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' R~kopisów. nadesłanych redakcja ni e zwraca, za artykuły nieoznaczone z góry ceną, 11onorarJóW admrnisl;racj a wypł acać nie będzie.

I

Agentury: w Łodzi Biuro ogłoszeń „ Promi eń", Piotrkowska 81; w Pabjanicach A. Wadzyński, Zam k owa 23; w Zgierzu: Nowy Rynek, k iosk AleksandraLecha
WY.tJtCZNE PRAWO prz7jmowania ogłoszeń vi1 Rosji, za granicą i w Król. Polskie!!", oprócz Łodzi i okolicy, oddane j est Domowi Handl. L. i E. Metzl i S•ka•

IŁO

Cl
„fani Walewska"

Jutro
wiec z.

Powinniśmy

zrozumrnc, źe · zarówno rzemieślnfk, Jak ' i człowiek
piegi, pryaz4)ze, opadenizmt, wysolriej nauki i wiedzy, są jednako•ągr y, czerwonoc
twa5•z.Jl
wo niezbędni i pożyteczni.
i wazekie pl~my 1
_W danym wypadku nie może
grać roli ani stopień umysłowego
. ·
~~ . wykształcenia danej Jednoski, ani ·
wynalazku aptekarza·
wysoko ść pobieranego za pracę swą

NAJ.SKUTECZNIEJSZY SRODEK
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szem, lecz . skoro_. natura. hoJ_DJeJszą
P zedaz w ap 1el<aC , _składach
była dla rnego, rnz dla wielu rnnych,
perfumeqacll.
. . d
, .
. · t
t
· wrn1en QP z o1nosc1 swo1e i a 1en
. oddać na usługi społeczeństwa i nie
Dzisiejszy numer sklada się z 8 - chełpić się, iż działalność jego j est
koluniri.' ,.
pożyteczniejszą od pracy tysięcy je-
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Kto
wie,
czy
ucz~my wynalazc~,
KALENDARZYK.
przynoszący nieobliczalne korzyśei
-o-dla społeczeństwa, w odmiennych
Sroda, 29 stycznia 1ę13 r.
.
.
.
. warunkac ll byłby rów me uzdolmoD z i s: Franciszka · Salezego.
.
·
nym, pracowitym 1 pożytecznym sto~
lu t ro: Martyny P. M.
latzem, lub krawcem.
Praca nikogo nie hańbi - hańbi
jedynie to, Jeśli któś, mając możność
dd ·
· ·
L
•
-pra?owan.rn, o ~Je ~1.ę . z · w:1a.sneJ
V\'Oll lemstwu,
1 ' prozniactwu, lub
'
_niedbale i nieuczciwie pełni powieObecna kultura ludzkości zatacza .rzone sobie o bo wiązki.
Zeby wykorzenić karygodne lektak szerokie kręgi, jż dziedziny pra.
ceważenie
przyjętych zobowiązań
cy, począwsży' od prymitywnego rze.
·
.
'
miosła i przechodząc przez wszelkie trz_eba lat 1eszc~e _"'' l~l~ · u~1lnych s~aszczeble . mniejszego i większego ran 11ad podmes1ernetn i zrozumrn-przemysłu, nauki i sztuki, obejmują "niem ogólno-ludzkiej etyki.
Przyszłoś~ - ekonomiczna . ludów
tyle gałęzi, koniecznej w dzisiejszych
,zależy
od· nich samych lecz obowarunkach wiedzy, że nie sposób
.
.
. . .
' . .
dać temu wyraz w krótkim dzienni- w1ązk1em kazde7 .Jednostki Jest do·brym przykładem · i wywieraniem
karskim artykule.
na otoczenie,
Pragnę tylko zwrócić na tern wpływu . moralnego
przybliżyć
tę
jasną
chwilę dla
miejscu uwagę, że każda praca, b~z
.wszystki<?h
chwilę
ogólnego
dowzględu na poziom naukowy prodlł
przyszłości
centa, lub wartość społeczną danej brobytu, ..zabezpieczenia
..
.
l st~r~ó~, • k~lel~ ; ·ułomnych,. k~óprodukcii, jest ·bezwarunkowo poży -da·
teczną dla · wszystkich w I?-aszeni ży rzy:- m1mo chQcJ, me mogą r ówme intensywnie i korzystnie pra,cowa.6 dla
ciu codziennem.
Powinniśmy też wyzbyć się prze- społeczei1stwa.
•
•
•
•
•
1awiającyc'h ' się jesz·c ze wśród nas
Cóz Jednak po\.\ 1.rr1z1ev4 nalez.y ~
anachronizmów, gatunkowujących i tych, którzy praco\1 ac pr a'guą , a 1edprzewartościowujących jakość i cha- nak, wskutek wad Ji wo śc i dz1siejsze 7
go ustroju s ocjaln eg_o, lub. wsk11te!r
rakter danej pracy.
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wyn~g10dzema.
. , „
.
- sową bezczynno~c:
,. . . .
l::ią to przeżytk1, smslę związane
W tern własrne zagatlmem~ szui dzisiejszym naszym ustrojem eko- kać należy genezy występków, k aranomicznyill.
nych surowo przez obowią.zujące koNie każdemu sądzono być genJ·U- 'del Ny karne.

eta unikllifl:lł naśladowmctwa, katda . ~lllL
UDttall'Zone JBSł .w PID1ll~I. 113 klól'UJ u :.:.
dUJI się N~ 204 I nazwisko wynalazcy
.
~. •

lan

·

nadprodukcji w tej, lub owej gałęzi
WY,twó'~czości, skazani są na przymusowe bezrobocie i przymierają głodem wraz z całemi rodzinami?
Zelazo, porzucone bezuiyteczni e
podlega rdzewieniu i traci na wartości - toż samo dzieje się z Cl';łowie- ·
kiem który skazany jest na przymu-

rn
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_
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Tylko · uz~rowotr.cie~rn istrneJar
cych stosunków eko11omwznych, prad
· ·
· d h
. ca na
umora 1memem 1 uc owem
podniesieniem wartości vzłowiek a,
. tylko szerzenie . oświaty 'i ui'ezą.leżnf),j
-wiedzy, może zmnie7szy6 ilość prze-

-
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•
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karanyc~ .sądo~me: - :mo,z~
na zmmeJszerne si ę 1losm
. degeneratów ludzkości.
· · Dotychczasowe środki, :Stoso wane
wpłynąc

,

_przez naSJze społeczenstwo, . w wa1ce
.z nędzą, to ty 1ko pa1.1atywy, l{tó re w
minimalnej zaledwie cz ęś ci są zdo l ne
zapobiedz złu is tniejącemu.
Największe nawet n asze wysiłki
b
. h ..
· ł d'
~·
w o .ecne.J c w,11i - me u zmy :s ~ ę
- me doprowadzą do tego, by k azdemu potrzf'.}bującem u z apew ni ć. byt
i przyszłość.
w pracy tej ni e zbędny jest szek'
' ł d·. ł
, t
. umne
ro I wspo u zia pans w 1 roz
kierownictwo rz ądów. Szerokie zrozumienie ekonomicznych i kulturalnych potrzeb ludności.
Prapa jest źródł~m dobrobytu
dó
ł . .· .
. . h ~
nar o w, przysz os CI 1 r ozw OJU u
manitarnego.
Ale trzeba stworzyć na jpierw
·niewycz~rpane, , ogóJrw-społeczne źró dła pracy, aby te cele osiągnąć.

Wówczas dopiero nie b ędz ie olbrzymi ch obs"arów I)aństwowych co"'
.
'
rocznie nawiedzany ch T)ie~r o dza i ern,
ani nie będzie mias t przem y słowych,
jak nasza Łó d ź n aprzykład, w których
dziesiątki · tvsięcy ludzi w sile wieku
•

•

s ~ morząo

11

miejski,

--Wczoraj wieczorem odbyło się
drugie posiedzenie .komisji do spraw
1:;am(Jtządu miejskie-go w Radzie Pań~
stv:a.. Najpier w por <.1szono sprawę udziah~ lokatoró'>Y "" p rzysr:łym samor ządzi e . Jeden z pa ragr afów ustawy
- z r. 1897 :wył ącza ud zi ał lokatorów.
Posłowie Stiszinski i K obyliński pro' panowali zastosowanie t ego a.rtykulu
do Kr~le~twa. Polskie~·o.
.
.
. ,Sti szrnskt wy~tąplł 2. ~mo~1nem.
aby artykuł ten me roze1ągat się tylko n a lokatorów rosjan, 0 ile opłaca~
. j ą jakikolwiek podatek.
· ·
P rzeciw wniosko m tym energie.z· 11ie wystą pił poseł Szebeko .
Prze: ~~wsz7st~i ~m ~o wodził ~ie stoso wnoś" J~·ltknaaawhctma:r J\.?1:11 1:1-kolwi~k ffa w wyą
owyc ; os1ame powmm pozyslrnć prawa na zasadach ogólnych. Co
za ś do lokatorów - udział ich w samorządzi e tylko na korzyść wyjść im
może. . Cóż wart będzie. sam?r~ą?,
pozba wiony w spół p racy naJwyb1tme1s eh w rs tw inteligenci' i .lekarzy azy k atów,
a inż y nierów it.p.
'
'
·dwo
Szebekę
p opierali Zinowj ew, Łukjanow i Płatonow. ~rzeciw udział~"'.~ lokator?~v
pr~_emawia-ł pre~es ~om1s71, . Kobylin-

1

sk17.

Głos o warne większością 10 gło-

sów, przeciwko 7, przych yliło s ię na
stron ę przyznania praw wy borczych
nie ty lko wł a ścici e lom domów lecz i
lokatorom.
O~y w ione rozprawy WY,W~~ała
kw~~tJa. cenzusu dla l olrn.~orów.W1ę,kszosc rn ez naczna (7 o"łos o w przeciw
6) oś w i adczyła się z~ utrzymaniem
uchw ał, Jakie w te j sprawie powzię~ I~ k?~i si'.1 Rady państwa )~s~c~e ub 1~g; e.J WJOs ny. n.o . włascICJeh ~?ll1 0 \\ zast~ s ?w~n? cały 24
pn.ragraf
usta wy m ie.J s kieJ z roku 1892.
Propon owano jeszr,ze inne poprawki w syste mie wy borczym, ko·
rriis ia jednał{ wszystkie odrzuciła.
Durnowo s~m . cofnął swoj ą pop ra yr.k~ o podzi ale wyborcó w na. trzy
kdur.J e. Po ~ra\11d-·kQ hpos~ó~ t p olsldncb o
opuszczerne u o owiens .wa
o U·
,działu _w wyborach odrzucono.
Taki sam los spotkał poprawkę Ofrosimowa, Vł'.Ylducza j ącą zup ełnie żyd~w z udziału ~ wyb orach, ~ . na.tomiast dopuszczaJącą do rad mieJskrnh
p e wną ilość, mianowanych przez

czeka straszne, ponure widm~ głod~we; śmierci, wraz z cał em1 rądz 1- łr ladz ę .
nami„.
Wczorajszy przebieg obrad w
,. _
J. Garl:i<owsi<i.
komisji, był stosunkowo pomyślny.

_

NOWY KURJER ł,ODZKf
_ _ _- _29
._ „_styr,~nfa
- „ 19U
- ··- r.
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Według WRZAlkiego prowdopodobiP.ń
stwa plenum Rady pn.ń~twa podzir~li
poglądy komisji, z wyjątki~m tyli<'·
::.enzusu, o którym, jek \\iadomu,
Rada pan~twa w pełnym swym skła ...
Na Jarasie przed pałacem Paskiedzie, inne już wypowiedziała zdanir
1czów w Homlu, jak wiadomo, stoi
aniżeli komisja.
pommk księcia Józefa Poniatow8kiego.
Dzieje tego pomnika przypomina
obszernie p. Rom - ka w .Dzien.

Yomnikk

-

Rozprawy budże t owe w Dumie
w roku bieżąc~·m ulegną znacznemu
opó:żnien n.
Posied 7.enia komisji bud~etowej ru z poczną się nie wcześni ej
jak okoł o 8 lutego, ponieważ wobec
zawieszenia posiedzeń na czas ferji
na mocy ukazu, zdecydowano, że ża
d na komisja, nie wyłączaiąc budże
towej podczas ferji pracować nie może. Większa część ref't:rentów poszczególnych budżetów roziechałą się
na święta, nie zdv.żywszy nawet zredagować pytań, iakie maj!\ być po11tawione różnym ministerjorn.
Wobec tego plenarue posied.zenie komisji budżetowej rozpocznie si~
nie wcześnie), Jak na początku marca, gdy skończą slę nRrady referr11tów z przedstawiciel11ml minister.J 1'lf
i ułożone bę(ją plany referatów. tl'h
rady nad budżetem w komisii buCJ·
tetowej zajmą około d \' ucl1 ruiesięe;r
czyli, te pełna Duma będzie mogła
przystąpić
do
obrad
buMetowycb nie wcześniej, ,jak w drugiej
połowie maja.
Członkowie komisii
budtetowej przypuszczają, że rozprawy budżetowe w Dumie skończą si~
nie wcześniej, _jak w połowie, a mote i w końcu czerwca. Ministerjum
skarbu liczy się z tą ewentualnośc i ą,
że budżet dopiero w czerwcu uch walony b~d7.ic przez Dumę i dlatego
zrobił już tymczasowy wykaz wydatków w ciągu pierwszej połowy
ro.ku bie~.

Skutki braku ·~ ~ ~orządu.
„Zdrowie" organ war:Szawskiego
Tow. ł1ygje11icznego, w ostatnim zeszycie zastanaw1a si~ nad skutkami
odroczenia projektu wprowadzenia u
nas samorządu miejskiego, i dochodzi do następuil\cych wniosków.
• W oczekiwaniu samorządu bieg
całego szeregu spraw naszej gospoda~ki miejsJuej Jest zatrzymany. Wrnle spraw nawet. w ministerjum
spraw wewnętrznych dziś si~ nie rozstrzyga, pozostawiail\C je przyszłemu
samorządowi.

Pral•tyka i doświadczenie wskaa potwierclzonem to zostało bndaniem To,r. 11J" L!'.) eniczneg0, orłlz drogi:\ ankiety naszej, co do zdrowotnoś
ci miast, te z powodu braku samorządu w gospodarce miejskiej Królestwa powstaJe i wzrasta chaus, któ
ry podkopu)e powagę rzt\dU, wy~
szych władz itdministraryjnyob, od
powiedzialnycb 7.a tę gospodar·kę, która szybko kroczy ku calkowitemu rozzały,

kładowi.

Sttrn taki w większości miast i
miasteczek naszych wywołuje jaknajsmutniejsze slrntki pod względem
zdrowotności i wogóle ł1yg1eny, po·
grąfa je coraz bardzie] w upadku
.kulturalnym i ekonomicznym.
Takie są i będą coraz gorsze 1t.
opłakane skutki odroczenia na długo
wprowadzenia eamorządu w naszych
mrnstacb..
Co się zaś tyczy zamierzonych
zmian w pl'uJekde w myśl wniosku
p. Durnowa, to w systemie Durnowa.
rzemieślnicy, drobni poslnducze domków mieszlrnln:ych, inteligencia urzęd
niczo-fabryczna, me płacąca za lo.kaJe 420 rubli w miastach prowincionalnych, te wszystkie rdzennie pol'kie warstwy Juie iskie Sl\ irnpP-łnJ8
pozbawione wszelkich praw wyb.ortzych, te warstwy, które n1twet w
Prusaeil w;rbierajl\ własnie polową
CZQ S Ć radn;v eh.
. S', stem Durne wa czysto polskie
.m1e s z0iaństwo bierze zupełnię za navias".

Pet."

ięc:

.

Józefa.

Zburlowany z zapoczątkowania
ks. Adama Czartoryskiego przez sław
nego rztżu iarza duńskiego Tlior\\ aldsena, opłacony ze sJ<1adek pubJ 1czny eh (ogólny .kosz
~yno::nł około
pół miljona złot;yr-i. „ tsJdch) pomnik ten spotkał s1~ z ostrą krytyką
ze strony \ ojskowych, .którym nie
podobało się klasyczne wyobrażenie
ks. Józefa na komu, w stroju scytyjsJrn-ryceri:!kim. Kryty 1rn ta Jednak
zusta1a pokąnana przez opinj~ publiczn11.
Uorze) było z niec.hęcią W. Ks.
Konstantego. Namiestnik uważał, że
ks. Józef J1ie zrobił dla polal<ów rnc
takiego, za co. należałoby mu sta
wiać pomnik l w dodatku komiy.
Oświadczył więc, że niechaj polacy
stawiaj!\ pomnik, gdzie chcą, naprilykład w Jabłonnie byle nie w Warszawie.
Jednakże komitet budowy pomnika nie mógł si<} na to z ;., odzić, a
pamięta1ąc osobiste pozwolenie Ce·
sarza Aleksandra l, dane d. 25 sier·
pnia 1815 roku, zwrócił' się z prośbą
o :pośrednictwo do Anny hr. Potockiei. autorki znanych „Pamiętni
ków", a J,re\rne1 ks. Józefa.
Hrabina zgodziła się na to chęt
nie i napisała list do Cesarza Aleksandra.
List ten, datowany 15 czerwca
1817 r. w Natolinie, organ polski w
Petersburgu z zachowaniem pisowni
owej epoki przytacza, jak równie!
przychylną i sympatycwą odpowiedt
Cesarza Aleksaudra I, datowaną 29
sierpnia (6 września.) J ~17 r. w Car·
Bkiem Siole.
„Odpowiedt Cesarska dała otuchę-pisze autor artykułu- organizatorom pomnika i niebawem wybrano
mie)sce na Krakowskiem Przedmie-

H 28.

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

plan olhrzymi, według którego chce
oswobodzić wszystkie Harody, wchodzące w skład rnom1 rt: hji, które są
niezad.owo lt n c i sobiP; v. z::ii1imnie wrogie. Wzn o•\ i6 prngnie 011 ··dawne królestwa bistoryczue, ustanowić nowe
księstwa
i stworzyć kontederacj~
państw, która obejmowałaby królestwa: węgierskie, czAskie J polskie,
każde z osobnym panującym i wfasną autonomją; potem Serb,j~ o granicach, jakie sobie swoiem męztwem
na polu bitwy wywalczyła; nadto
dołączonoby do niej Stawonję; dalej
Czarnogórę,
powiększoną
o czę ś e
Dalmacii i HcreegoV\ mę. Wszystkie
te prowincje, zorganizowane Jako
księstwa i królest\\a, połączylyby się
wolne, kwitnące i szczęśliwe w wie Jkie, rozległe cesarstwo pod koromł

wosc1 ma bowiem

państwa wystąpić

z trybuny Rady
przer'iwko projek-

towL
Prawica przypuRzuza, M więk·
szość Rady państwa nie zechce „zrobić przykrości" rządowi w osobie
ministra Siczegłowitow1 i dlatego
projekt upadnie.
~ Nowe ogrsnfoxenie. Ko·
misja ot:h'i9,t"wa Rady p11.ństw!t, która rozważa obecnie projekt prawa a
prywatnych zakładach naukowych,
wy kreśliła na wnio1'ek b. ministra oświaty Szwarca, punkt, pozostawiają
cy ziemstwom i miastom praw'l do
otwierania zakładów na.ukowy~h. W niosek Szwarca popierał, między
inn.vmi, wiceminister oświaty, baron
rraube.

.habsburską.

Byłoby to niejako odnowione jut
nie rzymsko-niemieckie cesarstwo,
lecr. słowiańskie, emancypowane od
świata.
Berlina.
Gaiicja polska jest też w tych
marzeniacl1, tern bardziej, że jest na
O Szczyt aensaoji. Jedno z
wskros austro! 1lsJrn. Bułgaria projekt z pism francuskich, pragnąc stwierrozważa: między
carem Ferdynan- dzić, do Jakiego stopnia publiczność
dem a nustrjackim następcą . tronu francuska została • wyszkolona" w zatoczą się jeszcze daleJ układy, o któkresie sensacji przez pras~ brukową,
rych swojego czasu niejasno przebą rozpisało ankietę, ,iakn wiadomość
kiwano, później atoli o nich ucichło. lub tytuł, mogłyby wywołać najwyż
Serbję mobilizacia zaskoczyła wówszą s&nsację wśród publiczności.
czas, .kiedy to najmniej byto potrzebZ odpowiedzi, otrzymanych na
ne, aby siłą osiągła te korzysci, któankietę,
zamieszczają pisma francus·
re same przez się nadat·zyły się. D.Ykie
najciekawszej
oto przykłady: „Ustą·
plomacja na Bałkanie ustawicznie lawiruje i popada z jedne) ostateoznoś pienie z tronu cesarza Wilhelma•,
oi w drugą. To nowe cesarstwo sło „Murzyn prezydentem Stanów Ziedwiańskie, za jednym zam8rłlem zmie- noczonych", „Fallleres zabija siekierą
niłoby polityczne oblicze Europy i portjera pałacu Elizejskiego•, .Zdestosunek wszelkich sojuszów. Pokój rzenie aeroplanu z gwiazdą•.
Próbki. te są wystarczającym dona wschodzie byłby zapewniony. Nowe cesarstwo wywołałoby bezwątpie wodem pomysłowości publiczności
nia wydarzenia, dzięki którym stra- francuskiej.
O Przeciw szpilkom na
ciły by zrrn zenie różne traktaty i nastałyby wielkie zmiany w sojuszach; kapeluszach. Dyrekcja policji w
Berlin i Petersburg, połączone do- Wiedniu wydała zalraz noszenia nietychczas ścisłymi stosunkami dyplo- zabezpieczonych l:!Zpilek u kapeluszy'
matycznymi, znalazłyby "i~ w przA- damskich, pod kari\ 2 do 200 kor._
ciwnych obozach. A w końcu na::;1 ,1 - albo 6 godzin do 14 dni ares~tu.
piłoby epokowe wydarzenie hi1-1t1 •
r 1 Katastrofa kolejowa. Na
ryczne, które dzisiaj wygląda 1esz1. ' nowojorskiej kolei napowietrznej zdena chimerę: sojusz
francusko-au- rzyły się 2 pociągi. Wskutek krótstrjacki, et . oczywiście byłoby rękoi kiego spi<:~ia elektryczności wiele
mią, że A ustrja stanie się państwem wozów O"'arnął -po~ar. Dwoje osóh
ściu•.
zreorganizowanem, jak 'Lyczy sob; , spłonęło, vewna kobieta uległa obłą
Praca nad budową pomnika po- tego austrjacki następca tronu.
kaniu, a 20 pasażerów zostało ciężka
suwała si?, powoli, gdyż Thorwaldporanionych. Po.tar z trudem uga·
son był bardzo za7ęty innemi roboszono.
tami; powtóre model pomnika był
robiony w Rzymie, przewiezienie
WiaDomości - ._..._
więc go do Warszawy przy ówcze- -..-.c.
snych warunkach lokomooji zajfJłO
me mało też czasu i trudu, z wiel.J Amnestja.
Minister sprakiemi też trudnościami spotkało si~
wiedliwości, jak donosi „ Wiecz. Wr. ",
odlanie pomnika. W czasie tej pracy zmarł Aleksander I, i na tron opracował projekt ukazu o złagodze
A Położenie powatne. W
niu, z powodu jubileuszu Dynast)i,
\\Sląpił MikolaJ I.
Petersburgu
daje si~ zauważyć osła
Nowy Cesarz zwrócił uwas-~ na kar za przestępstwa kryminalne i po- bienie życia towarzyskiego wśtód kól
lityczne.
Natomiast
amnestja
ugólna
wystawiony pomnik ks. JózAta 1 wyZwykłe · rauty ' i
ni~ będzie ogłoszona., chociaż proieJct dyplomatycznych.
znaczył 11a Jego umieszczenie inne
uroczyste
przyjęcia
w poselstwach. i
miejsce, mianowicie przed pałacem zakreslony jest szeroko na podobień misjach zagrani0znyd1 w roku bieżą
stwo
Ukazu
z
dnia
24
sierpnia
1905
namiestnikowskim, gdzie obecnie stoi
cym zostały zaniechane.
pomnik Pasldewicza (ukaz z d. 17 roku.
Powściągliwość ta tłómaczy si~
Inni ministrowie podobno zaaprosierpnia 1829).
bowali już projekt obecnej amnestji. niepewnośctą położenia politycznego
W r. 1881 pomnik roz11brano, zło
,.,,, Poddaństwo ros1js ie. w Europie.
żono w paki i wysłano do Modlina.
· 6. Echa epPawy leńskiej.
Specjalna
komisja międzywydziałowa.,
'Pa.m, na dzieilzińcu fortecznym, przePisma donoazą, !Łe mini 'ter Apraw
utworzona
przy
ministenum
spraw
9żał do r. 1840.
wewnętrznych, Makłakow, podobnie
W tym roku przyiechał do Mod- wewnętrznych pod przewodnictwem jak ministrowie sprawiedliwości, handyrektora
departamentu
spraw
ogóllina Cesarz Mi1rnłaj I, a oficeruwle
dlu i wojny, zapatruje sif2 obecnie
którzy przypndkiem odnaleili po- nych, A. Arbuzowa, rozpatruJe pro- ua. wypadki leńslde. 1alro wywołane
jekt
prawa
o
przyjmowaniu
przez
cumnik, wystawili go na dziedzińcu,
dzomców poddaństwa
rosy1skiego . motywami polityczny.mi. Wobec tego
chcąc tym sposobem zwrócić uwagi)
Nowy
projekt
prawa
ró~ni si~ znacz- na posiedzeniu Rady ministrów w dniu
Cesarską.
nie od prawa obecnie obowiązuj~ ao b. m. oczeki wanę Sf\ interesujące
Jednakże pomnik miał być przei doniosłe rozprawy, poświęcone sp~a
topiony, dopiero feldmarszałek Pa- cego.
Dotychczas wszelkie podania o wie senatora Manuchina.
skiewicz wyjednał od Cesarza po6 Dżuma. Pisma rosyjskie ~
przejście
na poddaństwo rosyjskie
Z\Yolenie na zabranie pomnika do
trwogą
notują wiadomość o tem, ze
skierowywane
były
do
ministerjum
Homla.
spraw wewnętrznych, skąd przesyła- zauza dżun1y pomimo 1 energicznego
no je do Rady ministrów, gdzie te przeciwdziałania odditiałów sanitarpodania były rozpatrywnne trzy razv nych w obwodzie kozaków dońskich.
rozszerza się coraz bardziej. Powrocznie i następnie były przed
stają coraz to nowe ogniska zarazy.
wiane do uznania Najwyższego.
Według nowego projektu prawa, 'N guberni! ekaterynosławskiej powszelkie podania bt~dą . rozpatrywane czy11ione już są · prt.ygotowa:nia do
Sarajewski „Hrvatski Dnevnlk" przez ministerjum spraw wcwnętrz spotkania strasznego gościa.
przedrukował z paryskiego „Le Jour- nych w m1arę ich napływaui11.
.
•
!.~ „Znak' ł•ard-Y''· J Minister
nal" .sensacyjny artykuł o nustrjac- ·
- Kobiet adwokatki. Pro- o ' wiaty rozesłał okólnik do średnich
k1m nastP.pcy tronu, FraMiszku Per- jekt ustawodu "·•czy, dotyczący .kobiet zakład.ó\r naukowych, zabraniający
dynandzie, pUra kores pondenta wie- adwokatek, był. ja!{ wiadomo, rozpa- 11auczytiPl on1 przy 1mowania od. uczd cnsJdego, dziP-nniku francuskiego. tr.Y wany j eszcze w grudniu r. z. niów prnc na:risanych beż „znakc
Przytaczamy tutaj 11ajcharaktery- w Radzie p a ń::itwa. Prawica. miała twardego".
styclniejszy ustęp:
zrobić w tej sprawie osobne votum
6 romysły Heliodora. Pi„Franciszek Ferdynand, przeko- separatum.
sma rosy 1sl ie donoszą, jakoby exnany, !te dla jego pa:llstwa nastał
Obe<'nie tego si~ rzekła, nle jak mnich Heliodor zami~rzał zało?y6 nomoµrnnt decydujący, w którym cho- donosi „Ruskoje Słowo", zrzekła się wą sektQ, której zasady będą nastę
dzi o śmierć luh życie, zakreślił so- dlatego, że dowiedziafa się o usposo- pujące: kult rozumu i przyrody, mibie, jako nastQpca tronu, maiący bieniu ministra Szczegłowitowa pod łość braterska bez różnicy narodowśród swyc.h przodków i Karola V, tym wzglQdem. ~1inister sprawiedli- wości, komunizm i wolna miłość!
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„Now. Wr.".
"Nowoje Wremia" we wstępnym artykule dowodzi, że trójprzymierze
. (Niemcy - Austrja - Włochy) dąży
do poP,ziału Turcji. Niemcy przytem
ma1ą zagarnąć lwią część Turcji Azjatyckiej.
"Now. Wr." swoje wywody kończy takim płaczliwym ustępem.
"My zaś hędziemy obojętnymi
widzami wobec zadziwiającep:o rozwoju wypadków, a gdy oni już zakończą swoją robotę, my z ulgą na
sercu powiemy: Chwała Bogu, burza
przeszła i nas nie zaczepiła"._
A tymczasem TurcjQ już dzielą!
b
Zniknięcie kandydata
do tronu perskiego. wczoraj
znikł nagle z Petersburga kandydat
do tronu perskiego ks. Szoa-es-Saltanech. Zniknięcie poprzedziły narady monarchistów perskich
·

Z Litwy i Rusi.
X Swiątynła marjawicka
w Kijowie. Marjawici zwrócili się

do rady miejskiej w Kijowie z proś
bą o udzielenie im placu pod budoWQ świątyni. Miejska komisja gruntowa uznała za rzecz motli wą oddać
marjawitom plao przy ul. Nowo-Zyłwld~j w pobli~u komory celnej.

Wiadomości

kraiowe.

+Na kolei wiedeńskiej.
Ministerjum komunikacji wniosło do
rady n:llnistrów projekt utrzymania
na kolei wiedeńskiej pensji i dodatków osobistych za wysługę lat, zarówno dawniejszym, jak nowym urzQdnikom.
Sanatorjum w Milanów·
ku. Kilku lekarzy zamotniejszych
w Warszawie, wspólnie z paru kapitallstan:ll, zamierzają otworzyć w Milanówku dom zdrowia dla dzieci i
dla młodziety uczącej się w W arszawie, potrzebującej świetego powietrza, a nie mogącej przerywać nauk
dla poratowania zdrowia.
Zakład ten ma być tymczasowo
amieszczony w willi "Botenka", jako
.najodpowiedniejszej na sanatorjum
pod -katdym względem.
+ Nowy teatr polski w
W~~szawie. Z. am~rykańską szybkos~1ą•. bo od kw1~tma do stycznia,
wzmes1011y wspamały gmach nowego
teatru polskiego w Warszawie przy
ul. Karasia, dziś otwiera
sv/e podwoje.
Towarzystwo akcyjne, któremu
zawdzięczamy teatr, powierzyło tę

+
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ARTUR GRUSZECKI.

KANDYDACI.
Mój kochany, służba społe
krajowi jest równie zaszstanowisko profesora, zaś
otarcie jednej łzy sierocie, więcej
znaczy, aniżeli napisanie dzieła naukowego, - patrzał na Klarę.
- Tak jest, pan ma zupełną
~łuszność, - zachwycała się Klara,1 sądzę,. że w Radzie są potrzeoni taoy ludzie i z takiem sercem jak pan
Milcer.
'
- No, zapewne, - mówił znieehęcony 'rarski, bolały go bowiem
pochwały Klary oddawane Milcero>\'i,
- tylko, że w Radzie powinni zasiatlać. lud7:i~, z~ający się na gospodarstwie m1e1sk1em, na finansach na
technicznych sprawach, a nie l~icy.
- Weźże spis radców, i ilu ZDJłJ
dziesz specjalistów tych działów, o
których wspomniałeś.
Zresztą my
v.:prowndzimy nowych ludzi, no~e
-

czeństwu i
czytną jak

siły.

-- Któż to jest „my"'?
- Moje stronnictwo, do któr1•
należ~, konserwatywne.
- Ach, więc ty z nimi idziesz'?
- uśmiechnął się ironicznie,- wy brałeś sobie silniejszych, zawsze to bezpieczniej i pewniej.
- Zawsze należałem do tego
stronnictwa i będ~ nale~ał, bo to są

l\UH.Jł!]l{ ŁODZKl

placówkę artystyczną

d-rowi fil. A.
Szyfmanowi na lat 10. Teatr ten postawiono odrazu na poziomie Dajwyżsżym najpierwszych teatrów europejskich Reinhardta i Stanisławskiego. - A więc przedewszystkiem w urządzeniu sceny zastosowano ostatnie wyniki techniki. Scena
jest obrotowa, składa się z tarczy okrągłei, na żelaznem
rusztowaniu,
kręcącem się na osi za pomocą elektrycznego napędu, co pozwala na
jednoczesne urządzanie kilku obrazów i przesuwanie ich w ciągu kilku
sekund. Tak naprz. Irydion, którym
nowy teatr polski zaczyna swą dzia_łalność, dany będzie w l4 obrazach,
a dwuch tylko an~r3:ktach.
.
Regulat~ry s.wietlne poz~al'.l-Ją
na wyko~arne . takich efektów, Jaloch
dotąd me 0~1ągła. ża.dna scena w
Polsce. - Widowma Jest szczytem
wygody i komfortu. Miejsc bocznych
niema w nim wcale. - Najtańsze, 40
Kopiejkowe miejsca zaopatrzone w
wygodne fotele i tak je wszystkie umieszczono, że z ostatniego nawet
widać całą scenę. Szerokie kurytarze,
ogromna ilość wyjść, zastosowanie
wszystkich środków ratunkowych,
kurtyna telazna i szereg drzwi teJaznyc.h zabezpiecza zupełnie publiczność od niebezpieczeństwa potaru. Pierwszorzędne siły artystyczne personelu, wśród których dość wymienić:

Przybyłko-Potocką,

Wysocką,

-
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Listek, niesiony wiatru powiewem,
Stawiał się hardo.
- Phil - rzekł do orła z dumą i po[gardą Jestem ci równy,
Cllociem nie ptaldeml
„Jakto"~ - zapytał. - Nie wybuchaj
[gnirwem,
To jest punkt główny:
Bez skrzydeł lecę ja powietrznym
[szlakiem.
Rozśmiał się orzeł: Lecisz z wiatrem,

„Przet;ląd

Pożarniczy"

znajdować

c:;ię w ręku wszystkich
jednostek, bącrź mających łączność ze
strażami, bądź tet wogóle do
pracy
pozytywnej na prowincji poczuwają
cych się. Redakcja „Przeglądu Po-

żarnicze go"

zostaje P"d ogólnym kiep. Bolesława Chomicza,
dział zaś techniczny pisma prowadzi
p. inż. J. Tuliszkowski, instruktor
Centr. Tow. Rolniczego, do spraw pożarnictwa i budownictwa ogniotrwa-

runkiem

łego.

Adres Adm. i Red. „Przeglądu
PożarniczPgo", Warszawa, Krakowskie
Przedmieście nr. 7.
Numera okazowe gratis.

[chłystku,

A teraz w przeciwną stronę
Poprobuj za mną-mój listku"
Rzekł i poleciał, a liściem wiatr miota
Na wsze strony, gdzie tylko bierze go
[ochota,
Na 18-te z rzędu przedstawienie
Przycichł wreszcie i rzucił liść na jadla Prenumeratorów n<\szych, które
[ki eś śmiecie, odbędzie si~ w teatrze Popularnym
Zagrzązł w nich wszystek
dz i i,
Biedny listek.

przeDstawienia Dla naszych
prenumeratorów.

o,

Heż takich iistkó~ jest ~a Świecie?
Aar.

Z prasy.

we

środę

29

stycznia,

wybraliśmy dwa nader
wory, a mianowicie:

zaojmujące

ut-

Wesoły Dzień ~apoleona
i

Krysińską,
_ Świat w 4 numerze obok
1Jo71aparłego.
Słubicką, Czamecką, Węgrzynów kilku artykułów społecznych, da ie \V obydwóch tych utworach wystąpi
Maksymiljana i Józefa, Zelwerowicza, cały szereg prac, związanych z chwi- gościnnie artysta teatru KrakowskieSosnows.kiego, Junoszę, Grabowskie- lą bieżącą.
go, p. Józef Popławski, który jest
go, Weycherta, Szoberta, LeszczyńWybitne miejsce zaimuje Lwów niezrównanym tak w roli Napoleona,
skiego, Senczewskiego, zapewnia tea- i jego instytucje kulturalne: .J·ak „Ga- jakoteż w roli szpiega.
trowi sukces. - Repertuar nowego
teatru polskiego składać się będzie z lerja Nandona" z licznemi ilustracjaZe wzgl~du na udział gościa
dramatu i komedji. _ Po Irydionie, mi: „Dwie rozmowy o teatrze Jwow- Krakowskiego, zmuszeni jesteśmy ce.
d
skim i o nowo obsadzonych katektóry zarnauguruje sezon, pój zie no- drach wszechnicy lwowskiej. Palej, ny biletów na to przedstawienie cokolwiek podnieść, a mianowicie:
wa komedja napisana przez Adolfa
d ·
l't
k' .
·
b ki
Nowaczyńskiego „Nowe Ateny" osnu- w zia1e i. era~ I~. poezJe ser .s ~'
Loże po rb. 2 kop. 20.
ta na tle stosunków galicyJsJdch.
no~ela „:ęhzna i ~z~cz. ~ „Na7starKrzesła w 1, 2 i 3 • • 75 kop.
, . szeJ koleJce podmieJskieJ" Wł. Pe„
4, 5, 6 i 7 • 60 "
.Nap~d. ;Na kupców K~as- rzyńskiego pełna humoru i satyry.
mewskiego 1 Frieda pod Wodz1sła•
„
8, 9, 10, 11 i 12 50 „
wiem w Kieleckiem napadł bandyta.
- ,„Przegląd Po~arn1czy~.
"
13, 14 i 15 • 45 „
Pod gro·ź bą rewolweru Kwaśniewski Nasze lrnzne. st~~że ogmowe ochotm"
16, 17 i 18 . 87 "
oddał bandycie 300 rb. a Fried rb cze na prowmcJI zyskały w "Pzeglą„
pozostałe • . . 32 „
175.
'
· dzie Pożarniczym", pożądany organ
boczne bliższe . 48 „
„
...;.. Zamach. W urzędzie pocz- fachowy, na należ;ytym poziomie zadalsze . . • • 40 „
„
towym w Siedlcach wydarzył się wy- ~odowym postawiony. Na urozmanajdalsze . • • 32 "
"
padek, który, na szczęście nie skoń- 1~oną treść nr.. 2 tego ~ożyt~cznego
Balkon 1 rzędu . • • 42 "
czył się tragicznie. Jeden z urzędni- P!~ma s~ład~ się obok w1el~ 1llustra„
2 i 3 • • • • 37 "
ków pr7.yszedł na dyżur w stanie CJl rówmeż I cały . szereg fachowych "4i5 .••
30"
nietrzeźwym. Kiedy jego zwierzchnik a~tyk.uł~w, o?razu1ących stan, orga- ·
"
6, 7 i 8 • • • 25 "
zrobił mu z tej racji uwagę, urzęd- mzacJę I ż;ycrn wewnętrzne naszych
Galerja numerowana . . 25 „
nik ów pobiegł do kuchni, przyniósł straży ogm.owycb.
.
„
nienumerowana. 15· „
duży nóż kuchenny, którym usiłował
. Pożarmct"".o, otaczane osobhwszą
Szatnia i programy bezpłatnie.
poderżnąć gardło swemu zwierzohni- opieką ~ kraJach ~ulturalnych na
Bilety, za okazaniem kwitu z o,
kowi. Na szczęście, skończyło się Z~chodzte, u n.as _zas . dotychc~as za- płaconej prenumeraty, nabywać moż
tylko na okaleczeniu powierzchow- medbane, .zna1d_z1e, .me wątp1mJ'.', w
nem szyi i poważniejszych ranach „Przeglądzrn Pozarmczym" nalezytą na w administracji pisma naszego.
palców u rąk. Sprawcę zamachu o- spójnię za~odową.
Dzi~ki niz~iej
sadzono w areszcie.
prenumeracie, wynoszące] roczme z
przesłaniem rb. 3, dla straty zaś ogniowych i ich członków rb. 2. 50,
Duninównę, Dulębiankę,

.Szpieg

. +

•••

ludzie ładu, porządku i etyki opartej pierwsza burza rozproszy i zniszczy tylko ów duch niech ~yje swojem
na niezachwianych zasadach religji i ich bez rozumnego przewodnictwa życiem, a ciało swojem.
Kościoła.
pasterza.
- A jeśli los skazuje ich na
- Hm ... dawniej należałeś do
- Porównanie twoje może dow- spółżycie'?- spytał Milcer półgłosem.
czerwonych. Pamiętasz, jak pioruno- cipne, - zawołał Tarski, podniecony
- Można skazywać niewolników,
wałeś na zacofanych bigotów i kle- śmiechem Klary, - aJe nic nie ma ale nie wolnych, - podniosła głow~ i
rykał9w, drwiłeś z. bałw'ochwalstwa wspólnego z istotą rzeczy. Dość ma- spojrzała śmiało przed siebie.
obrazów, .herbów, tyt_ułów'?
my tych rządów jaśnie wielmożnych,
. - O cz~m właściwie mówicie'? -:- Nrn prz;rpomrnam sobie do- którzy myślą że zaszczyt nam robią wmi~szała. się mat ka. .
.
!dadme, - mówił z na.mysłem,-może kandydując do naszeJ Rady, lub na
. r~rs~1: V'! któr Y1!1, JUŻ tkwiła po1 tak było.
Zapewne przeczytałem naszych posłów.
Zobaczysz
jak . de7rzl!woso I zazdrosc, rzekł z goryjakąś książkę i pod jej wpływem na- _prędko skończą się ich rządy. '
czą:
plotłem głupstw.
Jednak dziś mam
.
.
.
. .
- To, proszę pani, rozmowa
Już ustal une j skrystalizowane prze. - DaruJą mi. parne,.- zwróc.ił ~Ję symboliczna d wuch dusz pokrewnych,
konania religijne i społeczne, i od Milcer do Klary 1 ~atki,-,~y:azem.e, na której my, ludzie z krwi i z ciała
nich nie odstąpię.
któr~go l?-ŻY.Ję, ale te pog!ózki two1e, nie rozumiemy się wcale.„ to jednak
- A 7esteś pewny wyboru'?
t? k.iwam? palcem w b~oie, .- śmiał potrwa tylko do pewnego czasu.
~ię 1• qn ~ Klara, - z JeclneJ strony
- Cieszy mnie ta niezwykła do- Dlnczego pytasz'?
- O ile wiem, stronnictwo de- rntehgen.cJa, ~ozu~ stanu, bogactwo, myślność pana,-zadrwiła Klara.
mokratyczne przygotowuje się do wy- k~l~ura 1 zna1omosć !zeczy, a ~ ~r~- Jesteś Stanisławie na fałszy·
borów i walka będzie zacięta.
gie.J ~łum przekupmów~ rzemi.~~lm~ wej drodze.-łagodził Milcer odezwa·
- Mój kochany, to porywanie ków 1 . pr~epraszam za "yraz, I. 0.żneJ nie się Klary,- te kilka frazesów zasię z motyką na słońce,-usmiechnął hołoty, w~ęc. które ~ ty.c~ stro~mctw mienionych z pani:\, są tylko uzupeł
się,-rny mamy za sobą wszystkie ~a rządzić ~ p~zev.odztć .. „ "i~ _pa- nieniem dawniejszej rozmowy.
władze rządowe i autonomiczne. '11.~ Dl, - zwrócił się do Klary z us~rne-:- O czem'?-spytał 1iodejrzliwie.
garstka malkontentów rozwydrzonych eh.e m ~nae:zącym,- pod~hne wyp~dk~
- Rozmawialiśmy o tajemnej
utonie jak kropla w morzu.
zdarza1ą się także pomię~zy l~dzm.t, władzy Indji, o kamie, czyli duszy
- No, no, zobaczymy, i radzę ~ Je~ne) strony duch_ lot~~'. 0.gromme astralnej o atmie, to jest o duchu.
ci liczyć się ze stronnictwem demo- rntell~entny, s.ubtelny: Wi~z.hwy, a .z Jagowie :.idyiscy i:l.oprowadzają do
kratycznem, lub jeśli chcesz, mie- drugie.] materia ludzl,a, cięzka, lem- tego, że t:i<1 ło staje się im najzupeł4
szczańskiem, bo uprzykrzyło się im w.a, pogrążona w zrn~~łowem ~żywa- niei posłuszne, mogą je znieczulić,
panowanie lrnnserwaty?tów.
mu. Czy .rno~e tu Z~JS~ pyta~ie, kt~ wstrzy1_Ila6 oddycha~ie, dać się po- Uprzykrzyło się~! to dosko- ma. !ządzić 1 pan o\\ ać.
Jal" pam grzebac na czas długi, a potem wrónałel-śmiał się wesoło, - a któż bę- mysli'?
.
cić do życia, bo nad niem panuie kadzie rządził tym tłumem'? Darui, ale
Kl.a ra lecmtko prz;ybla.dła, zawa- ma i atma. Mówiłem z panią o. tem
to wygląda na rewoluc · ę owiec i ba- hala się, wreszcie pomedziała stano- doskonaleniu duszy i ducha, a. przed
ranów pr7.eciw pastucl1om i psom. wczym tonem:
chwilą r.robiłem aluzj~ do teJ rozPowinni zrozumieć, że pierwszy lepMojem zdaniem o jakiemś mowy.
szy wilk rozpedzi ich i wyłowi, a J'Zj\dzeviu i 'Pann~11ni11 r1ienu1 mowy.
(D. e. n.).
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----------------------------------------towi i Czaikowskiemu.

·Z saJi ubrud,

le zgrom. majstró
skich.
W czorai,

słalar•

o godz. 2 po południu,

•w lokalu przy ul. MikolajewskiAj M 40,
odliyło się

ogólne roczne zebranie
Zgromadzenia majstrów stolarskich. Zebra1,ie odbyło się pod
przewodnict\\ em p. Hocbeńskiego,
starszego cechu p. Stanisława Kuz1 .
towioza, oraz przy udziale 61 człon
ków;
sekretarzem był podstarszy
Zgromadzenia, p. Ernest Gltlckermann.
Na zebraniu zapisano a uczniów,
wypisano na czeladzi 10, oraz 2 na
ruaistrów: Ji,ranciszka Bittnera i St.
członków

•

Lernńskiego.
Następnie

.•

·----·
•

Posiedzenie
komisji przy v.ydziale do spraw
ziemskich w Petersburgu, skargę obywateli Bałut odrzuciło, po zosta\\ iając
skarżącym drogę kasa ... :' do enatu.
-= (~) Rewizja 11.1~ :.arni. I ,
misja sa11itarna zwieu.t.:!Ja w cią g u
Jwuch dni ostatnfoh wszystlde masarni o i sJdepy rzeźnicze w obrębie
6 cyrkułu pOJicyjnego . Z liczby 51
zakladt' w
sJdepów mas::irskic11 75
proc. zna'• ·a uo w zupełn,ym porz<\dku, 8 z... .::.~ady masarskie pvlecono
zamknąć, " właści cielom pozostałych
~klepów j 11111.sarni polecono w możli·
wie najkrótHzym czasie usurrąć pewne nieporZ'ądJd oraz urządzić rezerwuary i lodownfo.
ł{ewizii dokonano
na zasadzie
po"'tanowief1 obowiązujących guber~atora
piotrkowsJurgo.
W tych
drnacłl dolrnnaua będzie rewizja sJdepów rzefoiczych i za.kiadów masarskic11 w obrebie II IV 1 V cyrkułów
'
'
·
= (s) Wąbeo sz. a~latyny.
Zarzą.d szku_ly_ hanrUuweJ Kupiech\ a
łódzloego (Dzielna 68) rozesłał do
. k' . d
..
'ó . .
. .
opie I omowe) uczm w nast~puincą
odezwę.
tanui·!\ce1·
w mieście
e. „ Wobec
. .
·i •
.
.
p1demj1 szkar atyny i u1awrnonych vv
szkole 8 wyradków choroby tej pomiędzy ucrniami różnyrh klas, Zar~ąd Szkoły pr~yszed~ ao. prz.ekona~
ma, że, aeikolwiek ep11lem1a nte tJ{Wl
w samym gcrnchu, to jednakże, celem przec:Qc.ia szerzenia si~ jej, należy zaw1e~1ć wykłady w szkole do
d. 11 lutego włącznie.
·
Za~via~amiając o powyższem postano\\1emu, Szkoła zaleca Opiece
Domowej przestrzeganie do czasu
wznowienia wykładów następujących
:przepisów sanitarnych:
1) Nie wolno uczniom wznjemnie

H 22.

28 stycznfa 1918 r.

-----------------------------------....:..~~.:...-strai• mieszkańca gminy Zeromin, pow.
kilku dniami, Jódzkiego, Franciszka Bogusiaka, za

= (?) Aresztowanie

kujących.
Przed
Jak JUŻ donosiliśmy, zastrajkowali
pracowniny zakładu krawieckiego S.
Rogoz i ńskiego. Nast.ęp•H~go dnia policia aresztowała straj kujących w liczbie 20 i osadziła kh w areszcie.
Wczoraj przed południem przeprowndzono nresztov.. anych do aresztu pr.z,v \\·ydziale ślfldczym, gdzie byli
przesłuchani.
Krewni aresztowan~·ch

udali się
wczoraj <lo ich vracodawcy z prośbą
o uwolnie1iie areRzto\\anych, na simtek czego p. R. zwrócił się z taką
samą prośbą do lrnmisarza policji,
który wy1aśnił, .że aresztowani uwolnieni będą \.\ówczas dopiero, gdy zobowiąźą si~ do odrobienia obowiązkowych dwucn tygodni.

Wypadki
o

:

nielegalne ut rzymywanie broni, na 50
rb. kary.
(z) Gubernator piotrkowski
skazał administracyjnie: właścicieli
domów w Radogoszczu JakóbaBrand·
ta ·i Pinkusa Grynbauma, oraz rząd·
cę domu w tejże mieiscowoścJ, Jan.
kia Gutmana, zą Illeprzestrzeganie
przepisów meldunkowych - na za.
płacenie po 15 rb. kary; mieszkańca
Radogoszc1„ ., Wilhelma Pinkowskie.
go, za nie tegalne utrz~· mywanie bro·
ni - na zapłacenie 100 rb. Jrnry.
- (k tewizja &'klepów w
Aleksanr.!„owłe. Naczelnik straży z1emsk!ej powiatu łódzkiego kapitan Bajkiewicz przyb~ł wczoraj do
Aleksandrowa, gdzie w towarzystwie
przedstawicieli policji miejscowej i
członków komisji sanitarnei zwie·
dz ił wszystkie cukiernie, piekarnie,
sklepy spożywcze, zakłady fryzjerskie, itp.
p
· „ t ~ t · d
r7.y rew1z11 e.1 s wier zono szereg_ wykroczeń przeciw przepisom
samtarnym.
W ki1ku sklepach znaleziono fał

. (a) Areszt\lw n i e złodziei.
P?llc;a w Radogoszczu .aresztowala
k1llrn członl~ów operuiące1 tam bandy zlodzie1s1dej, u których z11aleziono kradzione rzeczy,
minnO\\icie:
Antouiep;u Helh'iskiego Wolfa Ma jetH'
S
·t ' · J k K
czy 1rn, ersza zwa1 za I os a rajera
„.
'
. ·Aresztowano równ iet 'Pozostają- szywe w.agi.
.
'ł
, f
stw1erdz1
.te
.
1eszcyc h bez o k res.1onego zn·;"""c1.a Im
·Rew1z1a
J J ób
G · a również,
t
j
kania· Józefa Szlakowsidego i Józefa ryz1er
ar
ra1man .u rzytnu. e
B
·1•
swó) z~kład bez .zezwolenia wład~y.
asza(p)· Wstrząśnienie mózgu. . . Wrnn_ych pom.ągnięto do opow1eNa rogu Długiej I Annrzeia spadł z dzialnośc1 sądoweJ.
•
, resor ki woźnica Le) bus Haber i ulerrł . . . (r) Pożar fali„yk1. Wc'/.<>4
rawdo odobnie wstrzf\śnieniu mó~- ra1 ~viecz., zawez~ano łódzką strat
~u. o/wieziono go d;· mieszkania na ogn!ową ochotmczą do Ozorkowa,
ul. Podrzeczną.
gdzie wybuchnął pożar w pr:?,;ędzalni
.
= ( ) 5 mobó" 5 t
p
M. Rozena, na terytorjum fabryczul. ZagaJ~iko:.ej nr. J7 ~:;r Kr:~ nem br.. I~rysze~. Gdy ~traż przy_~y
czyk lat 27 w celu· samobójczvm ła na mie1sce pożaru me. mogło .1uł
otrui' się spi'rvtusem denaturownnym być mowy o uratowamu gmachu,
W stanie groŻnym Pogotowie ~dwio~ w.obec czego akc.1ę rat~nkow~ og:azło des erata do sz itala Aleksandra mczono do zabezpieczenia s~s1edmch
= .P(p) Bójki~ Przy ul Fran~ budynków,, a przedews,;ystk1em obj~
si~ odwiedzać.
ciszkańskie· nr 62 Feliks. D~jblera- tego 1ut ogniem młyna parowego.
2) Nie nalety uczni.om I!ozwalać ła, mularz, Jlat ·28, ~ bójce po· pijaneStraty wynoszą około 10,000 rb.
chodzić na zabawy, zebrania towa- mu uderzony kijem otrzymał ran~
rzyskie, zbioro~e l~kcje tańc~ i t: p., głowy.
'
by wo~óle umkalt zetknięcia s1~ z
- Takiemut wypadkowi, rów·
kolegami:
.
niet podczas bójki uległ przy ul.
= (.) Zabawa dziecięca. •
8) Nie nalety pozwalać uczmom Marysińskiej nr 62 robotnik ~t :
W piątek, 31 b. m., o godzinie 8 I
na pożyczanie ~obie wzajem:nJe ksią- sław FWpiak, l;t 24.
'
tek do. czytania, podręczmków, ze= (p) z głodu. Przy ul. Ce- pót po południu, w „małej sa.lJ• ho·
. szytów 1 t. P··
·
. - gielniamii nr. 32, uległ zupełnemu telu Manteufla, odbędzie się zabawa
. 4) O kaMym wypadku zapadmę- . wyczerpaniu sił z głoilu Achmed Ko- dziecięca, zorganizowana. staraniem
=-- (f) RewizJ·e cukierni i ma- ci.a uczma. na szkarlatyn~ ~ale~y rymew, lat 28, pozostaiący bez zaję- szkoły -przygotowawcze.) p. Jadwigi
Zawadzldei.
mez\\łoczm~ poc~tą, lub telefomczmr> cia i mieszkania.
Marsz, polonez, deklamacja., soe„
sarni.
Wczoraj nad wieczorem, Szkol~ zawrndomić. .
= (p) r~ejechanie. Przy
:policmajster Łodzi dokonał ogl~dzin
Po~atem Dyrekc7a Szkoły uważa ul. Piotrkowskiej nr. 10, doro~Jm ny z „Jasełek" Konopnickiej, gry i
cukierni i 'masarni ~yd. Białkina, Gric- za korneczne zaznaczyć, te na prze- przejechała technika Samuela Sonen- żywe obrazy - złotą się na całość
haendlera, Disz.kina, Rosenber~a, re- ciąg dni dwunastu zawieszone zosta- berga lat 22 • s ul~gł ogólnemu po- wieczoru.
staurarji jarskiej „Vegeta" i rnnych. ją wykłady, nie zaś zajęcia domowe tłuoz;niu.
'
Dochód przeznaczony na ochroOgl~dziny dały wyni.k zadawalający, uczuia. . .
.
.
zamle?scowa. ni) przy ulicy Ciemnej.
jeno policmajster kazał usunąć zaUczniowie n& czas zawieszema
• • a
{r) Z „Liry". Zapowiedzia·
słony w oknach, aby f'unkcjonarjusze wylcładów mają wyznaczone przez
= Ck). Zam. n1ęc1e ot?hronek. ny ,...'ieczór
towarzyski, ~óry z popolicji mogli widzieć z ulicy, co si~ Szkoł~ roboty domowe i te w ciągu Naczelnik powiatu ~ódzkiego ~?zc wodów od zarządu Tow. niezaletnych
dzieje wewnątrz.
tego czasu stopniowo codziennie po· słał ~o urzędów gmmnyc~ po\\ 1atu w ubiegłą niedziel~ odbyć · się nie
(s) Ciągnienie I klasy 2u0 winny być przez uczniów odrabiane. łód_zkrngo, or~z do ~a~istratu m. mógł, dbędzie sif} w sobot~ nadloterji klasvcznej Królestwa Polskie- ,
Pocz1\teJ<: lekcji dnia 12 lutego". Z~1erz.a okólmk, ~ocą ktorego n~k~- chodzącą dnia 1 lutego, pod nazwą
_ ('>)F b
k k
.
zu1e się natycł1miastowe zamkmęme
g o odbywa'ć si~ b~dzie 7 i s lute'go
.- '.. a ry a . oop racyJna. ochronek dziennych dla dzieci, znło 11 Zakończenie karnawału", - w loka·
o godzinie 10 rano.
K!lku_n.astu robotrnkó.w fabryk c~- żonych w powiecie przez „Związek lu Tow. przy ul. Piotrkowskiej nr.
(r) Ze
tow. pracow,BI• ~1errn.czy~b, po~?sta1ąoych ob?cnJe katolicki". Rozporzl\dzenie to ZO$ta- 91. Odpowiednio ułożony program
ków handlowych.
W lokalu ::.kutk1em st~gnaCJl ~rzemysłowe1 bez ło wywołane decyzją ministra spraw. złoż,y interesuiąc~ całość · artystycz.
Stow. pracowników handlowych, przy p~acy. p~dJ~ło proJ.ekt urządz~nl~ wewnętrznych, który odpowiedziat ną. Po wyczerpaniu programu nastą
ul. Spacerowej nr. 21, odbędzie się \\ spóln.em1 .srodk~w1 k~operacyJneJ odmownie na. probb~ głó'wnego komi- pi zab WI\ taneczna.
Program rozpocznie drutyna śpie
w pil\tek, dnia 81 b. m., o godz. 9 fabrylu. cuk1erkó\'i: ~{ap1tał zalrłado: tetu „Związku Jrntolickie'&o„ w sprawiecz., pierwszy odczyt dr. Maliniaka v.y DO\\ ego ;r:z.eds1ęb1or~:'~'a wy~os1 wie uz;upelmenia ustawy związku wacza „Liry", pod dyr. prof. T. Jo„O jstocie prawa".
1500~. rb. l 1ęotu robotmtow, któr~m odpowiednim paragrafem, upoważnia- teyki, o godz. 9 wiGt'7. .
=- (r) Z Tow „P1·~yszlo66".
"':: (r) Ze Sto w. nauc:ycieli. po" 1erzo?o .prace. przedst.ępne pi zy ją cym Zwiazek do otwierania ochro·
Dziś o godz. s m. 15 ń'ieczurem, w urządzemu fabrykJ, zwrómło się już nek
·
Członek 'row. abstynentów „Przysz·
lokalu Stow. nauczycieli chrześcjan, z prośbą odnośną do gubernatora
•_ (x) owe kółko rolnicze. łość", p. Zak urządza w sobot~ dnia
przy ul. Konstantynowskie i nr. 5, od- piotrlwwskiego.
Zarząd „Tow. Zjednoczonych ziemin- 1 lutego w sali przy ul. Pasat Szulbt;dzie się posiedzenie sekcji mate= ·(f) t:..kutki kryzysu. Ad- uel{" zorganizował we wsi Grabina ca ur. 2, wieczornic~ z bardzo uroz..
mat;y cznej, jutro zaś, równieź o g. B tninistracja tkalni mechamoznej pod Wola, w pow. łódzkim, kółko rolni- mniconym programem artystyc:rnym.
wieczorem, posiedzenie sel<cji peda·· 11.rmą „Gil i Mazo"', przy ulicy Cegieł- c~e. Na czele zarządu instytucji stanęli: Dochód z zabawy przeznaczono na
gogiczneJ, puświęcone łlistorji wy. nianej M 68, wydaliła li> robotników p. Helena Kopańska z majątku Kru- zasilenie funduszów Tow. .Przyszc11 owania " w pierwszej połowie XIX z powodu braku pracy.
szew, gminy Zeromin i p. \Vładysław łość".
wieku.
Skutki kryzysu widać na każ· Łempicki, z Gra bin ei Woli.
-- (k)
prawie rzeźni ba· dym kroku. Wojażerowie przy.jeż(x) · ebranie majstrów
łuckiej.
Władze odministracyjne d~.ający do Łodzi z towarami galan- tkackich w Zgterzu. Onegdaj,
j
. otrzymn1y oncgdaJ Lla ogłoszenia teryjnymi i perfumerją skarżą się JJa w lokalu starszego zgromadzenia, p.
kop • ę ostatecznej dec~· z1i lrnmisji do brak
zamówień i niewypłacaluość Bernekera, przy ul. Sredniej, wobecTeatr Polski (Cegiolni:lntt 68).
spraw wfościańskich \\ guberniact1 tutejszych firm, które miast gotówki, naści prezydenta rn. Zgierza p. BorZ kancelarji teatru komunikujł\
Jiról.e 8twa Polski.ego, przy wydz .nle dają im nowe weksle. .
tnowsldego, odbyła SJQ roczne ogólne
rolmctwa w Petersburgu, w spravde
(r) Z Tow
Krzewienia zebranie członków zgromadzenia maj- nam, co następuje:
Dziś, po cenach zniżonych, wy5Jrnrgi ob~»rnteli liahwldch: WiJJiel- Oświaty. W niedzielę, dnia 2 lu- strów tkackich, na którem rozpatrzoma Kramera, F:erdn!an 1 a Bischernera tego, o godzinie 4 po połudnrn, w Jo- no i zaakceptowano sprawozdanie b rna komerlja „Stefana Kiedrzyń
skiego pt. „Gra serc" .
. i rnnycb, którz;\= irnwżyli · protest J;;alu przy ulicy .Mikołaic:wskiej M 11 kasowe za rok ubiegły.
- Niezwykle pit:; lma, owianA
przec1wlw uch\\ ale pu!' edzenia piotr- dr. Mieczysław Kaufman wygłosi odWedlug tego sprawozdania od 1
. kowskiei komisji p;ub. z dnia 28 czyt ilustrowany obrazami niknące- stycznia rolm Hl12 do tegoż dnia r. cza rem poezji sztuka Piotra Wolffa
Mt;y~znia 1910 roku. Komis Ja unie- nu pod tytułem „Tajemnicze wlasno- b. zgromadzenie miało dochodu 4,401 „Wiek miłośri" wej izie jutro na re·
••ażniła "'" tern posiedzeniu uchwały ści krwi".
rb. 16 kop., wydatków. żaś 3,903 rb. pertuar teatru Polskiego i pozostanit'
2ebrań Pł·()rnadzJdch obywateli z oBilety wejścia od 10 do 50 kop.; 16 lwp. Na rachunek roku bieżącego jego ozdobą.
Próba generalna odbyła się dziś
sady tab1 ,·,·znej tla:ut~' N°owe, kolonji dla członl{ÓW 5 kop.
puzoątało w Jrnsie 498 rb.
Błtłut;v l\,.we, wsi Hamty Stare i
_. (z) Zmi2ny w dqcho„
Z dalszego ciągu · sprawozdania w godzina.eh rannych i wypadła. do.kolonii Zutardź, z 01 1. a 27 grudnia wiei, słuwae. .1'. adetntow) w1Jrnr1usz widać, iż zgromadze11ie posiada lrnp,i- skonale .
Panie: Gromnicka, Smochowska,
. 1909 roloi. m~1 t:llt .ktułTCh bałucka pa rat il Clio-ny J{s. Stti.ni:;;1aw R,1' bus, talu, ulokowanego w zgierslti.em Tow.
Bachnefówna, Dobrowolska, oraz pp.:
rzeźnia gron1adzk l\
bJ· 1a odtlana w przernosiony został na takież stano- ' J{redytowem 6,767 rb.
.
·
i Wiślański,
długderrr.inową <lzierżawę obecn:vm w1sJrn do "Ę>arałj1 św. StanisJawa. Kost(x) · ary a ministracy · • Orliński, Rydzewski
dzierża\\ com: Makiewiczowi, Ziber- ki w Lodz1.
ne. Gubemator piotr1'owski skazał znajdą pole do popisu w znakomitej
p. Bocheński odczytał
sprawozdanie z działalności Zgrom.
za rok ubiegły.
Do 1 stycznia 1012 ro.ku znajdowało się w Jrnsie 1041 rb. 92 kop., z
1912 roku wpłynęło .do kasy z wpisów uczniowskich, składek przy wypisaniu na -czeladników, oraz ma1strów,
za dyplomy, składek na dobroczynność i składek członkowskich 994 rb.
BO kop.; Rkładek na JJOW'\ chorągiew
cechową zebrano 189 rb., ogólem dochody za rok ub•f>gł~ przyniosły
2226 rb. 22 kop. Wydatki: na kc
morne, materjały piśmienne, wsrRrcia pog1·zebowe, zapomogi dla człon
ków, na nową chora,giew i inne, wyniosły ogółem 749 rb. 80 kop.; ' pozostało w kasie na rok bletący 1476 rb.
42 kol'I.
.
Sl'rawozdanifl kasowe przyjęto
.Jed1.omyślnie, poczem przy:;.tf\piono
do obrad nad urządzeniem przypada,iącej w tym roku uroczystoścJ 86 lat,
jubileuszu istnieniaZgromadzenia.Spraw~ t~ przelra.zano specjalnemu komitetowi.
Składek zebrano na posiędzeniu
18~ rb. Posiedzenie znmknięto o godz.
10 wiecz.
(k)

llozryw i I zabawy.

Kronika.

-e sceny estrady•

.„

_ _,.._._2_8_.- - - - - - - - - - - - - - ·NOWY KUR.TER ŁÓDZKI - .29 !tycznia 1918 r.

tej sztuce, która niedawno odniosła
wielki sukces na wszystkim scenach
europejskich.
Sprzeda~ biletów idzie bardzo
raźno, co iest wróżbą, ~e czwartkowa
premjera odniesi.e sukces nie tylko
artystyczny, . lecz i materjalny.
- Na1blizszą nowością będzie
cryginalna komedja Bolesława :Gor~
czyflskiego „Poeci się zenią", następ
nie zaś ukMe się- nigdzie u nas niegrana tragedja Adania Asnyka p. t.
„Kiejstut", któ~ dyrekcja wyposaża
_w bogate stylowe dekoracje i kostjumy.

o zabójstwo, Tomasza Owczarka. - nia ·g ubernatora mińskiego jednocze- wszystkiem, Bethmanowi Ilollwegolff.
o kradzież, Marjana Kowalskiego - snje z odpo~iedzią na to redakcji .•• W setmi& pruskim Bethman Hollweg
-0 . roztrwonienie towaru wartości 2090
Skazanie ini, komunikaojlo1 • miał wiQkszość i pie ~otrzebow~łi si~
rb., Herszla Finkelszteintł. - o -kra- ,
P,ETĘRSBURG, 28 stycznia. lzr ~bł.wie.ó klf)ski, zaś wobec 100, t,~ ~.
dzież.
·
ba sądowa; skazała naczelnika dyr
3) St-b m.: Antoniego Szmai stansu szos w okręgu petersburskim socjalistów .i post~powoów interptfiao napad bandycki, Jana Olczyka .......... inżyniera komunikacji Zalesklego ·na eja mo~e zadać rządowi druzgocz~<H\
o napad, Stanisława Klimaszewskie- dwa lata twierdzy za. fałszerstwa.
kl~k~; wprawdzie Bethman Hollweg
go - o u~ywanie fałszywych wag,
Zatwierdzenie w~roku„
mo~e nie odpowiedzieć na interpela„
Antoniego Centa --. o podstępna banPETERSBURG, 28 stycznia. se„ eję, lecz wiele mu to- nie pomor2le, w
kructwo, Herszona J oskowiQza - o nat tządząoy zatwierdził wyrok mos'l"
istocie, .klęska, byłaby jeszcze wieku~ywanie fałszywych wag. '
k'
,y. · • · b
d
;
k
·
· 4) 1 lutego: Stanisława Gutkow- iewsĄie.J IZ Y są owe• s azu,Jącr szą, a. jeżeli centrum zechoe; to zo•
skiego _ 0 . kradziet, ZofJ.i Kochanow- zecera Lewitowa na 6 micsięcytwier:.
dzy za · broszur~ . . p. n. „Syndykalizm sta.nie u-chwalone . votum nieufności'
skie.j - o' otworzenie· szkoły bez po- i rewolucja'\
.
· ' fila rządu, co powatnie molle nads.zar~
zwolenia, Wojeieoha. Blusa - o rozBezrobocie.
:i
pnąć powagę ·jago.
Teatr -Popularny"
trwonienie z gór~ 5500 rb., Ludwika
PETERSBURG, 28 (l)-D, 27 stv-..,
Borowskiego i innych - o kradziez,
~
Jezuici przejmowali telegra•
Z kancelar.ji teatru komunikują Teodor~ Zaydla _ 0 kradziet, w a.cła~ cznia, w fabryce Putiłowskiej przą,rnam, co następuję:
wa Gralaka. _ 0 zabójstwo, Józefa. wało pracę 12,000 robotników. D. ~S
my.
Małolepszego _ 0 zabójstwo.
stycznia strajk trwał w dalszym c1ą- ·
WIEDEN; (wł.), 29 styoz~fa..
Dziś, w środę „Szpieg Bom1.~ar(b' . gu. Zadnyeh w1-stąpleń i starć z Administracja wojsk zrobiła spostrze'· · b Yo.
ł · „ u d z1a
· ł w ze bra- ·~enie, te telegramy iskrowe, wysyłatego" i „Wesoły dzień Napoleona. .
Ze zjazdu •ędzi6w poko1·u.
po11' eJ."--i me
- We czwartek i piątek, „Pani
niu, organizuja,cem strajk d. 22 b. in.
ł d
h d
0
Walewska", efektowna sztuka. GąsioZjazd SQdZiów pokoiu rozwdał naczelnik miasta. skazał 10 uozęstnir ne z garnizonów; po u niowyc
rawskiego, w której- główną rolą od- na.stępujące sprawy; Stanisława St~- ków zebrania na areszt.
Wiednia., nię nadchodziły wcalef lub
tworzy~ Pofufaws.lri.
pora, . oraz I'.fomana. Waluszczy.ka, o· ~ . Uniewinnienie redakto ... ~·' ·nadchodziły uszkodzone. Sled'ztwo,
so ot~ po poł. po cenach skartonych o k"ll..dz1et. 2 p~d.ów w~HELSINGFORS, 28 stycznia. ...:.. · wykażało, ~e telegra-my były 'Przejgla wago~u k<1dle} kahsk1e.J 1 ~kaza- Hofgerioht w Abo uniewinnił odpO'- mowane na potajemnej stacji telegra~
.najnitszych „Pot~ga ciemnoty".
Pełne próby odbywajq si~ z ar- n~c ółprziezi s~ Zlego . 6 rewiru pQ wie~zialnego. re~aktora gaze~y „Sd- 'fu iskrówego urzlłdzoneq . na (tą.chu
~yzabawnego wodewilu ze śpiewami 1 i p . m es ąca.
.
.
cja~ist", pomągm')tego w maJU l911
1
•
-i
J
i tańca.mi p. t. „Zonaty kawaler",
Z]az.d, wyrok pierwszeJ instancji r. do odpowiedzialności za obrazę klasztorów jezuitów w Gracu, ~bórf
którego treść bardzo dowcipna o uchylił J obydwuc~ P?ds~dnych dfa Mtt}estatu,
·połąezony jest w ten sposób ź mne·
wykwintnym smaku, daje rękojmie, braku dowod~w un~ęwrnmł. ·
Delegac1ta •t-end„st.Sw. · mi klasztorami oo. jezuitów · na po~
te utrzyma. się długo na. repertuarze;
Młeszkamee Zgierza Moszek Icko•r
.
..
.
aktualne kuJ>lety i melodyjne śpie- wicz 28 lat, oskart<>ny był przez ko- . HELSINGFORS, 28 stycznJa. Zgod~ łudmu MonarohJi.
. .
wy, dopełniają tej efektow.p.ej całości.. misj~ poborową . pQwiatowf\ m. Lodzi, nie z orzeczeniem sen.atu etypend;rśet
Władze wezwały Jezuitów, aby w
•
'
o umyślne wyrwanie sobie 17 z~bów ftnl. a~dZ<?Y·. delegowani '! celu . na,l\l- ciągu . tn-eoh dni skasowali . eta.oj~~
1
8
XonoePt orkiestry filharmo• (12 w górn~.j ~ 5 V! dolnej ~zcz11ce) w ~:e~;s~faii1zyfoa P':felr ~~~:~.n : ri: ponlewat spl'zeciwia si~ tp. monopo·
nicznej.
Qe~u uwolt11en11i SlQ od ~OJSk!I-· S~- do innych mieiscowoścl Cei:;arstwa. · -lowl patistwoweinu.
·Wieczór muzyki Czajkowskiego, ~z1a 7 rew. po zbadamu świadków
J
,
•
„
i..:
zapowiedziany na czwartek, ao b. m. i eksp(lrta dentysty Reita, skazał I.
Wrbor„.
W konlls1i bud*etow~j. .
przez warszawską orkiestrę fllhar- na 3 miesjE\ee . więzieniai wojennego i
.. MOSKWA, 28 stycznia. Duma
BERLIN. · 2g _ styoznia, (wł). moniczną pod batutą Zdzisława Birn- oddani~ do słu~by, I. apelował.
mieJska ~ybrała ja.ko.· kandydatów ·W
j
.1 •
k · j. b .:i.i _
bauma, za.powiada się świetnie.
Zjazd po zbadaniu dr. Goldmana na ~ta.now1ska głowy miasta ks. Lwo: . oz~ra sze Z&Jsem ~ onus 1 · uu e '
Ogromne za.interesowanie obu- (chirurga), Zadziewicza (dentysty), o- wa 1 Qucz~o~a. Obydwaj k!ł'ndyda~1 toWeJ, .spbwo.dowane p~ez wi~kszoś6~
dził program koncertu, obejmujący raz lekarza woJennego 3 pułku strzel- przed.staw1em bę~ł\ do z.atw1erdzema składa1ącą . się z polą,ków, .:cen~rQw„
między innemi przepiękną „Symfo- ców p. Birkowskiego, fokowicza unie- przez 'Yładz~ NąJwy~s.zą.
ców i s(,)cjalistów. która odrzuciła danję Patetyczna/' z jednakim zawsz& win.nil.
Jładu:łyoia alu~b9wę, .
dat'i kresowa -dla urzędl'.lików poc.zzapalem przez tJUbliczność naszą słu(b)
WlLNO, _28. (1)-lzba ~ądowa sk,a~- 'towych, wv\vołały' baczni\ uwagQ f
chan'\ i podziwiani\.
zała na' 8 m1es1~cy wl~z1enia rete. ·
"
. . _ . , ....
Solistka. wieczoru,· młodziutka
:renta Sibfria.kowa który na podsta- ,llczne _k omentarze w prasie n1em 1ecskrzypaczka duńska Cecylja Hansen
wię sfa szowaneg~ świadectwa gim.na- kiej. „Berl. Morgenpost" · pisze, ze
występowała juz na koncercie 111harzjaln~so .osiągn"t posuni~cie w rtn- uchwała wczorajszajest przygrywką
monicznym w Warszawie i mocą
di;e~
.
•
do dzisiejszych rozpraw o wywfaszswego niezwykłego talentu wzbudziła.
Echa przyjęcia. poselstwa„ ezeniu. Na rozprawach b~dzie nieprawdziwy entuziazm.
'
W Petersburgu zamordowano
URGA, 28 stycznia.---Na chutueh- . ·
łó
któ. .
. ść
Krytycy muzyczni stawiają iłl w Marję, żonę szlachcica; Ludwika Thie- tQ, ksiąząt, lamów i ludność, wia.do- _Wl\tp1iwie ta ~arna 11o
pos ':.• . 1
rzędzie najwybitniejszych ąrtystów- mego, ·lat 4L Znaleziono ją w swem. mośó 0 obdarowamu· godnościami )i ra. była przecnvna ~ywłaszcz~niu, a
wirtuozów.
.własnem miesz~aniu.: w kaluty krwi, orde:raini członków poselstwa i o mt- nastę;pnie zastosowaniu wywł·a.s~~zePozostałe bilety - w składzie która s~czyła sJę z hczn;reh r~n,. z~- łościwem prflyj~oiu przez Jego Oii- ńla.
.
instrumentów
muzycznych
Friedberdanych
prawdopodobme
s1ekierą, sarsk~ u ość NaJ·J·aśnie1·szeg" Pann ' w d .. j
h
h
.
1
.•.
,.. 1.i.
·
· wywo
· ałaJ,t.1. radosne · wr~~enie. µ
..,,
z1s1e szyc czasac po h 1„:imegn. 1· Koca, u li ea p io t r 1rnwsk a M 90. głó wni e w g ł 0 ,,.vę.
.
l'• •
--:Z,brod.ni~ wykrył szwajcar scho- ·
z· d d • "k
.
go naprę"ż~nia, kiedy polaoy nabrali
l.6dzkie Tcawarzystwo Muzy... d~w fro_ntowych d9~u, w któ~ym
GIRę; 28 :i;,e;~!.• „sł~ńezył ~naczenia naźewna,trz i wew~ątrz
czne imienia Chopina ,
.mieszkah państwo '1hieme. . Szwa7ca: eiQ zjazd p~zedstawłcieU prasy chiń- Niemiec1 zastosowanie wywłaszczenia
w Piotrkowie"
~f::ł, z::od~j g~~~zf:ł Pd~~cJi"Y~~- skj~j i łapońskiej w Mandturji~ zor- qyłoby nie n~ miejscu. Obecnłe ws~~s:~
W ubiegłym tygodniu odbył się dzieńców, których wpuściła do swe- ganlZOV\.apy ·~ celu opra?owam~ pl~- ko przemawia za tero, te na . dz1sie1·
· lk" k
t
mf ~o mieszkania sama Thlemowa, Mło- nu. kampanji na ~otzysć .. zbllżema szem posiedzeniu uchwalone zostanie
w pi ot r k owie wie 1 oncer sy o. ,
"ś • , . . • 'k . nolltycznego Chin l JaponJJ. Konsul . f ś . dl
d
wnio· '
niczny Łódzkiego Towarzystwa.Muzy- _ z1en?Y po WYJ Q~U z .Jel 1;1Uesz amłl japonski przyjmował uczestnikt;w _votum n~eu. no c1. _a ~zą u.
cznego imienia Chopina pod dyrek- oddahli .si~ SzYb.kim .l?'okieip. Wy- zjnoou na bankiecie
sek postawu1: socJaltścJ lub pola.cy.
1
c,j~ profesora A. Brandta urządzony dało się to siwaJoarow1 . ~odeJr~a.nem, '
·
•
.
•
]{·
.1 f ś ,
ł ·
staran,iem księdza kan. Zagrzej ew- "tembarqzie,j, że młodzieucy~ wycho·
Sufra*y9tk1. ·
. Za. wmos. mm rneu no cit ~g osi
ski ego i dyrektora. Brandta na ko- dząc, JlOZO-StawiW dfzwi od mieszka..1.JONDYN, 29 stycznJa.. Grupa 20 ' SI~ d Wle trzeme, lub llawet Ul,Qte trzy
rzyśc ochron mie.jscowych.
:nia Thiemów otwarte. Szwajcar -za- sufra:tystek z~~ądał~ prz.ed gma~ham czwarte posłów, poniewat przeciwlrn
Pi-ogrłlm koncertu składał si~ z dzwonił. Na to wyszła z kuchni słu- i;arlamentu wid~ema się z. Llo,Jde.gi wywłaszczeniu i za wnioskiem głoso1
utworów Szoperia., Bethovena, Liszt:t, tą ca Thi~mó.wł l e,,r:rzectho~ząc prdzłe: ~~~ g~~~ży~~ki c~ie ~h:iCałyill~iAz~~~~~ wać będą polacy, centrowcy,. post~Vieuxtemps'a i Wagnera.
sa on, u1rza a
:uącą am na po o
. -.:
.
. .
. . '{, .
d ń ,
.
. r. .
.
Obszerna. sala teatru „Victoria", dze panią Thieme. Sł.użąca z krz.y- llć. ~astąp!ło zaJśc~e ~ po~icJą. Kilka- powc~, u ?zycy 1 socJa ism, In~.Jt\C
wypełniona. była po brzegi to też i kiem i płaczem wybiegła na schody, naśc1.e kobrnt, w teJ llczbie przewód- przeciw sobie tylko narodowyc~ hbehu~zne oklaski dla wykonawców bySzwajcar, dowiedziawszy si~ o czy.me de:Rummond aresztowano. W ·rałów i konserwatystów. W;tirawdzie'
ły bez kotica zmuszając do bisów.
zbrodpi, wybiełSł na ulicę, Bl\dząc, że s~siadztwie sufrażystki wybiły szyby w komisji budtetowej post~powey
Joncert ten pozostanie na ozas jeszcze dogom uciekających zbrod- wystawowe, wskutek czego zaaresz- . ł
l'
. d d tk i . kr
. i
dłuższy w pamięci piotrkowian.
niarzy, ale wszelki ślad po nich za- towano .jeszcze kilkanaście kobiet.
g ~sow~ L zą 0 a am
.~owym.h~
ginął. .
Ur~ądzanię Maqd*urji.
lecz me że wzglQdów .a.niI.t:olskie ~
Służąe~ utrzymuje, te . nie wiMUKDEN; 28 etyoznia. - Uata- tylko z powodu wzrasta3ąc(!j drotydzia.ła nikogo wchodzl\cego do p. nowione zostały urz~dy głównodo- zny, taś na dżisiejszem posiedtenht
::rhi.eme~ nie ~ł,y~zała żadnego hałasu 'wo~,o.ego siłami
zbrojne-mi Man- postęp' owcy oddadzą swe głosy ra~
i me wrn o mczem. .
dzur11 i rezydenta rządu dla rozz .
Zamordowana otrzymała 9 cięż-· .a trzygania na miejscu spraw dyplo:.. zem Sz 0jP 0 . ytcJą.
V
~ t „
kich ran głowy i twarzy.
matyoznych. .
.
. oc. a11s yozny. orwor s
~raMą~ zabitej jest sekretarzem naPorządek oo do komunikowama wie dodatków kresowych zamieszcza
Z sądu Okręgowego.
ezelnika warsztatów mi~dzynarodo- się a.~~inst~cji mieJsoow~j . z przed- artykuł, nazywając dodat~i tf) znie„
II wydział karny sądu Okręgo wego ~o~arzystwa wagonó.w sypial: ste.w~~1elam1 cudzo~1emsk1m1 w Man- nawidzonym środkiem politycznym..
wego piotrkowsJrfogo, na. kadenoji w
nych i me było go w cz~s1e-. zbrodm d~urJl został zmieniony.
Twierdzi on że przy tej sposobności
Łodzi, rozw3;żaó będzie nast~pujące
w Petersburgu, gdyt wy1echał w in'
.
· . li .
sprawy:
terasach służbowych.
·
własne
może być omówiona cała . po tyka
1) Dziś, 29 b. m.: Franoiszka Prą
Przyczyny zabó,lstwa są niewia•
•
antipolska i wogóle polityka pruska.
d~yńskiego, o nieprzestrzeganie prze- domę. Kradzie~y żadnej nie popeł· ,,Now. Kur. Lódzk.u
"Berl. Tageblat" pisze, it polakom
pisów budowlanych, Szai Berlinera i
lnterpe~acja Koła polskiego. nie b~dzic 'trudno uzyskae podpi:sy
innych - o sfałszowanie podpisu na. nlono.
wekslu, Józefa Ra1nstajna. - o napad
BERLIN, 28 stycznia. (wł.)
ko- pod wnioskiem o nieufności dla rzą
bandycki, Józ~fa Reszkiego - ,o załach parlamentarnych krąży pogłos- du. Polaków jest 18, zaś resztę podbójstwo, Zygmunta Kulczyńskiego ka, że na intęrpelację K9ła polskiego pisów dadzą centrowcy, którzy ju~
o napad bandycki, Gustawa Furujelw sprawie wywłaszczenia, rząd nie podpisali interpelację w sprawie wyot
ma - o nieprzestrzeganie przepisów
da odpowiedzi, ale pomimo to inter- właszczenia.
budowlanych i O. Gzime z art. 91 i
(Tel. Ag. Pet).
· 98 kod. karnego.
pelacja bQdzie omawi1lDI\.• Berl. Tgbl.•
Sufra:ł:,stkl.
2) ao b. m.: Michała Daszewskie„
Kara pra•owa.
~amieszcza art1kuł p. t. „Atak polaLOND~ ~ atyozID., {wł.)• .,.
go - o nieszczęśliwy wypadek w f11.PETERSBURG, 28 (1)-S'\d okr~
bryoe, Rajnholda Wagnera. - o nie- gowy skazał wydawców ,Rieczi", ków" w którym dowodzi, ~e interpe- Sufra~yitki ~ z powodu w1cofani•
przestrzeganie przepisów budowla- Petrunklewicza i Nabokowa na 64 rb. lacje. jest bardzo niewygodną nie reformy wyborczej wściekłe. ~ ponych, Bolesława Marczewskiego - każdego za zamieszczenie sprostowa- tylko konserwatystom, ale pr~edo· wndu tegn 1 1nąoziły sz.~rei' zebrił.11
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Tajemn!cze morderstwo.

1

Kronilra

1

sądowa.

"'!

Telegr

w

Telegramy.

na których żwalozały rze,d i
mężczyzn; przyszło nawet w

wogóle
ruektó-

miejscowościach do zaburzeń.
Pomi~dzy innemi aresztowano panią

rych

Bankh Urst, w tej chwili, gdy pani
p"rła kamieniem <twłnietym w chustk~, miała :Moniar •derzyć dwuch
posłów. ~~ a ni lłankh Urst wydała
wezwanie do sufrażystek, te należy.
wykon7wać wszystkie gwałty oszoz~
dzając jednak tycie ludzi. Inne panie jak naprzykład: pp. Despart, Boya!, Caxtouhll za wezwały sufratystki
aby używały witryoleju i bomb.

N.OWY KtJltJER ŁODZKI
rej oświadczył, tie tadne państwo w
Europie nie mote przykładać ręki
do spraw Ana·t olji, bo tylko i rząd
niemiecki ma tam swoje interesy i
nie pozwoli, aby jakiekolwiek pań
stwo mieszało się do nich.

Zamierzona bitwa fllOrska.
BERLIN, 29-go stycznia, (wł.). Drogą na Constanza donoszą z Kon-

stantynopola, it w najblitszym czasie oczekiwać nalety wznowienia ak ·
•
cji floty tureckiej na morzu. Minister marynarki jut odbył przegląd
floty tureckiej i złożył raport radzie
ministrów. Minister osobiście wyBandyoi automob3.lowi.
PARYŻ 29 (1) - Wczoraj usiło prowadzi flotę z Dardanelów, aby
wano tu dokonać dwuch napadów stoczyć bitwę z flotą grecką.
Pod Lzatald*ą.
automobilowych, lecz bez skutku.
KONSTANTYNOPOL, 29 styczPomimo strzelania. do szoferów, zdonia, (wł.). - Enver-bej i Talaat-bej
łali oni umknąć.
odjechali pod Czataldt~. Rząd stwierPrzeciw Włochom.
GENEWA, (wł.), 29 stycznia. Na- dza, te w armji panuje jednomyśl
deszła tu · wiadomość, te .a rabowie noś6 i porządek, a wszelkie pogłoski
trypolitańscy przysłali do Konstanty- o zaburzeniach w obozie pod Czatal:nopola deputację, która ma prosit dtą 8" nieprawdziwe.
Powołanie nowe; armji.
rząd turecki o pomoc w nowem poKONSTANTYNOPOL, 29 styczwstaniu, jakie organizują arabowie
nia. (wł.) Na wypadek nowego pod,przeciwko Włochom.
!
.
jQcia kroków wojennych, rząd · turecki postanowił powołać do· pełnie
Bałkanach.
nią. słutby w wojsku 'fSZystkioh
· · •~cofanie alę bankó•.
obywateli pomi~dz;y 35 i 40 rokiem
PA Ryz, 28 stycznia. - Według t · 1·
·
.• Ten;ips'a" rzf.\d .niemieoki i wybit- ycia
zaciągnąć przymusowi\ ponie,jsze banki niemieckie złotyły w 2yczk~ wewnętrzną.
Paryżu oświadczenie, te powstrzyNa wod~ tureckie.
majj\ si~ od pomocy finansowej dla ·
WIEDEN, (wł.), 29 stycznia. 0Turcii, niezbędnej do dalszego pro- kr~ty „Cesarzowa Marja Teresa" i
wadzenia wojny. Paryt i Londyn za- .Cesarzowa Eltbieta." przybyły do
patrują si~ tak samo na projekty potyczek zwi~zkowców.
·
Poli i uda.ją się na wody tureckie.

· Jfa

Gromadzenie wojsk.
KONSTANTYNOPOL, 29 stycznia.
•(wŁ) Rząd turecki zgromadził zna„
·1 . WOJS
· k w Kurd ys t ame
. 1.
ezną 1 os 6
·
·
d
c
.1.-ld"'
·
d
.
G
wysył a Je po
za- ;ae oraz o . a-li
j
po IZ. •
b.
i
m1an• w ga 1nec e.
. . . PAR_YZ, 29 stycznia. (wł.) Dzien;mki tuteJSZe donoszą z K?nstan~ynopola, ż? rząd młod~turecki zai.mer~a
poc~ymć pewn~ zmiany w gabi!1eci~,
pon.1eważ komitet młodot~re~ki me
posiada tylu zdolnych ludzi, ilu .wymaga .~yt~acja o.hecna. Pos.~anowiono
zwróc1c su~ do I!1nych partJI.

r ·

Zerwanie rok~w~ń.

. . LO~DYi;r. ~9 styczni~. wł.) P~
śmadanm, Jakie wyda~i . delegaci
serb.scy delegato.m bałkansk1m, ?dbyla su~. trzygodzmna konferencJa? na
któreJ .przygotowano treść noty, Jaka
ma. być; wręczona. . Reszyd . paszy, a
iw1astuJąca rządowi tureckiemu zer.
k
.
k .
h
N0 t
wame ro owan po O.Jowyc ·
ę
· t
· k'
d e1egat
wręczY:. naJs arsz~ wie rnm
serbski Nowe.kow1cz.

.

Odpowiedź Turcji. .
KONSTANT~NOPOL~ 2~. styez-

.~ia. . (wł.? Odpowiedź,. WY,SokieJ Porty

została Już ostateezme
przygotowana
•
•
ma by6 dziś wręczona na3starszemu
. k"
b d
.
· k'
·WJe iem · am asa orow1 austrJae 1e•
.1

mu w Konstantynopolu, Palavistiniemu
odpowiedzi nowy rzl\d tureclti zgadza siQ na wszystkie dotych-ezasowe ustępstwa Turcji, lecz . nowych koncesji poczynić nie mote,
eho6 nie jest to 'jeszczeze ostatnie
słowo rządu. Komitet młodoturecki
odbył wczoraj posiedzenie, na któ..rem zastanawiano si~ nad dalszem
postępowaniem w razie odrzucenia
przez mocarstwa odpowiedzi. Postanowiono zgodzió si~ w takim razie na
autonomj~ Adrjanopola. co byłoby
jnź ostatnim krokiem Tur~ji na drodze
ust~pstw.
·
Zgadzajl\C si~ na autonomjl) AdrJ. anopola rzlł.d ma zaznaczy" „
·
, --z
u, :r.e nie
odstllpi natomiast ani J'ednei ·
.., Egejskiego.
" wyspy
morza
·

W

Obrona cudzoziemców.
p ARYZ, 28 stycznia, (wł), Ambasador francuski Bonpars w Konstantynopolu żl\dał wysłania 2 dob.rze
uzbrojonych krątowników n& morze
Marmora. Rząd francuzki uczynił
zadość temu t.j\da.niu. Francja motywuje wysła.ńie krątowników teni, źe
ehodzi o obron~ obywateli franc uskich w Konstantynopolu, którzy ztt.
b
·
pożem s~ o ecnym. wrogim ns.stroi.jem ludności tureckiej. ·
GlBRALTAR, 28 styeznia.: (wł.)Ę:rążovrnik Aryll1 otrzymał rozkaz. udania si~ ns. wody tureckie.

Pomsta za mord.
BERLIN, 28 etycz:nia.. (wł.) Witjakoby Abuk pasza na ezele
korpusu miał wkroczyć do Konstantynopola, aby pomścić śmierć Nad.omość,

*

łiima p&Szy, oraz obalić rzj\d
uważam1

d'obmł.

jest tut.&j

nowy,
za. prawdopo-

Oiwiadczenie lliemiec.

p ARY'ż ·
t
· ( ł)
' 29-go e ;rczma, w· · ."Ma.tin" d~nosi z Konstantynopola,
te tamtejszy am~asa.dor niemieeki
·Wang1nheim wygłosił mow~ w któ-

Dział

handlo.....

-a•

J

- -- - '
Bawełna.
Firm& A. T. Lodge
C•o.
Liverpool przedstawiciel Henr,k
Gohlstein 1 Lódź, tel. 15-79 komunikuje nam:
I.Awer-pr>0l !5 stycznia. Stwierdzam;r niniejszem od dn. 18 b. m. masę
szybkich wahań na rynku tutejszym,
wy.wołanych znacztlą zmianą w ogólnym nastroju. Komplikacje w Turcji
i nowe chmur;y na horyzoncie , poht;yczn;ym sprawiły, iż ostatnie tranza.keje zawier&ne były przez spekulantów miejscowych, między soł>ą,
Popyt ze strony konsumentów tu
na. miejscu, jak równiet na kontynencie przyniósł pewne rozczarowDnie a znitka. een nie zdołała o~ywi ć
ch~ci do kupna. Jednak przędzaln i 
cy li k<>ntynentu zmuszeni będą nicbawem uda6 ~i~ na rynek a dostawy
do fabryk ·zapowiadaj ą si~ nadal na
wielką skalę.
,_
Ogłoszony w e.zwarte.... .GinnersBe-:richt" wykazuje zbiór z pola
_13, 091 ,ooo bel do ·dn. 18 b. m. (w roku zeezłym 14,518,00() bel) 10,5M,OOO
bel rzuconG już w tvm . sezonie na

29 styeznta 191'J r·-· --------------~"'~.-.;..·-
rynek (w zeszłym roku - 11,osa,000
bel).
Liczby te dowodzą bezwarunkowo, iż zbiór tegoroczny został z niePogrzeb.
porównaną szybkością zdj~ty z pola
Dziś w południe, z dworca kolei
i dostarczony na rynek i że zapotrzebowanie ze strąny odbiorców idzie fabryczno-łódzkiej, odbył si~ na miru,
soowy cmentarz pogrzeb przemysLu.-' równolegle z rokiem ubiegłym.
Wobec zbliżania się do sezonu ca i obywatela m. Łodzi, Ja .:....l...i&
nowych zasiewów, rynek musi oc'/.y- Prussaka.
Orszakowi tałobnemu towarzy.
wiście coraz widoczniej pozostawać
pod wpływem sprawozdań o przebie- szył lic~ny orszak publiczności.
gu i postępach przygotowywań do
nowego zbioru i już dziś panuje
wielka różnica zdań o przypuszczalnym urodzaju. Postęp osiągnięty w
ostatnich latach w uprawie bawełny
sprawdzi się pewniew rezultatnch suAparat fotograficzny, działający
rowej bawełny „pro aere" ibędą za- bez pomocy ludzkiej r~ki, to coś, czepewne czynione wszelkie wysiłki, go jeszcze nie było. Mieści się on w
aby nowym urodzajem osiągnąć re- niewielkiej szafce. Klijent wsuwa
kord.
pieniądz do otworu „ad hoc". Siada
Tymczasem stara ba wełna jest na taborecie wprost wypukłego zwierjeszcze przedmiotem najróżnorodniej ciadła wpUS?iCZa pieniądz, który wpaszych manipulacji i zniżkowcy mogą da za lustro i jest widocznym przez
jeszcze przekonać si~ dotkliwie, że cały czas manipulacji; wywołuje on
łatwiej jest bawełnę sprzedać, niż na- elektryczny kontakt, niezb~dny do·
być ją z powrotem.
wprowadzenia w ruch aparatu. NaKonsumcja pozostaje nadal znacz- tychmiast słychać . dzwonek, rozświe
ną, a w. razie pomyślnego załatwienia ca si~ mała tabliczka umieszczona
zawikłań bałkańskich, sądzimy, iż ce- wprost oczu klienta, .który wyczytuje
ny muszą się podnieść.
na niej słowa: „Baczność!
Proszę
Nasze dane porównawcze o po- zwrócić głowę na prawo. Proszę udaży i popycie przedstawiają się jak mocować gwiazdk~
nad lustrem.
następuje:
Pro szt} si~u śmiechnąć ".
Dostarczono do prz~dzalni.
Swiatło zapala się dzięki lampce
W tym tygodniu: 390,000, w ro- łukowej, óraz kilku lampkom taroku 1912 - 410,000, w roku 1911 - wym, ukrytym na bocznej ścianie
342,000.
\ '
'
szafki od strony lewej. W eh wili tej
Ogółem w tym sezonie: 7,208,000, słychać drugi dzwonek. Otwiera si~
w r. 1912 - 7,292,000, w roku 1911- szczelina ponad czerwoną gwiazdką
6,187,000.
i ukazuje się tabliczka z tradycjonalWidoczny zapas: 4,651,000, w ro- nemi słowami. „Proszę się nie ruszać".
ku 1912 - 4,822,000, w roku 1911 - Zdjęcie dokonywa się automatycznie,
4,002,000.
poczem światło gaśnie z boku, a ro'Zświetla si~ tabliczka z napisem: „Dzię
kuję, gotowe". Po czterech minutach
fotografja jut gotowa wychodzi z automatu.
Wynalazcą tego aparatu jest B·
Ashton Wolff, .któremu udało si~ zaWczoraj, w 19 dniu międzynaro prząc do dzieła elektro-magnesy. One
dowego konkursu walki zapaśniczej dokonują roboty. Aparat może dow cyrku Truzziego, walczyły 4 pary starczyć stu fotografji po jednokrot-.
z niżej podanym rezultR.tem:
nem nastawieniu.
W pierwszej parze walka między
Każdy organ przyrządu stanowi
Hansenem i Abergiem zakończyła się część oddzielną, autonomiczni\ jakby,
zwycięstwem ostatniego. Czas - wal- motna. go usunl\Ć, nie psując całości
ki - a minuty.
Najbardziej zasługuje na uwag~ roz.Następna walka mi~dz;y W ester- dzielacz prądu, regulujący automagardt-Smidthem i Wł. Sobieskim nie tycznie kolejność zdjęć. Składa siQ
została do upływie 20 minut rozstrzy- on z siedmiu kółek, katde jest zugniętą.
pełnie oddzielne, lecz wszystkie po„
W trzeciej parze walczył Sara- łączone ze sobą elektro - magnesami.
kiki z Nolo le Vervetem.
Dokonywa zdjQć wskazówka, przePo upływie... 11 sekund Sarakiki biegająca przez te sekcje, poruszana.
korzystając z chwili rozmowy a No- szrubą i małym motorem elektryczlo le Vervet'a z jury, pokonał prze- nym.
·eiwnika, utywszy .tour de bras".
Wywoływanie trwa dwadzieścia
W ostatniej parze stanęli prze- sekund.
ciwko sobie Tigane i Thomson. Umie·jętnie przez silnych i zręcznych zapaśników prowadzona walka zakoń
czonj\ została po upływie 20 minut
klęsk11, Thomsona.
w Krakowie ul. Krupnioza 22 I-p.
Przybył i zapewne we:tmie udział urządzony z komfortem i oświetl.
w konkursie zapaśniczym, zapaśnik elektr. Łazienki. Telefon. Kuchnia wy.
niemiecki Jerzy Strenge.
borowa. Ceny przys~pne.

-

Z ostatniej cbwili.

Ze sportu.

pensjonat ,,SaYoy''
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nóg okrywał. Kapelusz pokryty był szafirow.vr"
- Jak wyglądał ten pakiet?
A. K. GREEN.
welonem.
,- O, zupełnie zwykły pakunek, owiniotJ
-- Czy nie mógł pan dojrzeć, jaką suknię w bronzowy papjer. Prawdopodobnie były tam
miała pod płaszczem?
suknie~
- Nie!
- A męiczyzna'?
- A jAk wyglądał kapelusz?
- Jego Rie widziałem.
- . Był duży i szero.ld,
- Czy pani byłe. tak samo ubrani\ przy
- Czy zwrócił pan uwagę ' na jej ręcej
jeździe jak P°' przyjeździe1
Czy pan go dokładnie widziałeś'? Mógł„
- Nie - jej rąk wcale sobie nie przypo- O ile widziałem, 't ak sa.mo. Z wyj~tkiem
_minam.
Jyś go poznać'?
kapelusza. Kapelusz był mniejszy.
-- Nie, tegobym nie potrafił. Widuję co- Czy miała na nioh rękawiczki1
- Miała więo znów płaszcz n& sobi&t
- Tak.
.·
·
iziennie stu mętczyzn podobnych~ Był średniego
- I tego nie mógłbym powiedzieć. Nie pr.ty- I ten Hm .w.elon?
wzrostu, miał ciemne włosy i :W'\SYi nio ·z.;raszt~ ,. patrywałem się jej dokładnie.
- Tak, · te:ą sam~ ·
wyjątkowego w -nim nie było - chyba jegv zde- rro wjelka szkoda. Ale jej głos pan paCo pan myślał o zmianie kapelusza i op•
prymowany wyglf\d i wyratna chęć nie zwraoania mięta?
kiecie~
na siebie uwagi.
- Tak, zu,pełrue dokładnie.
- Nje zwróciło to szczególniejszej moje,ł
- Ale potem widział go pan znów? ,
- Czy to. był głos kobiecy? Ozy wyraż&łl\
uwagi i teraz po namyśle nie wydaje mi się nł
- Nie! - Poszedł zaraz do swego numeru się ta pani jak osoba dobrze wychowana?
czem nadzwyczajnem. Przynoszono tej pani rół
I pozostał w nim aż do wyjazdu. Nikt go nie wi-Tak.
ne
pakiety do ho.telu. . .
dział. Kobieta zapłaciła rachunek, on zaś nie przy- Kiedy ta para hotel opu~ciła1
. C1y prgypomlna i-n aobie o.i!ottełno•
szedł jut włęce_j dC> biura.
- Tego samego wie.ozora. S~dz~, 2:f: b7łt
towaraySZl\Ce przfniesieniu tych paku,nków~
- Kobie~ jednak widział pan dokładnie? około jedenastej.
- '1,ak.. Człowiek, kłóry je przyniósł poCzy mógłbyś pan ją poznać?
- Czy wyszli ~ hotelu pieszo, ezy tet wzięli
wiedział,
te· nie Bł\ zaJ>łaeone. Pozwoliłem mu
- Byó moł.e, chociaż nie jestem tego pew- powóz?
więc
odnieść
).>AkUnłi osobiście do pokoju pa.ni
oy. Miała g~stl\ woalkQ, twarzy nie byfo prawi&
- Wzi~li po,vó~. Dorożki stoj~ przed hePope. · Gdy wyohodzi z hotelu, .mial jut tylko
widać. Tylko jej głos ~okład.nie sobie przypomi- t&lem.
.
mil& pacz.kil w ręku. ·
A&Jll,
- Czy mieli z eobP, :E&kuhk:i1
- Ozy mote pan opl sać ,je.1 ubranie?
:- Nier
(0. 4. D).
- O, było ono bardzo proste. Miała ona na.
- Wyjetd~ając nie ~ieli nic także?
sobie długi :płaues, który całą jej postać at do
- Gdy wyjeżdżali, pani niosła ja.kiś
82)
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,.L•· -Saison"

ul. Andrzeja łllr. li II-gie pl~tro„ front

Telefon 21-68

1' 8-ch ~~ciach z udziałem całeJ trup1. .

zo-ty łzleń watki mlęhynaroDovego cham11ionału valki fraacuskiej.
4. ,par7:

1) Tomaon (Ameryka) -· Sarakiki (Japonja).
2) S~lt•tler (l<'rancja) - Jarwlnen (Fin land.Ja) 3) W alka deeydująca
clo rezultatu Tłgane (Dorpat) - Hanzen (Dania) ł) Walka decydująca
do rezultatu Miii (Wołogda - Mozł11g (Ryf!ii.)
Anons• Jutro dalszy ei11ir walk

Dla pp. fabry antow
·i hurtowników --· · · ~r
'~

; \„

,,s IG 11 a TE u

.,
n•~ :

odbijaj

na skrzyniacht workach eic, adres fir•
my z najdrobn. szczegółami i rysunkami.
z.pobiegają pomył~om w zamianie skrzyń przy
..
ekspedJOWaniu
Reklamują daną firmę swym estetyeznym w;ygls,.
.
dem od chwili wysyłki skrzyni do z11-1
.. ,
pełnego zniszczenia jej,
Zastęp~ill w zupełności druk i d11jf\ odbitki ezy~
telne i ładne •at praktyczniejsze
i trwalsze (bo słu~ą lata całe) od nakle~
jek papierowych, które przy zmiani~
temperatury odlatują od workalub skrzyni są niezbędne dla kaMego hurtow.
. nika. i fabrykanta.
, lf
· Objaśnienia, cenniki ilustrowane i wzory na b~ : r~
dąnie
przesyła.
wyłączny
Reprezentant Fabr.
„Signateur"

G.e rsdorff

2'186-łl

pierwsza ;J:ecŻniea- .tekarzy pecjaltsł6w..

tel. 9•78 117•09

Wie I kie atletyczne przedstawieatla

A~

gatunku

1

L. P. lruzzi

Stemple elastyczne

. 'towe) l wytworne przybrania.
,
Wyprawy ślubne wykonY"a się z własnych i powie ·
rzonych materjałów
'·
. .
.

· PrzeiazCI 21

W środ-;, !In. 2tl St;r~fa 1918 r.

Ważne

polec~ nowości pa.ryskie na suknie rautowe, balowe, wizy-

p·lft.d e1sen
IS~.

Targol!f• Rynek.

D1lś walczą

11

100 funtów netto
6,15 z dostawą do mieszkań

tel. 9·82 ·I 9.93

Stołeczny

L8 ·Saison''

11
· :„

w~•ąan•
przedstawi~~···
•
·Piotrkowska 83

CYRK

MAGAZYN SUKIEN

Łódź

Główna

47.

ORYGINALllE

1

dla przyo,hod~ących chorych ·
45. Piotrkowska •s (r6g ZleloneD.
Wewnętrr.ne i nerwowe U.. 111 Szwarcw•••er od 10 - 11 i ł l
· pół,-5 i pół. w niedziel~ od 10-11.
Choroby skórne i wenertczne D•• L. Prfbul•ki W nledz„ wtor.,
czwartki piątki od 1-2. Poniedziałek. środa, sobota od 8--9 Wlecz.
Choroby' dzieci DP. 1. Llp•afc. Codzien~ie od ,1-~ PP· 9horoby
chirurgiczne Dr. M. Kantor. Co~zi~ml1e od 2-a. Choroby kobiece DP. M. Papierny. Codziennie od 3-4. Choroby oczu
Dr. B. Donchln Poniedziałek. wtorek, środ&, czwartek od .Q-10
rano. Niedziela, "piątek. · sobota od ~-~ po południu. Ohoroby
nosa, uszu 1 gardła Dr. o. Blum. 1 onied.r.iałek, 1'\otek, U-od&,
·czwartek od 1--2. Piątek . .e<>pQta. n1ed•lel& od 9-10 ~o.
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Młoda

panienka

.znająca ric>kładnie buchaltePj4ł,

ehunkowośó

ra-

koreepodencj-e i pi-

1z4ca na tnaazynie, po::.zu.kuJe odpo- .
wl11dniej posa<1y: w Biurze, fabryce
lub inte11esie ltandlow~'m . La3kawe
oferty proel adresować Mdź ZaclJ.o.dnia 37 &dministracj& N. Kuriera Łódz
kiego dla. „A. M. O.k
r389-6

z warsztatem i mieszkaniem
iaru do wynajęcia. Adres: ul. Gubernatorska M 23, Wiadomość u stróza.
r387-3
wytrawny "' uniwersyt. wykształo

I
I

t

z

prawem pórlrózolf. po Hosjl, przylął·
by wojażerkę powa;l. dom~ lub artykułu Oterty sub .x. Y. ~... „ .upras2a. •
1ię przesyłać do biura , ogłosr.eli Br.
Uzdań11ldoh,
Wars11awA, Senatorską 22.
„!'171-.ł.

w Łodzi

ul.

Sredni~

·

201 róg Solnej
pod kierunkiem Inżyniera DOMINIKIEWICZA

Ili

I

Analizy chemiczne dla wszelkich dziedzin

I~

Sklep fzeźnicki
HANDLOWllj:C

I „ZjeDno~;;~~:h .~hemików'~ .!:
,
I
I
0

ecają:

1
mil
~

przemysłu włókiennego.
Analizy produktów spoty czych.

Analizy wydzielin (moctu, plwocłny

~

.....

:·

i' t. d.)

1Ui1
nW

Biuro ,porad technicznych dla przemy•

~

(Udzielanie porad od godz. 4 do 8 po poL)
W niedziele laborat. tOtwarte od 12 ·do .2•ej.

liiM! włókiennego. Porady chemiczne. Przępisy.
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J(o'lf(ure'lcja! ·
Natwfębą ·..,.Mr męskiego, d&IMtłego

1 dziecinnego obuwia, z najlepęch zaivaniomych 8kór najnow11z7eh fasonów,
Jak rónteż obuwia llłmoW"ego po cenach
najnfł.aąeh.
K.aloae apracł&je

po cenach fabrycmt7ch.

Proazę aię przekonaćl

Ą.

I RZESZ KOWSKI
!iowom.łejsb Ji

e.

Dllla 31 Sqenla r. b. 1guł ·długoletni •łouelc - aaazego towarą11tw&

b .· p. J.akób PRlJS$AK
Przedwczean7 zgon zacneg<' człowiek& głęboko nas dotknął.. gd7ż
w ztnarł1JD tradm;r członka, któr;r t,'wfł nezerą S1Jllpatj~ dla nMzego
Towarąatwa.

Ud.dd•a•

C:m:e,6 jego pa111l'°ll .
ZARZ4D
.
Towarąatwa Piehaaaowania Cbor„oll „a„kur
Chollm".
.

Szymon Wolman

Piotrkowska lł5. tel. 29•00

Choroby

lekarsko· kosmetyczne. 8ddanie t~rwi na Syfili:; i le ·
czenie Salvarsancm (Ehrlich-Hata 60~.) G,1blnet elek·
troterapeutyczny (Masaż wibracyjny i pneumatyczny
podług prof. Zabłudows~ieg<? niemoc płciowa).
Oodziny przyj-:c1a: 8-2 rano i i-9 pp. Dla 11 ań
osobna poczel<alnia.
r2521-0-1

Przyjmuje: od 9 1/1
8

s w '. ęta

g.

od

t I g. rano

-

popoł.

W niedziele

9Jf, - 12 g. rano·
1 elei. 26 ·2ó.

Przyjmuje od si/, do 2, od 4-eJ
do 9, da.my od 4 do 6.

o: Litmanowicz
Krotka 12., ( el. 18-61)

Chorobym nerek, P•·
charze, cewki I L d•
Godzin1 przy'Qt: do 10 rano
i od 4-7.

Chorob9 .

sł(órne,

Leczenie elek.tryez nościlł i ma.sawibraeyJl'l1m .
Pn7}muj11: ehoryeh od 8-1 rano i od
4-9 po poł.. p&nie od 6-6 po pol.
Dla pań osobna poczekalnia.
t1111

9r.M . Papier.ny

Or. fran~i~zet (olioniew:cz

Dr Rab·inowicz

ft-

''

(senior)
mieszk& obecnie na -ul. Prze•
jazd a, tron·t, I piętr. Tel: 17-14
Godzin1 prz1}ęć od
i od f>-8 wieez

JIO

I}

..._„'

„.

'

-

.'

Teatr „UHANlA ".
Program od 16 do 31 Stycznia n. st..
Nowości! '

Nowośóll

'rtie PARKlNb

i pół dti 11 ra-

Uuży suchy plac wśród lasu
A•zgierskiego,
do sprzedania' na do·

brych warunkach. Wiadomość u właś·
eiciel& Torno, Zgierz, Brednia 20 .
762-3
o WJD&jęcla, zaru prą rodzinie
1, 2 1 3 pokoje z umeblowanienl
lub bez, a opałem i elektrycznem oś
wietleniem. Cegielniana 36 m. 7, drugi dom od ul. Piotrkowskiej. 7'6-a
I:i'ortepian: krótki z metalową płyłlł,
.1' w dobrym stanie sprzedam niectro•
go. Pańska ł-3.
Wa-3
·J oeiadam około 10,000 rb. gotowh
l Poszukuję rentownego interesu do
nabycia, lub mogę przystj\pić do
spólld, bez udziału w praey, a ~

D

że nabyłbym

amereku.
'.Mis::; MKRRY
Najsilniejsza kobieta w świecie.
M-R MIRIAM
Angielski eksceniryk.
rykańskim

i

RMiRY butl
Niemiecki grotesque duet
Angielska

śpiewaczka

i tan cerka

URAlllA 810

Siostr9 r9wall{i
Drama~

w S·ch

c.zęśelach.

Komiczne.

w śródmldctq,

Rat,•owan, buehal...,
~
z wyższem wykształcenie han· t·
dlowem, ze znajomością miejseo- ~
wych języków, posmkuje w Ł„\.
dzi lub Pabjaaioaoh odpo- ~
Yiednie I posady w tabryee lula r
interesie handlO'WJ'm. Laskawe ~
oferty adresow&ó prosi: Lódś, i.;
Zachodni& 37, Admhltstraoja „N.
Kurjera LóOktego" dla „B11oh .:lł•
ter• W. z.H

LB8 Alt'fU&US
Gimnastyoy na podwójnym

--Y-he Pirn.&V Fmu<-ARY

płac

S.zMególowe oferty w „Kurjene• dl!!
C. Z. Y.
7'8-6
Urzybłąka\ s\ę wytet czarnf, pod,..
L lany. Odebrać; Długa 76, wiad0o<
mośó u stróża..
787-3-1

Komicmy mUSJ'kalny akt oru
.mowa Jnister7jna"

~kradziono

kwity kwaterunkow„
wydane • magtslratu· m. Łocbi D(
M rb i na flfl rb. i kwi\ na IWlC
rbl. wystawiony przes Taubeg()
imię lzrnela Najmana.
768
\ sze1;cie prośtiy pis1e A. ba~: uriJli
\ '
Staro mi af.:to ul , Aleksanury1•
ska 20.
598-lłO
. dolnf' buohalt•• pouukuje za/ ' jęci& na godziny. SJłOl'Jlł\dza bilanse, zaprowadza księgi. Oterty dla
Buchaltera• B. K. F. w administra-.
~

!!J
d

~ji.

Początek przedstawień o 8 i 10-ej
wiecz. Początek 3 przedst. o 12
w nocy przy stołach pod werandą.
W soboty początek przedstawień
od 6·8 i 10 wieez. W niedziele i
święta pocs. przed1t. " '-6-8 i 10
wierz.

Program 3 przedstawienia oddziaJu koncertowego.

Dr. Leyberg :

w1;:11e1 yczne, 01'c1uwe skor }' „~
SRKDNIA M 5, POWROClŁ.
t0-1,
6-8. Niedzitle 1 święta
Sp. choroby skórne, włosów, weneryczne, moczopłeio.we i. kosmetY,k&
od 8-1.
lekarska. Leczeni'e 11:rph1l1~u 8alvarDla Pań-i, poczekalnia oJ
)anem Ehrlich-Hata .wa" i .oum.
<1z1elna.
(wśród żytnie). Leczenie elektqeznoś 
Krotka 5, tel. 26-50
Akuszer I • it •C alista
eią (elektroliza) i' masażem wibraey)nym. Prz11muj• od 0-1 i od '-'OJIOPóia koilieoycn.
S. w niedziele od 9-2 po J'oludnin. i'•fllnu ;e Il.o li nu10 ' oo 4 pet pop
Dla pań oeobna poezek:a tnia.
Ile •
1181
11ołud11i11.
Ulioa Południow• 23
Teletonu ~ 16-8&.

Konstantynow•k• u.
Sypbilis, skórne, weneryczne, ..
•
cho ro b;y dróg moczowych. · CHO.ROSY . uARDŁA, NO.:).A
.
. d 5 8
I USZU.
,c1;y)muJe od 8- 1 rano
1 o
~·
·a

CZESli11E

,•

„

wene-

b. ordynator szpitala S-go Du·
POŁUDNIO W A M 2.
Przy sypbilisie stosowanie pre_P,. • ~06"
cha w Warszawie przeniósł
Telefon 13-59
i .9H" Leczeni• elektrycznością i ma
sażem wł bracyJnym.
si~ z Warszawy do Lodzi
~lum,b7 C'.órne, włoeów, (kosm&t7ka tlo a ata•t, a o••«• 12
choroby . kobiece przyj.; leli~lc&) wener7ezne, moezopłoiow• .o•o ~' t e atru ~eliaa.
IDUJ. e od 4 do 6 po południu l niemoe1 płciowej. ~eczenie sypltl· od D-1 i od 6-8. dla pań od ~-&
.
Usu Salva.reanem .Erl!ch-Hata 606 i
2701-0
Przejazd M 30.
w niedziele od G do 3.
91 ~ „ wśródżylnie.

Dr.L. l(laczkin

NAJPłĘKN 1EJSZE

okoli cach

Rira i jego reklama

-Or, Bogusławski Dr.L. Prybulski ;;:e~:;;c::;;:

„

ć.Gd&ii

Puleca Sz1&0 P1&niom w

1 moczopłciowe.

·

6 -

weneryczn ~

skórne.

ul. Srednia nt. :l .

i włosów) i Labor1tor1um

~~~~~
Konstantynowska 5
Ta afonu ·N! 28-01.
Cgło,~enia aroł>ne.

Ur. Andrzeja
Feliks Skusiew
cz
13.

Speojalnośó: ehoroby sk~rne,
weneryczne,
moczopłc1owe,
włosów i .kosmetyk~ lekarską~

PiotPkowaka M 144, róg E•angelickiej
1
Telefon lC)-41.
Oabinet Roerlt~enowski (Prześwietlenie i fotografowa.
nie wnętrzności ciała promieniami Ron12ena ), Swia-

KARTOW~KA;

Łodt,

mycie glo11Vy z. natycłlmlasto~ylll 11fysa•
( M.anio11r) cz.yuczenie punogc1
Porad7 w salau lecutctwa wcho- szeniem
farbowanie włollÓw i wuelkie roboty w
daące, acaeplonkl djagll08t7ozne ek
ukr• per11kar1twa wcllod'-\Clł jako to
speńPJ'.
lolci tt1ri»a11owe warlto»&e I poffłłlClt, n
WSH vr naj11ow11y111- styl" wylcooyw•D&
pod aoim kierllllkieni. Wy11ctacn 11plna
n1a najaowuyc:b. lry&11r w ó lek:cjac'l
Abon • -at 1u w1e i ~cll . • oN loma~łl

Dr. S. Szni.tkind

Specjalista chqrób we•er.ycznych,
akórnyeh i dróg ••ozowyoh

tłoleczmczy (choroby skóry

Lekarz-wetery rrarj i

,,MAXI E11
www

1

MARGOT HERVB

Niemiecka subretka
M-lle k h l a
Roey jeka sulJreth.
M-11e HłW ~SKAJA
Ros:v-1 sk~ kuplecistka. · !1 - 11~ V KH Vl ER
Wie . e ńsk& suurr tka.
M-lle NJWlW WS L'-A
Poleka sut>retka.
M-lle ui l.a.Fl<'U
AmeryJ.r.a.Ji.s &:a śpi ewaczka.
M- lle blV IN '.A.
Rosy ,ska ś p i ewac;r.ka. •
M-lle ł<'HRRY
Angielska śp i e \ncz;ka i tan eerka.

747-ł

'J aglnął paszport, wyda11y z .gmint
LI Wawer, gub. warszawskie) na

initę Stanisława

Ptaseckiego.

·

a.ginął

paszport, wyaany z gmin;r
po w. brzezińsKi(lgo. gub.
Jl iOV ,,,,-„;d e i na i mi~ Fran· "i: i!:&
Bartcl':alia..
7e9-l
·1 agin4ł paszporl, wy~any 1 gmmy
( j Uniejów. pow. turecKłego, gu b. ~&
llskiej. na imię Józety Gawł o ws k iej.
797-S
aginął pa~port, w:yaany. z .magi·
'/.' s•ratu m. Pabjamc, na. 1m1 ę All'
tonie11.o Grizel.
766-S
11 aginąl paszport wydany z gminJ'
u Piaskowice, pow. łęczyc~ie ~ o, n&
imię Antoniego Białobrzc ; Jne !rn.

/„

,i'1JJ1'l

7 ~.s -;l -1

'J agrn~t-paszport, wyaa~y .z gmin7
u Jau k:ów, pow. ~poezrn~k1ego , ~ub.
ratłomsk.iej na. imię Pe1ł Zełdy Uło~

eoWBkiel.

'

780-3-~

agin „ł& .karta. od paszportu, wyda•
I 1 n:i. z 1a ur yk:i Karola Bull~ na imi'

Frar.cisz.ll:a M.i lcp;arka.
795-J
r1 aginęla karta od paszporb;t. wya&:
I.A na z tabryi!:i Braci Ste1gert nf
lmie Leona 'rricińskiego.
794'-l

,

.
Dl a pan. od ..• -5 po po ł u dmu
.
.-iecz.

-wydawca: A~ton• ke1a\żek

3•

&.Ul 1ona

791·1

11aginąl paszport, wyoauy ~· gmint
h
/,1' 1,' cliynek pow. rawskiego na
tmi~ Juzera W isn i e ws.;: ie~o.7 790 -S

.

owa .d

