrzymanie sądów włosciańskich
nadal i uchwałę tę usankojonowano,
1
prże~ o-0 jedności ustroju ,sąµo, wego
nie oSłl\gnięto.
·
..
riiepodzlelnie jednegq kodeksu
się co~M bardziej. ~
l? Oczątku .miano za.miar wp:ro..wadzic
kodeks 1903 roku w całkowitej rozc!ągło ś ei , po uchwaleniu irntnwy o
snido-w'nl otwle miejsoowem; ta usta.wa

1dti,

lnu·negO oddala

· .

dotyołl;cZM

PJ:'a.Wo to, które up;yska.ć mi. .ruoc kon oe11ti•ow 11ły s i~ w kaucehl.r.11 zaod ·dnia 14 styc~nia. . r. rządu kolei nadwlślańsldch, obee.nie
przyszłego, dzieli wsz;y'Stklch pra- przechodz ą d o kasy , eme1·ytalnej,
cowników kole.j owyeh ·na dwie kt.t-e- przy której utworzony b ędzie w tym
gorje. Do ·pierwsźej jlo.llozono pra- celu specjalny wydz iał z udziałem

obowiązując!\

Tym

pełnieniu

słul!bo
obsługuj1sc1oh
ustawfa.ozńw,

·oboWil\Zk?lw

wyoh, a m.ianowioie:
pooil\gi i lokomotywr,

spinao~ów, · zwrotniczych, hamulcowych i smarowników.
·n o: drugie.j kategotji za.liczono
wszystkich pozosich pracownik6w
i 1'obotników, prao · ,_oyoll w biurach
zarZStdów 1 na. 'li:aj ~ w warsztatach,
przedsi~biorstwach teglugf, traJ}lwajach i innyoh. Do tej kategorji zaliczono równiei robotników, .Którzy
pracują u przedsiQbioroów, wykonywujących roboty dla kolei.

Ro botnioy pierwszej

kategorjl

ttrzymywaó mają zapomogi w posta~
ci trzy czw rtyc.b przeei~tnego sa~
tobku dziennego od ehwili wypadku
do chwili powrotu zdolności do pra~
oy lub przyznania emerytury; drugiej kategorji zapotnogi najwy~ej w
wysokości dwucli trzecich zarobku.
W razie <>bł~u, utraty wzroku, obu

Nle:awykła operacja·~

W •

r.

•••

najwylsżego

W AGA

6

OKNA

~

10
·o;53

20
1,04

40
2,06

11

·Nowy dzian

gatunku

ARTHUR KRUP.P

W9rob9 srebrzone na białym
metalu- sł9nnej fabr91(i

w Berndorf

funtów netto
z dostawą do mieszkań

~Ir

•

Zabokrzecki i 5-ka

Przejazd -21

teL JMl2 'i 9-93

teL 9•78 i 17·09

łł · , .,

~

sobotę 9-go Rstopada łfr..

~ r. b. o godz. 7-ej wieczorem w sall Tow. Kra- ~
....-, joznawczego przy ul. Pi~rkowslde) 91 · (Ie- .LL
wa oficyna II pff;tro),
,

J

.

~··••l•l'J'•••••"
eee.
e. e

Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Pielęgnowania Chorych

„Bykur Cholim" niniejszem zawjadamia,
m. jako w rocznic~ śmierci

że

we Wtorek dnia

6 b.

b. p. Jakóba Singera
odb~dzie si~ nabożeństwo żałobne w Syn~gpdze

przy No-

W7• Rynku M 10. o 1odz. 12·ej w południe, na kt6N za.
prasza krewny-0h, przyjaciół i znajomych.
.
,

w Warszawie Marazałkowaka 124 (dom Rosja).
2683-14

Gr11szki i i ab I ka

;lf.... ,.

Członków Towarzystwa :

(Austrja)

jak również wyroby z czystego
niklu i Alpacci tej.że fabryki.

w ,-IRd e1sen
•
I- ~• .

._.....„„.,.1......
f Ogólne Zebranie l
1
i 1„,.
·a
„
i
,.,e za •
4
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Iowy!kodeks. karnf.

Piotrkowska 83

'fi odbędzie się w

l

szpitalu. nilejskim w Sa.ai'i .wykonaJ
~
, ją się d~iś dawnym kodekse~- ~r~r w tych dniach prymarjusz dr. Berg· · · osądz-emu zwykłych spraw kr;}fm.1- mann niezw3,kłą operację. Oto zgł?,...
nalnych, s~dy , pokoju i gminne po~ sił się t~m linoskok, połykaoz ognia
sługuj!\ się ustawą o karach, ułożo I nozy, nazwiskiem Rudolf Roesel..
nfli specifłlnie dla sę dziów . pokoju, sJra.rząo si t" na bóle Mł!\dka. Po doPrzed dziewięÓiu . laty ogłoszono wr"s..zoie Sl,\dy włościańskio _w Ce- kła.dnem zbadaniu paojl'nta~ postanonowy .kodeks ·karny, 11ad którego u- sarstwie, przy wydawaniu wyro'ków, wił dr. Be1•gmann .Jlrzedsi~w~i~ó ope~
łoteniem pracowano przed tem · prze- nie mają qbowiązku liczenia si~ ·z i·acj~.
Po ot~varcrn żOłf\dka, znale-.
szło 20 lat. Kodeks ten ma. nazw~ powy~szym1 kodeksami.
ziono w nim rąc~k~ od pióra' długo-.
iik.· od~~su karnego 22 marca 1'908 ro- . Im dłużej zwleka się z. wprowa- śoi 12 oentymetrów, ołówek, długosm
.KU IG i pr~eznaczeniem jego było zn- dzeniem . w , życie nowego kodeksu 18 centymetrów, tr~y gwo~dzie, dłu
stąpió dwa obecnie obowiązująM kar- 4a.rnegc)' z
1908, tembardziej odbie- gośoi 8 centymetrów i ołówek meta„.
ne kodeksy rosyjskie, miano\vicie ga ąn og nqwszych wymaga.ń i tem Iowy, długoś.ci 10 oentymęti:ów. Rant
„kodeks ka1· głównych i popraw- konieczniejsze staje sję jego napra- goi si~ prawidłowo. Roesel oświad
czych" i „ustawę o karach, wymie- wianie; dość wskazać, że kodeks z r. czył, ~e przed kilku 1aty wykone.no
rzanych przez s~dziów pokoju". Je~ 1903 w dziale przestępstw religi,jnych mu w Lipsku taką samą ?Perację.
dna.kże nowego kodeksu karnego z nie jest wcale dostosowany do ukazu
r. 1903 nie wprowadzono oałkowicie o tolerancji religijnej, ogłoszonego , w
w tycie, a dwuoh dawnych kodek~ r. 190i5.
sów nie . ~niesiono. Jedynie tylko
Wobec tego ministerjum spraniektóre oz~ści nowego kodeksu (mia- wiedliwości, które ,jeszcze przed dwonowicie o przest~pstwaoh religijnych, m.a la.ty ~ądało najszybszego wp.ro-

Nafta

ł''

Sądy okręgowe posł1,J.,gU~

dy'kolwiek.

Różne wiadomoścłi · ·

~a.prowadzenie

ka.mego jest obecnie utrUdhioue ba.rd11le,, ni~ kie-

~~'Jl~ 11Krysztal
Wyłączni
przedStawlcielm

S.Posobem

j ~dnoliteg;o kodeksu

cowników i robotników, n11ratonych lekarzy. .
na
najwi~kEłZe .
niebezpieczenstwo

pr2lY.:

.ill tawiając całą sprawę w zawieszeniu..
Przypu szoza ć należy, że pozysk&

~d!1!~r~wyeh

Magazyn' . ·

WARSZAWA, Warecka 14.
Ceny gr.uazek od 3 do & rb. Jabł'ka od 2.50 do 6 rb,. · ra pud
wraz z opakowaniem. Mniej nili: 2 pudy Die wysyła &ifł•
Sl

Kozalji Wei1gatłen
~

Piotrkowskiej 1 na

. I Przeiazd I

------------------------------------------·--

15-1.
(Meisterhans)
zaopatrzony został w duży wybór
. kapeluzy s:olorowcyh i tałobnyeh.

Ważne

MORITZ HILLE· DREZNO . ..
G. m. h H.
_
buduje udo• MOTORY
akonalone

a1a Pań!

gazowe, benzynowe, naftowo•
ropowe, instalacje

SPBCJALNY .
FRYlJERSKI SALON dla Pi\N ~

na gaz ssany

„EUGENJA"
KARTO WSKA,

Łódz. Konstantynowska

Te~efonu N!ł 28-01.

oraz motory ro•
powe syst.

Diesela.?
,_, .,
Reprezentant:' G. Praszkier, inżynier,
~

5

•

Poleca Sza11 Panl<1Hll w ł.odiii oko li cach ·

NAJPIĘKNJEJSZE

CZESANIE ·

mycie głowy 1 ualychmlaatowym wysu•
azeuiem (Ma11icur) czysic~enie pai:uogci
farbowanie włosów I wsielklc roboty w
zakres perukurstwa wchodZą.ce j11ko to
loki tulbancwe warkocze i postiscJ1. &Il
wsze w na jnowu.yru stylu , wykonywa,11a
pvd ruoiw kieru11kl em. Wyuoum upina
wa n11jnowuycll tcy'u" w ó le ~CJ aCh
Ab•nameot na 111l~ j6cl.I i w domach.

f~iuro posłańców
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noc;n yci:, pot!ZcbuJe
po:::łRfi ........ ;r, ; . . :1h:j;~
4t , b l~

JJ.

·

,

•

·r2898-24~1
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Widzewska
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Telefon 21·31.

---------------------------------------------'J
W,dawnictwa GEBETHNERA i WOLFFA.
'

--~--~--------------• Częstochowie 'teatralna 46 ••
i<t r,11 ,v

·Jankowa i Skarbonki

~l:drłw:d „Ogrodnik Polski"

damskich kapeluszy
przeniesiony

zimowe

.

·-. ,•~ A 0-

J\i l ;_, · i! -po
,;.-, .d·- ±

Adolfa Nowaczyńskiego

. Cyganerja -Warszawska Sztuka. w 4-oh aktach.
W pięknej styJ1zowaneJ okła dce J. Bukowskiego
••~lki „ryd.errk. P owieść dramatyezna
86g Wojny. ipi z;id N.ap oleoński z zimy roku 181 2
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Do nabycia we wsz7stkich

księgarniach.

.~
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NOWY KURJER ŁODZK.I -

8

STOŁECZNY

POŁUDNIOWA

L. P.· TRUZZI.
Targowy Rynek.
·W

·Wielkie
s

·w

lin. 4 listopada. 1M2 r.

wspaniałe

przeBstavienie

częściach, składające się

Występy

z wyborowych numerów,

nowych artyst6w.

Spieszde zobaczy< 1.1owo11tm
wy~p·ów.

Tylko 5

Tylko 5

występów.

2•gi WJ'Stępo
Zadziwiająca sensacja..
W przedstawieniu biorą również udział wszyscy znakomici artyści
i artystki cyrku z dyrektorem Williamsem Truzzi na czele.
Aaon&1 Jutro nadzwyczajne przedstawienie.

TRIO RAP.DES

,

)latychmiast JJDłrzebni' są wszdzte
.
,..___ agenci. • współpracownicy
bez ponQszenia kos~ów i ryzyka na stałą pensN i procenty
Szczegółowe informacje wysyła · się bezpłatnie. Irkuck. Kantor

nSybirakij tcs.Pgowo-pl!"'.Omyszhonyj
atnik" Pocztbnskaja li 14.

gazety

Wie-

f<AlENDARZ
'

EncykJopedyczno-Praktyczny
na rok .1913
wyszedł z dni.ku i zawiera: sto kBkadidesiąt arty~ów, mnóstwo ~
rad i wskazówek praktyezn.yeh, nap; planów, zestawień sta.tystycz.
. ~-~ł~p.

portret&w, orru; niezmienłe elekawych
• kartografji encyklopedyetóM·statystycznoporównawczych.
..
Szczególną uwagę zwrócić na.leży na artykuły pióra: Z. DĘBICKIE·
GO, CZ. JANKóWSKIEGO, T. JAROSZYNSKIEGO, ST. KOZICKIEGO. J. LORENTOWICZA, H. MOŚCICKIEGO, J. SOSNOWSKlEG-0
i i.n. oraz NA NADE& BOGATY, STANOWIĄCY SPECJALNOŚĆ
„ROCZNIKA", dział wiądomośei encyklopedycznych, w opracowaniu
najcelniejszych pisarzy,_Działy na.uk~we pod ·reaakcJ!-\ specjl!-listów.

200

Akuszer i specialista
chor.ób kobiecych.
P:iyjmujo do 11 rano 1 oo 4 ' pót po
po

południu.

Ułic• Południowa
'felęfonu

DA

23

M 16-85.

Litmanowicz

·

·

Specjalista chorób -~~erycznych,
skór·nych i dróg mq~zowych

pę

Kfc'N.TOlł,.

' K1ntłaa\'nw1ka 11.

SyphlDs, skórą~.

Piotrkowska .Ni 144, róg Ewangelicaiej

Cena k. 601 .w oprawie kartonowej · k., 80.

do 10 rano

Klaczitin
weneryczne.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

.

Gabinet Rocntgenowski (Prześwietlenie i ·fóto!?rafowa-

wnętrzności ciała promieniami Ronłgena),
Swiatłoleczntczy (choroby skóry i wł~ów) i Laboratorjum

nie

--·-

lekarsko-kosmetyczne. Bada[lie krwi na Syfilis i leczenie Salvarsanem (Ehrlkh-Hata 606.}' Gabinet elektroterapeutyczny (Masaż w.bracyjny 1 pneumatyczny
podług prof. Zabłudowskiego niemoc płciowa).
Godziny przyjc;:cia: 8-2 rano i 5- 9 pp. Dla µań
osobna poczekalnia.
r2521-0-t

od ·
10-1. ,_6-8. Niedz1t:le 1 swl~ta
od 8-1.
Dla Pań-5, poczekalnia od

· „

CZ

ut1uga

Dr. Andrzeja
Feliks Skusiew:cz
13.
Choroby skórne, · weneryczne
i moczopłciowe.
Przyjmuje: od 9 1/ 1 - 11 g. rano
9 - 8 g. popoł. W niedziele
święta od 91!, - •12 g. rano.
Telef. 26-26.

„A. Krenicka
Lekarz-Dentysta
z Wars.zawy osiedliła się w
Łodzi.

37

Dr. )tarja Elcyn-Zak

Akuszerja i choroby kobiece
powróciła

Cegielmana Z3. telef. ZZ-19.
do 12

Lekarz-wetery arli

Szymon· Woiman
j'iotrkowska 145. Zeł. Z9·00
Od 8-10 rano - 2-4 p. p. Dla n1eza
moinyclt od 10-12 p. p. Lutomierska
21 l,Bałuty) •
2308-0-0

.
.
Df R& blfiQW1CZ
•

. ·

uARDŁA,

· USZU
1

• "

3. Zie'loiui 3. ·

NOSA

Analizy produlctów spożywczych.
Analizy w1ydzielin (meczu. „ plwocł;Dy . i

b. kliniczny dr. w Petersburgu

Specjalista choróbs~órn1ce wene-

CHOROBY

im

łll

Hl
II
I
I
mm
li

przemysłu włókiennego.

T~tr
"~RA~IA".
i,. . .
-----------------------

ŁU KASZE. WI

Ch. wewnętrzne, kobiece, dzieci.
Od 10-12 rano i od 4:-6 wieczór.
. . . 2740-20

l

„Zjeanoczonych chemików"
ul. Srednia 20, róg Solnei
pod kierunkiem Inżyniera DOMINIKIEWICZA

dzielna
.1..
·
SO
K rutka 5 I te 1• 26 - •

pół
poł.

.

w t.odzi ·

Dr. med. Wincenty

pfciow~ 1 s~ó!Y

Przyjmuje od 10 i
i od '4 -6 po .

li!~~~ !i! ~~~!iie~

Analizy chemiczne dla wszelkich dziedzin

Dr. Leyberg

al. Kon;;tantynowska
Póg Długiej.

,

cbciroby dróg moczowych.
Przyjmuje od . 8-1 rano i od
5'-ti wiecz. dlapań od 4-o po
· południu.
113-0

Telefon 19-41.

Weneryczne,

Rocznik Gebeihnara ·i WoUfa

.
nadto wszelkiego rod~~ju info~acje kale,ndarz~"'.e as•
tronomiczne, geograficzne, etnologiczne, polityczne, c'hromolog1czne
historyczne, statystyczne i t. p. POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ W.B
· WSZYSTKICH DO.MACH POLSKICH.

i od 4-7.

Dr~ L~

,

zawierający

cherza, cewki I t. d.
przyjęć:

„

'

Krotka 12., (tel. 18-61)

Choroby: nerek.
Godziny

D-fl $,

Rocznik Gebethnera i Wolffa

Or. M~ P·apierny
1 pPł

267

WYDAWNICTWA. ROK III.

CJ.loroby skórne, włosów, (kosmetyka
lekarska) weneryczne, moezopłoiowe
i niemocy płciowej. Leczenie syphilisu Salvarsanem „Erlich-Hata 606 i
914." wśródżylnie.
Leczenie elektrycznością i masaZem wibracyjnym.
Przyjmrje: chorych od 8-1 ra.no i do
·i-6 po poł„ panie od 5-6 po poł. ·
Dla pań oeobiia poczekalnia.

do 6

l'J9.

2.

Telefon 13-59

Telefon 21-68.

poniedziałek

•

CYRK ·Dr. L; Prybulski
N!

I

I•

4 listopada 191~ roku.

rycznych I 01 emo&v

płciow_ei .

Dr. Lewkowicz

Przy syphiiisie stosowanie prep. „60B"
i „914". Leezenie elektrycznością i ma
sażem wibracYJnym.
.,

Konstantya.owska 12 ·
o o o.c. teatru Selina.

od 9-l i od 6-8. dla " pa.ń od 5-6
w niedziele od 9 do 12.
2701-0

Program od 1 do 15 Listopada r. b.

Gill is
Najmniejsi art. wirt. na. 14 instr.
Tom•Mils
·
Komiczny gimnastyk-cyklista.
Les Morasso

Zdumiewający

ekwilibryści.

Geager da Costa
Murzyński duet chara,kterystyczny
Duo Obolensky
Pierw. ros. duet wyk, typ. Gork.
Nojsze Słucki
Zadziw. godne ćwiczenia atletycz.

Dr. L Sftberstrom

Urania Bio
Nowa serJa obrazów.
------------~--~~--Zawadz4de, .N2 12.
Międzynarodowy
Turniej Walki
francuskiej oTganizowany przez
Choroby skóry wen•ryczne
honorowego członka klubów atlepłciowe (PIZ\I , ~y.fil1s1e preparat
tycznych p. P. G. Wasiliewa.
606). Kosmdy.ka lekarska (usu• Dla zawodowych zapaśników wszywarne szpecą cych włusów, plam stkicll narodowości, angażowanych
przez dyr. teatru „ Urania", na pieetc.)
Prr.yjmuje qd 12-2, 5-8. f'łe„ niężne nagrody: złote i srebrne
pas zloty z herbem Łodzi
drieie 11-3. Dla Pan 4-5 po- iżetony,
tytuł mistrza świata. Dotychczas
czekaln•a oddzielna.
zapisali się następujący zapaśnicy:
Ulrich, champion świata lekkiej
wagi Alts li Hamburg, champion
świata JanKain (olbrzym) Sachalin, A. Sz. Kijów, Pierard de
Colosse Prancja, Heinrich Weber Berlin, Siegfried Niemcy,
Ujbo Nitschke Wiedeń, Champowrócił.
pion lekkiej wagi, Józef Mańko
mik•łejews a 4
Cyklop li Warszawa, Gabryel
Lasartesse Francja, Szewia•
Cho ro by uszu, nosa, gardła i krtani
Przyjmuje od 101 12 i od 5-7 pp ków Rosja, Gastman Berlin,.
r2595-l-O Sołowiew Petersburg, Korsz
Syberja, Naumow Połtaw<i., Castellaro (toreaador) Hiszpania,
·
Mojsze Słucki champion żyr·
~
o~~"'
dowski, Tampio Charków, Rein. ~ A e JQ !l
. '!& 11 ~
hold Berlin, Zakrzewski War'
szawa. Walki odbywać się będą
SREDNIA M 5, POWROCIŁ.
pod kontr. specjaln. kom. złożon.
Sp. choroby skórne, włosów, wene- z grona korporacji sportów., któryczne1 moczopłciowe i kosmetyka rz'y honor. będą spełniać obow.
lekarska Leczenie syphilisu· Salvar- sędziów. Na arbitra zaproszony
sanem Ehrlich-Rata „606" i "914" prof. Warsz. Towarz.Atletycznego
(wśródżylnie). Leczenie elektrycznośp. Józef Arnold. Na każdem
.cią (etektroliza) i masażem wibra- . proodstawieniu odbędą się 2 walki.
cyJnym. Przyjmuie od 9-1 i od 48, w niedziele c l . 9-2 p-0 południu.
Cen1 miejsc zwykłe.
Dla. pań osobµa po<IBekalnia.

Dr. D. Helman

D

Wydawca: Ant.oni Kałą-*ek
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Biuro porad technicznchy dla przemysłu
Porady chemiczne. Przepisy.
(Udzielanie porad od godz. 4 do 8 p. pał.)
w niedziele ląborat. otwarte od 12 do 2-ej.

włókiennego.
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Do sprzedania ,bardzo tanio

pożyczki 1.000 rb. na.
! ) oszukuję
godnych warunkach kapitał

d~

za-bezpieczony. ul. Widzewska 81, Stanisław Machura.
34:05-5
:i.: materacem spręzynowym, Lotrzebny chłopiec do zakładll fo„ .
59.
oraz dwa stoliki nocne z mar- l tograrimmego Piotrkowska3407-1
murem. Olgińska 12, w dru- ,0KUJ f<'RONTUWY o dwuełl oknach
karni.
3402-1
do wynajęcia. Południowa nr. ł2•
front, m piętro. m. 15.
2913--().
ii rzy błąkał się pies · - buldog, uszy

łóźł(o orzee~owe

1

iu.iłiitJ•

Ogłamnia ~,rm-1t1.
amer)'ka ńska' che•
.N ajtańsza
miczna pralnia i farbiarnia

pod firmą „Józefina" Łódź
Piotrkowska 171 pod osobistym
kierunkiem właśmciela Pawła Musiałowicza, który po ukończeniu studjów
w Ameryce wykonywa w przeciągu
24 godzin najwykwintniejsze w zakres
wchodzące zleceni"R. Tanio bo w podwórzu,
2630-lóO
M-ezwarunkowo 5 lat można nosić
· garnitur ze „Skóry-angielskiej",
łok... 50 kop.-Plękne plusze na męskie ubrania łok. 75 kop. Piotrkowska 128-13.
.
3366!_3
awiarnia z powo.du wyjazdu do
sprze<lania z eałem urządzeniem,
dwoma bilardami, ośwtetle.niem elektrycznem, za. 300 .rb. Podrzeczna
""' 15.
33 4·~ -6
"""'
U aszyny 2 Singera pięknie szyjące
J1L nożua 18 rbl., ręczna, 10 rbl.
Piotrkowska 103 m. 5,
3398-a
'Jd 15 listopad!!- spac1alny . komplet
\ na rangę dla urzędników od godziny 8 wieczorem. Na świadectwa
nauczycielskie i inne od godziny 4 1 1~
po południlL Kursy przygoto~awcze
Mikołajewska 22-11.
3401~5

h

W clrukanii St•. KsiĄżka.. ~hodnia 37

I. obcięte. Odebrać można Słowiań

ska ló-57.
3371- ~
~za ty sklepowe. bufety, wagi, bania.
D do nafty do sprzedania. Radogoszcz
Cerecka .M IO.
3400-3·
- () rubli dam za wyro bieme posady
O bufetowego lub kielnera. Oferty
Redakcja „Kurjera" od W". 339(-Z
magle w dobrym stanifl do sprze.·
~ dania Ul. Solna ..M 5.
3395-3
'J aginął paszport wydany z magiskBr<
~ tu m. Tomaszowa gub. piotrkowskiej na finię Chaima Cukiera. 337!Hł
,1 a-ginął paszport wydany z gminy'
LJ Dąbrowa Widawska, pow. łaskie„
go, gub. ·piotrkowskiej na imię Rytki
Lipkowioz.
3378-~
zaginął paszport wydany z gminy
Radogoszcz, pow. łódzkiego na
~mię !>inkusa Glatecha.
3385-3
I aginął paszport wydany z gminy
L,j ~elgoszcz, pow.
tureckiego, ~~·
kaliskiej na imię zotji Koralewsk101.
zaginął paszport wydany z magi. ·s~ratu m. Ł.odzi na imię Jana
Pydy.
3404-3
~agiuęła karta od paszportu wydana z f.abryki Salomona Jassera na
łmię Józefa Kucharskiego.
3399-1

Redaktor: Jan.

brłł*o„łl:i

