Na stacjach kolejowych 5 kop.
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Czwartek,

dn~• 1a 1-.tsso. 1191:> .r.

Redakcja i administracja „•o•.- Kum-jera
Prenumerata w Łodzi wynosi rocznie rb. 6,
Cena ogłoszeń• I-sza strona 50 kop. za
mieści 'się w l ok a 1u przy ul. półrocznie rb. 8, miesi~cznie kop. 50.
wiersz lub . jego miejsce, nadesłane 50 kop.
iaohodniej H 87.
za odnoszenie do domu lub pr.zesyłk~ Pfe . nekrologi i' re.ldaniy 15 kop., ogłoszenia zwyczajna
Interesowani
do
redakcji
zgła~za.ć
si~
mogą
tową
dolicza się 20 kop. miesi~cznie.
10 kop. Drobne · og~oszenia 1•12 kop. za wyra1
1
od 12 do 8 po południu i od 6 do 7 wiecz.
Ogłoszenia zamiejscowe• I stro~a 50
Administracja otwarta od 9 rano do 8 wiecz.
Za przesyłkę zagranicę dolicza się 60 k. miesięcznie. kop.. reklamy po 20 k„ zwycz. u k. za wierss
Adres telegraficzny „t.6d~ k„rjer"
Zmia·na adresu 20 kop.
Telefonu Ne 253. petitowy lub jego miejsce .
. ~opisów nadesłanych redakcja nie zwraca, z~ artykuły nieoznaczone z góry ceną. honorarjów administracja wypłacać nie btłilz~e.

ł..6dzldego 11

Ag,entury: w Łodzi Biuro ogłoszeń· „Promień", Pfotrkowskn. 81; w Pabjanicach A. Wadzyński, Zamkowa 28; w Zgierzu: Nowy Rynek, kiosk AleksandraLecha
.WYIJICZ•E PR'AWO · prqJmo•enia 09'0.aeń w Roejl, za granioif i w llr;61. Polaki••• opr6cz Ło~zi i okolic,, oddane jest Domowi Handl. L. i L Metzl I S·k~

.

'

11 Kleistut

11

Dziś

'

'~= Poeci się żenią~.

•

·Zanaty. kawaler !~:~ Zaczarowane koło
...

,,...~---~----"o:-:--------

•-Y,arowa
.·miczna
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Spacerowa 9, tel. 23•f0.
ao,

Piotrkowaka u i
Konstanąnowska 37, Dzielna
Główna 21 i 621 Zarzewska 49 i Rzgowska 7.

Z~kład przyJm~je wszelkie wchodzące w zakres pralni chemicznej obstaPierz~ i .farbuje. garderobę męską i damską od najskromniejszej do naiwy~tni~JSZ eJ, czyśe~ dywany, meble, portJery, gobeliny, plusze, aksamity,

lunki.

koronki, pióra i firanki, dekatyzu,je tkaniny w małych kawałkach jak i całych
sztukach po cena.eh nadzwyczaj nizkich.
Bluzki dams. od rb.-'° U br. męs. od rb. 1.60 I Fir. od rb.-40 u. szt.
Suknie •
'od ·• 1.00 Palt.a • od rb· 1.50 Port. od rb. 1.50 za parę
Kost.jum.„
od „ 1.60 ' Kariiiz.. od rb. -60 Dyw od rb.-20 łok. kw
NB. Częśći garderoby i inne rzeczy, oddane do. czyszczenia, podlegają
w zakładJlie najprzód grunt.owne.J dezyntekcj1!
2899-150

I

Ceny:

•

:c; .g

'•".
·„.r::

NO
·•D."a "a
:.i.

• o

Q.:(S

&.

... ~ .r::- o V

•

~

:c;
j;I,

'g

....

I
.... ....

i:i.,....
s:i."O

g"O 'g

co o

c-:i....

-

o.r:::;:;;; "..i...
N ... :.tO (/)•-o

i

łll o
...

KALENDARZY~

. c-:i

i:i.i:;a.

.i:;i.

......

old

-o-

~
c.
~-

'

= '.
IP

,..! "1:1~
Cll it '°"S. °S.
•J
.::; &i~ 1:; ~~.;i -g;_ ~ ł
!':"'W

&. • N

.!·o

;i: i:

Cl)

1e

l:ł - l:ł "C:I ::: „- l:ł
41'°130"<11111~
• c..,,
"' ..... o - ...

&: ~

;;> ~-a...g

---c:..-.:::2
:::;;,,......
;;;:::;-c::::;.:;::>

~

:::s=:

M

P

U)

- ::=:! ftl
I:

•

2

~
- ~
0
~--,
----

~

~

,.,.-<il

83
1

1

u

-

Walka zfikcyJ·nemł

t:n•'&.it.c"l:lr:.: i~ ;;eO _

-0

Czwartek, 18 lutego 1913 r.
Dziś: Jana i Dobrosława M.
J u t r o: W al entego i. Zenona.
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bankructwami.
---

Do Dumy państwowej zosta ł
~o-; · C:~~ ";~
o::.--.:. g 1111 :il"' ! 8, c~ fa I wniesiony projekt o przejmowaniu
~· ~:: f!.!~: cl li' ~~. a " majątków handlowych i przemysło
~.:: ~ ~ ; .... ~ r: "_ ~ Q. ,wych. Właściwie projekt ten, słusŹ;"8.%.'.:~ ~ t'
li!:
niej byłoby nazwać projektem wa~i
~;-; ~"8./i~- ~ ~~~
~
z niewypłaoalnością, ponieważ zmia-C"" ES_ CIS~ il'ro o~ g.,111
~~. ·na firmy danego priedsi~biorstwa po
1>..g .=>F-olN
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w1ę szeJ cz"se1 o onywa s1~ w ym
,g ,g :<:i~_g 1- ~
celu, aby wier.iiycielom nie qać moż0 0 c.H~o u
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ności egzekwo~·ani'a należnych im
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. Lekarz-Dentysta

sumDo tej pory przechodzenie przedsięhiorst\\· w inne ręce, stosowane
•
h
L. .
b
było bardzo szeroko. Jeśli ktoś zaerzy)mu1e z c. _c.>ro1mJnl z~ ew \"/ 1ce.z.
k
.. ó
nicy pau Churf,!'es-Jolrnl
. mrnrzył zban rutować, a racl"CJ, m .Srednia 18.
wiąc innemi słowy, ukryć troc.h~
pieni~dzy dla siebie, wtedy ogłaszał
Dzisiejszy numer skJada sie z B upadłość.
·
kolWlllL.
WierzyciAle l'OZumie si~ zgłs.s~-

D Margolls

li swoje pretensje, lecz wkrótce przekonywali się, te dłut.nik ich nie posiada tadnego maj"tku, który w po~ odstąpiony był zadanej osobie
poprzed ieg<' właściciela.
Najbardziej rozpowszechnionym
sposobem ukrycia majątku, to oddanie
go w zastaw wzamian za po~yczkę.
Oso ba, która potyeza pięni~dzy
pod zastaw majątku, sta1e si~ jego
właścicielem, a raczej - tylko właś
,oiclelem we.dług prawa, ponieważ w
rzeczywistości .majątek w dalszym
cif\gu pozostaje w rękach dłutnika.
Zawdzi~czając takiemu
fikcyjnemu
aktowi, każdy bankrut zabezpiecza
się przed ewentualnością pozbawienia go mają*u.
W skutek takiego stanu rzecży, w
ostatnich· czasach wypadki niewypła
calności mno~yły się, jak grzyby po
~eszczu.

jednemu z dowcipnych spekulantów.
Prócz tega zaś zmniejszy się lista o.·
sób, które zgodzą sif2 na :fl.kcyjne,
przejmowanie majątków.
Nowe to prawo bezwarunkowo
ozdrowi dotychC.asowe stosunki •
naszym handlu i przemyśle.
Zaw„
·dzi~czając powyt.szei reformie zmniejszy si~ zapewne liczba niewyp1aoalnośc1 w całem państwie.

. W omawianym projekoie jesł
jednak i jeden bardzo watny błl\d.
Mianowicie - nie przewidziano wy.
padku, jeżeli przejmujący majłłtek
danego przedsi{lbiorstwa nie na zasadzie fikcyjnej, lecz rzeczywistej umowy, został wprowadzony błąd oo'
do wysokości zadłu~enia odst~pują
cego majątek. Przypuśćmy, ~ od-

.

st~pujący rozmyślnie
swoich długów.

ukrył

cz~śó

Przejmujący majątek 1

w tym wypadku ponosi odpowiedzialność co do
·owych ukrytych wierzycieli. Co praw'da ukrywający poniesie karną odpowiedzialność lecz to nie pomoże, da·jącemu pod zastaw, gdyż musi ure· gulować i sumy, należne ukrytym
'wierzycielom. . ·

Ze wszystkich stron płynj\ skargi na · zwiększanie si~ ilośoi bankructw.
Naturalnie zdarzają si~ wypadJd,
że ogłoszenie niewypłacalności wywołane zostało słusznymi powodami.
Lecz wypadki takie są stosunkowo
Należy przypuszczać, że pr~y orzadkie, wi~kszość zaś ich ma podstatecznem
rozpatrywaniu omawiane·
kład nieuczciwości i fikcji.
go
projektu
przytoczony błąd bQdzie
Zresztą kwestja
ta jest nam
prawdopodobnie omówiony. Tak czy
wszystkim aż nadto dobrze znana.
W nowym projekcie położono inaczej nowy projekt wpłynie na zusilny nacisk na zwiększenie odpowie- pełną zmianę dotychczasowego prodzialności za ogłaszanie fikcyjnych cesu ogłaszania upadłości i liczba
upadłości, oraz na pewniejsze zabez- bankructw fikcyjnych napewno sie).
pieczenie praw wierzycieli do maYang.
jątku dłużnika.
Według nowego projektu, wierzyciel · b~dzie •niiał prawo skierować .
egzekucj~ -nie tylko na majątek bez- ·
pośredniego dłużnika, lecz i na tego,
któremu . fikcyjni~ został odstąpiony• .
Otrzymaliśmy odezw~ treści na· Nowe ·prawo nakazuje, aby występującej:
dający pożyozk~ . pod zastaw Żl\dał
od osoby odstępującej majątek oka.Uwn.tając. te skutkiem C11.łego
zania listy wierzycieli. !;ista ta win- szereg-u nieszcz~snych watunków, a
na być poświadczona przez rejenta. zwła;;;zcza ~ powodu ostatnich wybo·
Jeśli okaże się, że sprzedający rów do Dumy, nie wolnych od obu~
majątek ukrył część swych długów, stronnych bł~dów, nastąpił rozlam
to za ukrycie · czeka go dosyć surowa społeczeństwa polskiego już nie iyl·
kara. Powinno to ' od'ebrać or.bot~ niA \l:o J t\ ~z~ści~ społec.zeństwa tydo,..._

Odezwa.

t.

l'iOWT .l[(JJt.nra tODZKI -

1kiego, która jest mu

Wrogt\.

ale tak·

Nie powinni byli tego chcieć i

łe z tą, która szczerze mu sprzyia, t:ami tydzi, którzy snać

lut~go 1.!!!.!~--------------:11;.::.._•_.W gub. kaliskiej ustalono na ten prowadzonego. Tot samo si~ dzieje
'l8

zapomnieli, sam . okres czasu następujące normy z oświetleniem elektrycznem.
że i niemniej zasłużeni żydzi-polacy średniej płacy dziennej wyrobników:
Elektrownia danej osady oświat..
warszawscy w obecnym zam~cie
Kal1'sz i· Pozostałe la zgodnie z umow ss,siednie. Nadto
w zelkie znaczenie obywatelskie strad
k
ł
okolice
miejsc. rzą sam po rywa oko o 60 procent
cilł.
kosztów urządzeń zdrowotnych, biu· Ze łydzi ni Pa za roz iewaniAm M~żczyzni dorośli • 77
65
ra rządo ~ opracowuj-. i OJ.>iekuj1a
nienawifltnych haseł i p1'1tg'łl\ d~lsze- Kobiety dorosłe • • M
46
si~ budową i po jej ukotiozaruu e~
go z porąkami współżycia-dow zić Młodz1At. m ttka • • 50
87
ploatuj
nie trzeba, 11le jeżełl w chwili pomie- Młodzież kobieca • 4fi
87
Co rzewiduje pod tym wzgl~
szania poj-:6 etyczno.kulturalnych o- Niel~tni •
• • 1 88
26
dem projekt rzPadowy, tego nie wi&dążenie do złagodzenia sytuacji w becno~ó ehoóby jednego tycA wywomy, natomiast przypominam1, te Ra-.
tym kierunku, teby nie sia6 ogól· łu}e jut zarzut rzekom @'fl 1 .yd~eda war 1. Tow. hyg., zapro,jektowała
nych a zawsze znieprawiających ha- nia - umieszczenie podpisów ~ydowh
•
d •
już dawniej l posiada gotowy pro.
seł nienawiści na gruncie wyznanio- skich było conajmniej niepo?;ąna- ~ 11ro~a
WijuV
jekt, wyvracowany pł'Zez siły facho-.
wym lub r sowym i teby
d · 1· nem.
P
1 H
we, pro1ekt „Banku Spółdzielczego
a
zgo me
Ztk I-ikt.
dla celów uzdrowotnienia miast i
przyjacielsko tyć i pracować z tymi
miasteczek", t. j. instytucji kredytotydami, którzy, nacjonalizmowi t.yPodzielaj~o w zupe!nofloi zap""'
Ministerjum spraw wewnQtrznyoh wej, która mie6 b~dzie n oel
d.zio.4owsklemu sl~ przeciwstawiając, ze trywania. w danej sprawie autora ni- nadesłało tutAjszym instytucjom urz~- lanie po~yczek specjalnie na ich eele
sprawą polskĄ siQ łąezl,\ i szczerze riejszego listu, nadmiirniamy, te 0 dowym do opln1i projekt przepisów zdrowotne i kulturalne.
i...
•
d ezwę, o kt.óreJ· mowa, otrzymąliśmy
ochronie sanitarne] powietrza, woZreszt.A
" Wi}A."' sE-w"
..........
po po1s~u
CZUJI\.
'·-'!J ua
„„ " uzd "vy i gruntu".
wotnienia miast przez udow~ wodoŁ6dl, t1J Btf1eettWi 1.918 r. ,
rrzed trzema dniami, nie iamiesz·
Projekt przepisów tyoh przewi- cił\gów i kanalizacji, rozwiąza6 motna
Aleksander Babiolr~ adwokat pr:a.. ozaliśmy jej jednak na razie, nie duje wydawąnie postanowień abowi&- albo w zarz,dzie miast, c yll w •d~
Tadeus11 Konarzewski,, dyrektor ban· ehCł\O pQpsuć w szlachetnym celu zujących przez rady mie1skle 1 urzę- ministrac.ji własnej, albo :ną drodze
ku,, dr. Seweryn Sterun~, lekarz, Ta· podj~iej akcji, któratra.cl do pewnego · dy ziemskie, a gdzie niema tych or- koncesji
1...
Natu n lni e, :zoe
„ vr 4-w~'L
deusz Kamjeńskl. ' P· a WOA.
przys., stopnia na skuteczności przez zaopa- ganizaoii samorządowych, przez właś·
'"' tlU razaoh d&·
1 ld
·
1
ciwe
urzędy administracyjne, co do cyduj
nik
4
1
Gu staw Bol Baum,e
, nauozyo1e trzenie w podpi y obywatali-tl'dów.
b'
.
.
ąc~m czyn
ami· bywa,I\:
p<r'
ezkół :polskich, Leopold Maybaum,
"
za.po tegama zanwczy zoieniu, powie- siadanie pr~ei miasto fnnduszów
właściciel fabryki, Antoni Liph1s.ki, Z tego tet wzgl~du, przed wydruko- trza wody i gruntu.
własnych, lub motnośó dos~nia na
właściciel fabryki, Samuel M. Kohn, wa.niem odezwy, porozumieliśmy si~
Mi~dzy innemi projakt przewi(fo. dogodnyeh warunkach kapitałów, a
dyrektor akcyjnego towarzystwa, S. uprzednio z inicjatorami tejże, prag- je, te mła8t& 1 osady, licZf\Ce włęcej iakte - dobrye.b. wykonawców; w
Lewinsonowa, właścielk:a biura nau· Dfłe ni,ejalfo udoskonalió ieh tak nit 26,000 misszkańoów, obowiązane br1t.ku ~aś powyt zyoh warunków, poczycielskiego, M. Raczyńska, nauczy· włdeiw- w obeonyoh n~"'f"Oh wa~ b~dl\ ur~ądzió wodociągi, miasta zaś zostaje kooperatyw~ albo .koncesja.
cielka, Konstanty Wysznacki, nauczy"
i osady, liezące ponad 40,000 miesz- Wszystkie· tę systemy, np. w Nlemeiel, Mieczysław Dominikłewlcz, che· rtinkaoh i potytecznĄ dla oałego spo- kańców, po zaprowadzeniu wodoel~~ ozec!l, posladaJ'l w odnośnych mi..,
mik, J. Łojkówna, nauczycielka, Bro- łeozeństwa akcj12.
gów, obowjąiane b~dl\ urzf\dzió jes1„ 1taoh. śotślej w pHedstawiełelae.h.
nisław Głuchowski, aptekarz, dr. L.
Nie ·otrzymawszy zgody n na..; cze kanali:11łlcję,
i(\h zarządów, zwolenników. Wielkie
Gnndlach, lekarz, Ignacy Goldblum, ez~ propozycję, omawian~ odezwQ
Projekt dotyczy nie tylko intere- miastĄ prsew ~Je po dajl\ własne
urzędnik, dr. R. Skibiński, lekarz, zam.Jeszozamy w całości i nadmieni~ ó,W mieszkańców miMt, 1 cz rów· swe wndooil\gi, chooia np. Frankfuri
dr. Bronisław Handelsman, le.karz,
nie~ właścicieli fabryk i zakładów nad Odrf.\ -posiada wodociąg, będąc7
Mieczysław Hertz, kandydat nauk my, że przyjmujemy nadal podpisy przemysłowych. Z tego względu za własnośoit, Towe.rzystwa akoyjnago.
handlowych,- dr. A. Tomaszewski, le- tych z obywateli naszych, którzy so- pośrednictwem ministerjum handlu Większość mniejszych miast korz1karz, dr.
Garlicka, lekarz, H. Pień- lidaryzuj si~ z powyższą odez wił·
l przemysłu posłano go do wyra- ta z wodocil.\gów, b~dącyoh w "PO"'
kowska, właścicielka ezyteini, Mau~
i&enia opinji inspekcji fabrycznej.
siadaniu Tow., z których Jad.no tylko
rycy Goldblum, urz~dnik, Paweł Rtr
Projekt ten posiada znaezenia naprz. Wasserwerk :tnr das nOrdli~e!ltal, adwokat przysi~gły, dr. J.
bardzo doniosłe i dla naszego kraju. che WestfłUieohe Kohlenrovier" w
Michalski, lekarz, dr. J. Grabowski,
~aee
Towarzystwo Hygieniczne Warszaw- Gelsenkłrche posiada kapitału akcyj.lekarz, Adolf Goldberg, prokurent to·
·~.,oil
skie, znając opłakane warunki zdró- nego 28· miljonów marek, & dywiden.:warzyetwa akcyjneg-0, dr. M. Grom- -- wotne naszych miast i miasteczek. da ostatnio wyniosła 10 prooent.
iki, le.karz, Stefan Maybaum, właściCzwarta. Duma nie wytknęła 80 _ ostatnio ujawnione taMe drogą 11nW k Mym razie nowy projekt
ciel fabryki, H. Kijeńsk!t prEełotona bfe dotł\d planu pracy, ale ma ch~ó .ki.ety, zarządzonej przez wydzjał miast rzfłdowy „O ochronie sanitarnej poezkoły muzycznej, dr. ·.r. MoglJnicki,
·
N d
- d k b
i mieszkań W. T. H. ogłoszonej w r. wietrza, wody i gruntu" ~tworzy 110~
lekarz, dr. S. Skalski, lekarz, Adolf pracowama.
a cieJll Je na
~- z. w „Zdrowiu", wfolokrotnie spraw~ wą sytuacj~. bo przymusowe uzdroJ(ohn, adwokat przysięgły, Michał dzie ~acować? - zapytują "Bfrte- uzdrowotnienia miar.it przez budow~ wotnltmie miast -prr.ez budowę w
Kohn, adwokat przysi~gły, .dr. H. ~yja
iedomosti".
wodocił\gów i kan liz cji, "Podnosiło, nich wodocil\gów i kan liza.ej\. ObyTrenkner, lekarz, Jan Oarlikowski,
„Stany WYJl\tkowe, nietykal· zwłaszm-.a na naradach z dele$atami watele więc miast naszych zmuszeni
1edaktort Antoni Zelazows1d, adwokat
nośó osobista, wolność słowa i z prowrncji, na naradach hygienicz· b~dą zatro~zczyć siQ o potrzeby swo-.
pr:zysięgły, dr. Bolesław Heyman, che*
zebrań, gwąrancJe Jconsztuoyjne, nych prowincjonalnych. Przy .katdej je. Rozwijająca siQ kooperatywa w
mik.
równouprahwnien Je n ar~ owłościQ· Złltem okazji-jak pisze organ Warsz. rozmaitych działach naszych potrzeł;a
we
wyc owan1e
,p.SZta cenie T
·
·
h mogł a b Y i w tvm
Dr. lgnaey Perlis, lekarz, dr. H.
ludności. lrzywrócenie legalnośow. Hyg., „ Zd rowie",
wskazyw ś· ek onomicznyo
.· „zi
0 undo 1 k
dr
st
f
R
·
-1
•
my
na
onłakane
skutki
obecnego
kierunku
oddaó
powaine usłµgi. ~
..,
, e arz,
·
e an otwanu,
ci i utrwa enie ustroi·u prawnego
~
H Sterlinfowa W1'ktor S ro
stanu własciwie1' zaniedbania warun- statecznie wybór jednego .1 triecb
l "'„•,arz
4
•
•
-masa nierozstrzygniAtych
spr.a w ków ...,zdrowotnych, oraz korzyści wie- eystemów: budowa prze1 same Z&•
,, reient
Józe · ze• d l
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N. B. Ofiary prosz~ J>rzesyłać na Stow. zjednoczonyr.h ziemh\Ilek szko- wych, a na stacjach

tęce księżnfoze.k Eudoxi1 i Nadietdy
Pałac królewski w Sofji, lub do Konsulatu Bułgarskiego w Petersburgu.
Odezwa ta jest wprost dziwną;
sympatyzujemy ze zwyci~z.kimi pobratymcami, którzy walczą o przyszłość swych krajów i narodów. Na-

tomiast wprost nie rozumiemy charakteru „chrześcjańskiego" odezwy,
nawołująC'~i do ofiar w obronie krzyta. Czas:v wojen krzyżowych minę
ly. Obecnie toczącej Rifl wd1n.r nie
uważamy za krucjat~ rrzeeiwko pół
ksi~życowi, lecz jako słuszną walk~
o prawa słowiańskich narodów zamieszkującyoh półwysep bałkański.

W zasadzie przeciwko

ąeści
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dla

dziewcząt w MiroAławicach;

2,000 rb. dla kasy pomocy im.
Józeta Mianowskiego dla osób pracujących na polu naukowem;
2,000 rb. na budow~ .kościoła w
Brwinowia;
1,000 rubli na budowę kościoła
w Zukowie, w powiecie błońskim-i
1,000 rb. dla polskiego Tow. krajoznawczego.
Niezależnie od zapisów powyż
szych Józefa BełcikowsJrn złożyła
1,000 rb. dla straży ogniowej ochotniczej w Br" i nowie, na r~ce naczelnika
straży.

rdzennej

odwołującej si~ do
uas o składanie ofiar nic byśmy nie
mieli, gdybyśmy sami znajdowali się
w szcz~śliwszych warunkach.
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Niestety, mamy u siebie tyle
G Sprc-wy oświetowe. Kopotrzeb, że hojność na- mis.ja oświatowa rozpatrywała wczo9zych dzieci na rzecz Bułgarji, była- raj projekt pl'awa o 87,kołach prywatby rozrzutnością tebraka, który sam nych. Postanowiono, iż muzułmanie,
.Aio nie posiada.
staroobrzędowcy i sekciarze, mogą
Krófestwo Polskie przetywa ob~ być zarządzającymi szkół prywatenłe niebywały kryzys ekonomiczny, nych, jeżeli w szkołach tych niema
iysiączne rzesze robotników pada.ią ani jednego prawosławnego ucznia.
a głodu i n~dzy na ulicach miast
C Rauka I wyc!lowanie. Minaszyeh.
nirierjum oświaty opracowało nowy
Czyt nie pierwszym zatem obo- · projekt przepisów o dozorze pozałri2'Zktem naszym jest przyjście z po- szkolnym nad uczącą si~ młodzie~ą.
mocl\ naJblitsz;ym nasztsmu sercu ro- Zamierzone jest stworzenie nowych
cl&kom'l
posad specjalnych inspektorów i inspektorek, oraz ich pomocników, mających odwiedzać mieszkania uczniów,
urządzanie odczytów szkolnych w dni
niedzielne i świąteczne i t. d.
własnych

2(ojny zapis.

Zmarła pned kilku

dniami Józew testamenoie znaczny i hojny zapis na cele pu-

fa

Bełoikowska uczyniła

bliczne.

Nłeruchomoś6 ewole. w Brwinowie testatorka zapisała na rzecz Towanystwa .k:olonj1 letnich dla kobiet

JtnOUJfłCYOh.

Inne zaplSJ' wynosz1\ ogółem 80
rubli w listach zastawnych.
l sumy tąj ś. p. Bełcikowska prz~

tnl~oy

miaozyła:

10,000 rb. D& ufundowanie 2

peudjów;

sty-

6,000 rb. dla warsz. Tow. farma-

ceutycznego;
8,000

rb.

n&

instytut oftalmicznyi

1,000 rb. dla warsz. Tow. przeciw-

grutllozego.
2,000 rb. kasie literackiej, na fundusz wdów i sierot. pozostałych po
łlteratach i dziennikarzach;
1,000 rb. dla Tow. popierania
pnemysłu ludowego;
1,000 rubli na zakład w Pszcze-

Unle;

1,000 rb. na utrzymywanłl

przez

oboj~tność
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KANDYDACI.
Chmurny i małomówny przesieten wieczór i z ulgą powitał
qhwil~ stosowni\ do po~egnania pań.
Na ulicy rozstał si~ z Milcerem, bo
wydał mu sil) niemiłym i nieszcze,ym. Idąc do domu rozmyślał o
dzisiejszym wieczorze, po którym pozostał mu niesmak.
Miał przed oezyma postać pi~knej Klary, i jak
ona niemal tylko dla Milcera miała
tpojrzenia i uśmiechy. Jeśli ona w
nim siQ kocha, myślał z goryczą,
niechte za niego wychodzi. Przesune,ł siQ przed nim obraz tych dwojga
ludzi po ślubie, widział iak si~ cału
ją, jax Klara wyznaje mu swą miłość, jak patrzy na niego zakochanemi oczyma i nagle p9czuł taki ból,
taką rozpacz, że wzdrygnął się, zacisnął zęby i z namiętną zawzięto
ścią zazdrosnego kochanka, postanowił broni 1 swej miłości, nie dopuścić do iw połączenia, chociażby nawet kosztem !iycia.
To postanowienie uspokoiło go
na tyle, że zaczął rozwabć wszystkie
podpatrzone i usłyszane szczegóły
pomiędzy Klarą i Miloerem.
Nie zdaiąc sobie sprawy, że broni się przed cierpieniem i bólem
znajdował usprawiedliwienia gotowe
dla Klary, za te lub inne słowa. za
bfał

Kontrola nad kolejami
prrwatnemi. Do tej pory interesy prywatnych kolei nie były poddawane kontroli rządowej. Obecnie minister komunikacji, Ruchłow, postanowił nie pozostawiać bez ciągłego
dozoru ani .jednego Towarzystwa pry
watnego, zwłaszcza w okresie budowania linji, na którą udzielono pozwolenia.
Z tej zasady radca prawny zarządu budowy .kolei, W oronow, otrzymał polecenie szczegółowego spraw~
dzenia kolei podolskiej.
C Alkoholizm wiród kole•
jarzw. Ministerjum komunikacii
zaj~o si~ sprawą walki z pijań
stwem, grasujj\cem wśród pracowników kolejowych. Zdaniem ministerjum, jest to sprawa niezmiernej wagi,
wobee niebezpieczeństwa, zagrażają
cego prawidłowemu ruchowi kolejowemu, ;erzy obsługiwaniu kolei przez
alkoholików.
Wobec tego uchwalono urządzić
przenośne wystawy antialkoholiczne
w specjalnie na ten cel urządzonych
wagonach. Wagony te b~dą kursowały na wszystkich linjach kolejomu okazywani\, za spojrzenia na Milcera, at wreszcie staneła przed nim tak samo czysta., dobra i kochająca, jak bywała dawniej.
Sam dziwił się sobie, że mógł ją podejrzywać i być zazdrosnym o Milcera.
Z jedną tylko sprawą nie mógł
dojść tak łatwo do ładu i czuł pewną niechęć do Klary, a mianowicie,
gdy myślał o zmianie jej przekonań.
Dawniej, ro~mawiając z nią o konserwatystach i demokratach, byłby
przysiągł, że Klara lgnie sercem i
duszą do· demokra~ji, a tymczasem
dzisiaj wyraźnie lgnęła do konserwatystów i chętnie, a nawet wesoło słu
chała drwin Miloera o demokratach.
Nie rozumiał a może nie było mu
znane to doświadczenie życiowe, że
ukochana kobieta najczęściej śpiewa
pieśń swego kochanka.
Również i to było mu dziwne, że
mimo, iż tak jasno i dowodnie wykazał kłamliwość Milcera w sprawie
trudności przy wyborach i mówił o
protekcji Oknińskiego, słowa jego nie
znalazły żadnego echa u pań Starkowskich.
Ale i. tu sercem zakochanego
znalazł wytłumaczenie dla Klary. Ona
taka młoda, takie dziec.ko jeszcze,
nie zna cieniów życia, niema doświad
czenia, nie doznała przykrości i upokorzeń ze strony bogatych i utytułowanych. Gdy jednak on iej to
wyiaśni, pokaże na przykładach z
życia,
ona napewno zrozumie, że
tylko demokracja zapewnia wolnoś ć,
swobod ę p1'2ekonań i zrównanie obywatelskie całego społeczeństwa.
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n Promienie X. i Basedow
wa choroba. Do rzędu chorób,
które mogą być leczone promieniami
Rontgena, przybywa jedna z cięż
szych i niebezpieczniejszych, zwana
Basedową od lekarza rosyjskiego,
który właściwości jej określił.
Jest to forma defektu sercowego,
przy którym gałki oczne zwiększ~ją
się. Próbowano operacji - nie zawsze ze skutkiem pożądanym. Promienie X. dają wynik mniej sżybki,
lecz pewniejszy. Licznemi doświad
czeniami wzbogacił t~ metodę dr.
Stoney, ordynator kobiecego szpitala
w Londynie.
Na 41 paójentek, wyleczył promieniami Rontgena 36, czyli dziewięć
dziesiątych, a tak dalece je uzdrowił,
że mogły wrócić do dawnego trybu
życia. Cztery - dozna!y pewnej ulgi, jedna tylko z 41-umarła. Stwierdził, że obfite odżywianie przyśpi~
sza powrót do zdrowia.
[ - Echa alarmu w Stras•
burgu. Fałszywe zaalarmowanie załogi Strasburga wywołuje w całej
prasie francuskiej nie bywałą wesołość. Dzienni.ki paryskie stwierdzają,
że jeden podoficer zdołał zmobilizować 12 generałów, jednego syna cesarskiego i 18,000 żołnierzy.
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za skradzenie 5 rublł
zostali skazani przez sąd wojenny w Jekaterynosławiu na kare śmierci przez powieszenie. Skazańcy ci niedawno byli
już raz skazani na karę śmierci, lecz
zostali ułaskawieni.
Wieliczko

włościaninowi Matyńsce,

Azef i Wejsman. Według
pochodz. z gazet brukselskich wszystkie aresztowania .rosjan w Austr.ji są rezultatem pracy
zakulisowej Azefa.
.
Pomimo, że pewna cz~ś ć prasy z
jakiegoś powodu przemilcza o niedaw·
nych rewelacjach, tyczących si~ nowej
roli Azefa, jednakże niema żadnej
wątpliwości. że Azef działa w samym
centrum aust+jack. wojskowego szpiegostwa. Między innemi wiadomo, te
Azef dawno jest w przyjaźni z Wejsmanem.
ó. Aresztowanie redaktora. Z rozporządzenia wydziału moskiewskie J ochrany zrobiono po raz
drugi rewizję u redaktora dziennika
„Nowoje Pieczatnoje Dieło" Bielajewa. Tym razem Bielajew został ares.z..
to wany.
ó.

wiadomości,

z Litwy I

Rusi.
/

X Sprawa Kulabki. Aldy
sprawy b. naczelnika ochrany kijowskiej dymisionowanego podpułkowni·
ka ~andarmów M. Kulabki, przesłane
zostały do senatu z powodu zaskar-O Sędziwe małżeństwo. żenia przezeń decyzji kijowskiej izb7
W Caglal'ji, na wyspie Sardynji, Sł\dowej, która odmówiła prośbie
o odroczenie sprawy.
zmarła niejaka Gruseppa Sedda, li- podsądnego
cząca 101 lat, osierocając małżonka Jak wiadomo, prośb~ swą M. Kulabswego, liczącego 103 lata. Małżeń .ko motywował tern, i:t przed rozpostwo to uchodziło za najstarsze na znawaniem sprawy przez kijowsk~
izb~ sądową nale:tało zaczekać Da
kuli ziemskiej.
decyzj~ senatu, co do prośby jego o
przekazanie sprawy innej izbie s~·
dowe.J.
Z Cesarstwa.
Przeciwko podpułk. tandarmerjl
M. Kulabce wdro:tone zostało śledz
two w nowej sprawie z art. 864 kod.
6 Prof. Petrai:ycki.
Po- karnego. Sledztwo prowadzi s~dzia
·do bno ministerjum oświaty nie za- śledczy do spraw najważnie.jszyoh
twierdzi prof. Petratyckiego na sta„ przy .kijowskim sądzie okr~owym
nowisko dziekana wydz. prawnego ze A. Purik.
wzgl~du na to, te był on pociągany
do odpowiedzialności i odsiadywał
wi~zienie za podpisanie odezwy wy·
borgs.kiej.
Wiadomości
I

Smier6 rosyjskiego
poeą. Onegdaj, umarł znany poe·
ta rosyjski, członek akademji hr.
Goleniszczew-Kutuzow. Zmarły poeta
był wnukiem dowódcy armji rosyjskiej w r. 1812, feldmarszałka Kutuzowa.
6 Trzy wyroki śmierci.
Włościanie: Drzewiecki, Masławski i
D.

kraiowe.

+ Sprawa biskupa Ruazkiewicza. Jak wiadomo, warszawska izba sądowa skazała bisk. Rus1.kiewicza, obecnego administratora
archidjecezji warszawskiej i innych
członków warszawskiego konsystorza
za uznanie za niewatny ślubu

-

- Nie. Wyszedłem dla zała._
VI.
wienia sprawy sądowej.
- No, a wybory'/
W dzieli wyborów do Rady
..- To nieciekawe, - uśmiechnął
miejskiej Klara znalazła tyle ważnych
się,
- sam nie wiem, czy pójd~.Mam
sprawunków do zrobienia w mieście,
gdzieś list~ kandydatów, wr~czoną
że musiała iść z matką po zakupy.
Zdziwiła się, że miasto nie zmie- mi przez znajomego.
- Może mi paii ją pokazać'l
niło prawie w niczem swej flzjogno- I owszem, - sięgnął do .kiemji codzi.ennej. Ta sama ospałość,
ta sama senność i ci sami ludzie, szeni i po przeszukaniu różnych pa·
Klarze drukowe.ID\
przechadzający się leniwym krokiem pierów, podał
z wytartemi jak miedziana moneta kartk~.
Szybko prze biegła ją oezyma 1
frazesami.
Ta banalna codzienność zaczęła uśmiechnęła się obaczywszy nazwi~
sko Milcera; oddała pytając:
ją drażnić.
Przecież dzisiaj dzień
- Cóż pan . zrobi z tą listąt
taki ważny, rozstrzygają się wybory
- Jeśli b ę d~ głosował, rzuc~ do
ludzi, którym miasto powierza swe
mienie, swój honor i swo.)ą politykę. urny wybórczej.
Klara uważała za swój obowie,·
Nie chciała dodać, że dziś rozgrywazek przysporzyć jeden głos na Mil·
ją się losy Milcera i prawie nie zdaeera i zrobiła przyjazną uwagt!:
wała. sobie sprawy, że tylko dlatego
- Gdybym była mężczyzną, bra.
wyszła z domu, nie mogąc cierpliwie
łabym żywy udział we wszystkich
siedzieć i czekać rezultatu wybosprawach publicznych, a cót' dopiero
rów.
przy
wyborach, gdzie rozstrzygają
Spotkani ludzie wydali się jej
się tak ważne sprawy.
marnymi, nudnymi i samolubami,
- Ach, pani jest społeczniczką!
.kt4ryoh wcale n~e zajmują sprawy
uśmiechnął się adwokat pobłażli 4
publiczne i społeczne.
.
Wie.
- Mamo, czy mnie się tak zdaje,
- Nie wiem, czy to się tak naczy też naprawdę nie widz~ żadnego 'liywa, je śli kogoś interesują sprawy
zainteresowania się wyborami'?
krajowe, - odparła zarumieniona.
- Jestem pewna Klarciu, że
- Zazdroszczę pani złudzeń, bo
wszystkich to zajmuje, ale nie mogą widzi pani, tak zwane wybory, zauprzecież głośno opowiadać o tern.
fanie współobywateli, objaw wolnej
Idąc . s„otkały swego znajomego woli, służba dla kraju, zaszczytne
adwoJrnta ~ . talskiego, który przyłą poświęceni e, to razem wzięte są tyl~
czył się n " nich. · Po kilku frazesach ko frazesy dla tłumu, który lubi gór.
ne słowa.
·
·
ogólnilrnw' . . mówiła Klara:
- Pi u Z;i pewne spieszy na wy(D. o. n.).
bory'?
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nat<Jr obiec.al wyjednnó 500 biletów
= (o) Zak•.ai: spr:i·e da*y
(r) Z•
tow. 'p•ac. han.
bezpłatnych na prż~}azd
kolojami skórek sobolowycsh. Na zasa- · dlowycs • Sta1·aniern selcc1i kultu·
państwowemi do granic Królestwa dzie prawa z dnrn 9 ozerwoa 1912 r. ralnej przy Stow. prac-ti wlllków hnn.
Polskiego.
tutejsza 11olicja zawiadomiła wszy- , dlowy~b, lutro o god~. 9 wiec.z., w
Próc,.; tego komitet obywatelski stkich włn~Cicieli składów futer, te , lokalu Stow. przy ul. Spacerowei nr.
. tzyć.
postiinowił wy p łacać rol:iotnikom uda- w celu ocł11'0.tly zupełnie jut ~e.uika- 21, oabęil7;ie się odcr.yt adw. -przya.
+- Uznanie dh1 adw. Patka. jącym i:iię :r.a granfoę do 10 rubli za- jących soboli, ustaloną została trzech- Augusta Raubala na tomat „Prawo
Wczoraj odbyło się w Moskwie ze- pomogi, prócz kosztów paszportu za- letnia przerwa polowania na te zwie- spadkowe". Będzie to trzeci odczyt
branie adwokatów. Adw. Zarudnyj graniczne1o;o. Z chwilą wyiazdu ro- rzętń; a mianowicie: od <tnia dnia 14 z cyklu wykładów ~ dziedziny prawa.
wygłosił referat .Ta.1 emnica zawórło- botnika za granicę; zapomoga dla ro- lutego roku bietącego do 28 paździer(?J
fabryk. Administra.
wa", ome.wia1ąc sprawę odw. Patkn. dziny jego będzie wstrzymana.
nika 1916 roku. .
.
.
oja fabryki R. Lipsz~ca pr~y Ul. Ql.
Zgrumadzeni wy84ali Patkowi f,'"'.
Ci, którzy pragną ndać si~ za
W tym czas1e zabromone Jest glńskiej nr. 6, zawiadomHa przed
legram z wyrr.zami gł~bokiego s1~~ gramcfł, r" 111 inni zgła!:'lzać sif} do Biu- polować na ROLole, sprzedawać, ku- trzema tygodniami robotników, !te z
. cunku i tyczeniami powrotu do sze- ra pośrednidwa pracy_ istnieJącAgo pow~ć i wywozić u_b ite ~obole ~a powodu braku obstalunków, fabryka
regu odwokntury.
, pod eg-ldą c~rześcjatH;ldego To wa- gramm~; .1e~elł na mch me będzie czynna bP,dZie tylk«• 1 dni w tygoZmiana na~*W• Pogra~ rzystwa. dob,roczy~no8r.l (ul. Wól?z1tń- stępli uilawadniającycb, ~e pochodz~ dniu.
.
ntczn 4 E!ł.&eję poeztowo·t"leE?"raticztii ska M 9.5,. Paszporty zagrallłc2lne one z polowania w czasie wcześniejObecnie administracja uprzed~lw miejscowdśCf Rnkówek, w gub. f!IU- tHgo~e hędq wydawane od d. 16 lu- szym.
ła, ~e wobec napływu zamówień z
wals.kiej · prll:t'!mia.nowano, .j ak donosi , tego.
.•
.
Winni polowania w tym czasie Oesarstwa. praca prowadzona będzie
War:Sz. DnjeW." na Iwan-Oziero".
Admlmstrac1a _dóbr na. _Ku1aw~ch, na sobole podlegają, oprócz konfts· ·normalnie - prMz 6 .dni w tygo.'
"
.
. poczta Kutno, ma1ątk1 W1taszew1ce, katy skórek, za każdą do 100 rub„ .dniu.
•
Sa~obó1stwo. , Zamieszka- · Witaszewiczek i Orszonice zawiado- lub ar~sz~owi do 1 miesiąca.
=- (f) Podrabłone masło.
ły w Częstochowie te.chmk firy~atny, miła komitet obywatelski, ~e potrzeWrnm zaś sprz~daty tych sM- Maślarnia spółkowa w Jankowie wyStn~isław Grooho.wski, l'zuc ł się pod buje od 30 do 40 robotnic mwdych · rek - oprócz konfhskaty, podlegają puszcza na rynek masło śmietanko~
pooiąg osobowy, ide,oy 1.z Warsia.wy zdolnych do robót rolnych. Roboty kar2je do 800 rub. za k:aMl\ . sk.órk~ we w· opakowaniach, na których widGro- rozpoczną się 1 marca, 15 marca i 1 lub tet areszt.owi do trzech m1~s1ęcy. nieie napis: „masło ~mietankowe z
. poniósł śmleró na m eJscu.
ehows}d przez ozas_ jakiś był współ- kwietnia. Warunki pracy w dobrach
Wobec tego, kn~dy posiada.oz maślarni spółkowej
Dżwignia• w
pracownlklelit warszawskich pism hu- będ», oniówione po przybyciu na skótek sobolowych obowią~łmY: Jest . Jankowie".
'
"
'
morystycznych.
· miejsce. Młode robotnice, które prag- prz~d. 14 b: m. J>rzedstawió )6 do
Powodzenie dobrego to1Yaru t;~„
nł\ wyjechać na roboty rolne po win- p~hc.}1 ruie.JMoweJ,_ dla na.łote:n1a stę: oh~tiło fałszerży, którzy zaćzł}ll w7Tt
~ ł
ny ~taszać si~ do 'opiekunów rewl- ·ph, które będą świndczy6, te skórki pusżczać na rynek masło w <>pakou
rów obwodowych.
nabyte zostały przed 14-ym lutym waniach zupełnie po~obnych do (Jtytł
ł
Towarzystwo oświatowe • Wiedza" r. b.
•
ginhlnego z tym samym napi86m na
· zawiadomJło komitet obywatelski, te .
Rozporzl\dzenie_ to_ nie obowiązu- opakowaniu i podobnemi winiet.k1unL
.. . ze \vszystklch koncert-ów, jakie ur~ą- Je tych, którzy maJił .JU.1l goto~e wy- Róznioa polega na 'NJm, Ile na pódtaNa 21-te z rzędu przedstawieme dza, oflaru1e 26 proc; dochodu brutto. r~by ze skórek sobohoh: muf'k1, kol- bianem maśle widnieje napis, .masło
dla Prenumeratorów na~zych, które ·
Dnia 6 lutego robotnicy fabryki nierzo i t. P·
.
śmietankowe z maślarni spółkowej
odbędzie si~ w teatrze Popularnym
Heh1tMa i Kunitzera, złotyli podczas
- ('ł) Rellgja ·w azkołaoh. Dźwignia w Krajowie•, miast w
WO środę ·
ostatnie_j wypłaty ty~odniowe1 85 rb., Naczelnik łódzkiej dyrekcji nauJro- jankowie.
którą to sum~ nadesłali .komitetowi. wej, p. Bielajewf rozesłał do wszystNadmienić nale~ył · ~e Krajowa
wybrali~my wspaniał'\ sztuk~ znako- Do dnia wczorajs_zego do kasy komi- ki.eh szl.{ó.ł miejscowych okól~i~" ża- jest to miasto w ~achodhiej części
J:nitego n~szego dramaturga St. Przy~ tetu obywatelskiego wpłyn~ło ogó- . w1adamrnJąr.y, ze wyj{łady l'e1Ig71 pro- Rumunli, stolica okręgu Dolszy, nad
· byszewskiego w 3 aktach, p. t..
, łem 4~,118 rub.,,a z tern .co wczoraj w;adzone znów. być mogą w j~zyku rzeką Szylera, w ~adnym więc ,razie
wniesiono będzie stanowić przeszło o;czystym uczmów. •
masła na n.a sze rynki nie do!:Jtar~za.
· 60 tysięcy rubli.
=- (1) W apr.awae podań. Ostrzegamy ptzed nabywaniem
.
~.
Do~yohczas ~omltet obywatelski Wszystkie podania, wnoszone do kan- falsyfikatów .
.·
.
.
wypła~1ł następu1ące su~y; ,jako. za- celarJi gubernatorf!- pi~trk~w~kiego
= (f) Wojna maaarz;„ Zna.
"
B1l~ty, za oka:tanie~ kwitu z ()"' pomog1 ~la bezrobotnych:
przez stowarzyszen~a, związki 1. oso- _ny hand~l koszernfch w~ąli~ Sendepła-eone1 P.re.nume~at~, nabywri.ć mot-W ;pierwszym tygodnm 893 rb., .oy, op~trzone byc ~inny dwiema ra Diszk~na zne.laz o~tatmmi czasy
.na .w adll!m1ętrac)l pism~ nas.tag?·
"'. dru~1m 2152 rb. 95 kop.. w trze- markami ste~plowemi J!O I rb. ~5 P.oważnego konkurenta..
Był . nim
.
s~atma i programy bezpłatnie.
~Im 3925 ~b. 23 kop., w czwartym kop. w przeciwnym ra. Zie podame Srul Rosenberg który otworzył mtt1 w ostatmm 4977 rb. 96 k.
·' · jest zwr11cane bez rozpat:rzenia.
sarnię przy :1: Wolborskiej' nr. 28, i
· R.
('l) Liczba •zkół prywat• ·kil.ka filji w mieście.
,
nych . w Łodzi wynosi obecnie 121.
. Konkurencja podrat.nila. DJsmna
.o
•
nauki korzyst~ w. tych. s~kołach który dotychczas _prawiQ te w mono-,
około 14,000 uczmów l uczenmc.
i>olu trzymał handel koszerneni.i w~d= ('l) Reforma obowiązk6w linami, więc te~ natychmi'a.st obok
Z komitetu obywatelskiego
· ałr6i:ów nocnych. PolicJa łód~- filji Rosenberga pootwierał swoje,
•
. = (f) Gubernator pozoataJe. ka zamierza podjąć reform«2 obowiąz- tak blisko, że w niektórych„ :rniejWcz'lraj, 0 godzinje a wiec~orem, R.ozpuszczo_n e wersje~ że gubernator ków służbowych stróMw domowych scach ściana trAto dzi~liła4 obydwa
odbyło się ogólne zebranje komitetu p1otrkows.k1 Jac~ews~ opusz~ZB: zaj- _l nocnych.
.
.
. sklepy.
R.osenberg odp?w1e~ział na
obywatelskiego pod . przewodnictw.em . mowane stanowisko 1 przenosi się do
Według pro.J ektu w teJ sprawie to otwleran1em nowych fllj1, obok
p. Daube.
. PetershurKa, okazały sl~ n~eprawdzi- liczba stró?..ów noonyoh powię.kszona których zno.wu lokował śi~ Disz.kin.
Pastor Gundlach zawiadomił wemL Gubernator radził s1~ lekarzy ma być o 620 osób. Stróże c1 dozo·Wreszcie Rosenberg m.uSiął sft)
zebranych, te widzJał si~ z panem _którzy orzekli stanowczo, te klimat rować będą va środku ulic na prze- poddać. Główną przyczyni\ kapiL ·
gubernatorem piotrkowskim, .który Petersburga Jest d~a zdrowia . jego strz~ni ściśle określonyc~ punktów. la-ej~ byli rżetnicy :tyd~, którzy p~e~
J jak 7nż donosiliśmy specjalnie _przy- stanowczo za ostry I za surowy. Wo- Pro;ekt przesłany; będzie w tych stall mu dostarczać .mięsa, .;aopatru-~
jetdżał w tej sprawie do Łodzi.
bee tego gu~ernator pozostanie na dniach na zatwierdzenie gubernatora. jąc w nie tylko Dziszkina! który dał
Gubernator interesował si~ bar- 1 swem stanowisku. •
.
, = (t) Zebranie. przedwy- .im w qelach. konkurenc;rJnych ceny
dzo żywo akcją ratunkową komitetu
(f) O książeczki regi- b~rc~e. W ty~~wsk1m klubie rze- znacznie wyższe: Wszczęto lJertrak·
obyw~te!skiego i bardzo pr?Jychylnie st.r acy1ne. Gubernator piotrkow- mie~l.mczym komisJa prze~wyboroza taoje, rezultatem których był~ l!lp~e
odnosi su~ do całej sprawy.
s!n nadesłał do tutejszych władz róz- ukonczyła. opracowywanie 11st w;rbor- dame sklepów Rosenberga D1szkrnoWczo_raj byta delegacja komitetu po~ządzenie, że. książeczki registra- cz,ch, maJących być prze~stawlo~e- wi za 2~,000 rb. Rosenberg zabrał
obywatelskiego pod przewodnictwem C.Y.JDe dla kupców; żydów, wy)ezdża- nu ogólnemu zebranlu. Spra~ie list urządzema s~le~o,we.
p~stora Gundlacba
u prezydenta )l\cych poza gramce osiadłośoit . wła- w;rb,or~zych na~aw~no w kl'1~ie rze- .
'Ysz:ystk1e t1l1e Rosen~e~ga, próc1
miasta, w celu omówienia sprawy by die łódzkie mogą wydav.ać tylko ży- m1esln10zy.m wie.lkie znaczenie i to- Jedne_J przy ul. WschodmeJ 37, · będą
miasto . przysżło z pomocą .komite- ' dom, mieszkającym w Lodzi, Ci. któ- . czono o me nam11~tną walkę.
zamknJęte.
Tylko tę jedną zatrzytowi.
rży posiadają. w Lodzi biura, składy,
. Dla zrozumienia sytuacji wi~- mał Diszkin dla siebie._
Po p~łl!-dn~u odbyło się zebranie . magazyn_y , mieszkają zaś poza mia- d1?J1e6 należy, że za~ząd kl.ub~ do~
. Wob~c .tego, że b1e~acy, . ~~órzy
radców m1e1skich. przy udziale inty- etem, nie mają prawa otrzymania tychczas składa.I s1~ z · inzymerów, zaJmowab się prowadzemem f1lJ1 Rcr
nierów mi_ejs]dch, na którem uchwa- , ksi~eczki w urzędach tutejszych.
przcmystowców„1 t. p.
.
senber_ga, :panny bufet?we, kelnerzy
lonQ przy ;só z pomocą_ na na~tępujl\• ~ (1) konferencja nauczy_.
Klub zaś l~czy -.w fo1:11e. swojem robot!licy_ 1 t. p. zo_stah. bez prą~y,
c;rch w~r1;ln.kaeh. Magistrat postano- . caelaka. .Przy ministerjum oswia- większość rz_emieślników .1,c1. prag~ę- .do D1szkwa ~wróc~ł& siQ delegaCJ8?
wił pod1ą? ro.boty miejskie jak np. ty jstnieje, jak wiadomo~ rządowa li wprowadzić przedstawicieli swo~ch zło~ona z powatnieJ_sz~ch oby~at~li
brukow~me uh.c, kopanie kanałów, u- .kasa emerytalna dla nauczycieli.
do zarzą~u.
_
~ydów z z~pytan~em is.kie .prze.dsu~b~er~ą~zeme drogi do przedmieścia Mawszystkich miast Kr6le.s twa
. ~om1.s7a wobec ta.kich prą~ó~ rze śro~k1 by me zost1:1.~1a~ tak ~1&ni 1 t. ·p., na następ,ujących warun- i Cesarstwa zJeMtają corocznie do- ułot;yła hstę, ?a któreJ w połowie lu .l udu na bruku. Dz1szkm ośw1ad
kach. Rada miejska wyasygnowała Petersburga przedstawiciele na kon- reprezentowani . są pr~e.d~tawiciele czył im ~rótko i węzłowat?:.ci ~tórzy
100,0~0 rb. !rn· .zakup materjałów do ferencję, dJa omawiania spraw biotą- obu obozów.
Lista dzis1aJ zpstała p~acow\l.ll u ~?senb~rga. mech i~ą do
wyże1 ~y:rmernonych r?b.ót, jako tez cych i przyjęcia nowyc:h uchwał. oddana do druku.
• •
meg~. . Póki Ja zyJ~ me b~dz1e w
uchwall.ła d8:ć turmanki i t. p., kosf6- Lódt nie wysyłała dotychczas swych
.= (r) Z "!ow. op1ek1 nad Łodzi . mnego m~sarza . k?szern~go.
~or;rsy i _pro1ekt_y. tych robót opracu- ·przedstawi_cieli.
.
zw1~rzętam1.. ~arząd ~ódzkieg? Sytuac7a ID?te su~" zm1ep1ć dop1erQ
Ją mżlmerzy_ rn10.Js-0y._ Juti:o uchwała
Obecnie na.czelntk dyrekeji nau- od~iału Tow. opieki nad ~wierzętam1, wtedy, gdy Ja u~rę .
.
.
w te1 spra_wrn zostame odesłana gu- kowej zaiął się zwołaniem na waka- prosi za naszem pośredmctwem pp.:
Pew!lym siebie Jest p. p1s~km,
bern~to'r?WI .do zatwier~z~ni~.
. c?~ rok"!! bieżąceg? nowej konferen- ~ab~ykantów i wszystkich wła~cicieli w ostatmej. wa~ce kon}.rnrencr1ne1 do-_
~ łnCJ6 za robot~ m1e1sk1e będzie cJi, a . 1ednocześrne wydane zostało .kom, aby !la ~ozach, używanych do Wiód~, że me ~iczy s1~ z n1.czem, że
ko.n11tet obywatel~Jn z~ składek pu- rozporządzenie, aby Łódź wysłała przewożema. Cięt~rów, a szczególniej uzna.Je wszelk1_e środki walki. I dlabl~cznyc11 .. Oc,zywistą .Jest rzecz.ą, że równi-ez swego przedstawfoiela. .
węgla, zawieszali na ,obu stronach tego HiO ludzi pozostafo nagle nt.
miasto ~· 101e w ten spos.ób korz~ sta, '
Na skutek tego n1:1.czelnik ' łódz- tablice ze swą firmą i adresem, co bruku, bez pracy.
gdyż .W. Innym ~za~ie musiałaby ka- kiej dyrekcji naukowej p. Bielajew da _mozn~ść członkom towarzystwa
--. (s) firma S. Schlosae•aa nue.Jska płam6 I za prac~ robotni- rozesłał
wszystkim
nauczycjelom Zł!-w1ada;miać o spostrzeżonych znęca- zawiadamia nas, że suhi"kt firmy, Jokom.
.
. .
szkół rządowych o.kól11ik nawołujący n~a~h się służby nad ko~mi, właści- sek Szajnweksler nie p rzywłaszczył
Spec}alna kom1s7a w~bra~a z. ło- do dokonania wyboru przedstawi~ie- meh tychte lub szefów firm, zamiast sobie 650 rubli, bowiem zwrócił je
DR
lwm1t~tu obywatelskiego 1 ~łoz?- la na konfer~ncję. Wy bory dokona- sp9rządzać pro.to.kuły. A. by~ może dnia na'stępnego po zainkasowaniu.
na
z ktl~u członków,
wy1edz1e ne być maJą przez oddawania kar- wpłynęłoby to i na zmn1e7sz.eme kra= (f) z nędzy Ciężki kryzyf.
w t.vch d~Jach d~ PftPr~~urga, w tek,
. .
. dzieży węgla przez woź11iców.
w przemyśle i handl~, inóry tak fa·
e~lu ~o<ł Jęcia stnran VI mrn1sterium .
Ka~dy z nauczym~li s~kół rząd~:
= (s) Z ~a bry~~ Pozna.ńskie- talnie odbił się na sytuacii robotni
8
~·~aw wewnętr.znyc.h, "\ roboty .roz- wych odsyla .na?zelmko~,i dyrekcJI go. Do dJ'!1a. dz1s1e_Jszego kontrakty ków mimo wszczęcia przez komitet
~ -Zł\Ć ~o~na było uż w ciągu kartkę z .nazwlskiem swego kand;- z no~yi;n m10sięcznym ~erminem wy- obywatelski akc_ji ratunkowej, znajtrzec~ ~a.}bhtsz;ych tygodn!.
·
data. W11:lrnzośó głosów de.cydu7e, mówtema pracy podpisało 246 pra- duje ·sobie ciągle nowe ofiary. To tu
f ~nieważ wielu rohotru_k~w chce .który z kandydatów - nauczycieli cowników (majstrów i ekEpedjentów) to tam jakiś człowiek pada na ulicy
wyj41ctu1ć do pracy za g-ranic~. i;tub~r- wysłany bedzie na konferencjo.
u bryki akc. Tow l K. Poznański.
zemdlony i osłabiony głodem I Df2dZ'łt
, marjawicklego, na rolr twh~rdzy. Na
wyrok ten została poda.n& i:Jkarga kasacy)na· do senatu. Ohfl(>mle nadeszła
z Petersb~~ga wiadoroflM, ~e sprawg
ks. Ruszkiewicza postanowiono urno-
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18 lutego 1918 r.

---------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------.-.---a ei~sto zdarza !I~ te padl! i' więoef rania zarzf\dU m. Zgierza poprzeć u związku rewolucyjnego „dekabrys- prowadzają na rzet woły i bawoły, 1
władz odnośnych,

wobeo czego nale- · tów" (nazwa ta pochodzi od daty wracają po nowe prowianty. . Dezerspisku, który się odbył w miesiącu tel'zy tureMy są dobrze utbrojenł.
grudniu 1825 r. w Petersburgu), mają aluminjowe manierki, moone
szybko podał się do dymisji i w ran- tornistry, a na wszystkiem marka:
dze pułkownika wyjechał do Rwego Made in Germany„. Codzień niemal
majątku w gub. smoleńskiej, gdzi13 60-70 letni starcy, weterani kampawiej będzie mogło poruy$leć o otwar- zajął się gospodarstwem.
nji 1871 r„ po przebyciu kilkodniociu nowych szkół, gdyż obecna ioh
Gdy spisek dekabrystów !71osfał wej drogi, pr~ywotą podarki dla syliczba nle możepomieścić wszystkich udaremniony, śledztwo wykazało, że nów wojaliów. Przyehodzt\ t.m 2i
d:zJeci w wieku szkolnym.
MurawJew na drodze z innymi przyj- bardzo daleka młode dziawczyny, by
mował udział w praoy organizaoyj- uoa.łowaó narzeczo.nyoh, braoi i szepnej, jak napisaniu ustawy dla związ- nąwszy im „Szcz~ść Bote", wracaj~
domów. · Biorl\ na pamiątk~ odła
SC ~y
~~w~~~~ bywał na zebraniach sp1s- do
mki granatów, szczątki turMkioh
całą tę bardzo ciekawą ze w~glę broni, a na pM.egnanl~ wołaj~ co sił
być mogą.
Teatr Polaki (Cegielniana 68).
dów psychologicznych historjfl wydow starczy: "Naprz6d, braćia oapędtcle
Obowiązkiem . wszystkich tycłi,
Z kancelarji teatru komunikują był z dókumentów archiwum :pań tyoh dzikusów do Azjit potem odbie„
którzy wiedzą, !ie ktoś zna1du1e się w nam, co następuje:
stwowego niejaki P. E. Szczegłow„
rzemy grób Chr1stusai
ciężkiem połoŻ'eniu i potrzebuje po„Có~ ci powiem o tureckim Czer„
Mi~dzy innymi bardzo ciekawym
- Dziś, we ozwa.rtek, premjera
mocy, a sain po nif,\ udać się nie .k:tór~ będzie tragedja Adama Asnyk~ dokumentem, charakteryzującym in- wonym Pół.Ks1ętycu1 To tylko, te
t-0łnierzy, którzy
może, jest zawiadomić opiekunów ko- ~iejstut~, z o~ł.kowicie n~\yą wystawą dywidu&lność pl'zyszłego pogromcy niedola nas~ych
mitetu obywatelskiego, aby ci mogli 1 wspamał;rmi stylowymi kostjumami. polaków jest list Murawje.wa do ów- :wpadli w r~ce tureokie, jest be:iigraTurek , po1oatanie zawsze
pospieszyć z pomocą.
Sztuka ktOrą retyseruje p. Bed- czesnego szefa !2;andarmów Benken- niozna..
dorfa.
Turkiem, choć go nieraz idealizo\lali
narczyk,
obsadzona
jestpJerwszorzt:dWypadki.
Murawjew pisze w marcu 1826 poeci. Nieehby Piotr Loti pr21yjechał
n emi siłami; obudziła. t1we zalntere= (o) Dobytek 2łodziajaki. aowanie.
tu i zQbaczył muzułtnańskie okru·
roku.
Stró~ domu M 41 przy ul. Andrzeja
„Ni& umiam skar~yó się i u- cieństwo, a przekonałby ei~ ile warto.
Dekoracje p„dzla ·artysty mala.wczorai rano znalazł pod parkanem rza, p. Szczepana Kamińskiego.
•
niewinniać
tak
bardzo
wierzę jego powie~ci nadbosfo:rskie11•
nieruchomości 18 wytryehow, łom,
.i
Jutro, w piątek, po cenach popu- w sprawiedliwość s~dziów moioh.
klucz francuski, latarkl2 elektryczną larnych komedja ~ Gorozyńs1riego Obecność moja na zebraniu w roku
i noA;rce do clfJcla stall, prawdopo- „Poeci si~ ieni~".
1821 mogła sprowadzić podejrzenie i
dobnie porzucone przez złodzle1,
W sobotę, o godz. 8 i p6ł po poł. wywołać oskar~enie. Nie!lzczęście,
·~·
wracających z jakiejś .wyprawy•.
.Cyganerja Warszawska•, o g. 8.15 które mnie spotkało nietylko rozłą
- (o) Na gorąowm uczynku. po raz drugi 11 iejstut".
czyło mnie zioną i dziećmi, ale sprowa·wczoraj, około 9 godz. po południu,
(Tel. Ag. Pet).
W niedziel~, o godz. 3 i pół p. ~· dziło podejrzenie i gniew monarchy, dwaj złodzieje, wyłamawszy zamek .Poeci się ~eni& •, o godz. 8.15 „KieJ- któremu zawsze byłem oddany i wierdo mieszkania Stanisława Gruszczyń atut".
ny duszą i sercem. Jeden Bóg widzi. Echa bankietu słowiańsłdego.
skiego przy Ul. Nawrot Dr, 2, eKradli
PETERSBURG, 12 lllt&go (wł.).
...... W próbach „Dzwoti zatopiony•, me uczuoia: on również widzi niefutro, wartości około 100 rb-. ler..z utuka G. Hauptmana i „Wielkie winność mego serca.
KarQ jaka W odpowied.Zi na dep&sżQ najpodgdy ,zabierali się do wyjścia, nad- bractwo", 5-cio aktowa komedja A. na runie spadnie zniosQ w milcz~nlu. dadSZfl. wysłani\ dn. 9 b. m. praez
szedł właściciel mieszkania i wszczął hr. Fredry (syna), posiadająca naj- Monarcha .jest
wspaniałomyślny i uczestników bankietu słowia~mego
alarm. Nieproszony~l;i gości areszto- więcej świetnego dowcipu ze wszyst- przekona si~ że nigdy nie mogłem do Najjaśniejszego Pana, przewodni-·
wano. SI\ to znani złodzieje: Józef kich komedJi znakomitego kómedjo- być przest~poą, a działałem pod esący bankietu, gen. SkugarewskiJ.)
Muras. 28 lat i Lucjan Ty lkowskl, pisar~a, a od lat wielu niegrana w wpł1wem afektu chwilowego".
otriymał następując!\ depesz~ d cza-.
lat. - Osadzono ich w areszcie.
Ł<>dz1.
Następnie niepokoi slQ Muraw- sowo
zarzl\dZaJ~oego
miniSterjum
- (p) Ofiary głodu. Przy ul.
jew w jaki sposób dojdą jego błaga- Dworu Cesarskiego: .Najjaśniejszy
Re9'yserj~ prowadzi p. Orliński.
.Rzgows.łiiej M 78, omdlał z JEłodu
:- Czynią si~ równiet przygoto- nia do ~tóp tronu i :prosiBenkendorfa o Pan polecił podzi~kować wszystkim
i zupełnego wyczerpanie. sił Ludwik wama do wystawienia głośnej sztuki odwiedienie go w więzieniu, by mu zgromadzonym na bankiecie słowiań
'Ditman, mularz, lat 69. Pogotowie od- W. Sardou, p. t. „Za. ojczyznę", któ- mógł osobiśoie wyspowiadać si~ i skim ludziom ros7jsldm. . i słowia
wiozło go w stanie ci"tJdm do szpi• ra otrzymuje bogatą wystawę.
przedłożyć swe uozucia wiernopod- nom, zjednoczonrm w~ wspófozuoi11
tala Aleksandra.
dańcze za co obiecuje wdzi~czność dla swych brao1 na Bałkanaoh,-za
- Takiemut wypadkowi uległa
Teatr Popularny.
do grobu.
wyratone w depeszy uczucia•.
przy ·ul Franciszkańskiej M 87 przyList ~n, jak i inne Bt\ pełne wyAresztowanie PedaldóP&t
była a Brzezin robotnica bez ZAj12Ci&
Z kancelarji teatru komunikują le~ów dowodzfł~yoh swej ~ie"!innoPETERSBURG, rn lutego...-N...
.FranoisZka Łódzka, lat 80.
nam :
ś01, upokorzenia 1 oddania s1~ na czelnik miasta 1>0leoił aresztować re= (o) kradzie•e. Z mieszkaM
Dziś, we czwattek „Zonaty kawa- łask~.
daktora „Łuczat. na trzy miesiące za
nta Heleny Kot, przy ul. Spacerowej ler" wodewil ze śpiewami.
artykuły, wydrukowane w numera
M 8ł., nlewiadomi złodzJeje skradli
W plf\tek wznowienie: „Zaczarots dn. 11 b. m. p. t. .Ojoowie i d.11&1utro wartości 100 rb.
wane koło• baśń dramatyczna L.
01
- Z fabryki Maksa Roaentala. Rydla.
• i
przy ul Milsza Ni 66, skradziono ró!tW sobotę po poł. po cenach naj•
PETERSBURG, 12 lutego. $e.oat
ne towaty, wartości 290 rb.
nituych „Lygja".
pozostawił bez skutku skarg~ kasaZe sklepu Liły Bibra przy Ulicy
W przygotowaniu głogna sztuka
Weterynarz sto.jj\cego pod Ad~- oyjnl\ syndykatu masy upadłości pi'Widzewskiej M 48, skradziono wyro- w 7 aktacli Sardou „Ojc:tyzna", któnopolem
s pułku armji oułgarsk1ej, sarza Potapienko na wyrok ~~rs
by tabt.ezne, wartości 200 rb.
ta ukate sił2 w nowej i malowniczej
w
liście do przyjaciela, w Bernie ·burskiej izoy Sj\dowej, która odranzamle)scowa. szaeie. Akcja z powyższej sztuki Szwajcarskiem, opisuje ciekawe szcza- ciła akcję syndykatu z powodu ser„ U
rozgrywa si~ za czasów Filipa II kró- (1) . bezpieczanie robot. la liiszpańs.kiego, który dla uśmierze- góły z dni oblężenia, tem ciekawsze wania kontraktu Potapienki z. wydaww ehwili obecnej, gdy losy Adrjano- czynią .Niwy" Marksową, m~ któnik6w. Nastąpiła już nominacja · b t
ł ·
k ó ·
nrz~dników piotrkowskiej komisji gu- ma un u pope ma 0 r CJeństwa nad pola zespolone SI\ z losami wojn1, rego wszystkie przyszłe utwo?1' P~
wolnym ludem yrzy pomoc1 inkwi- może nietylko na Bałkanach.
tapieki sprzedane zostały pani Mark.b ernj al neJ. d o u b ezpieczania robotni- zycji
hiszpańskiej i osławionego z
.Mamy tu ślicznfł, jakby wiosen- sowej.
kó~. Urzędnicy cf zjetd~ja, w tych mordów namiestnika swego księcia
Aniach do Piotrkowa.
Alb
ną pogodę-pisze- (list ma date sty- Cesarz Wilhelm jako
'
= (r) •ominaoja. Prezyden- ·
y.
czniowl\).
Kapela wojskowa daje
gent.
tern m. Piotrkowa, mianowany został
cz~sto koncerty i wygrywa najrozmaBERLIN, 12 lutego. - Na posieKoncert
Kreislera.
.
sekretarz magistratu, Ludwik Krzeitsze kawałki między innemi urywki dzeniu niemieckiego towarzystwa gos- •
mieniewski.
Jak było do przewidzenia drugi z „Wilhelma Tella•. Jak ci ju~ pi- podarstwa wiejskiego, cesarz Wilhelm
= (x) Szkolnictwo w ZglePzu. koncert Kreislere.--w sobot~ 1~ b. m. salem w ostatnim liście, AdrJańopol odczytał referat o osi~gniętyc.h vr maMiasto Zgierz · posiada 18 szkół po- wzbudził olbrzymie zainteresowanie. osadzony silnie. Garnizon turecki jątku cesarskim powodzenlaoh prą
Melomani łódzcy spiesznie zao- przedostać si~ nie zdoła, ale pojed1ń- zasiewie tyta i traw po.karmo\lrych.
CZl\tkowych, na utrzymanie których
.łoty 2~ tys. rubli rocznie. Tak zna- patrują si~ w bilety, pragnl.\C mieć czo, prawie co nocy, dezertUJi\ turec- W zakończeniu, przy akompaajamen-czny wydatek, to cię~ar dla Zgierza pewność, ~e w dniu wyst~pu wiel- cy tołnierze i broń oddają. Wymknęło cie burzliwych oklasków obecnyoh,łoe
wielki teru bardziej, 1e .kasa miejska kiego artysty drzwi sali konoertowej si~ ju~ kilkunastu ofioerów. Mówią, sarz oświadczył, że niemieckie gospośe chleba i soli niebawem zbraknie. darstwo wiejskie bezwarunkowo jesł
płaci na ten cel tylko 1 ty~. rubli, nie pozostan~ dla niej zam.lmi~te.
Znakomity skrzypek-wirtuoz wy- Jeden z nioh opowiadał, ta w forte- w stanie zaailać Niemcy zbołe~
a 28 tyś. muszą płacić obywatele.
pomoey
Ciętar utrzymania szkół daje sił2 o- stąpi z nowym zupełnie programem cy jest wielu .Allemenen Effendis" kartoflami i mięsem bez
bywatelom odczuwać dotklJwie szcze- koncertu- godnym wielkiego talentu (panów Niemców). Przebywa tet w państw obcych.
gólniej w obecn1ch czasach kryzysu i wysokie.1 kultury artystycznej od- niej turecki następca tronu, Jussuf
Wrzenie w Japonji.
. ekonomicznego. To też onegdaj, na twórcy i kompozytora.
Izzedin, z kilku ofieerami generalne'l,OKJO, 12 lutego. Uwatany za
Pozostałe bilety w składzie go sztabu głównego. Najblitsza sta- kandydata na stanowisko prezesa
posiedzeniu radnych miasta i obywateli; które odbyło się w sali magi- instr. muz. Frydberga i Kooa, ulica cja kolejowa Karagaz, wznosi się o ministrów - Sajond!ti, postanowił nie
stratu pod przewodnictwem prezy- Piotrkowska nr. 90.
pi~ć kilometrów od Adrjanopola. Co- przyjmować tej godności.
denta miasta p. Bort{lowskiego i w
dzień przejetd~a przez nią 5-6 poUtworzenie gabinetu b~dzie poobecności naczelnika łódzkiej dyrekc,ji
ciągów, wiozących prowjanty dla na- wierżone admirałowi Jamamoto .
.naukowej p. Bielajewa, postanowiono
Prefekt policji i dyrektor deparszego wojska z Czataldty. Nieszczę~wrócić się do władz z prośbą o wyzśliwi mieszkańcy i załoga Adrjanopo- tamentu policji, mianowani
przez
naczenie ze skarbu na utrzymame
la, słysząc gwizdanie lokomotywy, Katsur~, podali siQ do dymisji.
szkół stałego subsydjum.
zazdroszczą naszej armji. Wedle oTOKJO, 12 lutego. W Osaki doObecnie z zapQmóg rztJ,dowych
Murawjew, któremu historja dała powiadań tureckich oficerów, zapasv szło do zaburzeń, podczas których
korzystają trzy szkoły początkowe określoną reputację za . działalność oświetlenia i paliwa ju~ się kończ"ą tłum urządził pogrom redakcji pism,
zgierskie mianowicie nr. 5 i 6 że:ń jego w Moskwie i w Polsce, w latach w oblętonem mieście. Adrjanopol popierających Katsurę.
skie i nr. 6 męzkay które otrzymują 1861-63, :..- w poczl\tku panowania pogrątony w ciemnościach.
Tylko
na 3 komplety po 500 rb. rocznie na Mikołaja I, był „rewolucjonistą" na paszom niczego nie brak; tyją w swoich
każdy komplet.
A poniewat wszy- tyle niebezpiecznym, że został nagle haremach po dawnemu. Duch w
własne.
s tk ich kompletów w 13 szkołach ,jest aresztowany i więziony przez kilka bułgarskim ludzie nie osłabł, wbrew
„Now. Kur. Łódzki."
22, przeto niesubsydjowanych jest 19. miesięcy, dopóki uniżonością i twierdzeniom niektórych dzienników.
Otó~ obecni na posiedzeniu po- przysięgami nie zdołał przebłagać Codzień otrzymujemy z okolicy pro- Uchwała włościan w Dumie.
st.ano wili prosić władze o wyznacze- władz, które wyczuły ct11uakter przy- w,janty i amunicję. · Przyworzą je
PETERSBURG, u utego (w.) nie na utrzymanie kaMego z tych 19 szłego pogromcy pola'' , ,1· i uwol- starsze kobiety z córkami, albowiem
we wsiach nie pozostało ju~ męi- Niezwykłą sensację wywołała w_ ~e„
.kompletów po 390 rb. rocznie, czyli niły go od odpowiedzia111osci.
tazem 741 o rb.
Murawjew dowiedziawszy się, że czyzn. Młode, silne dziewczęta po- tersburgu uchwała grupy włosc1an
Naczelnik dyrekcji przyrzekł sta- zostało wykryte iego nale~enie do magają nam wstawiać armaty: .v rzy- . w Dumie. aby wszystkie ziemie skar-nie wstaje.
Swieto podobny wypadek mamy
do zaznaczenia, na Zubardziu w jednym z domów mizernych przy uliczce bez nazwy skonał z nędzy i
głodu robotnik pozostaj(\cy dłuż~zy
· czas bez zaj~cia 47 letni Stefan Kociak. Rodziny nie pozostP. wił. .
Opiekunowie z Tow. komitetu obywatelskiego mimo swej wyczerpuJa.cel i energicznej pracy nie s~ w
· stame dotrzeć do tych wszystkich,
.którzy naprawd~ potrzebują wsparcia,
1 śmierć głodowa, przecina. nić !tycia
tych, którzy społeczeflstwu użytecz:rii

ł,y mieć .nadzieje, M rezultat tych
starań wypadnie pomyślny i miasto
uzyska w ponoszeniu ciężarów na
utrzymanie szkół znaczną ulgę, i z
czasem, gdy polepSZf\ si~ czasy łat-
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Strajki generalne.
BRUKSELA,. 12 lutego (wł.).Oziś. w połudrue odbyło się posiedzeme przy ód ó
· i· t
h
w c w SOCJ.ll IS ycznyc ;
Da którem uchwalono rozpocząć s*1"ajk
generalny 14 kwietnia.
~OWY_ YORK, 12 lutego (wł.).Grozi tutaJ na kolejach · strajk generalny, który obej~uje 54 koleje.
Przyw~dcy pracowmków _wręczyli już
·dyrekcJom kolejowym ultimatum, któred ż
_pracown.ikó_w
g Y w razie spełruem~ tych .~ądań
byłyby zmuszone do zwi~k~zema wydatków r.ooznych na 12 milJonów dolarów. Są~ rozjemczy. ma si~ zająć
q_ s~rawf\ I doprowadzić do porozu-

~dania

DlleDia.

aeroplan.
Walki w Meksyku.
'
LONDYN, 12 lutego. - Wczoraj
o godz. 10 rano walki w Meksyku
wznowiły się. Wojsko rokoszan starło si~ z wojskiem rządowem i z1twrzała walka. Wiele ~machów zni~"czonych, wojsko rządowe zostało P" bite.
NOWY JORK,
lutego. (wł.) _
13
z Meksyku donoszą,
~e powstańcy
oblegają dzielnic~ kupiecką or::.z
m1'asto. Wczor"J·,
„ o g'odz1"n1·e
9 rano uderzyli na pałac narodowy
w dzielnicy kupieckiej i podpalili olbrzymi gmach pewnej wielkiej firmy
prywatnej. Straty .wiljonowe.
wASZYNGTON• 18 lutego. (wł·)Rząd Stanów Zjednoczonych post&nowił wysłać na granic~ Meksyku
dwa · pułki piechoty dla ochrony tycia i interesów europejczyków azja·łów i amerykańskich poddany~h
·

odrzuciły, plądruJ·ą

• •
•
•
BERro1en1e
111ę
Niemiec.
Zb
1
.
LIN, 18 (2)-:-„De.ut. zt.g." don~s~ .te no~e przedłożema WOJskowe
N1~nuaJ eo _mahJą zakres następujący: w
z1 e piec oty: a) Przy dwudziestu
puł.kaoh piechoty zaprowadzony zostanie trzeci bataljon, którego do...
tychczas brak. b) Do patdziernika
r. b. złot.one zostaną kompanje karabinów maszynowych przy so pułKrwawa bitwa.
kach plechoty.
PODGORYCA, (wł.), 12 lutego.
Takte w bawarskich pułkach Cał1r noc z soboty na niedzi31~
pięchoty zaprowadzone będą ta.kie grzmiały armaty: turcy ruszyli do a.komp~e, w ogólnej liczbie 12. c) ~ku, aby odbić Bardonioli, zostali
Od pierwszego października r. b. Jednak odparci z wielkiemi stratami
. zniesiony zostanie t. zw. „niski etat" Także rozpaczliwie walczono około
_.istniejl\CY przy 78 bataljonach, tak . Mussulini, lecz bezskutecznie. Krwa. te od 1 października będzie w Niem- wa walka trwała bez przerwy do
'czeeh 185 bataljonów 0 wysokim i popołudnia. Czarnogórcy wykonali
:466 bataljanów o średnim etacie.
kontratąk około Dudui. Czarnogórscy
W dziale kawalerji: w Trewirze oficerowie i chorąMwie wśród strasz..
VI dywizja otrzyma drugi pułk ka- ·nie ziejącego ognia kroczyli naprzód:
walerji, dotychozas nie istniejący, s~rapnele ćz1:niły straszne spustoszepozostałe pułki bawarskich velezerów .me śród tołmerzy, szta!1dary to si~
w liczbie 5 otrzymają piąte szwadro- kryły to znowu powiewały na polu
wal.ki .. Pod?z.as bitwy był obecny
ny, których dotychczas nie było.
W dziale artylerji polnej: wszy- król M1~ołaJ i następca tronu i w ostkie baterje, które nie posiadaj,ą do- cz~ch ich. o~arnogórcy zwyciężali
tychczas wysokiego lub średniego e- Księżna Ksiema ze łzami w oczach
tatu, otrzymają etat średni, oraz od- opatrywała rannych. Najstraszniejszy
. P?wiedni zaprzęg. Konne oddziały b!ł moment, gdy chodziło o przejś
:p1erwszego gwardyjskiego pułku ar- me przez płot kolczasty. Straszny
tylel'ji polnej i a innych pułków tłok zapanował około parkanu, w
. które miały dotychczas po dwie ba: końcu _jeden z ż_ołnierzy ruszył naterje o sile 6 umat każda zreformo~ przód I po pr21ecmał druty; w otwór
· mowane będą w ten spo;ób, że o- ten pierwszy ruszył naprzód chorĄty
· trzymają po a baterje 0 4 armatach ze szt8:11darem, który sio natychmiast
katda. Wsf11stkie bawarskie pułki pochylił, gdyż kula położyła trupem
ulegną tej reformie. Oddziały . &rty- chorążeg~.
.
leryjskie tej formacji przydzielone ·
Wyw:iązała s1~ stnszna walka na
będą do dywizji kawalerji; wszystkie ba~ety I za chwilę znowu sztandar
inne baterJe konne zawierały po 6 p~w1_ewał. nad głowami walczących.
armat w ba.terji.
Ntc JUt me powstrzymało dzielnych
Po zaprowadzeniu tej reformy, ~arnogórców ~ niedługo port Bardoarmja niemiecka będzie liczyła na moli znalazł sio w rękach zwycięz
etopie po~ojowej 650 tysięcy tołnie- ców. Cała za~oga ture-c~a starta zorzy wraz z oficerami i jednorocz- stała doszotme, lecz I czarnogórcy
nymi.
zwycięstwo swoje drogo opłacili: trzy
Przeciwko jezuitona.
tysi~ce bowiem czarnogórców pokryBERLIN, 13 lutego (wł.).-Zwi'9 .ło. pole .walki. Król, przypa~ruj!\o si~
zek Unionietów niemieckich przedło- te.J ~asie trupó~, rzekł: dz1eln~ moi
tył rządowi petycję w której prosi 0 ~ołmerze. Z m~których batalJonów
skasowanie ustawy przeeiwko jezui- zostało tylko po Jednym oficerze. Są
tom. Petyoja uzasadniona jest tem, dz!\? że trzeba b~dzie jeszcze dużo
te wszelkie ustawy wyjl\tkowe, 0 ile ~akic.h oflar, zaru~ zostaną zdobyte
dotyczą organizacji, w;rratajl\cych po- inne forty Skutar1.
gląd na świat nie mogą mieć miejZ pola bitwy.
sca..
:
KONSTANTYNPPOL, (wł.), 18
· Zat~rg bułgarsko· rumu8ski. lutego. 'i1ureckie koła. rządowe obuB:IJKARESZT, 1~ (2)-Zata.rg buł- rzon~ SI\ na. doniesienia. ?uł~arskie o
rarsko-rumuński znajduje si~ w stad- wymkach walk na Gabpoh. Porta
jum bardzo .kryt;rcznem. Rumunia . oświadcza; że wiadomości te są
żl\d& k:&teg<n·;rcznie spełnieBia. swych przesad1.0ne. Nie tł, lecz tylko 2 dyqdań.
wizje wojsk tureckich br~ły udział
Echa śmierci Scotta.
w waloe pod Bula Ir, a straty tureeLONDYN, (wł.), 12 lutego. 'rra- kie nie przenoszą 800 ludzi. Bułgar
giozna śmierć Scotta wywołała w ea- ska armja nie posun~ła si~ ani krołe.j AnglJi ~yw1 współczucie. Znany ku 11a?rzód i turcy zachowali
-podróżnik Amundsen zamierza z San wszystkie dot;rchcza.sowe oszańcowaFraneisko wyrusz;re drog!, Beringa. Jlia pod Bula Ir.
do bieguna północnego. PriygotowuWalka rozstrzygająca.
je sił) on :na o-letni pobyt na lod~i•. ·
PARYZ 13 luteg9, (wł). ..Exel)Ta ok::r~eie ekspedycyjnym b~dzie sior" donosi z I:onstantynopola, t.e
ailna 5taoja telegrafu be1 drutu. Na rząd turecki pokłada wielkie nadzieje

D

•

rozporządzenia

w OJRB.
•

żołnierzy.

ff ÓŻl1B Wi8d0ffi0ŚCi,

który posiada 60,000
Korpus ten, wbrew pogłoskom wylądodował pod osłoną floty tureckiej. _
Bułgarzy opuścili swoje stanowiska,
zajmowane dotychczas na~ rzeksi, Ergene. Wszystko przem„wia za t."m, że
nad tą rzAJrą dojdzle do walki

- Niszczenie i sprzeda.
wanie rewolwerów. Z Szadryńska donoszą do .Nowoje Wremia•
że
miejscowa policja, odebrane w
l?Oó u spokojnej miejscowej ludnoś. ~1 rewolwery, teraz ,j e niszczy, rozbiJa młotami i sprzedaje na licytacji.
rozstr""gającej.
P~dobn~ w I!lieścle jut 2,000 sztuk
•
te) brom takim sposobem zniszczono
O Adr1a11•1f'OI.
a nie~zkcdliwe ~elszo sprzedano za~
SOF~A, 18 lutego, (wł.). - Rząd rabl~Jąc :r;ia. tej kombinacji do 10,000
bułg!ł.rski zgłosił si~ p~d presją mo- r!-lbli. M1e1scowa ludność uskar~a
carstw, Adrjanopol
aby europejczycy
mogli onie mote
broni nawet
puścić
·
a w a!'!~e30
bezpieczeństwa,
gdyś
·
poprzecruo w podóbn:r sposób zabra~ poPt~j.
on nawet broń myeliwRką.
KONSTANTYNOPOL, 6 lutego
(wł.).-W kałach wysokiej Porty zaDla robotników, :pozbawIG-.
pewniają, M ponown!l podjęcie rokowań pokojowych jest kwestją kilku nych pracy, do uznania komitetu oby•
watelskiego:
"bl"ż
1. d
naJ I szyc.H ni. Niemiecki ambasaA. B. zamiast kwiat.ów dla p. Ber"
dor Wange~heim był na prywatnej ~a~do.wej Hirszbergowe,j w dniu je,)
audjencji u sułtana, która stoi w im1emn rb. 2.
R. K. rb. 1.
związku z zamiarem wznowienia roR. K. dla rannych związku Bał
kowań pokojowych. Hak.Id pasza od- kanskiego
rb. 1, dla rannych turków
jechał do Londynu, aby przygotować kop. 50 i dla rodziny poety Bla grunt do podjęcia rokowań.
rb. 1.w
......
BERLIN, rn lutego (wł.).-„Lokal
Anze~ger." donosi z Konstantyn<'poll\,
te wielki wezyr oświftdczył, it Tur~ja gotowa jest rozpocząć rokowHia udziela lekcji historji, literatury pe!
pokojowe na zasadach, określonych sklej, hL~orji polski'}i l powszech•
w odpowiedzi Turcji na not~ wielkich nej - w domach prywatnych .
Oferty w redakcji Nowego Kur„
·mocarstw.
Jera LódLk.lego sub. • Literat•

I':

~\~· ~e

.mieć

Ofiary.

Literat
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r

ostra l

A

przewlekła

n11jskutecznej

d~je ~ię

leca,f

NOWYM KLlNICZNIE Wl'PRÓBOWANYM PREPARATEK

·KAVANOSE

D!!REUNErA

••cs;ceJ\1111 Mjpochlebnlejueml opłnjaml w ąecJUiel
prule lclcal'91dej.
IAYANOSI! I>-ra REUNE1"A nlascsp mllirobJ .........
powltnyMuje wyciek, kłucie, bóle I UJb11o - •
opalenie cewki moczowej.
POLECANY JEST PRZEZ Lf.KARD.
s,nffd • apteUcll I akluaoll lllH•»•

N

'li

;

Cena Rb. 1.65 kop.
MaldJ łtda~ oryetnalneto almd-

ri'

llłoweao opakowania
aplo~~„

•

W dniu 6 b. m. zostanie
otwarta kasa pożyczkowa
p. n. Bałucki pry•
wat ny

Lombard

przy ul. Zgierskie) Nr. &4.
Biuro czynne codziennie oprócz

P

'opoł.

N
A
p

o
L
E

o

świąt

i niedziel od godz. 9 rano do godi.
858-6- l

WSPANIAŁY

UPOMINEK
Jesteśmy w

posiadaniu kilkudziesięciu egzemplarzy wspaniałego albumu

a

N
A
p

NAPOLEON

o

(legiony i ~sięstwo wa~szawskie)

L

w opraoowanm .EPnesta
Oł{oło

500

Łunińskiego

iłlustracji. ._"_
.„......

Cena ksiQgarska rb U, prenumeratorzy
"Kurjera" na.bywać mogą po

E

rb. 5.50.
Album

obejrzeć

moi:na w administr•cji „KurJera" ul. Zachodnia ,37.
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T owarzystwó

Akcyjne

„j; • ALL
w Moskwie.

.,.,,

Oddzioł Warszawski -ul. Królewska 35
POLECA

~

Wodę l{włatowq, 17erfum9, l\\9dła
NOWOSCI:

~

ł'
~
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~

„ka :
ł
l_..

~

i l?udr9

i.«.

UKIET NAPOL ONA1
"~~
COGUETTERIE,
BOSKI AROMAT,
ALIENOR,
WllZOS,

~
~

~
~

lft„
~

L

JL

~'r,
łllP

N-

S DA YACCO,
IDEAI..

.

~~~~~~~

e. w.

Bryk.iety
•

z najlepszego

węgla

160

do kuohni (cena stała
przez calą ~imę).

1

•

Sprzedaż

korzec.

GAZEM POWIETRZ.NYM

koszt palnika o sile 50 i•łtre
1
la kop. na godzin•

Gaz powietrzny jest najzupełniej bezpl •

czny, gdyi niewybucha. Gaz ten nie zutywa
tlenu powietrza w pole oj u, nie wydaje kopciu ani swędu i lampy mo~ być ~pola
nie guzone nae1śni~cjem guzilra na jefe.·
1ue, jest wic;c pod wzgfodem hygleny i kom~

fortu · równy e.ektryoznoicl. lecz bez porów-

nania tańszy. Aparaty działaj" automatyc1n e i nie wymag ji\ 2 dntj obsługi. l<on1pletne ur dzenia o'wietlenia i ogrze ania
gaJern powietunym yny zastosowonm najnowszych angiełJkich
aparatów r c żoych systemów zaprowadza:
i'>"om·ie~''
lnstalacte Oświet.eń i Biuro Techniczne.

„~

• "

Prospekty

WARSZAWA

górno zląskiego
za lOOsztukzdostawti

Et~

• FlNDE

prze.: . ął ~

lciela

Trl)b&cka 2 (róg

Krak.-Prz dm)•

I kosztorysy ną żądanie

·

11ancgo biura dla

bezpłatnie. Prosimy
obejrKcn1a aparatu w ruc;ln1.

o odwi

l'·

/

Wlelkle sportowe przedsta_.......1 1

w a-eh 01ęśei11eh • udziałem nowy® a.r\J'~Ww.
f.ty w;rstf)l' inakom.i\ego, bez(onkwoncJjuego króla ł)r~t>.
Mister Gratll.
,.ty da!Jius parter-akl'obatów 1Jr1Q li.egel.

34-ty bida walkl mt~DzynaroOovego champtuał1l valki frucaskicj
. l••Q

.,.t,p wiellllohttla
k•Q•to Olt•l"Waozoll•
l)
(Dorpat) - K„awaeld (Po*

Dziś waloz\ ł pary:

Tłg•n•

2) Cho•waosolc (1'ielkolud kroat) - Nolo•le•Verve'l (Boł1'4). I)
Sobi•w•kl (Poleka)-J. St•enge (champ. świata). Walka dec7duJua.
rewanż: 4) Słucki (champ.-1.zraelita)-Sałlałier (Franoja).
Anonaa W tych dniaob · ~ bentfi• M. Słuolll•a„ W nie,..
2 przedstawienia..

Tr~Jr „~RAmA"....,._,
__________________

1 ·

Pr()gram od 1 dO 16 Lutego n.

i s„ka, Ptzejazd 2

lł -LLE J ~ AK Q
t.:l'łiiowanle Ur

Niebywale

.., '
Przeciw

suw

PĘKANIU i ODYRO~ENIU RĄK

J. Simon,

l?ar9ż

Parw*
Ządać tylko z naszą prawdziwą marką ·

Sprzeda.t detaliczn"' u fry~z,er6w, w perfumerjach i aptekach.

„

1'2808-5-1
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~·

DAR C' ZO DU?D oa6e ,llllP9lYŁł
SWO E ;!D ROWI!; I TAKOWE UlRZY-

MUI!

Dozór 86źniczny

(Dr. CAUV1N)
Oczyszcwją

kiszek.

Zawsz:ę prz:ynotzłl ulgę.

stały ukończone.

dnia 12 Lutego 1918 roku.

krew 1 regu-

luj ą czynności

podaje do wiadomości, te czynności repartyc.i l
składki gminnej i szkolnej na. rok bie~~o:y zo-

Łódt,

PIBł11ZIZAJ40łOI

c„ra ff OWENA

Okręgu Łódzkiego
Os.o by zainteresowane, w ciągu dwóeh tygodni, licząc od daty ninie jszego ogłos.zenią,
mogą takowy rozkład przegl!łda.ć codziennie w
biurze Gminy Żydowskiej (.Nowy Rynek M 6) i
przeds tawiać swoje reklamacje.
Po upływie wy~ej wymienionego terminu,
łiadne reklamacje, tyczące si.;, skład.ki gminneJ
i szkolnej nie b~dą uwzgl~dniane.

1>r.zcz u„YWA!J !E

PARYSKICH

Pl&UtEI

Pigułki

KOWENA

do nabycia we wezyetklch • Pł• k ach I w PARY.tu.

eą

Fg. Sr. Deni• 147.

! ~R~A :::;;:~~
t P~::!ro~~
cza w W arsza'Wie, llar-

I~

szałkowska 7ł, naueza)ą

biegle

bąrmo.

~zeżqczl(ci
Jetell Pan leczył się be.tskutecznie zaatl'Z1k1waniam1
irygaefami, pr1ypiekaniem
i tp. jeżeli próbował Pan
napróżno róinych środków

pic lepszego nad

zamiejscowych listownie
stenografować.
Prospekty
Po ukończeniu śwladeetwo.
rłSO-Uł--l

yewnętrznych i
zupełnie
~wątpił już o motliwoścl wyleosenla ęlę z te1 uporczywej

choroby, :naienesu polecamy Panu kapsulkl Kube•
not które zyskaty już sobie bartl10 włelk1t uanan1e.
Na,jbardzlej zaniedbane i
?.aPlfmm le, ,juotei najeięi
eze 1ormy rzeż1tozkt (trypra)
ol'Jll jet kol'lllUcao~ i aa!t~pełwa, leeq 11, radybł·
uie za pomooą K'apsulelr Ku•
benol, sarówno u mę*etyzn
jak 1 kobiet. Kap~ullct Ku•
benol, ul~ Pana nieza·
wodnie, l>ea mględn aa to,
1ak długo choroba .1~ mra,
o ctJem śwłado11t oden7 le~
karsy:-epecjalistów ora:a nasza wielotnta praktyka. Cena 1 pudełka Rb. 2.2G. W1•
eyłi:a za załloaaattm. Skł•d
~łówn1 , St. PetcrRurg Skład
M:edyozno·.PUJOaoeu~osne-

Al't7ler7J11ta .M 2
M OłS. $pnedaż ~·e
wsz1etk\eh apiekaeh 1 lkła 
~ach ap\e•n7c1!.
G&trzeżenle \f'o bse w1•lkiej slrn\ee2111ośei leenteeej

fl:O Tow.
Oddział

ka'fl "U łe k

oraz

D-ra

· PGa.dama

nowołfl

Pab17ka mrdła ł ]łtzeb orów enemi cz uycłl w ŁoMl poleea. najnowszy
I?EORQOQT~''
nagrodzon7 ostatnio
prosr.ek do pra
nia pod na.zwr, "
1.\9 J.\ Ci ' mednl em srebrn ym na
Wystawie Rzemi e:;Jnlczo-PrzemysloweJ w Lo<l7.J. „Perborol" zastę
puje w zupełno ś ci chlorek i sod ę w praniu, osz czętJza c11as, p ru c ~ i mydło. „Perborol„ nadaje bielitnie śnie"llł\ białośc, dezy nfekuje J ą
i 9szcz11rlza tkanin ą.

łs-100

L. Schriiter Patlska Nr. 54.

Żądaó we wszystkich mydlarniach i składach aptecznych.

Schłnłler -

„Ma•jenbadzkie
przeciw

)a'naf
pigułki"

OT&.USZCZENIE
znako·mity l§rodek przeczyszczający, doskonałe
nie w pudełeczkach

go koloru

opakowa-

czerwone·

.z opisem sposobu

~yeia. Sprze d a ż

we wszystkich
aptekach 1 11kladach aptecznych.
rt03-Z6

·

w7kona eyg!U)sktoJn'ni
Pierwszy raz w
i

c.-esław .BA~ON K.u>JłN
Założyciel Warszawsk. „M'olllQla„

URANIA •IO
PI&BN ROZP.A.CZY
Dram.' 2-ch eięściaeh
BĘDĘ

GłENTBll

POLIOY .l_,.YM.
komiczne
Ż.A.RTY i :&.UlO'l'D
komtCID8

o-r

••eJao

ich

, flll~O'W••

Pocą~

pnedetaw. o godL 8110
1t'ieezór,

Pnleds\avien1e o 12 w DOGJ': •

Pro ar••

Mlibl'l"l'A Btł.BNTA'.RO

Nlemiecko-roay)Str 1 .:ptawMIUa
1.il'1''rA ~L\..U.\i'i
Węgienika śplewact1lra ·

J.)L.iA.t<F.b · -

Wykona

r28ł-0

.
.t.ADNE MIES ZKA•IA
2, S. ł pokoji z kuebnlaml, sklepy
J do wynajęcia od zaraz
lub od 1- go
Kw ietnia. Mieszkania ze wszelkiemi
' wygodami, w~nnami 1 elektry-OZnem
I oświe U en i e ru. W tym ~ e domu znaj, duje ełę oddział pocztowy. Rzp;owska
7 - ).tynek Gajera, Wiadomość u goiipodarza od 12-e1 po pał.; tamże ~
szema piwnica z ~pokoi z elektrycz•
nem óinviet leniem oclpowlodnia dla
1 piekarni.
·
r349-łij

1
,

cygańskie romaną

'

s" n T E - Nteaieoka subretka
i:iA.LJDI llY

wY.i \' tośtl ?ijawUy ąlę o<l •le
,jłlk lego ('?.l\Sll nnf; lntl ow aic-

naat·

J

0~18TL FBLSEN
Koncertowa $plewaolka

nadz"fCll&.jDel

pl'l wy ż e l 11m!c~zrzt1 ną

·

,,MAXIME11

T41w,

' t.va tego preparatu, w9lruh'k ozego zaopatrujemy obernl c ka ż d e n1>qzc p udełko

sali:w

1 miejs oo .k. II 40 k. · ·m
80 k. Galerja 16 kop.
Dmeet i ~ aSQ młodDeł pła

K•benol M edyez-

J'lO fl~maeeutyc1.0ego

ką labryczną.

Precz z chlorkleml

ps6w.

F·;. -,!42 tu'.'.ttilID '
NiemlM.lfi ~ieak lfomik
Trupa Ahdrzej?iA.DUIJSiusdO

(Tryper)

••kute ' zimna
ni~ma

1aic

1966- ł0-1

~©1~~~~~@;,J~~~

RA WAGĘ: rb. 1.40 z dostawą
·

Wyłączni

,

...
L. P. TRUZZł
.Jt./f. CYRK Stolecznr
W 01:wa„t•k1 'dn. l3 lut\liQ ig13

łM-4

~~~~~~~~ ~ ~

dworów, pałacow, kaśc ;ołów

z plebantam, hoteli, tabrJk I t. p.

~

.

i

Najtańsza, najpra~ tyczn1ejsz1 .osw •tleni•,

.A.ngieskla t;piawa c,zka. i t&J\cerk:a
*

VEkUlHR

Wl edeiiska ~brill!'
KAMMA 'W Hl::)S
Wiedeńska subretka

bVHNGALi

Ka.!kadska eu'bre\lra

Dr.L. Klaczkin
Konstantynowska

IJ.

Syphilis, skórne, weneryGZne,
c.b.01·0 by dróg nwczowych.
od 8:-1 rano t od 6-&
wlecz. Dla ,pań od ł-ó po pC>łn4ni11'.

Pn7)1llU)e

------------

-I
·e
--e
e
. ns Szuka Posady
Pr
I
I
--·------- .~·--------- ------Od

dziś

do

Pi~tku 14.

lutego

Międzw

włącznie:

inneml

Według wiekopomrego a~dziela P1.1masa (Ojca)
Wstrząsający i sensacyjny dramat w 8 alrt.aoh.

Orkiestra koncertowa

Do W•nycll ObywatelL

Oo

władomości

W-eh Obywateli podajemy, że na skargę naszą podaną w
Bierpntu 1912 r. do Ministra 111praw wewnętrznych, na szkodliwą i podltępną działalność względem kan\oru nocnych stróży, ojca naszego, pułko
wnlka Andzaurowa, se strony b. rządcy naszego p Lipskiego, do dnia
d1łliejuego rozstrzygnięcie wc&le nie nastąpiło i dlatego uważll.my i uadal ten kantor nasz za be1w1ględnie prawnie z artykułu 724 kodeksu cywilnego egzystujący jako nasza własność, a kontrakty • za.warte z obywatelami, znajdujące się u nas prawnie za obowiązujące. Chwilowe wstrzymanie za wpływem władz od dnia dzisiejsse~o zewnętrznych czynności
kantoru, mvać może 11 iylko dó chwili nadejseła w krótee przychylnej deCJl11 lllnisterjum, .}ak również w1rolru wyż~ej instancji sądowej w tej
fPr&włe.
...
Z szacunkiem

S-wie Aadzaurow.

8'1-1

SpeGjaliata ohoPób wene•wczu,oh,
•k6•nwoh i d•6g moczawwch

D:! $,

K1'"NT0fł,

Piotrkowska .Ni 144, róg Ewangelickiej
Telefon 19-41.
Oabinf.ł Roentgenowski (Prześwietleoie i fotografowanie wnętrzności ciała prom1eniam1 Rontgena), Swiatłolecz:niczy

(choroby skófy 1 włosów) i Laboratof)um
Jekarsko·IWsmelyczne. Badariie 1crw1 11a Syfilis i le·
c:zenie SaJvarsancm (Ehrlich-Hata 606.) Gabinet elek·
troterapeulyczny (Masaż wibracyjny 1 pneumatyczny
podług prof. Zabłudowskiego niemoc ptciowa).
Godziny przyjęcia: 8-2 rano i 5-- 9 pp. Dla pań
osobna poczekalnia.
r'J521-0--l

Dr. J. 'tisner ' x~;e~:g;~~iuni
Choroby

nSexteto.

Bpeojalność: choroby skórne,
weneryczne,
moczopłciowe,
włosów i kosmety.kQ lekarską.
Przyjmuje od 81/ 2 do 2, od 4-ej
do 9, damy od 4 do 6.

Dr~ med. Z. Golc
choroby · skórne i wener.

ul. Mikolajew•ka
Teletonu

~

K!

18

2060.

Godz prayji:c od 9 do 12 l oi 4 t po
do 7 1 pól w. w Niedziele 1 Aw~ta od

11. do

1 :!

1

r 11 <•

o

Dr. B. Rejt

POŁUDNIOWA

M 2.
Telefon 13-59

Choroby 'skórne, włosów, (kosmetyka
lekarska) wenerycane, moczopłciowe
i niemocy płciowe). Leczenie syphilisu Salvarsanem „Erllch-Hata 606 1
· !H4."

wśródżylnle.

· Leczenie elektrycznością i masate'm wibracyjnym.
Prz1jmuje: chorych od 8-1 rano i·od
4,-9 po poł., panie Ód ó-6 po pol
• Dla. pan osobna poczekalnia.

PreD.S&.

Orkiestra koncertowa

,.sexteto.

Zarą<!

Towarzystwa ).. kcyjnego Blelctrowni Zgierskiej zawiadamia niniejszym p.p. Akojonarjusaów,
dnia UJ27-!l!o lutego r. b. o godz. 5-ej po południu odbę<łzie się
2-g~ nadzwyaajne Og61ne Zebranie
916-3
p.p. Akojoaar~•zów Towarzrstwa w sali SzkołJ Handlowej w Zgierza,·
Po ...ządek dziennr•
1) Sprawa bvesji na budO'Pfl 1 eksploatację kolejki elektrycznej Zgierz-Ozorków
2) Sprawozdanie iarządu z d11iałalności, dotyczącej prowa-dzenia mteresów Towarąstir& przez
byłego dyralrlor&.
_
P. p. J.lrcjooarjusse. ał\".ący przyją.6 wfaiał w obratiiwh Nadzwyczajnego Zebrania, obowiązll.Dł są,, w
myśl § 57 mt,wy, złot16 l'Jroje lub świadectwa depozytowfl najpóźniej do dnia 7120-go lutego r. b. w .Bmrze Zarządu w Zgierzu, Pth w &oku Hadlowym w Lodzi, gdzie pozos"-d muszą do ukończenia Zebrania.

że

w

czwart~

hm!Lm1!11m:!D'llll~~D!!1Ulllll~·~"1%:mll!lm'l3~

Dr. I. Silberstrom
Zaweq"-lej M Ut.

Choroby

skóry

weueryc?.ąe

Dokt6r med.

na ziemię 2 'yslące rubi!
Oferty „Alina" w administraoji.
P ożyczę
92;·-&

Bolesław Kon P

,_okój fronto97 o dwucb o •
nach lub pokój o jedne•
oknie do wynaj,oia. PołudniOll
gardła wa 42 m. 15 front lll•ph;tro.

płciowe (prz'/ syfilisie prttp urat
Choroby uszu. noAA,
919-0
606). Kosmetyka lekarska (usu•
i chirurgi mme
-o-tr-ze_,b_n_y_chl,_o-pi':"'e_c_n_a_p""'r~ak~ty7
kę"clo
wanie szpitcących włosów, plam
al. Piatrkaw•'ka 58.
stolarz&.
Zachodnia
39.
938-1
etc.)
Przyjmuje do 11 rano i od 4:-7 pp
ower -zpowoduWyjazdu spn;:
Przyjmuje od 12-2; 5-8. Niew
310-1-0
dam tanio. Wiadomość Ceglel-dziele 11-3. Dla Pan 4-5 ponia.na N! 36 u stróża.
927-1
czekał n·a oddzielna.
40 dni
utynowany kor~kt~r t stro~c~el
fortepianów i p1amn ~· WoJcleni BEZPŁATNIE Ili
cho\Vski, wykonywa wszelkie repera.,..
Jeżeli się nie nauczycie w ciągu
.;e i poprawki z całą swniennoś~
40 dni swobodnie mówić, czytad
na miejscu i w olcolJcy. Konstantyno,..
i pisiu! po niemieclcu, francusku,
eka
1" 11 m. 31 w Lodzi
r486-S,
''· -.it!ryczne, f\ :iuwe i skory oc angielsku i łacinie prsy pomocy
samouczków, ułożonych
iv-1, 6-8. Niedziele 1 święta naszych
podług najnowszej metody (wsz1od 8-1.
stkie inne reklama)
!I
Dla Paó-5, poczekalnia od
z•~~u~aaq$ .~i•••ądze
dzielna.
Cena samouezKa w jednym języku
z przesyłką za zaliczeniem poczwKróti<a 5 1 teL 2&-50
wem rb. 1 kop. 10, 2-eh rb. 1 kop.
90, 3-ch rb. 2 kop. 80, ł--ch rb. 3
kop 63. Zamówienia przyjmuje jedfny na całą Rosję skład St. Petersburg, Peterb. storona, Bolszoj
prosp„ 56-:>65 J . K. P BT &RS.

_..
P

R

Dr. Leyberg

\

Dr.

Bogusławski

DZlelna 4
kobiece.
b. ordynator szpitala $-go Duchoroby chirurgiczne Piotrkowska ~ 121 Telef. 18-07 cha w Warszawie przeniósł
~fjmuje od ~6.
Telefon 4:-57.
si~ z Wuszawy do Lodzi
L
•
'84:-0-l prJyj!lluje ód. 3 do 6 po p. W niedliele
choroby koJlie e przyj, olł &O<fzlny 9 do 12 ra no.
muje od 4 do 6 po południu
Przejazd .Ni 30.

Dr. ~~s,~~!11.t1~ind Dr.L. Prybulski

n

Ws~antała. Iomedja w wykoulubieńca publlomo8ot

nawu

Dokt6r

B. Donchin
specjalista

