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Cena 3 kop. Na stacjach kolejowych 5 kop.

NOWY
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Cena ogłoszeń: I-sza strona 50 kop. za
wiersz lub jego miejsce, nadesłane 50 kop.
Zachodniej N2 87.
za od noszerue· d o d omu 1u b przesyłkę pocz- nekrologi i reklamy 15 1_rnp., ogłoszeru·a zwycza.J·n"...
Interesowani do redakcji zgłaszać się mogą tową .dolicza się 20 kop. miesięcznie.
IO .kop. Drobne ogłoszenia 1112 kop. za wyraz.
od 12 do 8 po południu i od 6 do 7 wiecz.
Ogłoszenia zamiejscowe: I strona 50
Administracja otwarta od 9 rano do 8 wiecz.
Za przesyłkę zagranicę dolicza się 60 k. miesięcznie. kop., reklamy po 20 k, zwycz. 12 k. za ·wiersi
Adres telegraficzny „Lódź Kurjer"
Zmiana adresu 20 kop.
Telefonu .M 253. petitowy lub _jego miejsce.
R~kopisów nadesłanych redakcja nie zwra,·:1, za artykuły nieoznaczone z góry ceną, honorarjów administracja wypłacać nie będzie.
Redakcja i administracja „Now. Kurjera

Lódzki~go" mieści si~ w I ok a 1u przy ul.

Prenumerata w

półrocznie rb.

8,

Łodzi

wynosi rocznie rb. 6,

miesięcznie kop.

50.

Agentury: w Łodzi Biuro ogłoszeń „Promień", Piotrkowska 81; w Pabjanicach A. Wadzyński, Zamkowa 23; w Zgierzu: Nowy Rynek, kiosk AleksandraLecha.
WY ł:.J\CZBIE PRAWO przyjmowania og.łoazeń w Rosj!, za granicą i w Król. Polakiem, oprócz -Łodzi i okolicy, oddane jest Domowi Handl. L. i IE. Metzl i S·ka.
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dla piękna i blasku ży- uych. W ciągu kilku lat Moszcz eó.cia przyszłych pokoleń.
ska przyswoiła literaturze oj cz.\ s Lej
Ł
Kobieta polska_, pomimo \ry'Soee kilka przekładów
najcelniejsz.r0h
Redaktora ~RozwotJ"
skostniałej formy tycia rodzinnego dzieł nie111iecli:ich i 3kandynaw::ikich
.idh~dzle ~ię uroczys_te przedstawienie, na którem odegraną zostadie 4 aktowa koi społecznego, pomimo bezwzględno- anbarów.
me~Ja c:zc1ąocln~go .)ub1la~a. ~- ,t: ,,Ko.lejar~e" Pozostał~ bilety są do nabycia w cukierni
Urhehs~ (rog P10trko:vsk1~J i ~ieloneJ). codziennie od ~odz. 10-1 popoł.. a w dzień przedści Kodeksu i Obyczaju, zachowała
Moszczeńska przyłączyła swó,j
'ltawiema ra.uo w cukierm Ulnchsa, wieczorem od a-eJ w kasie Teatru Popularnego. 2-1
wi~~ej samo~ielności, ~iż np. kobie- głos do głosu młodych abstynentów,
:;~„; •'* ·+ .· .J'1i;,3•„eµ;;q1vt.r•r ;?MJiriRp;;;'*"" ,wzw;g
· ;;7!rr. , , n+t";'lft'?ł'"""iti" ~ew't'SMł !
. ta-memka, a n~wet angielka. .zaws~e propagujących czystość płciow~ _
ona - ·pośredruo lub be~posredmo, . Jej zdaniem stary system„nleuświada~
Ogłoszenie.
walc~~ła o pr~wo g~osu ~ie tylk? w miania" wytwarza fałszywy, zewnę.
Niniejszym podajemy do wiadomości, że inkasent nasz
_r~~z1me_. lecz I na widowm pubhcy- trzny puryzm tylko w uświadomie•
s yczne7.
.
niu naukowem i urniejętnem, daje si.Q
Po epo~e po~ytyw1zmu ruch młodości oraz do walki z namiętno
e~ancypacy.Jny ~obiet, po~ ~pływem ścią i chorym społeczel'1stwem, tol&. dzieł ~r~eszko~e.J, Z~~olskieJ, Mosz- rującym prostytucjonizm urzędowy.
kowskieJ, OstOJI, Ha1o~y. - przyb~ał Zdanie Moszczyńskiej, zwłaszc.?.a w
. now! ~hara.k.ter. - Dązy on ku ttAwta- epoce wieców, - wywołało wiell{~
nie :pracuje już u nas i wobec tego nie jest upoważniony do jnkasodomtent~ kobiety pod_ względem po- wrzawę i napaści na nią orgauów
wan1a naszych należności.
.
Jedno~ześnie zwracamy uwag~, że jedynie po przedstawieniu
~nawam~ ~wych za~an wychowawc~ynt klero-narodowych.
N~wet niektG1·zy
wydany~1!- mkasentom pełnomocnjctw, mogą byó im wypłacone nasze
I członkm1 społeczenstwa.
po 8 t~powcy zajęli nieprzychylną po~
należnosc1.
Najzdolniejszą wyrazicielką ·tego stawę.
Wtenczas Moszczeńska sze-Elektrownia -Łódzka • .
ruohu jest znana publicystka - "Iza regiem nowych broszur i popular~'
:r. 448-8
Zarząd Ló.dzkiego Oddziału Towarzystwa
f
Moszczeńska.
nych odczytów, oraz potęgą wymoElektrycznego Oświetlenia z 1886 r.
Pierwsze kroki publicystyczne wy, śmiało obroniła swe tezy.
rozpoczęła ona w „Dzienniku Poznań" (
R b l. )
W latach 1905 - 1908 Moszczeń„
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Wykształcone w duchu wieku
gmachy, w których brzmiało słowo
kobiety stają się dynamiczną potęgą wrzesmaków, Grzymało\'. PartJe par·
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rozwoju narodu, wzrostu jE!go potęgi
• wynalazku aptekarza
duchowej. - Mając subtelniej roz- głosami poznańczyków. Słowo „Dzien- ie .y„.
Powodzenia Moszczyńskiej, jak
:.uiit 1w1 Jo
winiętą intuicję, takie kobiety wnoszą nika poznańskiego" zaczęło mieć poula unikniu• nailado•nictwa, kalds 1rnd eh w ·stosunki życiowe pierwiastek hu- słuch. Moszczeńska wtenczas mło- to zwy kle u nas bywa, wywołały hi·
uopatrzone 1est w plombę, na l<łlire1 z11n,- manitaryzmu, harmonizującego z naj- da mężatka, obarczona dwojgiem ma- steryczną furję Jeleńskich . i prawi•
1tuj e się i~~ 204 1 r.azVJitiku wrua/azcy
nowszymi wykładnikami wiedzy i roz- leństw, bory.kając się z biedą litera- cowców z obozów, „Roli", „Biesiady
Nazywano ją
woju politycznej organizacji
pań Iną, oczekiwała chwili, gdy dzieci Literackiej" itp. pism.
Jan NJWJOSKi.
usną
i
sfadała
do
pracy:
pisała
artywulgarnie
„Izą
Rozwydrzańską",
„Sor•
Znika w myśli i czynie kosprzedaż \'\' •telcach, składach aptecznych stwa. naukowe dzieła, ką", „najmi~s zą Izraela", rZaprzanką·
biety · należycje wychowanej i wy- kuły, tłomaczy}a
11ertumerjacii.
kształconej
mdły
sentymentalizm, obmyślała odczyty,- wysyłała kore- żydówką" itp. Nazwisko jej zawsze
łączono z Kon op nick ~ , o której np.
znika dylentantyzm ze sfery . pracy spon'dencje.
Dzisiejszy numer składa si~ z 8 myślowej, i wzbogaca się orjentacja
Po opuszczeniu „Dziennika Poz- odzywano si~ jako u ,;szerzycielc6
kolu;mn. ·
w konglomeracie zjawisk politycz- naftskiego" Moszczeńska przeniosła rozwiązłości". . Szczególniej zawzięci6
nych i historycznych. - Atawistycz- się do Warszawy, gdzie szypko · zo- atakował .Moszczeńską ks. Majewsk~
nie nieśmiała ko bi eta starego auto- rjentowa.ła się z warunkami dzielnicy z Wilna. Zawsze w swych enuncja·
KALENDARZYK.
ramentu - przez wiedzę i poznanie i zaczęła znów pracować, . szerzyć cjach, drwił z niej, że t()sk11l do wol-oducha czasu - z.m.usza mężczyznę . wśród postępowego odłamu sp ołe nej miłości, do ślubów wolnych, d~
Sroda, 5 lutego 1913 r.
do rachowania się z nową kobietą, czeństwa nowe ideologje pedagogów kultu ciRła.
Dz is: Agaty P. M.
Podobnież zachowywali si Q i nieprzemawiającą doń językiem · my~li skandynawskich, belgijskich i angielJ u t r o: Tytusa B. M.
W wirze pracy dziennikar- którzy postępowcy-z -;z- lros~c::ący au„
spółczesnej,
zmusza g•) do US1'' · - skich.
nowania w niej człowieka, skła.<ia.J<t skiej nie :przestawała śledzić za po- torce jej powodzenia na mów nicy.
W dniu 7 b. m. w'TEATRZE POPULARNYM z okazji
n
40·1etnief pracy literackiej i społecznej
11
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1a swym przeciwnikom, a1e
zdecydowała się na odpowiedź, 1.n
emagnęła nielitościwie! Zle si~ ez.•,
ten „kto odczuł ostrze jej silnej "~k

skiej.

Ministerjum ośwfaty wniosło do
--Dumy państwowej projekt prawa 0
Petersburga donoszą, że na
yry.
wydaniu w r, b. ośmiu millonów ruW r. 1907-B Moszczetiska kiero- bil wi~c~ji ni~ .w r. z. na :początkowe miejsce zmarłego arcybjskupa Winwała „Prawdą" - jako organem Zje- nauczame.
centego Chośclak-Popieia,. władze
dnoczenia, Postępowego.
Była. to
Poczynając od 1908 r. minister- zatwierdziły administratorem archiświetna epoka pisma. Atoli M:osz- jum co rok. wnosi po~obne proiekty, djecezj! warsząwskiej sufragana ks.
czeńska musiała ustRp]t wobeo nie opierając s1~ na prawie z d. 11 maja biskupa Kazimierza Ruszkiewicza.
....
1908 roku o zasiłkach skarbowych
możliwie" krępujących .Ją warunków dla szkół początkowych i na prawie
pisma, subwencjonowanego przez kłó- z d. 22 ~zerwca 1909 roku 0 zasiłcących si~ partyjników.
kach na budowę gmachów li'ZkolDrnn~~ll.
lłl!l~o11· .
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W załączniku do tego pra\\ n
oszcze s a zas1 1a a wszystkie ów- znajdujemy dane, co do tego ja!. 0
czesne postępowe piema o maree zasiłki na szkoły początkowe w I\ r. _
Że przyj· ęty u nas sposób protewyraźnie demokratycznej i otwarcie lestwie Polskiem pr21e\\'idział lrnn1 t • l' stowiinia we rnli zasługuje na niejeantyklerykalnej. Wielka publicystka okręgu naukowego na rok HH2 i mrn den zarz.ut, o tern wiedzą ws~yscy
.znała znakomicie t~ kwes~ję i choć Z :pośród petycji miast w oałem pań- wtajemniczeni w tę sprawę. Rzadk'o
Tządko zabierała głos, - pisała rze- stwie, okrQgi naukowe prze}rnp;ąly d5 kiedy wekaal protestowany ~ostaje
uwzględnienia przez mrnisterjum pą- wykupiony u rejenta w dl!iU tciiminu
QZy, d ruzgoo21ąoe przeciwnika.
tyc.J'i na sume• 1 , 772 , 962 rb. _1.1"„ rti.lr p ł at nosci.
. . z azwyczaj wę kse
1 po dl ega.
Podczas plerwsz~go napi~oia sy- 1912 i 327,600 na rok t918 nn. budo„ J&ee protestom, przynoszone są prze:r,
tuacji bałkańskiej, Moszczeńska na- w~ gmaohów szkolnych w 11ostE1oi pomoeników rejenta do kancelar.11 w
pisała szereg olśniewająayoh &rtyku- zasiłków, a w postaci pożyczek Ili\ godzinach wieczornych, ponieważ E·aś
łów, wykazujl\O olbrzymie jasnowid~~ sumę .2,473,410 w 1912 ·i 488,191 w · ezęat6 liczba weksli, oddanyoh do
t
1918.
Razem te sumy stanowią protestu jednemu notarjuszowi .J· ast
wo polityczne i gruntowną znnio.
6.062,163
rb. W te'i'J sum1·e okr"g
na- Lla.r d zo w i e 11rn, przeto pisanie
·
....,
•
-.:
protemość konstytucjonalizmu spółczes- ukowy warszawski figuruje z pozy- stów przedłuża się do późHej nocy
.nego.
cją jedynie rn,ooo dla.. 1·ednego tylko i dopiero na~ajut:rz, niekiedy po pa.ru
WoJ'nA w roku
n
o o Błonia w g. warszawsk ei.
Pozycja duiach Of~oby interesowane weksle. wy1 !li 12 ...,,.. 1· · " 1'4 ta składa si~ z 6,600 .rb. zasiłku i
· ... ~
·
Moszczeńska
w 8, 500. rb. po~.yc"ki
.~ 0 kupują.W
1• stosuJ·e 81·A
7•
kółk (jut :przepowiadała
·
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W
arszawle, być może proteswym
u W r. 1908) i, jak obeo.- 1912 roku.
stowanie i wykupienie protestowaoie widzimy, jej wyrachowania były
Na rok 19Hł nie widr,imy nio dln. ;nych weksli, dzj~ki 111tofłuulrnwo znaczprawie nieomylne.
miast Królestwa.
nej liczbie notariuszów, przyjmująKto zna bliże.j Moszczeńską .....
Na budowę szkół po wsiach wi- cych weksJe do protestu, odbywa euę
ten dopiero mQ.Że ocenić znacz-anie dzimy w gubernjach ziemskich kre· w sposób bardziej prawidłowy. Natokultury dla kobiety zdolneJ· i szla- dyty zadeklarowane naprzód na rok miast w miejscowościach, w których
1912 w wysokości 11,761,374 rb. za- ruch handlowy Jest ożywiony, a liczba
ehetnej. Moszczeńska tyJe tylko z siłków i 7,491 ,413 rb. pożyczki; na rejentów, protestujących wek~:ile w
pióra, kszrałeąc dwoje dzieci wyląc.z- rok 1913 zasiłków 7,195,068 i po~.v- stosunku clo istnieJ(\cych potrzeb nie
nie swoJą. wacą.-Dla niej niema cza- czek 4,324,721, raiem 30,772,649 rb. wystarczająca, nieprawidłowości wyna ro zrywki, i t. zw. zabawy ~ W guberniach zaś nieziemskich suma żej pomienione są na porządku dzien1111
,
ta stanowi 6,011,134 rb. razem przeto nym.
~krorona v ubra:Diu, bezpretensjonal- wynosi dl~ całego państwa 36,788,68:;
Wieleż m~my osad, mlaat fabna, bezwzgl~dnie łagodna, -dobra, rb. W ęumie tej okr~g warszawis.
rycznych, posiadajł\oyeh bard~o in·
umie jednak nakazać powszechny figuruje zaledwo na 831,750 rb.
ł
tensywny .ruch handlowy i - ialedszacunek. Moszcze~ska pot~pia dyle-. ut~zyma!lie. szkół w gubernjach zien wie jedn~ tY:lko kancelarjt} ręjentaltantyzm kobiety i brak zdania i sa- sk10h widzimy kredytów . n?wych. \\ „ ną, przyJIDUJąc~ w.eksle do pr?testo.
, .
.
.
r. b. 3.239,986 1·b., a w meżiemsktrh "wama. 'Jlu w pierwszym rzędzie 1w m?d~ielnosci w żym.u._ - Nie rozu- 776,680 rb, razem 4,016,616 rb. w tem lety wymienić Lódt, w .której kance~
mrn Jednak wolności _Jako nadu~ycla na Królestwo przypada 149,713 rb. lar.je rejantów. ·.protestujące weksle
woli, jako próby dogadza.nia swym Za to wśród kredytów nadz'!yc_zaj- nie mo~ł\ _nadf\żyć z protestami i gdzle
dziwactwom. ,- Domagająo się wol- nyoh na szkoły począt~owe widzimy wykupteme. weksla oddaneg? do pronoścl uczucia. i wyboru mężczyzny dla. ~~ólestwa sumę większą, a min- t~stu w dnm . jego płatnośm, zdarza
M
.. · . .
· ' nowrn1e l,005,868 rb. przy 4,272,967 slf.~ chyba wy1ątkowo.
osz~zeń~ka menawidzi rozwydrze- rb, na. wszystkie gubernje nieziemZwrócił też na to uwagę prezl'q
Jli~ fllrtu1ących ~ostępówek, - szn- akie.
sądu okr~gowego pi~trkowskiego .
kaJąoych w podmeoeniu mę~czyzny
Ogółem wśród wszystkich pozy- wydał świeże po~tanowienie, które
dowodów swej siły paliaktrycznej, 1 cji zał~cznika do projektu ministe- zabrania rejentom w gubernji, podleostro demaskuje zewnętrzny puryzm r.jum oś,1 iaty w zakresie nowych gającej _jeg_o jurysdykcji. o~bierania
t. zw. święiych• a. cichych grzesz- kredytów w 1912 r. i 1918 roku na za pośredmc.t\yem pon;i?cnikow swych
.
"
'
ośw1atę początkow~h Królestwo figu- od· banków I mstytucJl kredytowych
wo .z przeciwległego obozu „onoty ruje z sumf\: 2,117,S62 rb. wobec zarówno weksli, podlegających proprao.Jców".
_fl2,315,370 rb. dla całego państwa. testowi, jak i sum pieniężnych, wpłyNiezależność · myśli Moszozeń- Główne. ~rodkt slr~rbu na oświat~ waj1\cych na :wykup takich weksli.
skie.1 zbliżyła ją 0021 ywl~cie w swym pochłanrnj!1 _gubernJ~ • ziemskie, ale ~ozporządzeme .to~ dogo~ne dla reczasie z redakcją Głosu" Prawdy" naw~t ~ak1 nieziemski 1 z~pełnle nie- Jen~ów {a. właśc1w1e dla. ieh praooN
h
· ""
' ".
• rosy1sk1 okrąg naukowy, 1ak Kaukaz, wmków) Jest, z drugiłjj strony, bar" owyc
~oró~ • potem I z grupą podaje si~ o znacznie wyższe zasiłki, dzo uciążliwe dla instytucji kredytoprzy „Myśli Niepodległej".. Pamięt- niż Królestwo, mianowicie o 6,091,250 wych, dyskontujących weksle - zoną jest dla wszystkich jej mowa na ' rb.,_ a przecie~ '~ okręgu ty~ jest stało .też prze~ te f_nstytuo.Je przyięte
wiecu wolnomyślicieli, Niemojewski mme1 ludnośm, rnż w Królestwie.
do w1ado~ośc1 z meuk~ywanem nie·
nazwał tę mow(} najlepszą ze wszystPodział głównych krfldytów na zadowoleniem. NastróJ ten znalazł
kich mów M
- k. . I t t : _ Królestwo podług gubernji przedsta- swój be~pośredni wy~az "'!" nar~dzie,
.
. .
oszczans IeJ . s ~ me
wia się w ten sposób, że największe zwołaneJ przez łódzki komitet g1ełdoJęzy~ 1eJ przemówień chwila.nu przy~ kredyty przypadają na guo. piotr- wy w celu omówienia sprawy przez
pomma styl lapidarny Skargi, a ję- · kowską, a mianowicie 660,1$8 rb., przeds~awiciel~. wszystkich mł~jsco~yk przekła.dów, nosi piętno staro- następnie na. warszawską 282,688 rb., wych 1!1st;vtuc11 kr.edy~owych 1 dla
polskiej swojszczyzny...
lubelską 244,672 rb., kielecką 214,023 poczyme!11a. odpow1edmch kr~ków.
..
.
rb., kaliską 206,222 rb., siedlecką
Pouue:p1one rozporzą~zeme mo~yZnaJ"C warunki obeone, Mosz- 155,107 rb., płock~ 18,6<;1:1 rb., radom- wowane przez prezesa p1otrkowsk1e.czeńska umiała pisaó ostrożnie„. Po- ską 109,314 rb., łomżyńska, 68,152 go sądu okręgowego jest bard~o chamimo to, niejednokrotnie umiała tłu- rb. i suwalską 23,850 rb.
rak.terystycznem ~- sw~J treśc~ gdyż
maczyć się przed władzami i obecJakkolwiek cyfry powyższe wska- ~YJaśnia wszystk1e „taJemnłc.e przy.
d
· d
·
. d k zują na znaczne upośledzenie na o- Jętych sposobów l?rotestowama..
me, z powo 11: me opa~rzeu1~ ~e a - . ół Królestwa, w orównaniu niet 1_
. Przytaczamy Je w. sk~ócemu: -:tora,.-. p~awdopodobllle pomesie ka- ~o z guberniami zfumskiemi, lecz
W1elu. z ;pośr~d notar1uszow spe~ma
tę w1ęz1ema.
wet z Kaukazem, jednak uwidocznia- czy1m?śc1, związane z p~otesto~amem
Nader je_s t trudno z syntetyzo~ ją on-e zarazem, że w gub. piotrkow- w~ksh ~ sposób . nieprawidłowy.
wać, na zasadzie wspomnień, . całą skiej rozpoczął si~ już powa~ny W1ęk~zosć i~styt~oJi k~edyto.wych,
skal
M
ń k' ·
M .
ruch poparty znacznemi zasiłkami trudmących się, między mnem1, dys~ pra?. . oszcza s IeJ.. . ozna-. skarbowemi. Cytry wyliczone powy- kontem wek~li,. oddają zwykle weksle
~ylko okresl16 charakter .JeJ ducha: ~ej nie wskazują wysokości zasiłków do p~otestu Jednemu tylko notarjumtelekt - m~ski, wola - niezłomna; skarbowych jut wypłaconych, a tyl- szow1,, e~oćb;r nawet ~ d~nej miejserce - kobiece; poczucie godności ko tych, 0 które_ podania wniesiono, ~cowoso1 znaJdowało stę kilku notarezłowieka ~spół.czesne· tnlent-ściśle i które władze miejsco'we zakwalifi- JUszów.
.
bl"
t
'
kowały . do poparcia w ministerjum
Yf
s.ku~ek tego notarJusz posyła
PU my~ yczn~.
oświat
·
eodz1enme Jednego ze swych pomoc:
Taki~ kobiety ee. dumą narodu
z·~ośród tych podań " r. 1912 ników o godzinie .b~rdzo późn~j,
• rzeczą .Jest -- spółozesnych - · znać tylkQ część nieznaczną pomyślnie wówczas gd! k.asa juz .!est z~mkmę:
Ją, odczuć, ocenić, złotyć hołd!
ząłatwiono i dopjero w r. b., powin- ta .do dai;ieJ mstytucJt kredytowei
Nasz dluomny
szkic
jest
wyny
one znaleźć zadośćuczynienie.
gdz1etodtb1ehrande
O!az żakty
. .
o pro es ac .o sbąanwkeksple
u . . omewa
re-·
razem owego Wielkiego hołdu!
jestr aktów i książka d-0 zapisywania
Savanarola.
opłat rejentalnych są i1ieodzowne w
•
•
kancelarji, bo bez mel. rejent nie
t

z

,

r

la-

+ •

ra

nrot0Qtowan1'a

aktów o protestach, oraz o otrzymywaniu opłat za dokonanr, protesty nie
mogą być w tych ksiąg111„h zapisywana we właściwym oza~ie.
Zapisywanie to u.skutf'•)?inia się
późnięj, mianowicie co kHka dni, a
nawet i raz na. miesif\c. Taki zwyczaj jest przeciwnym prawu nietylko
ze względów formalnych, lecz może
spowodować nast~pstwa bił.rdzo poważne i nieprzyjemne dln notarjusza.
Po pierwsze nie może mie6 pewności, że pomocnik jego odda mu wszystkie otrzymane w banku do protestu weksle; przeciwnie, zdarzyć sil)
mo~e, że niektóre weksle pomocnik
zatai, jak rówpież. że zatąi pieniądze
otrzymane na pokrycie wekslL Posyłanie pomocnika po weksle o póź
nej godzinie zmusza pracowników
Jrnncelarji rejenta do nadmiernej
gdy~ bywke.ją dnie W l~tórych
ar zo wiele we sli nllpływa do protestu, a niekiedy liczb(:!. ieh przenosi
sto.
Notarjus~e przez prv;yjmowanio
pieniędzy zii wak:11lQ protlistawane
stai!\ siQ przez to jęk by jpJrnsentami
banków i instytuc,ji kredytowych, co
nie licu_J· e z ich .stanowiskiem i sprzeoiwia sil) liter2lo prawa, które w notarjuszu widzi osob~ urzedową.
Końcowy ustP.p postanowienia
brzmi jak następuj;:
Wskutek tego
1
•j
po eoono panom nolllLr. uc.::zom: l ) ateby pod żadnym pozorem nie'posyłali
swych pomocników do instytucji kredytowych po weksle, podlegające
protestom, lub po pieniądze na pokrycie weksli; 2) azeby nie przy)mo·
wali weksli, podlegajj\cycb protestom
na dragi dzień po terminie ich płatn ości; B) Weksle protestowane dorę
czać revrntom instytuc.ji kredytowych
i oddawać im pieniądze, otrzymane
na pokryci6 weksli w kancelarjaeh
noto.rjalnych - przyczem notarjusze
oddając weki:ile z protestem, winni
~f\dAć pokwitowań w r~jestrach no-tarjaln;y-ch, tak jak zwykle przy do·
ręczemu spomądzanyeh aktów.
C?Jy przytoczone postanowie11H
rozwjązuje kwestj~ procedury protestowania w sposób nie podlegaif\CY
kryt1ce - o tem dałoby się duto
pow1edzie1
'Przedewszystkiem trzeba zauwa..
~yó, że nietylko u nas, lecz w wielu
innych krajach europejsloch (w
Niemczech, w Austrji, we Francji)
przyjętym ,jest zwyczaj wykupywania weksli protestowaJJyoh u rejen·
tów.
Dlaczegóż ~~ u ~ z~czaj
ten m
liyó zniesiony. Nrn ma też
nic złego w tem, te pomocnicy rejentów odbierają z banków weksle da
· protestu; przeciwnie zwyczaj ten na·
leży uznać za najzupełniej słuszny.
Ponieważ jedną z atrybuc.1i rejenta
jest protestowanie weksli, więc słuaz..
ną rzeo21ą jest, te ·'.Pomocnik jego
przynosi mu weksle do protestu że
chodzi po nie-nie może to b;yć nigdy
obowi0;zkiem urzędnika banku. lub
instytucj~ kredytowej, które oddaj~
wprawdzie weksle do protestu, leca
z. samem protestowaniem nie mają
ma wspólnego. Zaznaczone w początku niniejszego artykułu niepra-. widłowoś.ci w protestowaniu weksli
dał;y:by się uni_kn'ó w inny ~poęób.
Ponieważ wymkaJą one główme z tego powodu, że wielu rejentów nie
chce protestować· weksli, wskutek
czego rejenci ci, którzy protestują,
nie mogą nadążyć z protesthmi, :Więc .

brady,

„

nale~ało~y wydać rozporządzellle o-

~ow1t\zu1ące wszystki~h wogó.le reJe!ltó~, do protestowa.ma ~eksh. Zbyt
w1~~k~ego napływu. weks~1 do kanc~
lar.Jl Jedn~go lub kilku r~1~ntów moznab~ umknąć, . ustanaw1a_Jąe pe~ne
maxmrni;n we1.rsll p;otestowan;rch .~ed
nego dma w Jedne1 kancelarJI reJentalnej. To maximum mogłoby np.
wynosić 50 sztuk; weksle po nad tę
norm~. oddawane do -protestu, rejent
obo~1ązkowo ods;rłałb;y do któregokolwrnk z kolegów swornh.
S. Machnicki.

,
Czas
odno•u1·cpr·e· nu·me·rat.ma
„
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Obrady
nad projektem samorządu
Wczoraj w dalszym ciągu toczyw komisji Rady państwa do
spraw samorządu miejskiego obrady
nad projektem samorządu dla Król.
Polskiego.
Przed rozpoczęciem rozpraw, p.
Stefan Godlewski przedstawił zebranym sporządzoną przez się, na pod
stawach danych urzędowych, tabli·
z której wynika, że z wyjątkiem ,
Błaszek i Szak, w mfastach, pozostałych, liczba wyborców chrześcjan.
wbrew twierdzeniu Zinowjewa, jest
większa od liczby radnych.
Po krótkich rozprawach przyjęto
art. 22 ustawy z r. 1892, opiewający,
że samorząd wprowadzony ma być
wszędzie. Gdzie zaś wskutek niewystarczającej
ludności natrafi to na
trudności, tam wprowadzony będzie
t. zw. „samorząd uproszczony".
Zgodnie z wnioskiem posła Szebeki, przyjęto „życzenie" przemianowania większych osad na miasta. \V
1>rzeciwnym razie byłyby one pozl • wione samorządu.
Za monopol mieiski komisja uznała obecnie tylko rzeźnie. w dawniejszym projekcie w redakcji Dum 1·
państwowej za monopol miejski uzna
no również fabryki kiszek, topialnie
sadła i łoju, oraz zakłady przemysływe pożyteczności publicznej.
.
ły się

WiaBomości

og_ólne.

- - -

wojskowej, ochotnicy do dn. 80 CZt"'·
wca nie będą mieszkali razem z p • zostałymi żołnierza·mi, lecz przy ka?.dej dywizji stanowić będą specjalny
oddział ochotników. ·
Kurs słutby żołnierskiej ~rze
chodzić będą w ciągu 4 miesięcy,
poczem będą uczyli rekrutów i
mieszkali w koszarach · pułkowych.
W pułku pod kierunkiem specjalnego oficera, ochotnicy przygotowywać
się będą do egzaminu podoficerskiego. Stopień podoficerów otrzymają w
ko(lcu pierwszego roku służby. Następnie przygotowywać się. będą do
egzaminu na stopień chorążego.
Zydzi w oddziale ochotników, bę
dą służyli tylko dwa miesiące, a następnie zostaną przeniesieni do puł
ków i służyć będą na równi z żoł
nierzami.

(

Reforma paszportowa.

W departamencie policji, jak donosi
"Ruskoje Słowo", opracowują obecnie
projekt reformy ustawy paszportowej.
Istnieje zamiar zur1ełnego zniesienia paszportu, jal< niezbędnego
dokumentu dla spra\1 dzenia osobistosci oraz dla prawa wyjazd u poza
50 wiorstową przestrzeń stałego zamieszkanfa.
Ustawę paszportową

p:r~erabiają

na wzór systemu państw zacho1nich,
gdzie sprawdzenie osobisto$ci może
nastąpić t.eż na zasadzie jakich innych dokumentów, lub nawet oświad
cze'!l innych obywateli.
Jednocześnie
znacznie
będzie
zwiększona
odpowiedzialność
za
mieszkanie pod cudzem nazwiskiem,
przyczem jako minimalną karę naznacza się więzienie.
W związku z tą reformą minister spraw wewnętrznych zwołuje
w marcu do Petersburga naradę gubernatorów.

O Reforma policji. Departament policji, na życzenie ministra
spraw wewn~trznych, Makłakowa,
zmodyfikował tę część projektu prawodawczego o reformie policji, w
O Niezadowolenie z mini•
której przewidziane jest ustanowie- stra. W kołach parlamentarnych
nie pomocników gubernatorów, zarzą- utr~ymują, że prawica Dumy nie iest
dz~ją~ych policji. Odnośne artykuły zadowolona z nowego ministra spraw
.zmiemono w ten sposób, że zarzą- ·wewnętrznych, na którego racbowadzanie wydziałem policyinyrn nadal no, że będzie się przeciwstawiał prespoczywać będzie ·w rękach riaczel- zesowi ministrów, tymczasem dzieje
ników zarządów żandarmerji, którzy się przeciwnie. Narazie bowiem, zdazależeć będą od gubernatorów.
niem rzeczonych kół, istnieje zupołN owy pro1ekt, jak pisze "Ruska- na zgodność poglądów między p. Koja Mołwa", wprowadza nieznaną pra- kowcowem a Makłakowem.
V'.o.~~wstwu rosyJs.lilemu "ustawę po- ·
() Odpowiedzialność u.
l.w11 . Ust~wa t~ sz?zegółowo ~kr~- rzędników rządowych. Komisla prawa 1 obow1ązk1 w!a.dz ~o~~cy1- sja wniosl16w prawodawczych Rady
nych. ~o~ychczas c_zynnosc1 polrnJi me państwa po wielu sporaclt uchwaliła
były sc1S'le okre_slone przez prawo, jednogłośnie, że dozór prokuratorski
~o.~ec czego wy.mkał cały sze~eg ko- może samorlzielnie zarządzić śledztwo
llzJl na gruncie_ przekro?z~rna wła- sądovve w sprawach dotyczących prze1zy przez urzęd~1ków pollc.Ji.
stępstw osób urzędo\Yych, poprzestaC Ochotmcy w wojsku. O- .jąc tylko na zawiadamianiu zwierzcbgłoszoi;ie zost~ły ~o~e przepis;y o or ·- !Jików o_skarżonych w tych wypadbywan~u powmnosc1_ woJskoweJ przer. kach, krndy prz~stępstwo pociąga za
ochotmków. Wstąpiwszy do sfożby sobą karę, wymagającą ograniczenia
może śnisz

ALFRED de MUSSET.
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A Pepa.
Pepa - noc ciemna już nad nami...
Twa matka - dobranoc-rzekła ciw łóżeczku stulona batystami
o czem twa czarowna· głów ka śni'?...
W godzinie tej w twem sercu tęsk[nota
modlitwą kornie wzywa Boga - i - płoni się twa główka złota'_
o czem ty śnisz - o Pepo droga„.

Sen już okował twą rodzinę
i w okół cisza świat okrywa !Ile dziewcz~I ... _Ja z tęsknoty ginę
l dusza mo7a mę przyzywa ...
Ty śnisz o bladej b<Tllaterce
z najnowszej powieści modnej gdz10 dla kochanka pęka serce
prze bite ostrzem stali chłodnej ...
Nie!... Snisz o szczytach Himalaju ...
Hiszpańskiej zemsty złym orężu .. .
Snisz o faunie w św1ętym gaiu ...
Snisz ... o cukierkach lub o - mężu ...
Gdy_ nawet ciche upojenie
uś.Illlecby prześle twem obliczem -

CHANSON DE FORTUNO.
Pytacie kogo nad życie
:Kocham szalenie i kryJę w dus~y mei skrycie
miana jej brzmienie- Pieśni me śpiewać wam mogą

jeżeli chcecie jedynie ją moją drogą
kocham na świec.ie-- -

Pantazje jej wszystkie .spełnię
gdy mi rozkaże nawet me serce bez skargi
z piersi wyważę- -

łS lutego 1918..!:,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __...;;;a;;..- -

praw i kiedy jest niezbędnem, . gwoli misarzy, którzy będą informowali oo
sprawiedlh1 ości, nie zwlekać z rozpq- do pracy zagranicą, oraz wskaczęciem śledztwa sądoweO'o.
zywali sposoby lokowania oszczęd
1
W pozostałych wypadkach ' pozo- ności.
stawiono istnieiącą procedurę rozpo6. Były mnich Heljodor. czynania śledztwa sądowego za zgo- Synod polecił duchownemu stanicy
dą zwierzchności oskarżonego.
kozackiej Maryjskiej, gdzie zamieszkał były mnich Heljodor, aby starał
się nakłonić go do powrotu na łono
cerkwi prawosławnej, gdyby Heljo·
świata.
dor (Trufanow) w ciągu miesiąca nie
dał się nakłonić, synod rzuci nań

Ze

klątwę.

[l Wydalenie ucznia.
W
strasburgskiem gimnazjum obchodzono dzień urodzin cesarza Wilhelma.
Podczas uroczystości w auli gimna~USI.
zjalnej, gdy wzniesiony został okrzyk na cześć cesarza, jeden uczeń
nie wstał z miejsca. Ucznia tego wyX Przeciwko językowi
dalono bezzwłocznie z gimnazjum. polskiemu.
Gubernator miński,
Jest nim syn osiadłego tu lekarza Giers, nie zważając na ~ajwyżej za~
polaka.
twierdzom\ w maju 1905 r. opinję koCesarz Menelik U. Z A- mitetu ministrów co do sposobu wydis-Abeky donoszą, że cesarz abisyti- konania punktu 7 Imiennego Ukazu z
ski, Menelik II, zakończył życie.
d?· 25 ~rudnia 190~ r. w 9 g:ub~rMenelik II, słynny z powodu niach litewsko·rll;~k1ch, przed~1ęb10zwycięRtwa odniesionego nad Wło- rze s~ereg represi1 ~zgl~de~ . J~zyka
chami miał obecnie lat 68. Tron polslnego w gubernJI m1ńsk101.
objął ~ r. 1866. Kilka lat temu mia-,
. K„oresp?ndent. „Kuriera Litew„
nował następcą tronu wnuka swego sk1ego_ z M1ń~k~ htewsk1ego donosi,
Lidt Jeassu, liczącegQ obecnie lat 15. te ś"'.1eżo_ poli_cJa . zatądała ~~m. _od
O zgonie Menelika nieraz już poda- właśmcieh cuk1ern;? restaur~CJI 1 mwano wiadomości, zawsze jednak o- nych zakła~ó~ pubhc~nych m~z~łocz
kazywały się fałszywemi.
nego usurnęma polskich nap1sow n~
O Samobójstwo gimnazi• szyldac~, torebkach,. anon~ac?, osty.
Krakowa donoszą, że pod strzeżemacb_ dla pu,b~~zn_ości i t. d.
koła pociągu pośpiesznego, zdążają- Od wszyst lnch . własc1c1eli• zakł_adów
cego z Krakowa do Lwowa, rzucił P?.w~ższych wzięto zob?Wl~zarue na
się uczeń VI klasy gimnazjum w p1sm_1e, ~e nadal V'! wym1e~10n;y~ zsPodgórzu, nazwiskiem Goldstein. Ko- k~esie me ~ędą s1ę posług1wah Języła lokomotywy przecięły go na dwie kiem polskim.
_.
•
części. Powodem samobójstwa były
. X
Za łaJne nauc~an1a
złe stopnie przy końcu półrocza.
Kilkunastu gospoda~zy ze wsi Jurasze, w pow. sokólskim, zostało ska~
zanych administracyjnie przez gubernatora grodzieńskiego za „tajne nauczanie". Nauczyciela skazano na 300
rubli kary lub 8 miesiące aresztu.
Kilku gospodarzy za udzielenie mieszkania na naukę ma zapłacić po 100
ó Emigracja sezonowa. Sprawa emigracji stałej sezonowej rubli każdy, lub odsiedzieć miesiąc
będzie wkrótce uięta w ramy nowego w areszcie. Kilkunastu innych zapła
prawa, świeżo opracowanego
przez ci po 25 rubli, lub odsiedzi 2 tygod
ministerjum 11andlu i przemysłu. Dla nie w areszcie.
kontroli nad wykonaniem nowego
prawa utworzone będą specjalne in.:.
stytucje centralne i mieiscowe, oraz
rada ogólna, pod przewounictwem ministra handlu i przemysłu - dla rozstrzygnięcia spraw wychodźtwa sezoKonfiskata. Z polecenia
nowego.
Prócz tego utworzone będzie no- komitetu do spraw prasowych skonwe stanowisko głównego inspektora fiskowano M 5 czasopisma p.t. .,Lud
spraw wychodźczych, oraz inspekto- Polski" i „Praca Zbożna".
Nowe pismo • . Mieszkaniec
rów okręgowych, których zadaniem
p. Czesław Jankowski
będzie popieranie spraw wychodżtwa Sosnowca
z zagranicy. Zamierzone jest również wszczął starania u gubernatora piotr·
utworzenie domów i biur wychodź kowskiego o wydanie konces,ji na no·
czych pod kierunkiem specjalnych ko- wy dziennik p. n. „Echo Zagł~bia" .-
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kraiowe.
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Słuchaj - to
płonąca pieśń

jeszcze brzmi
mej krwi - Czy pomnisz ty'?. ..

Mkną lata wiosnydni czar radosny - -

pęk róż żałosny

lśni na twem fonie ...

Nino - dziewczę złote Kryjesz w oczach psotę w morzu masz ochotę
z falami bawić się ...

I wspomnisz ty - gdy

wstęgę

co nas

[łączy.

-.

rozerwie 9rogi los-jak wiatr

nić

pa-

[jęczą

i smutek dni rozłąki nas otoczy i mary jękiem bólu twój sen rozDźwięczy śmiech srebrzysty[dźwięczą...
spadają batysty - Wspomnij naSZI\ miłość- przesłodkie
posągu przeczysty [jej pacierze - stój - uwielbiam cię ...
niczem czas ni rozłąka-gdy kto ko]cha szczerze.
Cicho pluszczą fale we mgłach brzegu dale Płyną samotne dni perły i korale nie płacz-to mój głos brzmi - słońca promienny żar ...
Czy pomnisz tyL.
Ach - czemuś tak bladą patrz - fale balladą
do stóp twych się kładą kornie wielbią twój czar„.
IV.

I wspomisz ty -:--

śmierć

szpony we
[mnie wbije i serce moje zamilknie już nazawChoć wiem, że ją to nie wzruszy-[sze ...
. cierpienia zdwoję
kwiatem twa dłoń samotny grób oi krwawej rany me) duszy
[kryjesam nieukoję- na marmur padną twe łzy od kwiatu
RAPPELLE ·rol...
[krwawsze ...
Bo nadto kocham wybraną~
Czy pomnisz ty-gdy jasny świt wio- I · choć nie uj1·zysz mnie - me niepytacie daremno. - (senny
[śmiertelne pieśnie .
Jej imię z krwawą mą raną
otwierał słońcu swój pałac w złocie otoczą czarem cię - jak ja za życia
w grób pójdzie ze mną ...
(cały we śnie.:
czy pomnisz ty - z pól zapach szedł
m.
[werwenny Słyszysz-to wiecznie brzmi
słodkiej nocy smutnie odlacienie
płonąca pieśń mej krwi CANTA TE DE BETTINE.
(tały Czy pom.nisz ty... '
oo przyszły na rozkaz,-gorące twe
Nino-twe spoJrzenie(wezwanie
usteczek twvch drżenie
Paryż.
i w śnie cudów miłości trwały niejak cudów ll1arzenie
[pr?.P.l'Wl'J.n.ie_.
w sercu roem płonie ...
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co niełntwe było poprzednio, gdy si~ kryzysu ekonomicznego i ogromną cji, nie znaJl\O go, niejaki Szyja Gro~
do sali wchodziło niemal wprost z liczbą robotników pozostających bez der i zaproponował kupno biletów
pracy.
loteryjnych.
+Z ~olei wars~„·wied. - ulicy.
=
(b) Z Tow. prawnicze·
Wówczas agent dokonał przy G.
Sobotni rozkaz dyrektora kolei wygo. W piątek, d. 7 b. m., w lokalu rewfaji i znalazł przy nim całą pa~
mienia «IO nazwisk pracowników, spadoddziału
łódzkiego
Towarzystwa czkę bHE1t-Ow, wobec czego w celu
łych z ~tatu. 1ub uwo1n1onvch ze słu~ "rzeDsławfenia
prawniczego w Warszawie (Nowy aresztQWl'Tlla G. zawołał do pomocy
by kołeJoWeJ.
;
.
Rynek nr. 9), odbędzie się o godz. 8 stróża dnmu nr. 16 przy ul. Pasaż
w w:vdziale dochodów określono .
i pół zebranie członków Tow.
Szulca J Ó'liAfa Hofman a.
nowe norin1 znacznie zmnie)sza1ące
I
= (b) Z sądownictwa. WoStróż wszakże, zamiast okazać
wynagrodzenia za płace pozabiurowe,
Na 19-te z rzędn przedstawienie
bec
nawału spraw, do pomocy s~ pomoc Bgentowj, zawołał żanę Gronie przew ;y!tszające 20 kop. za godzi- dla Prenumeratorów na.CJzych, które
dziemu Xll rewiru, n!\ZDaczony zo- dera. W .krótce zgromadził się· tłum
nę. Wobec coraz większych czyn· odb~dzie si~ w teatrze Popularnym
stał kandydat do spraw sądowych p. osób, który usiłował oswobodzić G.
ności pracowników tego~ wydziałL
od aresztowania.
Agent wyjął re~
Krauze.
zobowiązano dekluacjami na piśmfo
W6 Ś"odę !i
(b)
Z
sądu. ~ęo.z.ia pokoju wolwer. Obrońcy zamierzyli mu go
do trzech godzin pracy codziennie p<i wybraliśmy niezwykle zitj111ując.ą sztu
rewiru s&azal 29 ~1etTJiego J6zPfsi odebrać. Wówczas nastąpił podczag
k~ historyczną w 6 aktach W. Gąsio- 7Szałańskiego
godzinach biurowych.
num~rowego
hotelu szamotania Rię wystrzał, który zranił
Pom1mc•
zapewnień
dyrektora rowsk'Jego. p. t .
.k
„Royal" prz;} ul. Cegielnianej nr. 20, stróża Hofmana w lew(\ dłoń.
Paukera, ize pensJe urzę dm ów w-,Ostłlt.ec~nie agent zaaresztował
za kradzież bielizny włafoiciela te '{lłacane będą ka~dego miesiąca do 20
li
Hofmana i
goż hotelu, Mowszy Kaufmana, na 8 zarówno Orodera, jnk i
st. st., pensji za z. m. dotychczas nie
~ws_
odprowadził obyrlwuch do aresztu
miesiące więzienia.
wypłacono, pomimo, it dziś jest jut
~
=- (r) Zebranie ogólne. - przy wydzj?le śledczym.
dn. 22 st. st.
W
niedziAlę, dnia 9 b. m., o godzinie
== (o) 7.emsta. Wczoraj około
Sztuka ta, przy znakomitej grze całe 4 po południu odb~dzie si~ w drugodziny
2 po połudJ?i~ ~o miesz~a:
go zespołu artystów, nje7.wykle staran· gim tAr1niniA zebranie ogólne człon
nej wystawie i dekoracjach zyskała ków or-hrony dla dziewcząt wyznania nia pro13tyt.utki Ameli Kmastows.kieJ
przy ul. Ffi.jfra nr. 20, wtargnęli a
sobie olbrzymie powodzenie.
mojżeszowego. m. Łodzi im. J. i A. m ężcp;ytni i trzy ko bi ety, którzy rzu•
W sztuce tej wystąpi gościnnie małMnków Hertzów. Zebranie odpo raz ostatni artysta teatru krakow· będziP si~ w gmachu o.chron;r priy cili si~ na Kinastowską i poranili j~
skiego p Józef Popłnwi::lri, w roli N.1\- ulicy Północnej M 89 ł b~dzie pra- no~am i i l>utelkami w głow~ i szyję.
pQczem z1'iPgli. Hany op.atrzył popoleona;
womocne bez względu na liczb~ o- bliski felczer. - Zawiadomieni o temi
Od paru lat urzatlza oo tydzień
Szatnia i programy bezpłatnie.
becnych. ·
natychmiast agenci wydziału śledc ze
zarząd • Wiedzy" w jednym z rulejBilety, za okazaniem kwitu z o(f) Zebranie kasy. W nad- go ujęli napastników.
Są to znani
scowych kinematografó
specjalne płaconei prenumeraty, nabywać mot.- chodzący czwartek dn. 6 b. m. w lopolicji r.łodzieje i alfonsi 24-letni
przedstawiania dla młod.zlety z obJr.- na w administracji pismA naszego.
kalu Stow. wzajemne) pomocy pra- Władysław Szrajer, bracia 17-letni
śnieniem obrazów nau.ltvwych, które
cowników bandlowyr.h m. Łodzi, przy Stefan i 18-letni Karol Ostrowscy,
cieszą się ustalonym u'1dawna .Pow:oul. Spar-erowe) M 21, o godz. 9 wie- prostytutka Helena Ignatowsk.a, i'
dzeniem. K.atdy czwarteJl setkJ dzi~
czorem odbędzie się zebranie ogólnA jeszcze jedna prostytutka, które] naei zapeł~ją salę na długo przed rozczłonków kasy pożyczkowo-oszcz~.d zwiska nie chcą wyjawić.
poczQciem widowiska.
nościowei przy temże Stowarzyszemu.
Wszystkich schwytanych osadz~
Nic w tern dziwnego. Opłata jest
= (D Zarząd kasy Resur· no w areszcie przy wydziale śled
minimalna, program zaś cały sta= (r) Komitet Obywatelski sy. Na od bytem pC\siedzcniu nowerannie ułożony .i zastosowany do kilkakrotnie ju~ prosił wszysthch go zarz1G.u .kasy po~y~zkowo. oszc.zęd: czym.
= (f') Wyrodn~ syn. W ni&<
poziomu umysłowego i potrzeb du- współobywateli naszego miasta ·bez nościowoj przy Resursie rzem1eślmczeJ
chowych młodociane1 publiczności; różnicy religji, narodowości .j stanu, dokonano podziału czynności. Preze- dzielę ubiegłą, o godz .. 2 po południ~
w mieszkaniu 52-letmego Andrze1a
ożywia go barwne słowo, które tłu- o współpracę w komitecie.
sem został p. M. Nitecki, zastępcą p.
maczy widzom kaMy szczegół pokaKomitet więc zwracał się i je- Witkowski prezesem rady I?· A.. Las- Hetmana konduktora tramwajowe$'o,
syn ,jego: 20-letni Leonard, rozgme~
zywanych obrazów.
szcze zwraca się do wszystkich kowski, zastępcą p. Kapuściński.
wany
na ojca, rzucił weń talerzem,
· W ciągu jednej godziny dziecko, warstw społeczeństwa z prośbą o
=- (b) Dlil robotników :ły•
a nawet osoba dorosła, przyswaja niesienie pomocy wprost przez skła dó w. Chcąc przyjść z pomocą bez- raniąc go w głow~ i r~kę. 9hcąc zasoble tyle pouczających i ciekawych danie ofiar i zbieranie takowych, jak robotnym żydom zarząd Talmud-To- słonić ojca., stanęła przed mm . córka,
wiadomości, ile nie da mu czasami niemniej o pomoc w odszukiwaniu ry otworzył, przed dwoma miesiąca 17-letnia Marja, którą odłamki talerza poraniły takte, aczkolwiek mniej
kil.ka przeczytanych ksiątek.
poz~a"'.ionych pracy .i w kwaliflko- mi, kursy dekarstw&.
Dotychczas dotkliwie.
Obrazy są umiejętnie dobierane w11.mu ich do .ws.I>ar?1a. .
zajmowali ~ię ~em przeważnie. ro_botPomocy ojcu i córce udzieliło poz różnych dziedzin wiedzy i tak
Wyłączeme się .Jedne.) tylk? wa~ nicy zagramczm. Za dwa miesiące
gotowie
ratunkowe.
przeplatane, żeby zapobiec znużeniu stwy od współpra~y bardzo. UJemru~ pierwsza partja wykwalifikowanych
Nadmienić nalety, te Leonard
i znudzeniu, tym b1itnianym wrogom . wpływa n~ prawidłowy bieg akcJl robotników opuści szkoł~.
Hetman jut po raz drugi rzuca si~
wszelkiej nauki. Dla zupełnego zaś ratunkow:eJ.
.
Aby zabezpieczyć młodych de- na ojca swego. Pierwszy :ra~ ~darzy
wypoczynku po każdych paru tema~omlte~ o~ywatelski jeszcze raz karzy od konkurencji robotników zasię to przed dwoma miesi~cami.
tach powatnycb, dawany jest stosow- pros~ z naciskiem współubywateli.ro granicznych, członek Talmud-Tory p. ło
Obecnie Andrzej Hetman skierował
ny obrazek humorystyczny-nic bo- botn1ków 1) żeby. cz.łon.kom ~orni~ Nusbaum łącznie z inż. Jakobsohnem sprawę na drogę sądową.
wiem tak nie orzetwia ustroju psy- tu po?Jagać. zechcie!i przy zb1eramu podjęli u władz starani~ o zatwierdze= (o) Kredzie*•·· Z wozu fa~ftar I kw.ah~kQwam~ ~o wsparć! 2) nie cechu dekarzy, w którym robotehicznego jak szczery śmiech.
bryki
Juljusza Kindermana skrachioW tych warunkach godzina mł,ja iżby od s1eb1e zechcieli składać, Ja~o nicy zagraniczni musieliby zdawać no podcz~s
przejazdu skrzy~kf) z
jak Jedna chwila i zawiadomienie ofiarę po 1 kop. od kat.dego zarob10- egzamin.
kolekcjami
towarów,
wartości !OO
koniec• wydaje się czemś nie spo- nego rubla przy wypłatach tygodnio= ,(b) Z budownictwa. Do- rubli.
dziewanem. Otywione i rozradowane wych.
. .
wiadujemy się, te grono kapitalistów
- Ze składu Ryfki Rus~kiewioa
twarzyczki wychodzące.1 tłumnie mło~głaszani!l d? takieJ l!spółp~o~ łódzkich postanowiło utworzyć spół przy uL Magistrackiej nr. 6 skradziodzieiy świadcz!\ najwymowniej o po- Komitet przyJmUJ~ J?a ~osiedzemac kę budowlaną. W tych dniach od- no prz(2dzfl wełniani\ wartości 200 rb.
trzebie i wielkim po~ytku takich środowych o go~ime 8 1 pół ~ie~o będzie si~ organizacyjne zebranie
- (b) Z mieszkania T. Miohal·
przedstawień. Są dzieciaki, które czas rem w ~oka~u maJstr~'ił'. :tkack1~h na członków spółki.
skiego (Grabowa 16), skradziono rótswój rachuj!\ od czwartku do czwart- rogu ullc P10trkowsk1eJ 1 PrzeJazdu.
= (b) Z biura emigracyj• ne kosztowności wartości 9 rb.
.ku, Jak fornal od jednej niedzieli do
(f) Nowe . kon~orc1u~ nego. W ostatnich 4 miesiącach za
= (o) Kredzie* rzecz~. A~n
drugie.j. Przy kasie podczas sprze- węglowe.
W medług1m czasie pośrednictwem !tydowskiego Tow. e- ci wydziału śledczego, dow1e'1z1awdaty biletów tak się gorliwie cisną, powstanie w Łodzi now~ ~owarz~ migracyjnego ,;lka" wyjechało z Ło szy si~, i~ u właściciela sklepu kojakby za chwilę miały odjechać po- stwo akcyjne .Alma". zaJmUJące się dzi i okolic 850 osób, 568 mężczyzn lon)alnego, przy ul. P~f2~ej nr. 30„
cia\giem i tadne perswazje im nie dostawą węgla; ustawa }ego zyskała i 282 kobiety.
Bolesława Sułtana, zna1du1ą si~ rz&or
pomagają. K~żdy. ~ wyciągniętą. w już sankcję. wład~.
.
Najwięcej osób wyemigrowało do czy kradzione; przeprowadzili u ni&Założycielami
konsorc1um są różnych miast Ameryki, zwłaszcza go rewizję. Ujawniono 26 arszynów
spoconej dłom dziesiątką drży z mec1erpHwości i obawy, te zacznie się więksi przemysłowcy łódzcy pp.: We~ do Nowego Jorku. Wśród emigrantów czarnego mater.jału, 16 arszynów biaprzedstawienie bez niego - chociat ner, Eisenbaum, Lo~entz, M~x, Ge1- najwięcej znajduje się krawców i lu- łego mater)ału, garnitur m~ski, palio,
niema ,j eszcze wcale prelegenta.
sler, Tochterman 1 Czapski P.rócz dzi bez żadnego fachu.
40 damskich dziecinnych koszul, I
Ostatniemi czasy wybór obrazów nich zaś znawca przemysłu górmcze= (r) Z Tow. zwolenników •par kalesonów, suk~ię i 7 ~awałków
stawał się coraz trudniejszym, ponie- go p. Płodowski z Sosnowca. .
sportu. Lekcje gimnasty.ki Koła materjału na damskie bluzki.
wat w ciągu l>aru lat posługiwano
Konsorcjum _na.było k~pal~ię wę pań odbywać się będą w .każdą śro
Badany, co do pochodzenia VIJ'się w..ciąt materJałem z jednego tró- gla „Alma" pomiędzy sta?Jam1 Goło d12 o 8 wiecz., od dn. 5 lutego po- ~ej wymienionych rzeczy, Sułtan zedła, które przy całej swej obfitości nóg i Strzemi.eszyce drogi warszaw- cząwszy.
znał, it .kupował je w rozmaitym czawyczerpać się wreszcie musiało. To sko-wiedeńskiej.
= (s) Ze · związku felcze• sie od złodziei, których nazwisk nl6
tet zdarzać się coraz częściej zaczęZ kopalni za pomocą m.asz;y:n rów. Dziś o godz. B wieczorem w zna.ło. it z konieczności powtarzano ob- parowych do bywać będą dzienn~e lokalu przy ul. Konstantynowskiej
= (p) Z głodu. Na Górnym
razy niedawno widziane.
wiele wagonów węgla, ~tóry będzie nr. 5, odbędzie się zebranie członków
rynku
uległ zupełnemu wy~zerpa~iu.
Wobec tego zarząd „Wiedzy• transportowany ~o Ło~zi do uż~tku związku felczerskiego, na którem od- sił z głodu Walenty
B1brow1cz,
zdecydował się przenieść przedsta- fabrycznego akcJonar1uszów. N1~za czytany zostanie referat z dzfodziny
tkacz lat 53, ze Zduńskiej Woli, powienia czwartkowe do innego teatru, leżnie od tego nabyło k~nso~c;um chirurgji.
ący bez zaj~cia i mieszkania..
Na zebranie to proszeni są o zostaf
który, posługując się inną hurtownią, kopal.alę „Helena" pod Zawierciem.
Pogotowie
odwiozło go w stanu~
dawałby motność układania progra(r) Mylna no~atka •.- W przybycie wszyscy felczerzy,· nawet ciężkim do
szpitala Cz~rwoneg.i
mu ze świeżego nienapoczętego ma- M 21 ~Now. Kur.. Lódz. z dma 25 nie należący do związku.
= (f) Nowe Towarzystwo. Krzyża.
terjału. Naturalnie, że miało się rów- styczma r.b. zam~eszc~ona była. no= (p) Przy pracy• .Przy Ul
Piotrkowski
rząd gubernjalny zanież na uwadze wszelkie inne szcze- tatka,. 1a~oby polrnma1ster ~ruzmow
Wólczańskiej nr. 136, robotmk, Teogóły praktyczne, wypatrywano lokalu ~wrócił się do gubern~tora pio~kow- twierdził ustawę nowozałoŻOnego To- fil Moras
lat 16, odniósł szarpanł\
od ksMym względem dogod~ego. ski.ego ze skargą. na mepo.rządk1. pa~ warzystwa na Chojnach p. n. „Brat- ranę lewe{ ręki. Pog;otowie odwio_zło
~hecnie nastąpiła umowa pomu~dzy n?Jące w oddziale telefonów łódz nia Pomoc". Towarzystwo ma na go w stanie cięż!om do leczmcy
celu niesienie pomocy członkom na przy ul. Piotrkowskiej nr. 251.
zarządem „ Wiedzy" o p. Różańskim, kich.
.
.
. .
.
właścicielem teatru „Moderne• przy
Jak s1~ dowie~ziehśmy z '!iaro- wypadek choroby lub śmierci.
= (p) Nagi' zgon. Przy ul.
Zało~ycielami „Bratnie.J Pomocy"
ulicy Krótkiej, dopiero co otwartego godnego tródła wiadomość ta Jest z
są pp.: Walenty W odo, Józef' Busio- Widzewskiej nr. 17, zmarł ~agle na
po gruntowne; przebudowie. Na mo- gruntu 1ałszywą..
•
•
atak serca kupiec Adolf Hlrszman.
cy tej umowy przedstawienia „Wie(s) Przy1azd ~2'.1enn.1ka.• kiewicz i Józef Bednarek.
lat 48.
•
dzy" odbywać się teraz będl\ stale w rza Przybył do „Łod~~ J od.w~edz1ł
Wypadki.
= ('p) Napad. Na rogu ttho
„Moderne" z zachowaniem poprzed- n~~ człon~k redakcJI ".KI.JOws.lneJ My= (o) Handlarz lołerji. Aleksandrowskiej i Borysia napadniej opłaty 5 i 10 kop. od dziecka, a śb p. Wmcenty _Drelmg.
W
czo
raj około n wieczorem na uli- nięto na tkacza Augusta Polera lał
•w kop. od osoby dorosłej. Zarówno
P. D. przy7echał. d_o .nasz.ego
rozmiar ::;ali jak j ogólny rozkład 1o- miasta w ~ełu zar:na1omiema sit~ ~ cy Pasaż-Szulca około domu nr. ~6 20 i zadano mu no~em dwie rany VI
kału pozwola uniknąć dutego natłoku przyczvnam.J panuJąceg<> w Łodzi podszedł do jednego z agentów poli- plecy.

Decyz1a

malności

prawnych.

Dla naszych

,
r'numeratOrOW.

n

hnego,

pant wai

rrzen~tawi~nia ~ t mtu~Zi~lJ.

K ronika.

-========-

ka.

·u....._.H......,2„9-.·- - - - - - - - - - - - - NOWY KURJBR ŁODZlD - 5 lutego tt18 r.

Zamle)scowa.
= (s) Aresztowani-. Do

wię

~łenia piotrkowskiego przywiezione
ks. Weissa, aresztowanego z rozporzl\dzenia gubernatora piotrkowskiego za nawoływanie włościan w osadzie Inowłodz, w pow. piotrko-wskim,
do boJkotowania żydów.

-1-

,Ro~rywki f zabawy.
= (.) Przedatawienie

dla

młodziet:y z objaśnieniem obrazów
.naukowych urządza jutro Tow. ~Wie

dza" w teatrze "M o d e r n e" przy
ulicy Krótkiej, gdzie też będl\ one nadal stale odbywały się, co czwar-

tek.

Początek o godz. 4 po południu.
Ceny miejso; kop. 6 i 10 dla dzieci i
kop. 20 dla dorosłych.

Ze sceny i estrady.
Teatr Polski (CegiEllnJan& 68).
Z kancelarji teatru komunikują
co następuje:
Dziś benefisowe widowisko na
rzee~ utalentowanej artystki p. Stefanji Gromnickiej, która wystąpi w
pełnej humoru komedji „Wiek miło

iłam,

ści".

Jutro premiera głośnej najnowaej komed.ji ulubionego komedjopisarza Bolesława. Gorczyńskiego p. t.
.Poeei si~ tenil\"·
KomedJE2 reżyseruje p. Bednarczyk, a obsad~ tworzą panie: Czechowska, Maliszewska, Sokoliczowa,
Sylma, Zielińska, Leszko, Morozowiczówna, Neromska, Perłowska, oraz
pp.: Bednarczyk, Rydzews.Jd, Rodmund, Wirski, Gurynowicz i Tański.

WE2 granic albańskich i że wysłanie
listu, jest „być może symptomem,
zapewniającym pokojowe rozwiązanie
trudności dzisiejszych".
Pomysł tej akcji, datuje się, według informacJi „ Tempsa ", od listopada roku ubiegłego. Zaniechano jej
wówczas dla przyczyn jeszcze niedo·
statecznie wyjaśnionych, ale obecnie
misja ks. Hohenlohe, według „Tempsa ", jest wynikiem usiłowań pokojo'YJ'Ch hr. Berchtolda i ministra. Sazonowa.
„Vossische Zeitung" pisze, jak
twierdzi, na żasadzie tródłowych danych,że list Franciszka Józefa. znajdu.1e się w bardzo ścisłej łączności z
położeniem w Europie.
Jednakże - według dalszych wiadomości „Vossische Zeitung" - w kołach dobrze poinformowanych oświad
czają w sposób jaknajbardziej stanowczy, że list nie dotyczy żadnego
specjalnego faktu.
Utrzymują,
że
tymczasem należy uważać za tendencyjne wszelkie pogłoski, krążące na
ten temat.
„Taegliche Rundschau" uważa
misję ks. Hohenlohe za objaw poko_jowy, „ponieważ główne niebezpieczeństwo wojny europejskiej tkwiło
w konflikcie austro-rosyjskim".
Podobny pogląd wypowiada „Kreuz
Zeitung", ale „Nationale - Zeitung"
przestrzega przed zbyt wielkiemi
złudzeniami na temat misji ks. HohenJohe w Petersburgu, ale .i to pismo zaznacza sam fakt, jako świad
CZl\CY o polepszeniu sie stosunków
austro-rosyjskich.

Tele ramy.
(Tel. Ag. Pet).
Posłuchanie.

PETERBURG, 4 lutego.-Jego Cesarska Mość Najjaśniejszy Pan przykomunikują jął na audjencji .księcia Hohenlohe.

Teatr Popularny.
Z kancelar1i teatru
nam:
Dziś,

Patrjarcha.

daktora naczelnego urzędowej .,Nord
Deutsche Alg. Ztng.•, na 50 marek
kary, albo 5 dni więzienia za obrazę
obronie i do dyspozycji armji austrowydawcy „Neue Westenhofl. kowęgierskiej.
resp.•.
Jednakże samodzielne powstanie
polskie byłoby niebezpieczni\ poStrajk generaln••
myłką.
BUDAPESZT, 4 lutego (wł.).
Dlatego też dla ludności polskiej Socjalni demokraci zwołali na dzie
w Galicji wyższą instancją w kwestjach narodowych powinno być pol- wieczorem 38 zgromadzeń. Zachodzi
skie koło sejmowe, a nie czasowa obawa, M w czwartek lub piątek
komisja, składająca się z jednostek rozpocznie si~ strajk generalny, przez
krańcowych.
który socjaliści b~dą usiłowali po~
W tym sensie powzięło stron- przeć swoje żądania co do ref~rm1
nictwo rezolucję.
wyborczej do sejmu w~gierskiego,
Ofiary na obronę Niemiec.
BERLIN, 4 lutego. Rada związ Otrzymali oni na poparcie tego ruchu
ku miast niemieckich uznała za nie- miljon koron z zagranicy.
zbędne jaknajszybsze
wzmocnienie
sił wojennych Niemiec i wyraziła gotowość złożenia wielkich ofiar. Rezolucja rady będzie zakomunikowana
kanclerzowi rzeszy i sejmowi.
tywnego, hr. Tarnowski oświadczył,
że w razie komplikacji wojennych
cały naród polski powinien stanąć w

Plan kampanji.

. MUKDEN, 4 lutego. Według
doniesień ze źródeł chińskich dudu
otrzymał z Pekinu wypracowany ostatecznie plan kampanji w Mand9;urji i Mongolji.
Polecono rozpocząć stopniowe
transportowanie wojsk,
wyznaczonych do intensywnej akcji w Mongolji na północnej granicy.
Akcja wojenna rozpocznie si~ w
marcu.

W Mek••ku.

MEKSYK, 4 lutego. - Zapatyśei
umyślnie spowodowali rozbicie pociągu osobowego w odległości 30 mil
od miasta.
Podczas ostrzeli wania
ochranianego przez żołnie
rzy, zabito 12, a raniono 6 żołnierzy
Prócz tego zapat;y:ści zabili 4 podróż. nych i uprowadzili z sobą wiele kobiet.
pociągu,

Wybuch bomby.
NOWY YORK, 4 lutego.-Przy
otwarciu pakietu pocztowego nastą
pił Wl bucli bomby, wskutek którego
zabita została tona właściciela magazynu tabacznego, oraz ranione dwie
Początkowo
podejrzewano
osoby.
strajkujących, okazało si~ jednakowo~, że winowajcą był szwajcar Parali, który przyznał się do winy.
Aresztowany zeznał również, że popełnił szereg za.machów, a między
innemi na życie s~dziego Rozalskiego, przyczem ofiar~ zamachu padł
wówczas inspektor policji.

we środę, „Pa.ni Walewska" PETERSBURG, 4: (2)- Na nara.sztuka w 5 aktach, Gąsiorowskiego. dzie, poprzedzającej sobór, nakreślo
Ostatni występ J. Popławskiego, ar- no regulamin wyboru patrjarchy. Soiysty teatru krakowskiego.
bór cerkiewny wybiera trzech kanw czwartek, zabawny wodewil dydatów, którzy przedstawieni zostają do zatwierdzenia Najjaśniejszeze śpiewami „Zonaty kawaler".
W piątek, po raz pierwszy „Ko- mu Panu.
lejarze", komedja w 4 aktach St. ŁąKomplet synodu określono na 12
pińskiego, który w dniu tym obcho- archiere.jów, prócz prezesa, członka
dzi jubileusz pracy literackiej.
synodu i asesorów. Godność członka
:: Treść sztuki bardzo ciekawa i ak- synodu z mocy stanowiska przyznaje
tualna zajmuje i odsłania tajemnice się metropolito-m: petersburskiemu,
własne.
biurowe prywatnych akcionarjuszy.
kijowskiemu, egzarsze Gruzji i eparow. Kur. Lódzk."
W sobotę po południu, „Pani chjalnym archierejom, którym godWalewska", sztuka w 5 akt.
ność ta zostanie ofiarowana przez
d
.Najbliższą premjerą będzie najnow- Najjaśniejszego Pana. Asesorami są:
Z powodu rot:yzny.
sza sztuka St. Przybyszewskiego p. t. arcbierejowie, zarządzający instytuNEAPOL, 5 lutego, (wł.). - Z
.Topiel", która równoczesnie ukaże cjami
synodalnemi,
jak równieź powodu podniesienia podatku na proi w Warszawie, w teatrze „Rozmaita- eparcJ1jalni, powoływani koleJno z dukty żywnościowe przyszło do krwaści".
liczby tych, którzy najmniej przez 5 wych rozruchów drożyźnianych i do
Utwór powyższy, pisa11y z genjal- lat znajdowali się w godności archie- demonstracji.
Demonstraci zebrali
nym talentem wielkiego pisarza, wy- rejskieJ.
wiera głębokie wrażenie dramatu,
Otwarcie sejmu finlandz·
się pod ratuszem i powybijali w nim
który obok sztuki „Złote runo" przy;kiego.
wszystkie szyby, a następnie udali
nosi zaszczyt naszej literaturze.
HELSINGFORS, 4 lutego. W pa- si~ pod gmach miejski.
--łacu uroczyście otwarto f-orządkowy
Policja, która usiłowała rozp~Koncert Kreislera.
Genera -gu b ernat or dzić tłumy, została zmuszona do rase1m fi n lan dzln.·
w języku rosyjskim odczytał powita- towania się ucieczką. WoJ'sko zostaW nadchodzącą sobotę dn. 8 b.m. nie:
"Z rozkazu Najwyższego, w iw sali Koncertowej Vogla przy ulicy mieniu
Najwyższem Jego Cesarskiej ło obrzucone gradem kamieni, przyDzielnej M 18 odbędzie się koncert Mości witam członków sejmu i ogła- czem wielu oficerów odniosło poważ
inanego skrzypka F. Kreislera. Wszystkie jego koncerty w naszem szam obecny seJm porządkowy za o- . ne rany. Demonstranci udali sif} na
. . "t .
d
t
dworzec kolejowy, gdzie poturbowali
mieście cieszyły si~ nadzwyczajnem twarty".t
Nas ępme pow1 ame o ozy ano w 1·
T
d ó"
h
powodzeniem.
·
języku fińskim i szwedzkim.
poram.i po r ;c.,nyc ·
Bilety na ten ciekawy koncert
Talman Tokoj odpowiedział w iStrajk generalny.
9}>rzedaje .już skład instrumentów mumieniu
sejmu;
n:WYri:-żam
wiernopod;RZYM,
(wł.) 4 lutego. W Neazycznych Fried berga i Koca przy ul.
dańcze p9ważame seJmU Jego Cesarł ' .
.
Piotrkowskiej M 90.
skiej Mości Najjaśniejszemu Panu i polu rozpocz.ą się gen.eralny straJk
Wielkiemu Księciu".
demonstracyJny; cz~śmowo przyszło
Słowa talmana przetłomaczono na. do walki z policją: zraniono 7 osób,
j~zy rosyjski.
aresztowano przeszło 100 osób.
Po odczytaniu listy wniosków,
złożonych do rozważenia przez sejm,
Zgon kardynała.
generał-gubernator wyszedł i posłoWIEDEN, (wł.), 4 lutego. Zmarł
tutaj dzisiaj . w nocy ~rcybiskup
Prasa. europeiska powszeehnie wie również opuścili sal~.
Burze
morskie.
Nagel.
wyraża przekonanie, że wizyta ks.
LIBA W A, 4 lutego. Na morzu
Hohenlohego w Petersburgu z własno
Kar• prasowe.
ręcznym listem cesarza Franciszka sroży si~ burza. Parowiec towarowy
KLUCZBORK, (wł.), 5 lutego.
Józefa., jes.t faktem pierwszorzędnego „Generał Rurko" został uszkodzony i
Izba
karna w Kluczborku skazała rewskutek tego przyholowany został do
'l:nacz~ni& politycznego.
Chociaż treśó listu nie jest zna- zatoki, przy wejściu jednak do portu daktora Bednarza za umieszczenie w
na, ale fakt, że treść ową roztelegra- zatonął.
„Prawdzie" artykuliku humorysty'lzMEWR, 4 lutego. Na stepie sza· nego, krytykującego posła konserfowano do poselstw austrjackfoh w
w różnych krajach, świadczy, że idzie leje burza śnietna. :Mnóstwo bydht
watywnego, Mejera, na 600 marek
tut aj o akcję dyplomatyczną na dal- zginęło.
kary,
lub 120 dni aresztu.
szą metę.
Rezolucja konserwatystów.
BERLIN,
(wł.), ·1 lutego. Sąu
Korespondent wiedeński „TempKRAKOW, 4 lutego.-Na zebrau" utrzymuje, że list omawia spra- niu tutejszego stronnictwa konserwa- ławniczy w Berlinie skazał dziś re-

Telegr.
„

Wznowienie
wojny.
Bitwa pod GallipolL
KONSTANTYNOPOL, 4 lutego.Dziś w południe rozpoczęła siQ tiitwa
pod Gallipoli. Szczegółów brak z
powodu uszkodzenia telegrafu.
Machmud-Szefket-basza udał si~
w nocy do głównej kwatery w Chadem.kioj.

Bitwa pod Gallpoli.
KONSTANTYNOPOL, ó lutego,
(wł.) - W oj ska bułgarskie wylądo-
wały pod osłoną o~tów greckich
pod Galipoli i przypuścili atak dt> tureckich straiy przednich.
KONSTANTYNOPOL, 5 lutego,
(wł.) O godż. 2 stoczono bitivt) pod
Galipoli. Wynik jej niewiadomy. Połj\czenie telegraficzne z Galipoli zostało przerwane. We wsiaoh: Kaszally
Malgara i Meltepe stoczono powatne
walki. Grecy obsadzili wyspę Saros.
Turcy stawiaj!\ bohaterski opór.
KONSTANTYNOPOL, 5 lutego,
(wł). Na półwyspie Galipoli rozwin~
ła si~ pomiędzy bułga.rami i turkami
mi wielka bitwa, która może zadecy~
dować o losach wojny. Po obu stronach jest wielu zabitych i rannych.

Bitwa pod

Czataldt:ę.

KONSTANTYNOPOL, (wł.), 6 lutego. Pod Derkosz i Hademkoj :roz..
poczęła siE2 bitwa. Bułgarzy pod•

palili
cała

wieś Czataldt:ę,

stoi w

kt6ra

płomieniach.

KONSTANTYNOPOL, (wł.), 6 lutego. Telegramy iskrowe donoszą,
te nad Adrjanopolem ukazuje si~ aeroplan, z którego rzucane są odezwy, wzywaJl\Ce ludność Adrjanopola
do wywarciu nacisku na komendanta, aby poddał twierdzę. Proklama~je
przedstawiają położenie turków w
niezwykle czarnych barwach. Bom•

bardowanie twierdzy trw&.
Szturm do Adrjanopola.
(wł.),

Ze tróbombardowanie Adrjanopola rozpocz~ło sie e>
godz. 8 m. 7 wieczorem i trwał<;> do
godz. 11 b. gwałtownie; od godz. 11
do godz. 4 rano skupiono bombardowanie w pewnyoh ~ punktach. Dziś
rano o godz. 4 rozpocz~li bułgarzy
ogólne bombardowanie całego miasta
z nadzwyczajną ~iłą; bombardowanie
trwa dalej. Z pod Czataldti brak.
SOFJA,

4 lutego.

deł rządowych donoszą,

że

wiadomości.

LONDYN, 4 lutego. (wł.) Korespondent „Daili Mail" otrzymał od
Mustafa paszy depeszę, 9;e z pod
Adrjanopola słychać straszną kano·
nadę; pierwsze strzały padły w godzinę po zerwaniu rokowań.
SOFJA, 4 lutego. (wł.) Kilka
części Adrjanopola, stoi w . płomie·
ni ach.
WIEDEN, a lutego (wł.).--.Neue
Fr. Pr." donosi, że w Sofji wczoraj c
godz. 3 odbyła si~ rada ministrów,
która trwała do pótnego wieczora.
czekano na ewentualne us~stwa M

6.
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Wszystko zależy od tego, czy pierwszej parze Mojsze Słucki i Nozachowana jedność między lo le Vervet. Walka zręcznych zapasmocarstwami 1 Czy uniknie się zbroj- ników n.ie została po 20 m. rozenego pomiędzy nim.i .konfliktu 'ł Ks. grana.
Hohenlóhe ju·ż wyruszył z Wiednia
Nas~pnie odbyło si~ rozstrzygaz listem cesarza Franciszka Józefa. jące starcie między Sabatierem i TiNa tym liście spoczęły w tej chwili gan'em. Walka ta zakończona zosta..
ła po 26 m. klęsk~ Tigane'go, który
nadzieje pokojowe Europy.
Lis_t te~, fjak mniema NdobrzeFrza- uległ od chwytu .tour de bras• zwycza.J pom orm owana „ eue
e1e w parterze.
Presse", jest właściwie już tylko zaDruga deeydująca walka mJ~dzy
kończeniem wysiłków dyplomacji au- Sobieskim i Sarakikim zako~czyła
poczęcie rokowań nastąpić może każ- strjackiej i rosyjskiej nad przywró- się zwycięstwem Sobieskiego, który
dej chwili, Wilajet Adrjanopolski ma ceniem de>brych i przyjacielskich po 88 m. przygniótł zręcznego przeotrzymać taką adm.inistracj~ jaki\ stosunków między Rosją a Austro- ciwnika łopatkami do dywanu, stosuWęgrami. Ze tak byó może, dowo- jąc .nelson" w pozycji stojł\cej.
otrzymał Trypolis.
dzi oświadczenie Sazonowa, że Rosja
Wypisali si~ zapaśnicy; Thomgotowa si~ zgodzić na włl\czenie Ja- son, Mosing i Hansen.
niny i Skutari do przyszłej AlbanjL
UlO]•nu.
Znaczyłoby to, M Rosja w sprawach
9
P-.
:J
albańskich i serbskich gotowa jest.
· zajl\ć stanowisko zgodne z pogll\dem
czna ilość naboi mianowicie po 220
Nie pomogły dobre przyjacielskie austro-węgierski~: Znamienny jest
kul na kaMe działo. .
rady i życzliwe napomnienia mo- także zakrus mmis~ra spr:aw wewDla robotników pozbawionych
KONSTANTYNOPOL, 5 lutego. carstw, udzielone w ostatniej chwili n~trzn~ch urządzam~ baI?~Je~ó": sło
pracy,
do uznania Komitetu obywa(wł.) Delegaci tureccy opuścili Lon- Bułgarji: wojna w kilka godzin po u- wiańskir.h w Moskwie, IGJowie 1 Petelskiego:
dyn. Z Sofji nadchodzi wiadomość, że pływie rozejm~ 2!ostała wznowiona. tersburgu. .
. .
Zebran'3 na imieninach u M. O.
bułgarzy przypuścili szturm Buł~arzy ~abrah się do .bombardo- . Dowodzi to, ~e rosyJskie sfer!.
•
. . · wama Adr.Janopola wspólme z serba- me chcą dopuścić do demonstracJi 2 rub. 1 kop.
Robotnicy fabryki Czam&ńskiego
do AdrJa n o p oia. C~ła dyw1z~a mi, a na linji Czataldży już nustąpiły antiaustrjackich, co jest zrozumiałąm,
bułgarska pod osłoną silnego ogma lekkie starcia. O przebiegu dalszym jeżeli się projektuje załagodzenie an- s rub. 60 kop.
armatniego ruszyła do ataku. Wynik akcji wojennej będziemy wiedzieć tyl- tagon.izmów austro-rosyjskich.
Zamiast kwiatów na grób ukowalki niewiadomy.
ko tyle, ile będą chciały obie strony
Jeżeli zwrot ku pokojowi Wied- chanej ciotki b. p. Natalji BirencwejKONSTANTYNOPOL 5 lutego. wal_czące, _a to dl~tego, że z~równa nia i Petersburga utrzy?l!l się, ~a- gowej - dr. Edmund Sonenberg .
'
związek, 7ak TurcJa postanowiły na tenczas z wszelką pewnoscil\ powie- 5 rub.
(wł.) K~~um~at urzędowy, wydany teren operacji wojennych nietylko ko- dzieć można: ił wojna bałkańska b~
przez mmisterJum spraw wewnę- respondentów dziennikarskich, lecz dzie umiejscowiona, że zatarg ruNa łódzkie tydowskie Towa~
trznych potwierdza wiadomość, że o nawet attaches wojskowych nie dopu- muńsko-bułgarski będzie k9mpromi- stwo opieki nad sierota.mi, do dyspo-1
godzinie 7 m. 30 bułgarzy rozpoczęli ścić. Może to. i lepiej: mni~j będzi.~ sowo z~atwiony i co najw~żniejsza, zycji dr. Gutentaga - zamiast kwiagwałtowny ogień na wschodniej i za- bałamutnych ~ ~ętnych mf~rmacJi że. ta. wie~a powszechn8: WOJna, któ- tów w dniu urodzin Ireny G. - oftakrążyło po świeCie. Ostateczme: WO.J- reJ się świat lęka, zostame zategnana. ruje Jadwiga L. - 1 rub.
. . t
. Ad .
T
ch. o.d Ill~J s. roma . rJa~opo 1a.
~rcy na, to nie teatr; wojna potrzebuje akodpowiadaJą rówrueż silnym ogmem. -torów, widzowie są zbyteczni.
Po gruntownem odnowieniu lokali
W twierdzy panuje spokó.j. RównoA zdawało się, że ta wojna ,już
cześnie zaatakowali bułgarzy pozycje nie zostanie wz_n-0wio~a. Dyplomacja,
Różne wiadomości.
tureckie pod Czataldżą.
· oraz prasa ang1~lska i fral_lcusk~ by•
•
•
•
ły wprost zdumione ustępliwością tu.
- Z objf2Ć śmierci-w ra•
Odwołanie sanlłar1uszow.
recką, zaznaczoną wyraźnie .w odpomiona
narzeczonego. NiezwyKONSTANTYNOPOL, 5 lutego' wiedzi na notę mocarstw.
kły wypadek wydarzył si~ w Hano(wł.) - Pełniący służbę w Niszu, roUważ~ły? że Turcja chce szcze- werze. Młoda 19 letnia służąca Fryprzy ul. Konstantynowskiej .N! 6.
Byjski oddział sanitarny został na- r~e pok~JU 1 gotowa ~awet w .spra- deryka Becker .zniechęcona tyciem"
.
w10 Adr.Janopola ustł\pić. lstotrue W. postanowiła umrzeć i w tym celu
OTWARTY ZO&rANIB
gle o~woł~ny _ do Pete~sburs:a. 1'.6~~- Porta gotowa była do ustępstw. I~: rzuciła się z piętra na ulicę. W trakrze i samtar3usze odJechali dzisiaJ. terwencja, podjęta w ostatniej chwili cie tym ulicą przechodził właśnie naZabrali oni tylko narzędzia chirur- przez posła francuskiego w Sofji, po- rzeczony desperatki, który w ostatnadchodzącą sobotę.
giczne, pozostawiając w Niszu szar- legała n;a wystosow8:niu do rządu niej chwili chwycił ją w ramiona i
ie i środki opatrunkowe.
b~garskieg? za_pytama: czy. z~adza. ocalił od śmierci lub kalectwa.
P
się na udzieleme przedstawic1elow1
Plany wojenne.
sułtana ws~ystkich praw, wynikająp ARYZ, 4 lutego, (wł.) - O za- cych z e~entualn~go uz~ania du0
miarach wojennych Bułgarji donoszą cho~nego J~g~ zwierzchmct'Ya na~
PPJW•ła'f Zakład
.
.
. ·
.
adrJanopolsk1mi muzułmananu w teJ
Giuel(ologiczno•Al{aszeeyJn9
tuta), że WOJS.lrn bułgarskie stoJą pod dzielnicy
Adrjanopola
gdzie siQ
Doktol"łiw
Tulair na zachodzie od Galipoli i roz- znajdują pamiątkowe i ~a święte poWczoraj, w 26 dniu mi~dzynaro
Z. Eadelmaaa
O. 8old"!fa
poczną, wzmocnione przez greków, czytywane gmachy. Je~eli o to zap;rJ. Ślaskiego
s. Jancaewaluego
marsz przeciwko armji tureckiej sto- tywał poseł francuski, znaczy się, dowego konkursu walk zapaśmczych
w Warszawie, ul. Bod116D& 6.
'62-b
w
·
·
· d
G r
· Mitos,. ' zna- tureckich
musiał być w miarodajnych sferach w cyrku Truzzi'ego, walczyli
Jl\CeJ pomię zy a ipos i
poinformowany, że Turcja
czyło by to atak na Dardanele, cho- gotowa się zrzec fortecy, pozostawiaciaż wykonanie tego ataku byłoby j ąc rozstrzygnięcie losu iej ostateczW dniu 6 b. m. zostanie
możliwe, jeżeli grekom uda się wy- nego mocarstwom. Z Londynu naotwarta kasa pożyczkowa
lądować z poprzednią ilością wojska des~ła "'.iadomość, że bu}garzy Zg11.p. n. Bałucki pry•
.
.
.
dzaJą się na propozycJę powyższą.
watny
na .PÓ ł wyse~ Ga11 P~1i, a powtóre, Je- Tymczasem coś zaszło niespodziewateh oblężeme Adrianopola wkrótce nego, co wszelką interwenc.]ę na raprzy ul. Zgierskiej Nr. 64.
się skończy.
Wobec tego bułgarzy zie uniemożliwiło. Co to takiego1
Biuro czynne codziennie oprócz świ~t i ni.ed.ziel od godz. 9 rano do godz.
będą mogli kilka pułków wysłać w
Pośrednio odpowiedź znajdujemy
4 popot
868--6~1
kierunku Galipoli. Generał Sawow w yv wersji, którą podaj~ „ Wiener Ą.llg."
ten sposób chce rozłożyć główną ar- Jakoby Bułgarzy, widząc tragiczne
.
·
położenie Turków, chcą
z tego skoID.Ię pod Czataldzą.
rzystać, by zaiąć nietylko Adrjano.... erbj a i Bułg a rj a.
po1, lecz równ i eż Carogród.
WIEDEN, 3 lutego. (wł.) - WiaB.ułgarzy marzą o _Ko~stantynodomość
że bułgarzy postanowili polu I o zupełnem usumęcm Turków
· '
d ·
·
, z Europy!..
To m,oże być, to może
wzan;irnn za ~ z1_e1_eme p omocy p rz ~z si1; stać.
Gdyby chodziło tylko 0
SerbJę, ustąpi ć .JeJ pewne terytor]a AdrJanopol, toć Bułgarzy mogliby
w Macedonji, którą r ozsiewano w ce- ograniczyć się do czekania na jego
Jesteśmy w posiadaniu kilkudziesięciu , eglu uspokojflnia ludn ości serbskiej, b. kapi_tulację, jeżeli _nie. leżało "! ~eh
zemplarzy wspaniałego albumu
wzburzonej wskutek wysłania serb- zamiarach zgod~ema się na taki, .Jak
.
.
„
ten przez Franc.Ję proponowany komskich Wu]sk do ~rac31. Serbska pra- promis. Szukri-pasza, dzielny i bosa ost ro kr ytyku.Je . rząd z powodu haterski, mógłby i W. Portę i świat
wysłania wojsk na pla<> boju, Serbj a , informować, że ma dosyć prowiantu,
bowiem dowiedz i ała si ę, · że bułgar- że może .ieszcze. rok ca~y się br~nić
114
skie stanowisko sprzeciwia się inte- ale w ko:r:icu s~ałoby się to, co Jest
------~=--=
, . . do p rzew1dzema.
.
. .
(legjony i Księstwo warszawskie)
resom .,,er b s k 1m l ze. p reze ~ mm1- • , Adrjanopol musiałby niewątpliw opracowaniu Ernesta Lunińskieg o
strów, Geszow, mówił do Milukowa wie wpaść w rę ce bułgarskie, jak
że bułgarzy' nie ustąpią Ser bji, ani :ciebawem wpadnie w ręce serbskie
Ol{oło 500 illustracji. ~
jednej wsi więcej, jak j est ustano- Skutari, }dórego niemni~j dzi~ln;y ~
bohatersln
komendant,
R1za-beJ,
Juz.
wione.
Cena księgarska rb li, prenumeratorzy
,j ako by traktuje z serbami i czarno~
„Kurjera" nabywać mogą po
ftlG ·hmud S zefket.
górcami 0 kapitulacji. Przynajmniej
KONSTANTYNOPOL, 5 lut ego, t akie depesze nadch odzą z Belgradu.
(wł.). - Były wielki wezyr, Ki amilBuł garj a wraz ze swymi sprz~
pasza udał się w towarzystwie Nora mierzeńcami mogą w tym okresie
Dunc iana do Egiptu. Mach mud Szef- ·wojny dążyć do zdobycia Carogrodu,
Album obejrzeć można w adminlstracjl „Kurie•
J
ale czy mocarst_wa pozwolą na ~dora" ul. Zachodnia 37.
ket pasza odj echał pod Czataldżę i bvcie przez mch tego cesarskiego
~amieszka w głównej kwaterze w Ha- miasta 1 Zdobycie i zajęcie na dode.mkoj.
bre 1

strony turków. O 7 wieczorem przyszedł poseł grecki Panas i długo konferował z Geszowem, o 9 nadeszła
.
wiadomość, że rozpoczęto bombardowanie Adrjanopola. Bułgarzy pozwolili ludności z konsulem opuścić
Adrjanopol, lecz tylko obcym poddanym. .
KONSTANTYNOPOL, 5 lutego.
(wł.)
Komunikacja iskrowa pomię. dzy Adrjanopolem i Konstantynopolem została przerwana wskutek silnej kanonady dział, oraz huku strzałów armatnich.
Przed zerwaniem komunikacji,
komendant twierdzy adrjanopolskiej
zawiadomił rząd w Konstantynopolu,
że w Adrjanopolu jest tylko niezna-

. Próba interwencji.
KONSTANTYNOPOL, 4 lutego
(wł.).-W tutr,jszych kołach dyplomatycznych zapewniają, że wczoraj
ambasadorowie mocarstw dokonali
interwencji pokojowej. Chciano nakłonić państwa bałkańskie do zawarcia 'Pokoju.
KONSTANTYNOPOL, 4: lutego
(wł.).-Obiegają tu pogłoski, że roz-

będzie

f„, 7\0\\lie'lie
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·NOWY KURJER ŁODZKI -

5 lut~go 1913

roku.
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Teatr „~RANIA".

Ostrzeżenie wI

Progr~

Z111laat buljonu Maggi'ego
kostkach, powazecfinlo PZDIDllUIJ za
najle,azy, odzle11leędzi11 znajduje alę w ąpn:eda:ty wyrób i podobn!ł nazwą,
Wobec tego podajemy do og61nej wladomośol, te kostki bulJ11nowe MaBUi'e110
za1patrzone •Il w n11wv llAQGI ł 111ark9 aohrenn• „Jcrzyż
gwiazda''•
Wazystkhtinne kostki, choćby podob11J nazwy, nie poohtdzą z naą;i:yoh fabryk.

M-J.J.,E RAKSO

NiebYWa.łe

•

+

Wanzaws~I Oddział

1

od 1 do Hi Lutego n. A
jresowiwie l4 psów.

ll'ltAN'Z aiN.olio

Ntemiecld grote&k J{omik
\frupą. Andrieja ZADUIJ8KIE<m°'
wykona cy~ańskie pieśni
Pierwszy raz w Łodzi
'
Czesław .BARON KADEN
Załozyc•el Warsza.wsk•• Mom11Sa•

Towllreyatwa Maggi

A! Jerozt,ll'llt•a 111. Tel, 82°'4,

URANIA BIO
-

PIEŚN ROZPACZY
Drr.uu1i•. łl-cb. „,~łach

BĘDĘ AGIBNTBM. POLIOYJMYM
komioane

Wydawnictwa Gebethnera
Powldol,

~d•ne

Wolffa

Największy

w r. 1911 i 1918.

Blel•b Konatancja.

1.50

urn

:Kalosze sprzedaje po cenach 1-.brymm1eh.

1.80

A. I RZESZKOWSKI

najniższych.

masy

UO
1.1.50
1.60

to we, i wytworne przybrania.
wykonywa się z własnych i powie-

Wypł'awy. ślubne
materia~c -.-.

6-'°

~

ut. Andr3tej a Nr. U II-gie pi'2tro, front.

.·pierwsza tecznica tek~rzy Specjalistów
dla' przychodzących chorych

45. ·Piotrkowska 45 (r6g Zielonej).
WeWDęane i

nerwowo Dr•. I. Szwarcwasser od 10 - 11 i 4 i
pół.--6 i pól w niedzielę od 10-11.
Choroby skórne i wener.rezne Dr. L. Prybulskł W niedz., ~tor. 1
ezwarW, piątki -Od 1-2. Poniedziałek. środa, sobota od 8-Q wlecz.
Choroby dzieei Dr. 1. Lipasyc. Codziennie od 1-2 pp. Choroby
ebinirgiezne Dr. •- Kantor. Codzitmnie od 2~3. Choroby kobiece Dr. M. Papier1,1y. Cpdzlennie od 3-f.. Clioroby oczu
Or. B. Donchin Poniedziałek, wtorek, środa., czwartek od 9-10
raiio. Niedziela, piątek. sobota od 1-2 p<t południu. Choroby
~ UBSl;l 1 gardła Dr. c. 81um. ?t')nie-dzi11łek, wtorek. środa,
czwartek od 1-2. Piątolr. sobota, niedziela od 9-10 rano

analizy krwi, wydzielin moczu. Bada•
,
· ' l!t! mamek.
n1.e&11uwtoa::111on kop. 50

m
m

im
~

~

w

szerokości 4:4 i 52

ii1N
lflYl
~

lf

Milrnł:i!.jewska 21.

Bluro porad technicznych dla

przemysłu

li

~~~~
Si~·

~'~~

.. I

""""'"~---~-łlt- - to
-- - --- - - . . Proezt prz,ełnd alrH z rf 111. · -u otlpcrw.)
prz;o„zl„my uu
pro spr lit

wyj&śn :ej11cy

ao„1oe rra„ i

jak zaroLili

więcej rniesięcz

praeuj11c ll. etiebi0 w doI!lu. l"achow. wykuł.
Oilleił. z1'mies:11ka11. 11.ia zaw&dz1"

zbyteeUll

Towarzystwo THOMAS Il Wł'iTTICK-KUNAU i Ko.

Kupiec

Potersburc;. Newski

zawiadomić

Sz. V. P.,

{lt/4!, •lł•K.

otworzyIem

~

z Sal11i do spożywania gorących wędlin na miejscu, przy
ulicy Piotrkowskiej M 71, vis a vis Pasażu Mayera.
Z
Telefony

poważaniem

Uwadze wszystkich

·Niniejszym mam zaszczyt zawiadomić Sz. Publiczność i Sz. moich
kli,jentów, ze w dniu 4' lutego otwieram.

Skład wędlin

-

Jan ł(ifal{.
Piotrkowska 80-17 l Widzc'.l'llka 27-02.
457-12

PERF· UMERJĘ
Tel. 21-79
lHi. ze sprzedai1ą

GG

prz1 ul. Piotrkowskiej .i'i!
hurtową t detaliczną.
Uwaga! Podci:as pierwszych 6-ciu dni,' ori dnia otwarcia moje.i pe~tu
merji, każdy, kupujący nie mniej, Jak za l rnbla, otrzyma wspamały
upominek.
:Z szacunlt1em

D. Markus.

I

Niemieeka subretka

sXnbt JIU"f

An§.!eskla śpiewaczka i tancerka
VER.DIHR.
Wiedeńska subretka.
KAMMA WESSEL
Wiedeńska subretka
SVHNGALI
Kaskadska subrttb

„

Masaąstka

)t. _)targulies
mieszka obecnie

Piotrkow•ka .... I&.

lewa oficyna 4-te wejście
ogólny i kosmetyczny, radybł
ne usuwanie wągrów 1 brodawek.
Manicure, pielęgnowanie włOSÓ'W
i skóry.
Przyjmuje, od 4-ej do 7-mej wlecs
Poszukiwane są uczenice
7lł-8
Masaż

~~~CSU~

Lekarz-woterynarji

su-a

że

I

I

©I~~~~~

włókiennego. Porady chemiczne. Przopisy.

·

rom&DSJ

LICYTACJA

t d.)

(Udzielanie porad od godz. 4 do 8 po poł.)
W niedziele laborat. otwarte od 12 do · 2-eJ.

ey~ańskie

SVETD

na sprzedat zastawów (z obydwooll od
działów) we właścJwym csasie nie prolon1owa11yoh. Podczu t.rwula licytacj t.
prolongat• &Htawów, na spfzedai wys.ta
w!c:myob 1 miej•~ 1Dioć alt bc:dlie
Wykaz Nll~ 1a1taw6w1 p<>OJ.pj~ycb
sprzedaży, bedzie ogłoszony w
pz.ecie
.R•:i:wój•

. il'

Ninie}sze(n mam zaszczyt

Wykona

bumo,mz:sła

JJZUihl1

I dQI qnst~pnyoh otlbywM •ię ~

+ + + + +

eali, ,js.kote~ ma,szyny Szaufel i Zakar•
dy. Blitszych szczeg~łó~· udzielą ciż Syndycy. Adwo~at

Antoni Zclazowslti.
Natan Kopel, I)zielna 4.

OTNmłi

Potski

!5 •••o• (20 Lutego) 1918

przemysłu włókiennego.

y tkack~e

Jlrzysięgły,

B.os1lc1 subro\ka

Analizy chemiczne dla wszelkich dziedzin

I

Xsso sttr

g

L.ombard

ul. Srednia 20, róg Solnei
pod kierunkiem Inżyniera DOMINIKIEWICZA

Syndycy masy upadłości Gustawa Lorenza ml. w I.o•
dzi, maią do snrzedania z wolnej ręki

warsz-a

W~Pile& i,tw&Olka

I@@

Oddział I ul Zachodnia Nii 3L
Odd&iał II al. Puu Mayera NI 1L
zawiadamia., że w miejscowej sali llcytti.
cyjoel przy ni. Zacho-iniej Nll 31 w dAła

Łodzi

Analizy produktów spożywczych.
Analizy wydzielin (moczu, plwociny

i

Warsz • .;'lkc. tov. Foiyakove.

,,Zjeinoczonych chemików''

213

11

11ta

i fizjoogrczne

!J1il

MAXIME11

FliLSEN
Koncertowa. epiewaczka
tmtrflliA nJ1ENTANo
Nie.ałieolco~l'f>8fJ•ltl •J.>tewaezka
Gl'l'TA SZAMAiY

la~oratorj um cliemiczno-tec~nmzne

i,-~
Bil
paryskie na suknie rautowe, balowe, wizy!J.I

s 110

Pr.ogr„...

~S!~ml~
~.:J

pła-

G&iSTL

firmy &.6dzkiej

Kod. Handl.
Syndycy tymczasowi
Józef Kon Adw. Pr~ysięgły w Piotrkowie
Jakób Prusicki Łódt, Ryski Bank

1.20

m

Przedstawl n1o o 12 w nocy.

st~pująoyoh

1. -

,,La Saison''

Porada

11

IJ'mc~asowi

upadlołci

ueąea się młodlńei
C\ połoę

wieczór.

no. zasadzie art. 502 Kod. Handl. wzywają wierzycieli tejże
masy, aby w terminie 40 dniowym złożyli tytuły swoje do
masy, celem sprawdzenia drogą przepisan&i w art. 508 i na-

;.bill

1.a Saison••

Dzieci i

p oczątek pn~w, o gods.

Hurw czi Syn

1.80

MAGAZYN SUKIEN

nonych.

Syndycy

1.80
1.50
l.óO

.

·

przekena61

111:n1•0Qe

miejs 50 k. II 40 k.
30 k. ~l~rja 15 kop.

d>

Zawrotne drogi. Pow1dć współczesna na
kobiecych . • , . . . • . • • . .
Tokarzewski St. Katodnicy. Obrazki syberyjskie , •
Dąb•ow•ki Iga. Samotna
. . . . • . . . . . •
1.emailald ,Jan. ZwłeHynłee. Z kolorow'l okł.a.dką
, .
KP88Zewskl J. I. tB. Bolufn ri't4J. Bezimienna. PoWieść
z końca XVIII wi'3lru. !. 12 ilustracjami 2 tomy
Vf j•dJJ'111 • • • .
. . . • . . . • • . .
...._AL Tow&nJllZe Jeh1 'f. Powieść na tle spisków
DlOuarobistycznyoh z czasów konl!lulatu. Z 24' llu•tra,cjami a tomy w jednym . . . . . . . .
Do aabycia we waąstldch ke1-agarnlach.

nowości

o......
1

Nowomfe1sk-. Jł 6.

2,1.60

JMltOTKI

„.

,_

-~

1.20

Konoąńskł T.
tle df\Żeń

eol•ea

za-

granicznych skór najnowszych fasonów,
jak 16w.11ie!i obuwia zhnowego po eenaeh
Proszę się

:j.

komiczne

.

wybór męskiego, damaldegu

i dziecinnego obuwia, z najlepsz:yc4

Separatka. Powieść
WtJpółezesną. z przedmową Gabryeli Zapolskiej
Koezuteka JahOłkowa~a L. Z oddali. Ro.
mans . . .
Pr~J'b7szeweki Stanisław. Moony ezło.
wiek. Powieść . .
Topiel Dramat w 8-ch aktach, w pi~t.
nej kolor. okł.
. . : . . . . . .
Wyzwolenie „Mocnego C~łowieka", część
druga „ ,
łmlJewska Eug. Młodzi. Powieść . • •
- Jutro. Powieść. . . . • . • • • • .
Re,mont Wł. St. Ave Patria . . . . . .
Wierzbi6skł Maciej. Pieść Marcina. Wilczka.
G aezacki A. Królewiacy
. . . . -. . .

ZAR'l'Y

J(o71 ~ure'lejal

Szymon Wolma1

Piotrkowska 145. 4łl. 29•0C
Porady w zakres lecznictwa wchodzące, szcze'plonki djagnos~yczne ek.
spertyzy.

Dr.I-'. Klaczkin
Konstantynowska U.

Syphilis, skórne, w:eneryozne.
choroby dróg moczowych.
Prly jnmje

od B-1 rano· l od 5-8

wleci.. Dla pa.Ii ud :l-ó po

połudD!u

KURJ'l~R ŁODZKI

NOWY

Od

dziś

do

-

5 lutego

Piątku 7

c
(Walka
vVstrząs air_ey

-1ar
Międq

wł~cznie:

lutego

między

za .

inneml

katolicyzmem a kalwinizmem).

dramat w 2 aktach z czasów Katarzyny Medicis i walk religijnych·

.

Niszcz cie e

Tragikomedja w l . akcie w
wyk. najwybitniejszych artystów amerykańs i .ich.

Orkiestra koncertowa „Sextet„ -

Dr. M. Papier~y
• ~ ee

&U<uszer i

li

alista

c n orób kobiecych.
'q<1uu1e 10 11 raoo 1 .)d 4
pól ~op
do 6
pól po południu .

Połud'liowa

Ulica

23

Teletonu M 16-85.

najwyższego
•.

Nafta
WAGA
CENA

1882 1896

10
0,65

20
1,26

40
2;50

gatunku

W • Findeisen i
przedstawidele: ·

S~.

tel. 9·82 i 9.93

tel. 9·78 i 17·09

L. P. Truzzi

TargowY. RY.nek.

Telefon 21-68

środę.

dn.

~

lutego Ull3 r.

Wielkie gladjators, ie przedstawienie
w 3-ch

częściach

z

udziałem całe.]

trupy.

Z6-ty Dzień walki m~ęDzynaro u owego championa u walki francuskiej
Dlliś

Krot

Przeiazd 21

Stołeczny

Dwie

~ ~ Łitn1anowicz '-'sło,zenia arofJne.

Piotrkowska 83

CYRK

walczą 3

~~~~~~ @j~,~~~~ts-,J~

100 funtów netto
6,15 z dostawą do mieszkań

Wyłączni

pary: 1) Wayler (Tatangog)-llolo•de•Verwer (Belgja).
Sabatier (Francja)-Sobiewaki (Polsa) 3)
Sarakiki (Japonja)-Tigane (Dorpat).
Anons. Jutro dalszy ciąg walk.

"i a2.,

(tel. ia-&1)

Choroby: nerek, pę·
cherza 1 cewki i t. d•
Godziny

przyjęć:

do 10 rano

i od 4-7.

zimowy od dnia I-go października.
Kolej Fabryczno-Łódzka.
Odchodzą z Łodzh a) 12.15, b) 6.55, c) 7.20. d} 10.00
e) 12.50, f) l.óO. g) 3.45, h) &.IO, i) 8.55.
Przychodzą do Łodzh )) 4.37.1 k) 7.22, I) 9.35, ł) 10.40.
m) i.oo, n) 435, o) 5 15. p J
r) 11.ou.

Chorob9· sl{órne, w&ne
r9czne i niemoc płciową.
1

•

SREDNl'A ~ 5, POWROCIL.
Sp. choroby skórne, włosów, weneryczne, moczopłciowe i kosmetyka
Przy syp.b..ilisie swsow&nie prep. „606" lekarska Leczenie syphiJisu Salvari „914" Leczenie elektrycznością i ma sanem Ehrlioh-Hata „6061< i „914"
(wśródżylnie). Leczenie elektrycznoś
sażem wibracyjnym.
cią (elektroliza) i masażem wibraKons anty 1.0 .arska 12
cyjnym. Przyjmuje od 9-1 i od !-o ao.< t atru ~el ina.
8, w niedziele od 9-2 po południu.
od 9-1 1 od 6-8. dla pań od 5-6
Dla pali osobna poczekalnia.
w niedziele od O do 3.
2701-0

Dr. Lewkowicz

Dokt6r med.

olesław Xon

Dr. Feliks Skusiew·cz

ttolej Warszawsko.;i(aliska.
o gouz. 7.55. 12,24, 4.39, 1 6.13,

do Warszawy o godzinie 11,01. 12,34, 5.30.
Przychodzą z Kalisza1 o godzinie 10.51, 12.22, 5.20, 9.50,
z Waraza~ o godzinie 12 . lł. 4.26 6.03.

olej Obwodowa.
Odchodzi ze stacji Łódź-kaliska do Słotwin a godzinie 6.20,
ze Słotwin do st. Łódź-kaliska przychodzi 7.12. Odchodzi ze st.
Łódź-kaliska do Koluszek l 11, przyehodii z Koluszek do stacji Lódź
kallska o godz. 7.46.
UW AGI. Godziny, wydrukowane tłustym drukiem oznaczają
osas od godz. 6 wieczorem do 6 rano.
.
Pociągi oznaczone literami b), e). h), ł), o), r) są bezpośred
niej komunikacji z Warszawą
Pociągi oznaczon e I.terami a), c), h), k), m), p), łączą się
z pociągami kolei Kolns~ki -Skarżysko.

1 moczopłciowe.
Choroby uszu, nosa, gardła
i chirurgiczne
Przyjmuje: od 9 1/, - 11 g. rano
ul. Piotrkowska 56.
5 - 8 g. po::ioł. W niedziele
Przyjmuje do Il rano i od ł-7 pp święta DJ 9'1, - 12 g. rano·
.
310-10Tele1. 26-26.

Dr. Leyberg
t'f1e1 yczne, ; i c1owe
skórv ;d
IO-t, 6-8. Niedzit:le i św i Gta
od 8-1.
Dla Pań-5, pO'-Lekalnia od

OO~OO~ilUJCIOO~

Dr. L. Pryl>ulski
POŁUDNIOWA

M

2.

'l1elefon 13-59
Choroby skórne, włosów, (kosmetyka
lekarska) weneryczne, moczopłciowe
i niemocy płciowej. Leczenie syphllisu Salvarsanem ~Hrlich-Hata 606 i
914." wśródżylnie.
Leczenie elektrycznością i masa•
żem wibrac;nnym.
ul. Srednia nr. :L.
Przyjmuje: chorych od 8-1 rano i od
Specjalność: choroby skórne, 4-9 po poł. panie od 5-6 po pol.
Dla pań osobna poczek11.lnia.
weneryczne,
moczopłciowe,

dzielna.
Krotka G, tel. 26-50

Dr. S.' Sznitkind

włosów I kosmetykę lekarską.

S p ecj alista · c h orJib wenerycznych,
s lcórn ych i d róg moczowych

,
P io tr! owsk a .M 144 , ró g Ewangelickiej
Telefon 19-41.

Gabinei Roent !lt:nowski (Prztświetlenie i fot<>i!rafowan1 e w n ęt r z ności ciała prom1eniam 1 Ro :11gena;. Swiatłole1..zrn rzy (choroby skóry i włosów) i Laboratorium
łeka rslW· kos rn ety czne. R 1da •iie "rwi 11a Syfuis 1 le·
czeme Sa.varsanem (E hrdch-Hata 606.) G.tbinet elektroterapeutyczny (Masaż w.bracyjny t pneumatyczny
podłtt l?, prof. Zabłu d owskiego niemoc płciowa).
GoJziny przyjęc i a: 8-2 rano i 5-·9 pp. Dla 1 1 ań
oso bna po1. ze :rn łni a.
r2521-0-1

Przyjmuje od 8 1/ 2 do 2, od 4-ej
do 9, damy od 4 do 6.

Dr.

Bogusławski

chorobJ dzieci.
Naw1•ot 7.
·
r434-0·-l

Dr.. I. Silber t·om

Dr. Rabinowiez
uARDŁA,

i

-Wydawca: Antoni

Dr. mad. Karol iedar

b. ordynator szpitala S-go Ducha w Warszawie przeniósł
się z Warszawy do Łodzi
chorobY. kobiece przyjmuje od 4 do 6 po południu
Zaw1Hlz kie , M 12.
Przejazd N2 30.
Ch oroby skóry we m. rycLne
p 1c.1owe 1 ru syfill61e prep rat

CHOROBY

uszu.

stante

Główna

poczta

.Powieść

103•.
r456-3
Wyjeżaża1ąc, muszę zaraz ro~
· • sprzedać różne meble z pięciu.
pokojów za bezcen. ~owo Cegielniana
6-7, front.
850-10
Uiłopiec poszukuje praktyki u rze:inika. UL Srebrzyńska 31. Urbań·
ska.
839-f
'\ i odne eleganckie urządzenie sypial•
ll'J ni, ,jadalni 1 damskiego ga.bineelka.
okazyjnie do sprzedania. Wladomoś6
Piotrkowska 69 m. 32 od 12 do 3-ej
p. p.
816-:l
IJotrzebny chłopiec roztropny, ucs..C ciwy, umiejący czytać i pisać.
Wiadomość w admrni.> tracji .Kur.jera•
Zachodnia 37.
712-0
1otrzebna sklepowa. z kaucją rb. lOOtl
do sprzedaży drobnych artykłllów.
Wiadomość w .Redakcji.
. o 'Ój do wynajęcia dla .ka.waleró~
i z uduzielnem wejściem, wiadomośA
w Redakcji.
SU-3
• rzybłąkał się duiy pies, czaraJ'9
piersi białe. Odebrać można Ili\
zwrotem kosztów. Zródl&na 7 m. lł.i

A

NOSA

3. 2:ielo n a 3 .
W d.rllkarni St. kiiążka. Zachodnia

i

l

8!'>1-.1

nlirzeja ł3.
Dotrzebni są zdolni agenci. Hotel
.1
Palast, ul. Dziel.Da róg WidzewChoroby skórne, weneryczne skiej. N 307.
833-1

a.os,

Odchodzą do Kalisza•

A A. wyda. We& powieści z la~
A•n,
• 1905-12. Oferty poste re-

C

rozstrzygające walki

Rozkład pociąg6w

Zagin~ loą

:!o I-szej klasy 200 Loterjl następu
j ące: ~: od 2826 do 2850, od 8001
do 8015, od 9641 do 0646, od 15251
do 15260: od 15401 do 15-420 1 oo 17001
do 17010 w cenie 10 rb. i 10876 - 10900
15251-15260 i 15292 w cenie 18 rb.
wszystkie te M są nieważne 1 proszfJ
ich nie kupować ponieważ wygrana
wypłacaną nie będzie.
SM-1

CSM) . Kosmdyka .ekarska ~usu•
wanie szpecących wł . _ów, plam
etc~)

Przyjmuje od 12-2, 5-8. N:e...

dzieie 11-3. Dla Pan 4-5 poClekaln 1a oddz1 e1na.
87

Rutynowan~ buchaler,
z wyższem wykształcenie handlowem, ze zna.)omością miejsoowycn języków, poszukuje w Ło•
dzi lub Pabjanicach odpowiednie J posady w tabryce lub
interesie handlowym. Łaskawe
oterty a.dresować prosi: Łódź,
Zachodnia 37, Admin1suacja ,.i~.
Kurjera Lódzkiego• dla „suchal•
tera W. z.u

'' szelJde prośby pisae A. Oawurin,
\'
Stare miasto, a.I.., A!eksandr;yjska 20.
!>98-lłO
cl dolny bucbalter poszukuje za,,, jęcia na godziny. Sporządza bi·
Janse, zaprowadza księgi. Otert7 dla
„Buchaltera" B. K. F. w adm1ni11tra-CJi.
747-1
1.1aginęla ćwiartKa losu loterJi kia.
L.J sycznej do 1-szej kla.sy za X! 2.'12"Laskawy znalazca zechce oddać Ben.:itlykta 94. m. 89.
844-2
~ aginąt paszport, wydany z gmin7
l'.J .tJ ełchatów . pow. Piotrkowsk<i.ego.
na imię Antoniny Knychaty. 8ll-3
11 aginąl paszport
wydany z gmi.u7
LJ .lychlin, pow. kutnowskiego, gub.
warsza.wskiej, na imi~ Władysława.
Bernaciaka.
8:{()-3
r.1agin.ął paszport, wydany z gminy
LJ Tum, pow. Łęczyckiego, na imię
Stanislawa Królikowsi.:iego.
8::!7-3
11 aginął paszport, wydany_ z gminy
LA Jan.K:ów, pow, opoczyńsinego, gub.
rark,„tskie 1 na imię Perli Z.eldy Bło·
12,owsh:iej.
780-_,ł
, / a ~i n·~ ła kart~ .od, paszportu, wyda;·
Li. 11 a z fabr y1n t:itolarowa na 1m1'ł
Jó:irn t1 'l'omcza u:a
817-1
'/ ac;i n ę ia 1rnna od paszportu, wyua• J •1a z taory..:i Pozoansk1ego na.
imię btanisława PrzycKa..
846-1
500 rtJ. umi esr.czę na I nu1J111r hf:
• pottki domu murowanego w Lo·
dzi lub na prze d mieściach. ·z awadz
ka. '10, Niemierski.
84S-l

4

