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Reda.keja i administracja „•ow. Kurjera
Prenumerata w Łodzi wynosi rocznie rb. 6,
Cena ogłoszeń: 1-sza s trona 50 kop. za
Łódzkiego" mieści się w lok a 1u przy ul. · półrocznie rb. 8, miesięcznie kop. 50.
wiersz l.u? jego mieisce, nadesłan~ 50 k?p.1
Zaob.odniei M 87.
J
Za odnoszenie do domu lub przesyłk~ p e
nekrologi 1 reklamy 15 ko~., ogłoszema zwycza.Jn&
Interesowani do redakcji zgłaszać się mogą tową dolicza się 20 kop. miesięcznie.
10 kop. Drobne ogłoszema 1112 kup. za wyra:a
od 12 do 8 po południu i od 6 do 7 wiecz.
.
.
.
. .
.
Ogłoszenia zamie,s cowe1 I strona 60
Administracja otwarta od 9 rano do 8 wiecz.
Za przesyłk~ zagramc~ dolicza się 60 k. miesięczme. kop., reklamy :po 20 Je„ zwycz. 12 k. za wiersl!l
Adres telegraficzny „Łóf:lź Kurjer"
Zmiana adresu 20 kop.
Telefonu .Ni 253. petitowy lub Jego miti ji?ce.
R"kop1sów nadesłanych redakcja nie zwraca, za arty.kuły nieoznaczone z góry ceną, honorariów administracja wypłaca6 nie będzie.
f

A~entury:

w Łodzi Biuro ogłoszeń „Promien", Piotr.Iw wska 81; w Pabjanicach A. Wadzyński, Zamkowa 23; w Zgierzu: Nowy Rynek, kiosk AleksandraLeaha

WYŁ'iCZ•E

PRAW.O prz:rjmowania ogłoazen w Roaji, za granicat i w Król. Pol&kie111, oprócz Łodzi i okolicy, oddane jest Domowi Handl. L. i E. Metzl i S-ka
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oeci się żenią ~~·;:. Cygannrja fłarszawska J:::. Xiejsłut
Teatr Polski
eatr Popmarny
wiec.z.

CEGIELNIANA 63.

, Dziś

wiecz.

pny 111. Konstantynonkie1 Nt 16

.tydem,
nim nie
lub: „jut nie jestem
.Z ·powod u ·
ale jeszcze i polakiem nie je'
odezwv
stem w zupełności.
Proszę p ucze'
' • .kać". I społeczeństwo polskie c.zebędę"

Ogłoszenie• .,
Ninie1szym
podajemy: do łaskawej
wiad0inośći;
.
.
„ ,/
l

te '

-bardzo dawnego czasu
•sytuacja zasymilowanych, lub nanówootworzonego żydow~kiego·
wpół-zasymilowany6h ' żydów w spoStowarz,azenia Handlowciw
n
1
łeczeństwie polskiem, stawała si~ nieodbędzie się w sobotę, du. 15 b. · m. w duzej Sali Angielskiej
znośną. W miarę rózwoju dążności
· przy ul. Pasa~ Szulca N2 2. O liozne przybyoie proszą uprzejmie
0
nacjonalistycznych wśród mas żydow0
Organizatorzy.
skich, oraz wśród narodu polskiego,
· Wst~p wolny.
• ·
o nast~powała wyraźna obustronna izoo lacja niewyraźnych, nieokreślonych i
niezdecydowanych, w kameleonowej
postaci, żydo-polaków i polakożydów, którzy z wojującym, fanaty-cznym, dzikim nacjonalizmem litwa·ków, sjonistów, · żargonowców i chu· sydów nie chcieli mieć nic wspólne·go, których w jednakowym wszakże
••
Zqdać wszędzie!
Pańska
••
.
stopniu odpychała zgniła dmowszczyTELEFOJ!( 11-16..
zna · patrjotyzmu polskiej Endecji, ·a
.'
•
przecie zrodziła, wychoo
o . których
wała
i
przygarnęła
do siebie polska
o
przedwgrli~liczej
kultura narodowa, polska poezja i
o w sobo~ dn. HS b. m. w kawjarni i salach hotelu „SAVOY" o iej serdeczna t~sknota, świetne traO·
. o
o dycje narodu i zawsze szczytne ide, 110
ogólno-ludzkie.
o ały Asymilatorzy
widząc I"Ozbicie spoo
o
łeczeństwa polskiego na wiele oboJ
•
o
zów politycznych i kulturalnych,
ró00-1-1
od, godz. 2-e.j po poł. do 9-ej wiecz.
o
o skrzętnie
.o
szukali choćby jednego tao
'
kiego odłamu narodowego, któryby
mógł i zechciał organicznie wchłonl\Ć
'ich
w siebie i nierozerwawie z nimi
W eobołę dnia 16 lutego o godz. 8 1 pół wieczorem odbędzie się w lokalu
Klubu Baemieślniezego Wólezańska 23,
,
siq zespolić. Poszukiwania te, po
Og61ne Zebranie
'wielu próbach, uwieńczyło niepowoClałonków Klubu, na lnóre zaprasza
ZARZ'lD•
dzenie ·i bolesny zawód.
W1łęp •Yłlłcmle dla całonków, za okazaniem kartT członkowskiej nar. 191S.
Sytuacja obecna wymaga stanowczego zróżniczkowania elementów, należących do obozu asymilacyjDzisiejszy numer składa się z 8 nego, pod względem nacjonalnym. Ogół, opinja wymaga ścisłej definicji
.kolumn.
, .
od każdego osobnika co d o jego
przynależności
narodowej: „J.este ś
KALENDARZYK.
tydem, czy nie jesteś tydem1 jeslll(uszerja i chorob9 l(obłece
-oteś polakiem czy nie jesteś polaZachodnia M 41: N! telefonu: 80-28.
Pil\łek, H: lutego 19ts r.
kiem1'"
D z i ś: Walentego i Zenona.
W okresie wychowawczy m ruch
Jutr o: Faustyna. · i Jowity M.
asymilatorski wytworzył p oj~cin czaeowe, definicje przejściowe; a wi~c:
.Jeszcze jestem tydem, ale wkrótce

Zebranie - ~.rganizacyjne

Jut od

Pomoc \.'tzai· emna"

g

o

I

: Sklad glówny

:39
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o Na doch6d Ligi

I

8
o
o

Five o'clock g

'

])r. Jakób Xon
Czas odnowie ·

prenumerat11.

kało oh~tnie

i cierpliwie,

wiedząc, że

im owoc lepszy i subtelniejszy, tem
wolniej dojrz~wa, zwłaszcza gdy kultywowano go na dziewiczej glebie. Społeczeńs two czekało tem spokojniej i z tern większą ufnościl\, że 11rodzaj zapowiadał zbiór owoców nie
cudzych, lecz własnych, rodzimych
sadzonek, znojnej i troskliwej piel~g..
nacjL. Niestety młody ruch natura·lizaoji iydów miejscowego .poehodzenia, oraz nacjonalizacji elementów
zasymilowanych nie zdążył jeszcze
skrzepnąć dostatecznie w słonecznym.
blasku i cieple kultury polskiej, gdy
czarne chmury napływowych mas
żydostwa z Litwy przesłoniły .zupełnie promienie tego
światła
i
odgrodziły
dojrzewające po.kolenia
nowo-polaków od narodu polskiego•
W kataklistycznej sytuacji pojQcia mieszane, jako-to: „polak wyznan:a mojżeszowego", lub .polak bez
ró~nioy wyznania" itd. straciły oha-rakter tymczasowy, zdobywając oechy nieszczerości, jakieś niebudzącej
zaufania rezerwy i jakby podkreśla
jąc pewną obustronną warunkowośÓt

'naprz. „jestem polakiem, o ile my
pozatem itd. i o ile wy w zasadzie
i t. d. ".
Przyznać trzeba, te przy stanit.
ogólnej wojennej mobilizacji dwuoh
narodowości, nie odgraniczonych od
siebie tadną terytorjalną granic~
sztaby obydwu musiały proklamowa(
.has.ło : „tertium non datur".
.
Takie -postawienie sprawy wywolało sporo objawów fermentacji~ z
których najnowszym i „najwymowniejszym" jest akcja na łódzkim
grun<;.ie, zainaugurowana przez odez...
w~. znaną już czytelnikom naszym.
Spis podpisów, jak to już wcz~
raj zaznaczyliśmy, nie wykazuje żad„
nych wyodrębnień, zawierając niemal.
tyleż podpisów rdzennych polakówchrześ ojan, ile i tych żydów, którzy
.nacjonalizmowi tydowskiemu sio
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Ministerjum oświaty będąc poinze sprawą polską „nieszczęsnych warunków", i że staJ?roje ~ł przepi~o\\l
:Bł~
łf\CZI.\ I s;-;czerze po
polsku nowią istotę „obustronnych błędów", formowane o tern, co się działo w o·
jedyną realną ich osnowę, wskutek statnich czasach w szkołach peters- dla wyc ~1 odźców robotników,
tZUjl.\".
burskich, zaobowało siQ obojętnie
Treśó
odezwy, zwłaszcza !e czego właśnie akoja wyborcza .No- względem
swoich obowiązków i
względu 11a taki charakter zespołu wego Kuriera Łódzkiego•, przeciw- nie obroniło szkoły od wtargnięcie.
Młnisterjum handlu i przemysłu
opracowało następujący projekt.
osób podpisanych, zasługuje na omó~ stawia1ąca czwartą kandydatur~ łódz- .Polic1i.
ką (adw. Piotra Kona), jedyni.\ w ŁoMetody użyte prz~z po.li~ję bez
„Regulamin dla wychodźców na
wie11ie.
dzi
nienacjonalistyczną
_
trzem
inprotes~u
ze
strony
~run.
~sw1aty,
~
zarobek
za granicę" .
Zapytujemy: do ,jakiego celu
. .
. .
.
. polegaJące na rew1dowanm szkół l
„Stosownie do projektu, działanie
1mlerza wystt\picnie, co ono zapowia- nym, wyraźme 1 wyb1tme nac.J onah- trzymaniu dzieci w cyrkułach i nie- niniejszego regulamrnu rozpowszech.
da, jakie są d&~ności inicjatorów; ja- stycznym, - okazała si~ płonną. Na- dopuszczalnych sposobach badania - nia się na osoby, udaj ąci:i się na za.
kie j~st założenie, a jakie środki od- sze wielokrotne energiczne wystąpie- nie ~ogą być usprawi~dliwione ~ad- robki za granic ę: przez porty rosy~
nia, zwalczające z ,jednakową zacię- ną .n11a:ą, gdyż chodziło .w d~nym skie na okrętach i przez zachodnią
działania ·kuosiągnięciu celu?
.
.
.
raz1e me o obronę bezp1eczenstwa lądową granicę w eharakterze sezo.
Widzimy: inicjatorzy ubolewają tością wszyst1ne kandydatury nacJO- państwa a jeno o wznowienie porząd- nowych robotników rolnych, wynaj~·
nad rozłamem społeczeństwa polslde- nalistyczne w Lodzi w imię szerzej ku w sz'kole.
tych przez niemieckich, lub duńskich
go z calem żydowstwem w kraju bez pojętych zasad humanitarności i w
System zarządzeń min. oświaty, pracodawców. Działalność agentów
wyjątków;
stwierdzają,
że rozłam imię dalej i głębiej sięgających inte- mający na celu odsunięcie .rodzin od emigracyjnych w obr ę bie Państwa
ten wynikł z szeregu nieszczęsnych resów kulturalnych społeczeństwa sz.koły, bezdusz!1y formalizm, dła: Rosy jskiego, mająca na celu werbo·
.
.
w1ący moralny 1 umysłuwy rozwóJ wanie robotników. jest niedopuszwarunków, a zwłaszcza na tle ostat- polskiego, me wywołały ża~nego &- młodego po.kolenia stwarzają warunki czalna.
nich wyborów do Dumy, że podczas cha w sercach tydów .szczerze po sprzyjające nienormalnym zjawiskom
Osoby, udające się na zarobki za.
)l:ampanji wyborczej popełniono róż polsku czujących".
w życiu szkoJnem.
granicę, otrzymają zamiast paszporNiekonsekwencj~ tą i spóźnioną
. Uwa~aJąc wu~ec tego wyjaśnienia tów zagranicznych, odpowiednie świane bł~dy, a w sku~ku zaś ucierpiała
bardziej iasłużona. cz~ść ogółu ży czułość żydów na odezwie podpisa- mm. ośw1~ty za niedostatec.ze, Du~a dectwa na wyjazd, przebywanie za
·
· . t . . d j d
przechodzi do porządku dziennego . granicą i powrót do Rosji.
·
dowskiego, mianowicie ta, która lu- nye b, znamienme 11us ru1e 1 a e uOkres .ważności takiego świo.deodzi zasłużonych dała krajowi;-- z ta- żo do myślenia obecność, między intwa jest określony w p !">j ekcla na
kiego wychodząc założenia, iniejato· nemi, podpisu jednego z kandydatów
~
~
h
pięć lat.
11
'rzy
wypowiada.ją
sil) przeciwko żydowskiego nacjonalistycznego ko1·u ~ w lJ~u1m~hlC11.
Osoby, które chcą wyjechaó na
·
b
J
roboty za paszportami bezpłatnymi,
agitacji wojowniczej na tle wyznanio- m1tetu
wy orczego.
_ -sezonowymi do Niemiec lub Danjl,
wem lub rasowem, sami zaś propaPrzejdźmy teraz od treści odezpowinny sit~ zwracać do urz~dów pogują zgodne i przyjacielskie współ· wy do jej intencji.
Czy możnn .określić drogę telaz- średnicząoych, które zawierajl\ umoOdezwa boi si~ porachunków; ną, która Jest
budową
martwą wy z zagr1micznyml pracodawcami.
'bytowanie i współprac!) społeczeń„
Na pokrycie wydatków, połączoetwa polskiego, z tą .jedną ezęścll\ Popełnione błędy chce okupić .sta- i środkiem komunikacji, że jest, lub
b~d.zie takiego lub innego wyznania t
· · ·
nych z mes1emem
pomocy I· op Ia ki
ogółu t.ydowskiflgo, która przeciw- nowczem dążeniem do złagodzenia
Okazuje się; że można. Znamien- dla robotników udających si~ za
etawis. si~ nacjonalizmowi żydowskie sytuacji" i opiera si~ na .najwyt.- nem curiosum czasu, który przeży- granic~ i znajdujących si~ za granimu, łączy sil) ze sprawą polski\ i szych ideałach• i na .na,jlepszych warny, jest to, że każde głupstwo cą, zostanie wyasygnowany spocjalnJ
można zupełnie na serjo powiedzieć fundusz przy ministerjum przeJn7~
.szczerze czuje po polsku; w tych za- iradycjach kultury polskiej".
Chcemy zrozumieć to najproście.J, lub napisać, jak również można zna- i handlu.
mierzeniach inicjatorzy widzi\ sposób
leść zupełnie poważnych słuchaczów
D
strząsaru~raw
·
i· środ
zdrowego i obrońców głupstwa i na odwrót, kó
o roz
złagodzenia sytuacji i określa_jł\ swe a w takim razie w imiA
~
·
h
orz dko-· · wanie
w, maJącyc
na robotników
u up ą na
dJ\tenia do tego celu jako stanowcze. post"'Apu, któ.„ J·u~ dawno na tych. rzadk o k t óre g ł upst wo ma przec1wmwychodttwa
Zastanawiając sil) nad treścią te- podstawach si~ oparł, łączymy si~ i ków i oponentów.
zarobki za graniCC) i rozciągni~ele oPrzez przyszłą gubernję Chełm- pieki nad nimi i t. p„ b~dzie zorgago zbiorowego oświadczenia, mimo- solidaryzuiemy z tem „stanowczem
woli przedewszystkiem stajemy przed dążeniem". Uzna1emy istotnie i po- ską jest projektowane prze_prowadze- nizowana przy ministerjum handlu i
nie drogi żelaznej, w celu . potrzeb
ł
d d
h d~
·
b K
t
·
· ć przemys u .ra a o spraw wye o :rr
saga.dnieniem, jaki tu szereg nie- ważnie potrzeb~ .złagodzenia sytua- IDJejscowyc
. ' olej a powmna mie twa na zarobki za gra.nici), pod przeszczęsnych warunków mieli autorzy eji", - nie łudzimy Bif.2 jednak oo swój początek w Lublinie i przecho- wodnictwem ministra. w miastach,
na myśli i dlaczego ich blitej nie do tego, te ta odezwa w tym kierun- dzić pr~ez Zam.ość, do 'l1omaszowa przez które b~dzle ei~ odbywać maokreślili, a takte, skoro ostatnie wy- ku zupełnie chybia celu. Sytuacja lube.l~lnego .. Dz~ałacze c~ełmscy wy- sowy ruch robotni"ów za gn.ni~ J. .1
. dl t
"' stąpih energrnzme przeciwko budo.- powrote'm, zosUJia załotone specjal·bory do Dumy nie były wolne od j est n i e d ob ra główme
a ego, ;,,e . wie drogi żelaznej w tym kierunku,
·
...
eh dtt
obustronnych błędów, to ja.kie były jest niewyraźna. W imiQ interesów, wychodz~c z tego założenia że pro- nebktur.aktoó?Ja do BJ>raw wy o wa
·
l
In h, etyeznyeh jekt~wana
--i
'
•
:ro owm celu
w za
gram~
łe błQdy i kto mianowicie je popeł zgo ł a me ku tura ye
droga żelazn~ będz1~ ro~.
okazania ~ rob~
nił; pytanie tern bardziej usprawied- lub narodowych, lecz bardzo realnie ~oz1ć _po Che1~szczyźme polomzaoJ~ tnikom, znajdującym BlQ za ~Oil
w okręgach, które ~rzycll\gają najliwione, że w grze Sł\ tu nie dwie, ekonomicznych praktycznych mate- 1 katolicyzm (s 1 ~1! . .
,
'
To-bymtJmDieJ
rue. tart,
mający
· k
·1 ść ro b otn•I óW; b ()d ~utwod
.
.
·
.
d
l
d
tow1~ szą I o
lecz trzy strony: 1) społeczeństwo rJalnych, rozgorzała walka 2 stron
.
na ce1u sparo .Jownrue I z ys.ue Y
osady komisarzy emlgracyjpolskie, 2) jedna oz~śó społeczeństwa współzawodmczącyoh na tcm polu wanie do śmieszności doprowadzone- rzo~ ~ d
dem iyoh komlsałydowskiego, która jest mu wrogi\, i ~aimujących społecznie jednakowy go żądania nadpatrjotów chełmskich.
znaJdo;:r~i~ b~dl.\ !~ emioraz 8) druga ozQśó, która szczerze poziom. Wvjujące strony szukają
. 'l~o - fakt, niedawno ogłos~ony graeyjne, biura do wy
wania
~
mu sprzyja lub jest z nią zespolona. sprzymierzeńców w innych war- d~1ęk1 następu3ąc~mu t_elegramow1, ~a- pracy i kasy oszozędnośoi.
Dalej. Nawołując społeczeństwo stwach społecznych. zmobilizowano mieazczonemu w .Je~ne} z gazet: .Dz1ałacze chełmscy z biskupem Eu1ogJU.
.
.
polskie, jako całość, - do solidary- wszystk1e ar~Je. Mark1etaniów, m~- szem na czele zwrócili sif.2 do mini·
eowania siQ z tymi poszczególnymi ru.derów - mepotrzeba. Ruch asym1- stra komunikacji, Ruchłowa, z proś
.-t.ydami, który nacjonalizmowi ty- lacyjny jest młody, ale w czasach bą, by nie zezwalał na budowQ drogi
dowskiemu siQ przeeiwstawiaiąc, ze wojennych -.. niema dzieci, młodzież w .kierunku . Lu.blin-Zb.mość--To~1a,..
sprawą polskfł sil) łączą•, - odezwa staje do szeregów narówni z mężami szó~~ l_ubelsk1 z tego po.wod.u.. te Za.(Pra«menł • ebesemłejnef n1e.
.
.
. .
.
mosc Jest głównym zb1ormk1em poldruk.owailej pracy ,.Praca 1 praWlnie wyjaśnia, o której to .sprawie d~1rz.ałymi. Zasymilowan.1 t.yd~ P~- skosc1 w Chełl.1)8zczyźnje, a z chwilfł
praey•.
polskiej" myśli, gdyt jest ich wiele i wmm z pogardą zrzucić ze s1eb1e przoprowadzeuia drogi żelaznej zosta.Praeujełet• Oto s~o'Wa Bwalł
to bardzo różnych, nawet wręcz so- d,ljiecinne fartuszki, zapomnieć o cie·- nie rozsadnikiem „polskości i katoligelji
głoszone z
ytyn nizinom. Tymj
.
bie przeciwnych, - i czy całość spo- plarni, w której dość długo słodko cyzmu". i
·
1 panowie czasem:
·
·
·
·1·
·
ść
t·
Vv
zam
an,
proponu
I\
e
łeczna polska ma sJQ
łączyć
z si~ p1esc~ 1, I W~)
na oru1:11 pu- :r,e wzgl~d.ów patrjotycznych inny
CiQtkim kaml.e niem w pochodzie
wszystkimi tymi t:ydami, .którzy po- bbczne, Jako ludzie o wyraźneJ bar- kierunt.K; otóż żeby kolej szła od t.reia,
gł~bok8„ cuchna,ca, ka.łut'\
pierają którąkolwlek spraw~ polską, wie narodowej, wyznając szczerze, Chełma do jakiegoś Dorgobyczowa, przed ustami jest obecnie praca db.
·czy tet tylko z tymi, którzy słutą otwarcie, śmiało, uczciwie, bez ogró- gdyż apr~bat'a win~ste~jainego pro- ludu roboczego, a zreszta. niemal dla
całego świata. Oto dlaczęgo na szczykompletowi spraw polskich w ich dek i bez zastrzeżeń: jestem żydem_ jektu ~role1 spo_wod~)e .n1eusta1:1na roz- tach · tak bajecznie mało pracy powożeme polomzac11 1 katol1cyzmu,
. .
caJokształcie narodowym, ezy wresz- albo. Jestem ~olak~em. .
.
które to czynniki zniweczą wszyst- t~tne1 twórczej - dzieł ideowych 1
cie tylko w dziedzinie przeciwstawiaGdy .zydz1 wyznama mo1żeszo- .kie trudy i Zi4bieO'l działaczów chełm„ wynlo~łychj u spodu także nami~tne
pragnienie zrzucenia ,jej z pleców, a
'O
nia siQ nao1onaUzmowi tydowskiemu. wego• i mnych nazw. asymilitorzy s.h.1cli.
!Vięc _chociaż· potrz~by kraju naogół „żf\d~a złota" - tycia bez
W tych pytaniach tkwi jądro skorzystaJą z prawa samookreślenia .
pracy.
zagadnienia, jakkolwiek- nie mniej narodowego sytuacja ich wyjaśni sie) I m1eszlrnnców wymagaJą budowy
Zjada dziś, a nie tywi. Upad.
'
·
. . ·
linii Lul>Jin-Zamość-1.'omaszów luwa~ną jest .kwestia, eo rozumieć w od~azu 1 to tak. znakom1c1e,
że bę- bełski jednakże ze względów „patrjo- ła praca, a nie podnosi człowieka
~anym wypadku pod sło\lem .prze- dz1e do.;tateczme złagt1dzona. A wte- tycznych" działacze chełmscy żąda)ą ona. •
Gdy Bol. Prus, rozmawiaja,e z pew
ciwstnwiema się•, gdyż naprz. w Lo- dy ·wszelkie „stano\.\·cze dążenia"- i innego kierunku przyszłej drogi że
nym
fryzjerem, zapytał go; · „Dlacz~
. dzi, w okresia wyborczym, nikt z dobre chęci nasze będzie można z laznej .
go
to
za g„ anicą lepieJ pram11ą
Im pot~~dbna Jest kolc::j Chełm - aniżeli nasi
tydów miejscowych nie miał . odwagi większą obu pólną korzy~uiq z~żytkow domu'?" usłyszał: „Bo za·
h
Dorgobyczuw.
. .
iwalezaó czynni& nacjonalizm ty- wa Ć w sprawa.oh k on k re t ttlbJSzyc •
Co to 1<-ot ten Dorgobyczów granica uszlachetnia ich".. A owo
dowski i Dlki nie zdobył się na jakii dlaczego hJ1,o.w#icie do tego pun· uszlachetnieme wszak me spływa
ktu powrnua dqżyć patrjotyczna dro- tam na nich z nieba tylko jest skutkolwiek wyraz zewnętrzny dla swokiem otaczających, szl ac h ętnje i szycb,
ga żel.azua, - 11iewiadoruo.
jego .przeciwstawiania si~" żydow
formuła
posłępowc6w.
Lecz jeśli może być wogóle mo- bo więcej ludzkich · warunl{ów yratkiej nacjonalistycznej
orgnnizae.j i
v..a. o całku"Hem
zrusyfikowaniu cy. Wszak na prac~ oni tam idą.
wyborczeJ.
Chełmszczyzny, to działaczfł chelm- Prac8z ży j ą,
Twierdzimy kategorycznie, te
W sprłlwie odpowiedzi ministra SUJ w swoim telegramie powinni po- . Głośny badacz stosunków ekono·
inertyzm, platonizm i bierność inteli- oświaty IHł interpe1ac1~ w spra~ ie a- radzie p. Ruchłowowi, by przeprowa- micznych, Fraser, który 11am odkrył
sekret prudukcy1n o ści prac,y a mery~
genc.Ji łódzkiej, żydowskie), pols1de'j resztowttń w gimnazium p. Witmer, dził kole·j od Chełma do Dorgoby- .kanów, zwraca się do fabrykantów
czowa przez Oreł, a. nawet Moskwę.
i • blit.ej nie o.kreślonej•, w której in• postępowcy wnieśli nastę.Pującą forR. angielskich ze słowami: „ażeby raz
mułę:
zrQzumieli, że to warun ki pracy, d?&eresie autorzy odezwy z tak wiel„Po wysłuchaniu odpowiedzi min.
bra,
punktualna zapłata i okazywame
kiem kunktatorstwem obecnie kopj~ oświaty na zapytanie w sprawie are,
zasłużonego uznania
stwarza lepkruszl\, - spowodowały wiele owych, sztowań w gimnaź,jum p. Witmer,
szych robotników•. Tak si~ mówl
delikatnie zazna~onych na wst~pie Duma uwata:
t.
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------~------------------------------------~~Jeszcze do .Anglji - kra_ju; na ·nasze modlących się, a nie J
czasy, .idealnych stosunków i warunków pracy, cóż dopiero dałoby się
powiedzieć o nas1
Czytaliśmy np. w pracy L. Ossowskiego („Położenie klasy robotniezej" ... ), że gtiy w wielu cukrowniach,
po 1905 r. U7-yskano stosunkową poprawę płacy,
skrócono dzień, tti
wszystk1f" ·nne pierwszorzędne w11
runki pracy zostały, jak były, naprz.
mieszkania ciasne, nizkie, nie~ygodne.
To ł.t!ż na ogół stosunki pracy
poprawiły eię i w tamtej dziedzinie
niewiele. Zapomniano i tam o ·nĄjgłówniejszym, bo o całokształcie rzeozy, cót dziwnego, te i skutki poprawy okazały się połowiczne.
Biorąo szerzej życie, zapytamy:
dlaczegóż to w interesie sp0łt'IC1„ństwa ma być zdrowo i o~botnie pra:
eować w bankach, sądar.h, uniwe.rsytetach, za!ządach .kolejowych, aptekach, szpitalach, a nie nia się to odnosió do fabryk, warsztatów, but,
kopalni, ochron, szkółek, składów?
Więc robotnik musi połamać nogi, zapaść na tyfus, drobny biuralista ośłepDJ\Ć, sklepowa zostać połamaną przez reumatyzm, S:1:WSlCZlra
konać na suchoty itd., R.by się w
szpitalach spotkać i poznać z czystościtl, światłem, higjenł\, troskliwośoi~ o tycie ludzkie?!
- Wi~ zatruwaó si4 musi i naaozyciel wie.jaki i dziecko proletarjatu, w cJupaeh szkolnych, aby dorasta1"ca, zamotniejsza, młodzie!t dopiero kiedyś poznała wzorowe aule
1mhren1teckiel
- W wyuq-ch s"dach, gdzie
akazujfl zbrodniarzy, podsądny i
6wiadek rzemieślnik widzi idealny
etan otoczenia: czystość, jasnQść, pont,dek i rozmawiaj~ z nim, lub z
człowiekiem i t. d. Wraca do uczciwe) pracy I spoty.ka si~ z samemi
o.kropnościami- brod, ciemnośó, woń
J U-a.ldują go-jak rzecz.
- W bankach, gdzie bogaci robite płenl~e, jest cle.pło, bezpiecznie
1 ładnie. A gdzie robII\ c.hleb, płótna,
buty, pme J[ształtują umysły i seroa " Ukólkac.h, ochronach„. zimno,
Jliebezpiecznłe i paskudnie.
Powiemy jeszcze szerzej.
- Dlaczego to ma być ładnie
tylko w kościołach, muzeach, teatrach
ih>glach, a choó troch~ tego piękna
nie ma si~ spotykać w świj\tyniach
1racył
Wszak pii:kno to rytm duuy - zdrój siły moralnej. A czyż
łej nie potrzeba tamtym, u podstaw
pracuj~oym'l Wsza.kie to ludzie.
- Dlaczego olb~mie szyby,
bronzy, witrate, freski, maj~ bawić
oko gawiedzi, lub podnosić ducha

ŁODZKl

e pić sił przy
pracy, gdzie to zakopcone szybki
ma}ą starczyć? Wszakże i oni to du
chy żywe.
- Dla(?zego muzyka ma pchać
jedynie na .krwawe wały, zachę~aó
.do marszu, a nie być płodną krzepiciel.ką ciężkich trudów1
Wszakże :
praea-walka.
- Dlaczego kwiaty, drzewa, gazony mają otarzać martwe pomniki,
skwery spacerowiczów, r'l.łace, domki
zamożnych, a podwórza fabryk, wido.ki z oluen pracowni, to gó.ry śmier
ci, pustka, "!nrzyzna. Dlaczego1
I musi :Qa to wszystko otworzyć
świat or.zy, bodaj we własnym inte.
resie produJrnyjności pracy.
Zresztą otwiera. Miljouerzy amerykańscy zaczynają otaczać ogrotlami i skwerami fabryki, wprowadzaią
tam muzykę, dekorują ściany. W
Londynie robotnicze dzielnice jut
mają gazony, skwery, fontanny. Inspektorowie zdrowia w imi~niu prawa wprowad.r.ają do świątyń pracy
boginię Higjenę-zdrowie, czystość.
W sz.lrółkac.h belgijskich _jest jut
przyjemnie, bo pięknie. AJe pamię
tajmy, że wyzwolenie pracy, jak i
bżde inne, musi być dziełem wła
snem, więc samych robotników.
Oto dlacw.;ego źle poczyna dzisiaj
lud roboczy, walcząc Jedynie o krót-

szy dzień i lepszą zapła~. Bo pytamy: i cóż: koniec końców z tego, że
miast 12 godzin, b~dzie on pracował
11-cie, a choćby 10; że złotówkę
weźmie do rąk więcej, jeżeli i nadal
będzie przy pracy skracać sobie życie, nabawiać si~ suchot, reumatyzmów, śJepoty'l I nadal zoistanie traktowany jak rzecz, jak... inwentarz
jeśli nie martwy to żywy.
Cót z tego, że w roku będzie o
7 świąt więcej, o co dziś idzie spór
skoro podczas owych świąt o prawdziwie ludzkim odpoczynku tam, pośród nich, mowy niema~ Bo owo siedzenie w knajpce, leżenie na brudnym tapczanie, a choóby kompanja
w zatęchłych izbach przy paru butalkach kwaśnego piwa, skrapianych
monopolk~
zagryzanych cuchnącą
kiełbasą, bijatyka czeladzi, gra w
zatłuszczone karty, lub i;rłupi kinematograf, czyż to ludzki odpoczyne.lr1
Dom ludowy, urządzony po europejsku, · wycieczki zamiejskie, które by

naprawd~ wzmocniły siły, ożywiły
ducha, zresztą prawdziwa zabawa ·oto będzie dopiero odpoczynek. A żą
dać, gdyż naletyty odpoczynek wcho-

dzi w zakres warunków pracy, bo
odpoczynek to nie strata czasu, to
składowa część tamtej.
A gdy i praca umysłowa: praca
nauczycieli, korepetytorów, oficjali-

-

ts

una r.
1.
-------------------------------------·~--dzienuiI.arzy, laborantów, bi- a nawet pożądaną - tem sam~m.
lutego

.

stów,
bljotekarzy, bon, a zr t'sztą

uczniów
(a

szkół początkowych 1 średnich
pamiętajmy, że . nauka . to praca) i
d. tet dopQmina się „o swoje", t.

środków

bezpieczeństwa

przy maszynowej pracy, to samo w
kopalniach. Domagać się czystej i
zdrowej wody do picia, i popierania
takich rzeczy, jak orkiestra, chóry,
wycieczki, zabawy, organizacje eko·nomiczne i t. d.
I pamiętać, że żądać tego wszyst.ki ego, to nie jest prusić o żadną łas
kę, a dopominać si~ o słuszne prawa,
a praca ci~żka i pożyteczna przecież
nigdy nie bywa i zresztą nie może
być

ca.łkowicie

spłacona

gotówką".

Niech choć wszystko tamto świadczy,
że ci, którzy najwięcej .korzystają
z owoców pracy świata, mają na sumieniu niewypełniony obowiązek, a
przyczyniaJąc się do lepszych warunków pracy, przykładają rękę do wielkiej cywilizacyjnej misji - jaką jest
praca u podstaw.
·
Zaś wszystko to razem dyktuje
nam wniosek:
„Każda praca, stosownie do swego rodzaj u, wymaga takich warunków otoczenia, przy których pracujący nie narażałby na szwank zdrowia, a tembardziej życia, jak również
energji duchowej, a które w cało
kształcie czynią samą

w skutkach produk,"yjniej-

szą.

t.

j.
o lepsze mater· .i! ne i moralne warunki otoczenia, to 1 instykt samozachowawczy słusznie nakazuje tym i
tamtym żądać owyc.h, zakazanych
dziś owoców poprawy samych warunków pracy.
Więc równorzędnie z nieustaiącą
i zsolidaryzowaną akcją o dzień
krótszy i sprawiedliwsze wynagrodzenie, o te fundamenty reformy,
prowadzić należy
zainteresowanym
nieustającą kampanj ę, z kim należy
- z maistrem, panem, dziedzicem,
fabryką, zarządem miasta,
gminą,
państwem, o czysto ś ć, zdrowotność
miejsc pracy, o miejsca ustępowe,
widne pracownie, należytf:l oświetle
nie i ogrzanie warsztatów, fabryk,
wentylacie, osobne sypialnie, suche
izby na wsi, domagać si~ ulepszonych narzEldzi, łaźni, kąpieU, poczekalni, ochronek przy fabrykach dla
dzieci robotnic .karmiących, zdrowszego i ładniejszego otoczenia fabryk,
a choćby ogródków. Z ąda6 poszanowania przez przełożonych i majstrów
dla każdego z pracui~cych. Nie pozwalać na poufałe obchodzenie si ę z
robotnicami. Ządać urlopów płatnych,
zwalniania od pracy kobiet przed
porodem i po nim na przeciąg czasu,
wskazany przez lekarzy, bez potrą
cania za ten czas zapłaty.
Ządać

cżynią ją

pracę znośną,

Eug. SokolO\YIBki. ·

WiaDomości

ogólne.
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O Projek t sądu asekura•
cyjnego. Ministerjum .handlu i
przemysłu wypracowało projekt prawa o założeniu w Petersburgu sądu

do spraw asekuracji. · Do jurysdykc.j l
tego sądu będą należały sprawy ty·
czące się asekur. robotników od wy„
padków nieszczęśJiwych. • Zanim projekt ten zostanie wniesiony do instytucji prawodawczych-będzie jeszcze
raz gruntownie przedyskutowany na
specjalnej sesji, złoMnej z przedstawicieli wydziałów pod priewodniotwem dyrAktora departamentu min.
przemyi:;łu.

·

( ) Spis ludnoicl. Organiza,
oja przedstawicieli pnemysłu proponuje wnieść do Dumy projekt prawodawczy. dotyczący zorganizowania
nowego spisu ludności, dalej projekt
proponuje, aby takie spisy odbywały
si~ · co lat 10, wreszcie projekt utworzenia komisji rządowych z udziałem
przedstawicieli przemysłu i handlu,
celem przygotowania pierwszego, fachowo-przemysłowego spisu ludnośoi
w Rosji.

'

; Odpowied:i:ialnoi6 za

Żbiega.

Senat świeżo wyjaśnił, te
rodzin tydowskich
za zbiegostwo rekrutów ustaje, skoro
rekruci jm zostali oddani do rozpo·
rządzenia zwierzchności wojskowej.
:__/ O rezerwistów. Ministerjum wojny wniosło do Dumy projekt
prawa o zmianie terminu powołania
do służby powtórnej rezerwistów,
Terminy mają być wyznaczane przez
władz~ miejscową, z uwzgl~dnieniem
interesów gospodarczych ludności.
odpowiedzialność

Ze

świata.

O Zdrada stanu. „Berliner
Tageblatt" notuje krążąc!\ w całym
Berlinie sensacyjną pogłoskę, te ,jeden z członków bard.Zo wybitne.i pru·
s.kiej rodziny oficerskiej został aresz..
towany przed tygodniem J.>Od zarzutem zdrady stanu i przewieziony do
Moabitu.
Po kilku dniach wypuszczono
go za bardzo dużą kaucją na wolIU\
stopi}. Władze trzymają całą sprawi)
w tajemnicy.

- Ale ja pytam, panie meoena- Jeśli wszystko jedno paniom, rzy z lenistwa, przez obojętność lub
chodźmy bliżej magistratu, w tej nieświadomość nie głosują. Dla wy- sie, ile biorą pieniędzy za swój gło s'?
ARTUR GRUSZECKI.
- A ja odpowiedzjałem jui na
stronie mam interes do załatwie borów są to trupy. Hyeny wyszuku:nia w sądzie.
ją takich, zachęcają, goszczą, czasem pytanie, - zaśmiał si~ adwokat, Na placu przed magistratem pa- kuszą pieniędzmi i ożywiają na czas wybory, to dla nich interes osobisty
nował ruch większy. Stały grupy głosowania, naturalnie na kandydata, .i żydowski. Nie idzie im o honory,
ludzi, a z ubrania i zachowania moż od którego biorą żołd. Gdy walka zaszczyty, dobro miasta, tu jest in tena było poznać, że należą oni do pomiędzy kandydatami jest zażarta i res, który wybrany prze:s nich kanrzemieślników, J!rzekupniów, kupców, niepewna, hyeny podstawiają żyjące dydat powinien zrobić ! musi zrobić.
-Z pana mecenasa przemawia pe- niższych urzędmków. Pomiędzy te- figury
na miejsce zmarłych wybor- Trzeba jednemu szynku, taki żyd
IJDlłsta, uśmieehn~ła . si~ matka.
mi grupami uwijają si~ gorączkowo ców, byle zwiększyć ilość głosów w radca pójdzie do magistratu i wyro- . Nie, pani. Wybory siQ robią jacyś ludzie, z tekami pod pachą, z interesie swego kandydata. Nie żar bi koncesję. Drugiemu wystara si~
ł jak kr.tda reklama potrzebują piepapierami sterczącymi im z kieszeni. towałem więc z pań, mówiąc o hye- o dostawy owsa: i siana. Trzeciemu
JliQdzy.
Jedni podchodzili do grup, o coś py- nach i trupach.
. . dostanie si ę dostawa budulcu i t. d.
- A któż je daje 7 - spytała tali, tlómaczyli, pokazywali jaliieś
Oni z oł4w kiem w r~ku prowadzą
Jakież
to
brzydkie,
odwró&lara.
papiery, namawiali, .nie szcz~dząc ciła się Klara z niesmakiem od wy- buchalterję wybranego ;?rzez siebie
- 'Kandydaci lub stronnictwo, eo śmiechu i wesołych żartów. Inni
r adcy. Z jednej strony wpisują poborców.
Jl& jedno wychodzi. Głośno mówi si~
zajmowali si~ poszczególnemi osoba- Ale prawdziwe, - zaśmi ał ,..i "l i YCję, ile zarobił biedny, uciśniony
o idei politycznej, społecznej, o refor- mi, odbierali jedne papiery, wciskali
1iaród żydowski , a z drugiej, ile zamaoh, a piecze się własną pieczeń drugie. Bywały też kłótnie, spory, adwokat, - i przed sobą ma p ai.i - ro bił radca-żyd na swój osobisty rabywateli, kMrzy korzystając z pra" n.
przy tym "gniu.
wyrywania kartek, słychać było do- wyboru, darzą nieznanego im zupe ł chunek. Jeśli ten „geschaft• opłaca
- Jakto własną'?
sadne klątwy, odgrażania, to znów nie kandydata swem zaufaniem, któ- się uciśnionemu narodowi, zostaje
- ldziR o zadowolenie ambicji, prośby i namawiania.
rem nast~pnie kandydat się szczyci taki radca wybrany na drugą kadenpróżności, o stanowisko, pozycj~. inAdwokat przystanął z paniami w i chlubi.
cję.
łeres, wpływy, urząd i t. d.
- Ależ to straszne, co pan mó-jednem miejscu i robiąc ruch koli- Nagle w jednym rogu placu wi - rzekła Klara, - i my, wiedząc
zaśmiała listy ręką, powiedział z uśmj e cllem:
- To niemotliwe, się Klara, - jaki urząd, jakie stanoo tern, dopuszczamy ich do Rady ł
- To koniec roboty wyb urów. podniósł się krzyk i gwałt.
Stali tam żydzi, rozmawiając
wisko osiąga taki wybrany radca Mają panie spędzonych wyborców do .
- To trudno. Są równouprawgłośno, z naciski em, z ruchami nieumiejski?
nieni. Moglibyśmy pozbyć si~ tygłosowania, a dla naganiaczy żnimiarkowanymi, nenvowymi.
·
dów, ale na to trzeba mieć charakter
- Wedle stawu grobla, - uś wo'?
- Ci przynajmniej wiedzą, cze- i wytrwało ść.
miechnął się i potarł krótko strzyżo
- Jacy to naganiacze'?
ną brodę, - jednemu miło, gdy go
- A j aki m spo śobem?
- Przy wyborach mn.ją. oni na- go chcą, - uśmiechnął się adwokat,
- wybory, to dla nich interes.
tytułują radcą, drugi lubi pokorne zw~: hyeny wyborcze.
- Stosując bojkot · względem
- Czy sprzedają swe głosy'? -· handlu i pośr e dn ictw a żydowskiego.
uk~ony, trzeci pragnie wyróżnienia
- Hyeny'?-zdzi wiła się Klara.
spytała Klara.
Zydzi nie p r acuj ą produktywnie, tyl·
- Tak jest, - zaśmiał się, 1 ~I w~zys~y są .nieszkodliwi; wprawdzie me me robią, ale są potrzebni oni .jak hyeny węszą trupy wybor. - Sprzedają i to drogo, alfl ko pośredniczą. Przestańmy ich używać jako pośredników, a musz„
do głosowania w interesie innych.
ców, a czasem trupy przynoszą i ka- swym kandydatom.
- I po ile biorą'? ...... odezwała się wynieść z kraju, lub zmienić. Zo- No, a ci inni'? - spytała ma- tą im głosować.
·
staną na miejscu tylko ci, którz7
tka obojętnie, przez grzeczność.
- Trupy'? - zawołała z uśmie się matka.
- Trudno obliczyć, proszę pani, rzetelnie pracują, a tacy są nam po- Gdzie panie idą'?
chem mat.ka, - pan mecenas z nas
są bowiem interesy, które przynosz& trzebni i pożyteczni.
- Ateby się przejść, pokończy- tartuje.
(D.
ta.).
liśmy jut sprawunki.
- Wcale nie. Sa. wyborcy. któ- tysiące koron. a inne tylko setkL
87)
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z:= (o) Znalezione dokumen•
Dotyc,bc~as nie określono jeszcze nącemi p. t.. „Przeszłońó i przyszłość
O W irkre•l•nie króla z Ił·
•łJr w•bcrców~ Dc•JIO~ZĄ z Rzy . . ostłitecznie gtanicy północnej przysz.
mu. Kom ·i:1ja provvinc)onalna wsku„ łej gubernji w powihte.ch: janowskim:
te.k prcotefltU rf.łdaktora „Popolo Ro- lnals4im i łukowsldm.
·
DUlnO". .}i:-dnoe:łośnie uznała za niele. Wszystkie projekty ebełmskie
galne wpisanie .króla na list~ wybor- maj!\ być wykonane admjnistracyjnie,
ców.bez porozumienja Bitl z PetersburO Solldarno66 robotni• giem. Gubernator siedlecki ma oków. W Bremie zmarł pewien ro- trzymaó szerokie pełnomocnictwa w
botnik fabryczny, wskutek nieszcz~ zakresie wy.konania projekfu.
Budowa gmachów dla zarieądu
~li wego wypadku.
Onegda.j od był
ma być ukończona
1i~ jego pogrzeb, na który przybvJI gubernialnego
wszyaoy robotnicy 1 owej fabryki. w r. Hłl4.
Fabrykanci pomeśll straty, tttlył
akuj4oa posada rejen111
robot.Jdoy w liczbie 4,000 poszb od- Ja. Prezes sqt.lu okr~gowego lubel·
dać 0111tatnif\ przysług~ koledze. Była skiego ogłasza, it w Janowie lubAlto cicha demonetraeja robotników likim wakui~ posada rejenta. Podaprze eł wko niodostate('l21net ochrt>n!~ JliP s1rładać na!ety na imię prezesa
zdrowia i . &ycla praeowulków w la· 191\dU.

Z Cesarstwa.
A W~cieczka minletra. Nowy minister spraw -wewn~trznye.h w
nocy, .w ci~gu paru godzin objetdtał
Petersburg, przyozem zwiedził lokale dwuch cyrkułów poUcy1nyoh oraz
znaJdUjf\cyeh sle przy nich aresztów.
A Kara śmierci. W Tyflisie
wykonany został wyrok śmierci nad
Sawagajewym, który OSl\dzony został
wraz z trzema grekami, za zabicie
tydów-handlarzy.
Reszcie skazanych kara- śmierci
1ostała zmieniona na ei~tkle roboty.
A Dramat na lodzie. Do1DOSZI\ z Astrachania, te wiatr północ
no-wschodni zerwał i un!ósł do morza ogromną brył~ lodu, na które1
znajdowało sie 4.0 rybaków i 120 koni.
CzQść rybaków wyratowała si~. Co
si11 stało z resztSt- niewiadomo.

Z Litwy I Rusi.
X Rewizje. W tych dniaeh
.komisarz policji z Motejk z tandarmerjj\ dokonał szeregu rewizji w Łaj
.t.ewie. Zrewidowano mieszkania miejscowego· organisty Vanagajtisa i dr.
Tamtwajsza, oraz w poblizkie.j wsi
Auksodziach mieszkanie włościanki
matki studenta Jasutinisa. Równocześnie oficer tandarmerji zrewidował 8 domów prywatnych łotewskich
i tydowskich w Motejkach. • Viltis",
które o tem donosi, otrzymało wiadomość, te znaleziono podczas rewizji wszelkiego rodzaju r12kopisy,
nawet wykładów uniwersyteckich,
oraz współczesne druki litewskie zoJtały zabrane.
X Szpiegoe wo. Do Kowna
przywieziono w niedziel~ dwuch oficerów niemieckich, aresztowanych na
stacji kolei war~za\'l sko • petersburakiei Pilwisz.ki, Znalezione przy nich
pia.ny Dlotitów kolejowych i kompromituJącą korespondenc.i~.

X W spra ie

ograniczeń

W Mińsku bawił w
tych dniac11 poseł Henryk Swi~cicki,
delegowany przez Koło Polskie w <' "lu zebrania materiał ów w spra\\ie ograniczeń ięzy .kowych. Cllły Ul8ter n ł
dowodow~

p oseł zabrał

z· sobą

u1a

wystoso\, urna lnterpeJac1i.
-< Za szpiegostwo. Jak do·
noszą z Wilna, zatrzyrua11y w bielakim powiecie podejrzany o szpiego
1twv woislrnwe, niejal<i Chowanrne,
1:1skł\rtony został na zasadzie nrtJ ku·
łu 111 i oddany pod sąd wHeńskie-j
izby sądowe1.
CJ.Jwanieo był ślusarzem w jedaej ~ tallryk w Sosnowcu i zde1mował plany mostów. Sprawa b~dzie Sf\:lzuna w Blaiymstoku.

Wiaoomnsc1 kr i1owe.
~

G.ubernja

Chełmskie

bractwo

ty. W wydziale

się

chełmska.

l>rew o sła\\ne

o-

trzymało zawiadomienie, te ustawa o
gub. chełmskiej, stanowczo będzie

wy!rnnaua w r. b. EtBt urzt:duików
dla iustytucji gubernje.lnych opracowano. Najpót11iej w marcu będzie
on wniesiony do Dumy państwowej,
Etat ten, jak równiet wszelkie proJekty chełmskie, ma być rozwatony
w tempie- przyśpieszonym.

śledczym znajdują

do odebrania niewiadoma do kogo należące frachty kolejowe za nr.:
19,085, 28,498, 2,226 i 524,306 i weksel
wystawiony „in blanco" DA 50 " ,
przez M. Błaszczyka.

Wypadki.

=- ("ł) Re•izje m119sowe. -

Dziś, o godi. U w nocy, zn&czny od·
dzi&ł pol.i.ojł z policmajstrem. na. c"elc

bezplutredaknaszego
od godz.
6 pól do 7 pól wiecz.

ne

.

językowych.

Bilety we.jścia od 10 do SO
kop.; dla członków 6 kop.
(r) Odczyt Lorentowi•
cza. Dalszy cia,g odciytu Jana Lorentowioza p. t .• Stefan Żeromski"~
urządzany staraniem .sekcl'i kulturalnej" przy Stow. pracowui ców han~
!owych, odbędzie si~ we wtorek, dnia
18 !Jm„ o godz. s i p1ł wieczorem
w sali Koncertowej, prv.y ul. Dzielnej
nr. 18. Ceny biletów pozostają bez
zmiany.
= (f) Zeb1r1anie pracowni•
ków aptekarekicb. W sobotfl
nadohodzącą, w lokalu własnym przy
ul. Piotrkowskiej nr. 66, odbędzie si~
zebranie organizacyjne świeto zatwierdzonego związku pracowników
aptek. w gubernji piotrkowskiej.

dokonał ;ew1zji masowych. w, obrtlbie
I cyrkuJn~ 11n. Bału.tach i w Rado-goszczu, Rewizję trwały do rana. Aresztowano wiele podejrzapych o-sób.
= (f) •apad ban yoki„ Wczoraj wieczorem na ul, Południowej
pkoło domu nr. 11 na przechodzące-(f) ongres rabinów. go Izraela Silberberg napadł bandyMagistrat łódzk1 nadesłał do tymcza- ta i Citltko go zranił. Ne. krzyk n~
Dziś odbędą Rię
aowego przedstawiciela rabinatu łódz· padni~tego puszczono si~ za bandy~
kiego M. Segała okólnik, w którym w pogoń i uięto go; wiał przy ąobie
pora<ly praWWJ W
zawJadam.ia, te przedstawiciel rabi- sztylet japoński i nót fiiiąki.
natu ma sifl udać na kongres rabi~
= (o) płe»s.zeni złodzi je.
•·jl
pis1na
nów, mający si~ odbyć w Petersburgu. Dzisiaj w nocy do słfłlldU towe.rów
Wkrótce udzielone będzie po?. wo- manutĄkturowych, Adolta. G-Oldsuchei
i
lenie na. zebranie rabinów, w oelu o- ra, pr21y ul. Piotrkowsldej nr. 228,
mówienia spraw, które majf\ być po· dostali si~ złodzie}e, i wynieśli towaru na. sum~ około 600 rb. Około goruszone na kongresie.
- (f) Kooperatywa maser• dziny s rano wrócił v.amieszka.ły w.
ska. Grupa tutejszych kapitalistów tym domu kelner jednej z restaunr
zwróciła si~ do gubernatora z prośbą cji, który, zastał bramę domu otwaro pozwolenie na otwarcie kooperaty- tą. a w podwórzu, na dachu parteroNa 21-te z rzędu przedstawienie wy masarskiej.
wej oficyny spostrzegł dwuoh ludzi i
dla Prenumeratorów D!lszych, które
·w podaniu zaznaczono, ~e kapi- jakieś worki, . wobec czego zaalarmoodbędzie si~ w teatrze Popularnym
tał zakładowy Tow. wynosi 80,000 wał stróta i policjQ. Sl>łoszeni zło
rb. i z biegiem czasu podniesiony b~- dzieje, ze$koczyil na ullcQ Radwa~
we ś;odę ,9
dzie do 100,000 rb.
ski\ i zbiegli, pozostawiwszy na da..Wf.braliśmy wspaniałą sztuk~ znako(f) Ze związku lito rafów, chu towary skradzione ze składu.
mitego naszego dramaturga St„ Przy- W niedziel~ dn. 16 b. m. o godz. s Goldsuchera.
byszewski ego w 3 aktach, p. t.
po poł. w lokaJu własny~ pr~y uL
= (o) Kradzie:.t:e. Z mieszkaPrze,jazd nr. 12 członkowie związku nia Chila Frunka przy ulicy Piotrlitografów łódzkich odbędą roczne kowskleJ M 88, niewi~domi złodziej&
walne zebranie.
skradli futro wartości 200 rub.
'"' (o) Zredukowanie pracy.
- Ze strychu domu N2 21 prą
Bilety, za okazaniem kwitu z o- Administracja fabryki Franciszka Ra- ulicy \Vidzewskiej, niewiadomi zło--
płaconei prenumeraty, nabywać mot. misza zawiadomiła swoich robotni- dzieje skradli bielizn~, wartości oko-'
na w administracji pisma naszego.
ków, że od dnia wczorajszego robota ło 100 rub.
Szatnia i programy bezpłatnie.
w fabryce b~dzie prowadzoną tylko
- Ze stryehu domu N2 60, przt
przez 4 dni w tygodni'u.
ulicy CegielnJane), skradziono bieli>
=- (r) Ze Stow. rytowników ne wartości 160 rub.
i drukarzy. W niedziel~, 16 b.m..
= (o) Iła nowy 9poe6b..
o godzinie 2 po południu, w ·lokalu Wczoraj około godz. 11 wiecz. z ffł
majstrów fabrycznych, przy Nowym bryki Eiserta przy uL Długiej nr•
M 6, odb~dzie si~ ogólne ro· 47, powraca.ta. do domu tona robotnl-= (f) Z okazji jubilQuezu. Rynku
czne
zebranie
członków Stow. za.w. ka kol~jowego Kondr atiu.ka. Na r~
Komitet urządzający obcbód jubileuszu soo-letniego panowania domu Ro- pracowników rytowm oraz drukarzy gu ul. Zielonej, Kondratiuk zau watyła na trotuarze jakieś zawini11atko. W
manowych uchwalił, te w dniu tym na tkaninach.
__,
(f)
Dzie,..,cz~ta
chcące
chwili
kiedy K.. poczQła rozwijać io
(6 marca) nauczycielki i nauczyciele
miejskich szkół elementarnych otrzy- wyj~'? za ~ąl!. D01a 23 b. m., o zawiniątko, podeszła do niej jak~ś
maj2' ,jako gratyfikację miesi~czną godz1rue 6 w~eczorem w. lokalu włas- kobieta. W paczce znajdowało 810
nym p~zy ~hcy Połudmowej M 18, · 260 rb. w gotowiźnie. Nieznajome
pensję.
- (f) Rozporządzenie po• odbt:dzie SIQ roczne waln~ zgroma- zapronowała podział znalezionych
licmajetra. Policmajster Łodzi dzenie człoiiló_w żydowskiego Tow. pieni~dzy, na co K. si~ zgodziła, wopomocy dla dziewcząt chcl\cych wyjść bee czego obie poszły u1 Zielon(\, do
zawiadomił wszystkich pie.karzy, poza IDl\t (.Ha~bmoses Kało").
Lipowej i przez J;ipOWI\ dó Benesiada.Jących własne piekarnie, za po=
(r)
Ze
Słow. pomoo7 dla dykta.
średnictwem ich związku, te w :prze·
uczniów. Jutro, o godz. 6 po. poł.,
W pobłitu domu nr. 47, podeszłł
ciągu 14 dni powinni doprowadzić do
wzorowego porządku Jokale, w których w lokalu wła~ny~ przy ul Dz1eln~j do nich trzech ludzi, z których jeden
nr. 68, odbędzie s1~ ogólne zebrame był w mundurze rewirowego, a dwaj
wy}>ieka)ą pieczywo.
Jesli w przecią~u 14 dni rozpo- członków Tow: pomocy dla nieza- inni w mundurach stójkow1ch, lecs
rzf\dzenie to nie będzie wypełnione możnych uczmów szkoły handlowej. bez szabel i obrewidowali obie ko~V razie meprzybycia d~statecz- biety-Kondratiukowa miała przy so-w całej jego rozciągłości, winni ponej
li~zby
czło~ltów z~b~am~ odb~ bie oprócz znalezionych pieniędzy a
ciągni~ci będą do odpowiedzialności
dz1e się ~v drugim termm1e nieodwo- rb. 76 kop., a druga kobieta: 10 rb„
prawne).
dma 22 b. m. •
„
-które to pieniądze nieznajomi zalO Mianowanie. Inspekto- łalnie
(t) Zebr.ante .organ1~a· brali ze sobą i ulotnili si~. W chwilę
rem do spraw drobnego kredytu w C~Jne. Założyciele św1eto zatw1er- potem. odeszła od K. nieznajoma. K.. .
gub. piotrkowskiej, na miejsce ustę di.onej. kasy p~życzko~·o-osz?z~d_no- zameldowała natychmiast o tem po~
pujl\Cego p. Krestianowa, mianowano śc1owc1 „Pomo~ zwołuJą na ~rndz1_el12 lioji, która wszczęła w tej kwestii
p. Kotiauińsluego.
dn. 16 b. m. pierwsze orgamzacy.Jne energicr.ne dochodzenie lecz jak do(1) &.ebran e robotnicze. zebranie członków organizat~r?w w tł:\d bez rezultatu. Z~chodzl przy~
Jak )Ut donosiliśmy, .lrnmisJa tym- lol< al u przy ul.. Plotrko~skl~J nr. puszczenie, że tu miał miejsce nowy
cz11sowa, wybrana na pierwszem ze- 809. Porządek dzienn~ obe.J~~Je WY,- sposób złodziejski.
.
branm robotników, w sprawia zorga- bory zarządu, rady 1 komisJI rew1(o) Po:.t:ar. Wczoraj, około
nizowaniu. pomocy dla pozostających zyjneJ.
godziny 11 rano, w składzie firmy
bez pracy towarzyszy, uzyskała po(r) Five o• cl o ck.
W so- „Licbtenstein i Natk)n", przy u.!.icy
zy, olenie na zwohrn1e drugiego zebra- bot~ 15. b. m. od g0dz:. 2 po p~łud. Piotrkowskiej, o~ z~ytsilnie rozgrza,.
nia w tej .kwestji.
do 9 wrncz .. od.bywać sH~ będ„z1e w nego pieca zapalił się towar. Potar
ie branie to odbędzie się w nie· 8alach kaw1nrm hotelu „Savoy .F 1- ugasiła stral. ogniowa. Straty obli„
dziel~ w domu rekwizytowym III od- ve o'clock", z którego dochód prze- czono na 3000 rub.
działu straży ogniowej przy ul. Miko· znaczono na zasilenie funduszów kA.(p) Bójki. Przy ulicy Krót.faJe\\sidej.
sy „Ligi przeG~wgruźllczei".
. . Jdej M 15 Illl Bałutach, tkacz Nu!:!eh
Por:Gądek dzienny zebrania obejNale~r w1crz.yó w zupełności w Goldman, lat 83, uderzony w bójce.
mu1e \\ yl.Jory komitetu, który zajmie powodzenie po<lw1ecz0Tku, ~rz.ą<lzo- ostrem narzędziem, o~niósł ran~ le
si~ przyłączeniem organizacji robot- nego na cel tak potyt<>rzne1 rnsty- wego boJ·u.
niczej do lrnrnitetu obywatelskiego tucji.
. .
.
- Prz.i ul1Cy Lipowej M 84
pomocy dla wz robotnych.
~a Zachodzie „L1g1 przeciwgruz- Jakub Wagowski, robotnik, lat 40,
( r)
sprawach słu:.t:bo· licze" korzystają ze. stałych subs;rd- podczas bójki, kopnit~ ty w brzuch.
wych. rrez~·· ~ nt miasta Lodzi, p. jów od rządu, lub miast-u nas Liga dostał przepukliny.
(p)
gło d u.
Przy ulic)
Pieńkowski,
u oraj wyjechał do utrzymuje ~ię jedynie ze składek jej
Warszawy w ..; ;Jrawacb służbowych. członków I przypadkowych docho- Piotrkowski e) M 85, Dawid Lewko.
•
. . .
wicz, la~ 80, robotnik bez za1~cia U·
(r) Tow. Krzewienia 0- dów. .
Po~pieezc1e zn.tern. łodz1ame, lutro legł zupełnemu wyezerpaniu sił z
•wiaty przypomina, 1t }Utro w sobotQ 15 b. m. o godz. 8 wiecz. w lo- do kawiarni „Savo.v" i zasilcie kasę głodu.
kalu lJI'Z,V ul. Mikoł a jrwskie i nr. 11 .humanitnrneJ instytucji!
Zamiejscowa.
(t) Sługi katolickie. Stow.
ur.fil. .M. Przedborska wygłosi odczyt
= (k) Akcj a ratunko•a w
p. t. „Okres rozlcwitu tilozof)i gre- sług· katoilcldch wyznaczyło walne
ckiej"; w n1edziel~ 16 b. m. o godz. zel.Jranie swych członkiń na niedzielę Pabjanioach. Wczo raj odbyło si<:
' po poł. prof. K. Wysznacki wygło dn. 16 b. lll. o godz. ó po poł., w lo- posiedzenie zarządu chrześc)&ńskiego
ti odczyt ilustrowany obrazami nik- kalu prz.v uL PiotrkowRlriej nr. 117 'I'ow. dobroczvnilo~P.i ~branie ·odby-

+ ·

bryce.

świata".

rzeDsławlenia

Dla naszyc
Fr2numeratorów.
iutego,

TOP EL
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ło

się

bJurach magistratu • pod
przewodnictwem prezesa p. ·Endera
i z udziałem }lt'ezydenta miasta p.
Szri:qera.
Opracowano ostatecznie
statut powstającego komitetu niesienia pomocy robotnikom pabJanickim,
pozostającym w nędzy z powodu bralm pracy. Następnie wybrano ·z gro11a zarządu dalegację, która uda się
dzlś do gubernatora piotrkowskiego
i; prośbą o natychmiastowe
zalegalizowanie powstającego komitetu akcji
ratunkowej.
. (z) Z czytelni zgiers·
kiej. Zgierskie 'l1owarzystwo sze1zenta wiedzy im. Bolesława Prusa.
które otworzyło podwoje swej czy~elni przed
niespełna
miesiącem,
Awieto sprowadziło około aoo tomów
~siątek, w tej liczbie 60 tomów dzieł
beletrystycznych, a pozostałą- treści
J>O pularno-naukowej.
Liczba czytelników dosięgła w
obotQ ubiegł" 120. W jednym tylko dniu tym zgłosiło się po ksiątki
z gór" 60 osób; wypotyczono 11 o
w

tomów.

W ogóle ruch w czytelni wzmaga
Jio dniem katdym. Wzrasta tet liczba członków Tow.
- (z) Chorob~ wiród koni.
W ma1"t.ku Janowice, gminy Bolków,
we wsi ~ka, gminy Topola i we wsi
ławorowie, gm. Mozew, grasu3e wśród
koni świerzba.
= (k) Zagadkowe zniknię·
ole. Ze Zgierza donoszą: Nauczydel szkoły mar,jawickiej na Przybyłowie, Edward Brylik, zawiadomił
władze policyjne,że w poniedziałek ubiegły wyszła z domu 12 letnia ,jego
11łutl\C&, Janina Łatek i dotychczas
1lie powróciła.
= (k) Napad bandycki na
szoale abjaniokiej. W czora)
o godz. s· włe.o~. na szosie, wiodącej
1 Łodzi do PabJuio, pod Ksawtsrowem, sześoiu bandytów napadło na
powracajl\cyoh z Lodzi kupców ze
Szczercowa, Szaj~ Luberowfoza, Chu]le Moszkowicza i Josela CiechanowUiego.
O~tywszy wóz, bandyci z których 8 było uzbrojonych w rewolwery, zatrzymali konie i grożąc
śmierciłl zatądali pieni~dzy.
Luberowicz oddał swój portfel, w którym
było 16 kop~, pozostali równiet nie
mieli przy sobie pieniędzy. Bandyci
obrewidowawszy napadni~tych, poturbowali ich kolbami rewolwerów
1 odeszli. . Zawiadomione o napadzie
władze policyjne rozJ>oczęły energiczne poszukiwania bandytów.
= (r) Krwawy napad ban•
d7t6w. Kolonista wsi Aleksandr.ja,
w pow. _piotrkowskim, 48 letni Jan
Wojciechowski sprzedał krowę za 50
tub, Dowiedziawszy się o tem, bandyci wtargn~li do mieszkania W ojeiechows.kiego z tądaniem wydania
pieni~dzy, a gdy ten odmówił im, daU do niego kilka strzałów rewo! werowych, kładąc go trupem na miejscu.
Steroryzowawszy następnie żonę wła
ścrniela, która padła zemdlona na ziemi_.„ band.1ci spląd1owali mieszkanie,
sabra.li gotówkę i zbiegli.
Zabity osierocił żonę i pięcioro
dzieci.
= (k) Bandyci pod Aleksandrowem. Na sY.osie Aleksandrow.akiej wio tlącej do .kol. Adamów dwuch
bandytów napadło onegdaJ na kolo:nist~ Gottlieba Kotta.
Rabusie odebrali Kottowi B rb. poczem zbiegli.
· - Na szosie, wiodącej z Alek.aandrowa do Poddębic pod wsią
Kminy kilku wyrostków zatrzymało
tirzejetdżającego handlarza, Abrachama Sil bera i zabrali mu 180 rb. Dwaj
tnni handlarze równiet napadnięci,
tzucili pieniądze w rów przydrożny,
dzięki czemu bandyci przy nich nic
nie znaleźli i handlarze nazajutrz raJlo pieniądze odnaleźli. Władze poli~yjne
powiatu łódzkiego wszcz~ły
energiczne śledztwo w celu wykryci3
bandytów, tern bardziej, że w o.kolitach Aleksandrowa., Lutomierska i
Poddębic napady takie p9wtarzają si')
praw ie codziennie.
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Jutro, w sobotę, odbędą się dwa
widowiska, o godz. 3 i pół po poł. po
cenach najniższych „Cyganerja Warszawska", o g. 8.15 „Kiejstut" po raz
drugi.
W niedzielę, o godz. 3 i pół p. p.
„Poeci się żenią", o godz. 8.15 „Kiejstut".
W poniedziałek, na rzecz Tow
pomocy dla średnich żeńskich zakła
dów naukowych w m. Łodzi dyrekcja wzn1nvia wspaniałą baśń dramatyczną w 5 aktach G. Hauptmana, p. t.
„Dzwon z.atopiony".

Teatr Popularny.
Z kancelnrji teatru komunikują
nam:
Dzi , w piątek wznowienie: „Zaczarowane koło" baśń dramatyczna L.
Rydla.
W sobotę po poł. po cenach najniższych „Lygjo.".
W sobotę wieczorem po :raz pierw~
szy głośna i efektowna sztuka w 7
a.ktach W. Sardou „Ojczyzna" z zupełnie nową wystawą w kostjumach
i dekoracjach.
Akt. I „Najazd", II • Wiarołomna•,
III „Trybunał krwi", IV „Sprzysi~że
ni", V „Zdrada", VI „Inkwizycja" VII,
W obliczu śmierci".
Koncert Kreislera.
Po raz drugi i ostatni w tym
sezonie wystąpi .jutro jeden z najznakomitszych skrzypków-wirtpozów,
Fryderyk Kreisler.
• Sala Koncertowa stanie si~ więc
jutro wielką świątynią sztuki, w której nad tłumem słuchaczy zapanuje
wszechwładnie prawdziwie wielki artysta.
Na program koncertu złożą si ę
następujące dzieła muzyczne: ·
Koncert G-moll - Brucha; Koncert Fis-dur - Vieuxtempsa; „Garten melodie" - Schmumana; Fuga Adur - 'I1artini'ego; „Tambourin" e-dur
- Leclair,a; „La precieuse"-Couperin'a; „Cansonneta indienne" - Dworzak-Kreisler; Tambourin C.hinois Kreislera; Fantazja węgierska - Hubaya.
Akomp. nieporównany prof. Urstein.
Pozostałe bilety-w składzie instrumentów muzycznych Frydberga
i Koca, ulica Piotrkowska 90.

precz z pojeaynkami !
Pojedynki
zwłaszcza

stały

w Lodzi,

się już dzisiaj,
naprawdę prze-

tytkiem.

Mieliśmy

tego już niejednokrotnie dowody, gdy spoliczkowany pozywał bijącego rejentalnie na „sud
czesti", lub też nic sobie nie robił
z policzka, dowodząc, że on go „nie
akceptował",
albo posyłał swemu
przeciwnikowi sekundantów, lecz
nie z wyzwaniem, a... 2i prośbą o pertraldowanie w sprawie zajścia.
Wszystko to są fakty, a grupę
ich powiększyć możemy świeżem
zdarzeniem, starannie ukl'.ywanem i zamazywanem.
Jedfln z tutejszych przemysłow
ców, p. X. (nomina sunt adiosa),
człowiek w poważniejszym wieku,
uczuł · nagle w sobie dreszcze miłos
ne; sprawiwszy więc sobie nowy
garnitur zębów, kilka pudów czernidła. do wąsów i kolekcję peruk
o włosie kruczym jak u rodowitego
hiszpana lub włocha, rozejrzał się
wkoło, wynalazł panienkę młodą, nieposażną, lecz urodziw&, oświadczył
się i został przyj~ty. W niedługim
czasie ślub złączył „dobrp.ną" parę
małżeńską.

I około dwuch lat trwała pjękna
idylla, kiedy nagle złośliwość ludzka
rzuciła grom pomiędzy „kochające
si~" stadło. Małżo.nek otrzymał kilka
]istów anonimowych, dowodzących, te
żona go zdradza, wkrótce zaś, przyglądając si~ bacznie a z daleka postępowaniu tony, dostrzegł, te listy
mówiły prawdl2, lecz nie całkowitą,
bo szczęśliwym rywalem był jeden
z młodszych pracowników jego włas
Teatr Polski (Cegielniana 63).
nego biura. Na dobitk:, złego, urzęd
7' ka ncelar:ji łMłł-• kouuanl.kuj1i nik ew cieszył ai42 nadzw1cnjnemi
nAm, co nast~pujo:
łaskami zwierzchni.ka i ten widział
Dziś_ w pił\tek, 'PO onach popll- jut w J!łim. pnyszłego aefa swego
lar ny ch komedja .8. Gorozyńskie,o-o hlurL
·
Pana X ogarn~ła wściekłośó. W
.Po6Ci sł~ ~·

Ze sceny i estrady.

••

Telegramy.

pierwszej chwili miał zamiar zabić
kochanka, żonę niewierną 1 siebie,
później tylko kochanka i żonę, następnie tylko kochanka, aż w końcu
(Tel. Ag. Pet).
doszedł ~o całkiem odmiennych wniosków.
Posłuchanie •.
Zabijać'? fe! Toż za to grozi kryPETERSBURG, 13 lutego.-Jego
minał! Czy to wypada człowiekowi Cesarskiej Mości Najjaśniejszemu Pa„
zrównoważonemu
reprezentującemu
nu mieli szczęście przedstawló się:
swą osobą kapitał X tysięcy rubli'?
wice-prezes Dumy, ks. Woł.konskij
Czyż niema innego wyjścia, choćby
i były sekretarz Dumy trzeciego pomaleńkiej furtec21ki lub dziury w parwołania-Suonowicz.
kanie'?
Rosja i Ausłrja.
Długo rozmyślał p. X, a~ wreszPETERSBURG,
13-go lutego. cie znalazł ta k11 dzi ur11.
Przywołał
do swngo gabinetu uwodziciela swe.; „Ro ssija" 1 z powodu artykułu „Fremdenblattu" o misji ks. Hohenlohego,
żony, poczęstował dobre1n cygarem i
pisze:
„'11 em milej wita.my piękne te
w przyiacielskieJ pogawQdcc przedmyśli,
gdyż
nie zawsze były podsta·
stawił urzQdnikowi całą brzydotę jewą
naszych
stosunków wzgledem
go postępowania. Zaakcentował jedpaństw
bałkańskich.
Ze swej strony
nak silnie, że on się o to nie gniewa,
broń Boże, on rozumie zupełnie do- wyrażamy szczere życzenie, żeby one
brze, że młodość ma swoje prawa, a właśnie kierowały podczas faktycz„
nie każdy może si~ zdobyć na ta- nego rozstrzygnięcia tych kwestji poką sih~ woll jak Józef wobec Puty- litycznych, które wy t'!orzone zos.tał~
w związku z obecnem1 wydarzenuum
fary.
Mimo wszystko jednak, ta rzecz I.la Bałkanach.
Polityczny program Rosji opiera
powinna si~ sl<o11czy6. Urzędnik jest
się
o
to głębokie przekonanie, M Bał
jeszcie młody, czyby nie zechciał
nieco podróżować zw lfi d zić ten piQk- kany należą do państw bałkańskie~
ny świat, o którym doLychczas sły-_ Jak również o przeświadczenie, !te ~
szał tylko? Pan X ~.hętnie dostarc~y chwilą ogólnego uznania tej zasady,
same przez si~ znikną i powody niemu na to funduszów.
Urzędnik pomyślał chwilę i zgo- porozum~eń pomiędzy Rosją i Austrc:
dził si~. Po Jrrótkich targach ustąpił Węgrami.
Słuszność, z jaką Rosja b~dzi'
zwierzchnikowi prawa do jego żony
za cenę 6,000 rb. i zabrawszy gotów- dążyła do urzeczywistnienia oznaczokę wy.iec.hał zwiedzać cuda kultury nego programu, stanowi porQkę ni~.
odwołalnego
wykonania przez Illl\
zaohodniej.
Tak się dzisiaj załatwia sprr4wy swej sławnej, historycznej misji.
Z Rady ministrów.
„drażliwe" w Lodzi.
PETERSBURG, 13 lutego.- Rade
(f)
ministrów poleciła ministrowi oświaty
złożyć w Dumie oświadczenie, ta
rząd podejmuje się ułożenia nowego·
projektu prawa wprowadzenia. pow<
szechnego nauczania.
w senacie.
Po rozpatrzeniu :referatu senatora
Manuchina o rewizji w kopalniach
Sprawa Bogdana Ronikiera roz- 1 ~ńskicll, Rada ministrów zatwier,
patrywana wczoraj w senacie, obu- dzHa proponowane przez Manuchina.
dziła w Petersburgu wielkie zacieka- środki prawodawcze.
Obłąkany zabójca.
wienie.
RYGA, I~ Jutego.-Zabójca leka·
Widnieje też postać ad w. przys.
rza Szentelda von Rautenfeld, uznaBo briszczewa-Puszkina.
Do gmachu senatu wszedł ubra- ny został u 1 obłą kanego .
ny według . o~tatniej mody hr. Bog- Nie widzi niebezp i eczeństwa.
dan Rorukier.
LONDYN, 13 lutego. Paryski .ko-'
Punktualnie o godz. 2 i pół uka- respondent „Daily Telegraphu• dezują się na podjum sędziowskiem: peszuje, jakoby cesarz Wilhelm,w roprzewodn.icza,cy Bachtjarow, członko zmowie z ks. Monaco powiedział, ~"'
wie - senatorowie -Kriwcow, Gren- nie widzi niebezpieczeństwa wojny e..dinger, Gliszczinskij i Ruadze, pro- uropejskiej.
kurator Czerwinskij.
Referował sprawę senator Grendinger; czytanie referatu trwało go-

Sprawa Ronikiera

dzinę.

Głos

najpierw dano adw. Karabcze wskiemu, .który w sposób wysoce
p~ze~onyw~jący dowo_dził, że R;onikier Jest wrnien. zabó3stwa Starnsława Chrzanowskiego.
Mowa, zdaje się, \vywarla 11a sąd
silne wrażenie.
Drug1 mówił adw. Kuliszer podt~z:fmujący w całości oskarżenie Romkiera.
Podczas mów obu adwokatów
Ronikier okazywał zdenerwowanie.
Obrońca Ronikiera adw. Bobriszczew-Puszkin dowodził gQrąco bezpodstawn?ści wyroku izby, prosząc o
skasowanie .wyroku.
Wreszcie rozpoczął mowę oskartyciel publiczny. W dłuższem _prz~:
mówieniu prokurator Czerwmsk1J
domagał si~ zatwierdzenia wyroku
izby sądowej warszawskiej.
Po długiej naradzie senat wyniósł swoje orzeczenie, w ~tórem
uznał wyrok izby sądowe l warszawskiej 7i1- nieprawidłowy 1 ska·
sował go. Zdaniem senatu, izba,
uznaja,c, że Ronikier popełnił zabójstwo w zapalczywości i rozdratnieniu, nie dała odpowiedzi na pytanie,
czy Ronikier jest winien rozmyślne
go zabójstwa.
W końcu swojej rezolucji senat
postanowił przesłać sprawę do ponownego osądzenia przez inny komplet sędziów vr izbie sądowej warszawskiej.
Rezolucja senatu ogłoszona została o godz. wpół do siódmej wieczorem.
Ronikier, wychodząc z sali sądo
wej, zapewniał, ie jest najzupełniej
przekonamy, iż będzie uniewinniony.
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Syt~.cja zaostrzona.
WIEI;"'EN, 18 lutego (wł.).-Kore<,
d , K , " d · d „ · od
. spon e.n. „ ur1?ra . owia u!e s1ę _
poważnej
osob1stoś01 ze świata politycznego, że list cesarza Franciszka
Józefa miał istotnie na celu tylko utrzymanie dobrvch stosunków dwor.
, .
. .
skrnh .nawet w na;gorszy~ razie i .ten
cel osiągnął w zupełności. Pomimo
to wszakże sytuacja polityczna za ...
ostrzyła się bardzo.
Wiz,ta cesarska.
.
. WIEDEN, 14 lu~ego (wł.).-Ne.
w10snę r. b. cesarz Wilhelm przyby·
wa do SchOnbrunu, celem złożenił
wizyty cesarzowi Franciszkowi Józefowi ·
·
S tatystyka.
BERLIN, 14 lutego (wł.).-Haka
tystyczna „Post" podaje statystyk~
dzieci polskich, ucz~szczajt\CYch do
szkół ludowych w Westfalji.
·
Strajk generalny.
BRUKSELA, 14 (2)- Kilku posłów, będących jednocześnie w1elk1ml
n•~ow.

przemysłowcami, zwołuje konferencję

w sprawie przeciwdziałania strajkowi
powszechnemu, który ma. wybuchn'\Ć
w dniu 14 kwietma. W konferenoji
wezmą udział tylko ,rieloy przemysłowcy belgijscy.
!farady b~dą si~
toczyły

koło

połoto.nia

przemysłu

wobec strajku i WJbl'lln1 ~e ko-·
mitet, który ma pOGSyni6 kro.ki u
rządu calem pneahird&iahuria bemK
baciu.

"
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Studenci rosyjscy.
LIPSK, (wł.), 13 lutego. Studen·
t t h ·
~i rosyjscy na umwersy e ac memieckich zamierzali zwołać kongres
.przeciwko twierdzeniom, jakoby stopień ioh wykształcenia był niższy,
Aniżeli niemieckich studentów. Polieja zezwoliła na kongres pod warunJriem, te obrady toczyć się będą w
języku niemieckim. Studenci rosyjscy na to się nie zgodzili i kongres
~dę nie odbędzie.
Możliwe ultimatum.
WIEDEN, (wł.), 14 lutego. Tutejsze koła dyplomatyczne uważają
tlatarg bułgarsko-rumuński za groźny
dla pokoju · europejskiego. Stosunki
pomiędzy Bułgarją i Rumunją pogorszyły się tak dalece, że lada
dzień może być przesłane ul·
łimatum z
Bukaresztu do
Sofji.
Na pogorszenie , to wpłynął rozdźwięk;, jaki zapanował między parlamentem i rządem w Rumunii. Parłja liberalna domaga się energicznego postępowania. względem Bułgarji.
t)tan taki, jak twierdzą dzienniki,
mote doprowadzić do przesilenia
,parlamentarnego i wówczas może
4ojś6 do steru gabinet wojownic:ay,
'\ctóryby rozpoczął wojnę.
1
w Meksyku.
LONDYN, (wł.), 14 lutego. •Times" donosi z Meksyku, że wczoraj
około godziny 10 wieczorem wznowiono walki. Działa oblężnicze strzelały tylko jedną godzinę, natomiast
ogień karabinowy trwał przez całą
noc. Strzelanina ustała dopiero nad
lanem.
Dymisja gabinetu.
P ARYZ, 14 lutego (wł). W dniu
18 lutego cały gabinet francuski za
pośrednictwem swego prezesa, Brianna złoty formalną dymisję w ręce
nowego prezydenta Francji, Poincarego, który w przeddzień obejmuje
nrzędowanie. Dymisja ta najprawdopodo bniej nie zostanie przyjęta, tak,
Łe cały obecny gabinet pozostanie
A.adal u steru.
Przysięga biskupa.
BERLIN, 13 lutego. (wł.) Nowy
4rcybiskup koloński składał cesarzowi przysięgę, podkreślaiąc swoje
poddańcze uczucia dla Hohen zollernów i przyrzekł, że będzie wpajał
te uczucia w serca w~1 1rn;ych i to
tym więcej, ponieważ \UGJie żywioły
mszają filary tronu i ołtarza.
Cesarz odpowiedział, że głowa kościoła
powinna współpracować z koroną i
wpajać
miłość w serca wiernych
dla ojczyzny, oraz poszanowanie dla
astanowionej od Boga władzy.

taldży

i Bulai:rze, wszystko pozostaje

bez zmian.
Wybrzeże morza Marmora i Siliwrji do Bulairu znajduje się w r~kach bułgarów.
Kwestja albańska.
LONDYN, 13 lutego.-Następna
narada ambasadorów zajmie się rozważeniem kwestji albańskiej. Pozostaje do rozstrzygnięcia los Skutari,
Dibry i Diakowy, gdyż lpek i Prizrend, wobec ustępstw Austro-Węgier,
przyznane już zostały związkowcom.

Bombardowanie Adrjanopola.
KONSTANTYNOPOL, 14 lutego,
(wł). - Komunikat oficjalny brzmi:
Bombardowanie Adrjanopola trwa . w
_dalszym ciągu, lecz ogień je st bardzo słaby. Przedwczoraj przybyły
nowe wojska serbskie pod Adrjanopol.
PARYZ, 14 lutego, (wł). .Journal~ donosi z Sofji, że przed kilku
dniami przybył tam kasjer jednego z
. wielkich banków europejskich, kt.óremu udało się zbiedz z Adrianopola.
Opowiada on, że załoga Adrjanopola
stawia stanowczy i nie słabnący opór, natomiast miasto ucierpiało bardzo wiele z powodu bombardowania.
Większa część domów leży w gruzach. Kasjer ów twierdzi, że poznał
osobiście w AdrjanopoJu pięciu oficerów niemieckich pełniących służbę
przy baterjacb. Wymienił on nawet
nazwiska trzech oficerów, pomiędzy
którymi znajduje się także ober piechoty niemieckiej, Raabe.
Cofanie się bułgarów.
KONSTANTYNOPOL, 13 lutego.
(wł.) Bułgarzy cofają się z pod Czataldży.

Główne siły zbierają się

na.

linji Simekla-Czorlu, aż do rzeki
Ergena. Wojska bułgarskie stojące
pomiędzy torem kolejowym _a morzem Marmara cofają się. Pod mostem na rzecze Ergena bułgarzy sypią szańce.
Klęska

bułgarów.

KONSTANTYNOPOL, 18 lutego,
(wł.) - 1'urcy zmusili bułgarów do
· ucieczki z pod Siliwri, żądając im
ciętką klęskę; sami ponieśli lekkie
straty.
Porażka greków.
KONSTANTYNOPOL, 13 lutego,
(wł.). Gazeta „Alendor", donosi, że
turcy zaatakowali pod Janiną przesmyk Zawroko. Po 3 i pół godzinnej walce grecy zostali ~iszczeni; z
jednego regimentu pozostało 8 Mł
nierzy, z których jeszcze 6 jest rannych; Turcy zabrali 13 armat i wiele amunicji.
Wylądowanie wojsk.
KONSTANTYNOPOL, 14 lutego.
(w.) - Zródła tureckie przyznają, że

---

14 lutego Ul! r-._

H ST.

wylądowanie

wojsk na terenie wo1ny
przez Enwera beja nie powiodło się.
Wprawdzie około 20,000 tołnierzy
wylądowało pod Rodosto i SzarkOj,
lecz bułgarzy zmusili ich do cofnię
cia sie na okręty. Wojska te wysła
ne zostaną na Galipoli.
Sprzeczne pogląd~.
WIEDEŃ 13-go lutego, (wł.). Omawiając dalej artykuł „Fremdenblatta" w sprawie misji ks. Hohenlohego, „Neue Freie Presse" stwierdza
przedewszystkiem, że misja ta jeszcze raz dowodzi istnienia dobrych
stosunków pomiędzy obu Dworami,
poza tern zaś wskazuje wyraźnie, że
polityczne starcia pomiędzy A ustrj ą
a Rosją z powodu spraw bałkańskich
są wyłączone. .Zeit" natomiast jest
zdania, że artykuł .Fremdenblatta"
dowodzi jeno istnienia dobrych stosunków pomiędzy obu Dworami, polityczny jednak antagonizm pomię
dzy Austrją a Rosją zaostrzył się
niewątpliwie. Gdy bowiem Austrja
hołduje szczerze zasadzie:
„Bałkany dla lud-Ow bałkańskich
- Rosja podnieca Bułgarję do dalszej wojny, obiecuje czarnogórcom
Skutari, a serbom terytorjum albań
skie. To też, według „Zeit", nale~y
uważać misję Hohenlohego za chybioną: sytuację zaś polityczną za po.

w j~zyku polskim, objętości U-21
arkuszy druku, przedtem ani w całości, ani w wycinkach drukiem nieogłoszone.
·
.
Nagroda wynosi 1,000 koron, po
której wyp'łaceniu prawo własności
nagrodzonej pracy przechodzi na Towarzystwo; praca ta ogłoszona. będzie
w jego publikacjach bez dalszego honorowania autora. Rękopisy, z dołą
czeniem zamkniętej koperty, zawierającej nazwisko i adres autora, nadsyłać należy do 1 lipca 1914 roku do
sekretarjatu Tow. (Lwów, archiwum
Bernardyńskie).

Oceną nadesłanych

prac zajmie
konkursowy, złożony z człon
ków wydziału, profesorów: Wł. Abrahama, O. Balzera, Prz. Dąbkowskie
go, L. Finkla, W. Hahna i A. Małec
kiego; sądowi służy w razie potrzeby pravrn kooptowania innych człon
ków z poza grona wydziału.
Odpowledzialnoi6 za
„gapę".
W komisji sądowej rozpatrywano projekt pociągania. do odpowiedzialności kryminalnej pasażerów
bez biletów. Komisja. postanowiła
zwrócić projekt prawa ministerjum
komunikacji, żądając ustanowienia
kar kryminalnych, nie tylko dla pasażerów bez biletu, lecz i dla. tych
a~entów kolejowych, którzy zajmują
się przewozem pasażerów bez biletów.
się sąd

Odpowiedzi Redakcji.

ważną.

Sprzeozne wia„omości.
BERLIN, 13 lutego (wł.).-Prasa
niemiecka oburzona jest na bułgarów
i turków z powodu ich wiadomości,
puszczanych w świat: turcy donoszą
o katastrofalnych klęskach bułgarów,
a bułgarzy odwrotnie.
Rokowania pokojowe.
KONSTANTYNOPOL, 14 lutego.
(wł.) Według autentycznych wiadomości, propozycja o podjęciu rokowań pokojowyc~ postawiona przez
Tewflka paszę Greyowi, została odrzucona. Fakt ten uważany jest za
klęskę dyplomatyczną turków.

P. Kw·iatkowskiemu. Wystarczy adres: Stow. „Praca" robotników przemysłu włóknistego w Łodzi.
P. Helenie K. Zechce si~ Pani
zwrócić do Biura
bankowego W.
Landau - róg Cegielnianej i Piotrkowskiej.

Udzielam muzyki
i przygotowuje na J.latent nauczyciel~
ski

J6zef Glanc
ZawadZka 38.

Różne wiadomości.
- Konkurs naukowy. 'I'owarzystwo popierania nauki polskiej
we Lwowie, z okazji dziesiąte_j rocznicy swego założenia, a ku uczczeniu
jubileuszu
fundacji uniwersytetu
lwowskiego przez. króla Jana Kazimierza, rozpisuje następujący konkurs naukowy: „Zbadać i rozważyć
w dowolnie obranem terytorjum i
okresie czasu, z doby istnienia Rzeczypospolitej polskiej, jakikolwiek
problemat stosunków polsko-ruskich".
O nagrodę ubiegać się mogą prace źródłowe, ściśle naukowe, pisane

profes .r

(b artysta opery)
zamieszkał w Łodzi i ma jeszcze
parę godzin wolnych dziennie. Pobierającym lekcje śpiewu udziela
e lnoc~eśn~~ lekcji zasad muzyki,
oraz historJI muzyki.- Opracowuje
repertuar operowy i salonowy.
Oferty do redakcji „Nowego
Kurjera Łódzkiego" pod „Profesor"
81-0-1

Wojna.
Sprzeczne wieści.
SOFJ A, 13 lutego. Komunikat
głównego sztabu zwraca uwagę, że
· wszystkie wiadomości z Konstantynopola o operacjach w drugim .okresie wojny, a głoszące o zwycięstwach
tureckich nad o ułgarami - są bezwarunkowo kłamliwe.
Wiadomości o wylądowaniu od~ziałów w Rodosto, Siliwrii, Merefcie
;_ Midji - stanowią wierutna kłam
stwo . .
Co się zaś tyczy cofania si ~
·:przednich straży bułgarskich pod
Czataldżą z pierwszej linii fortyfikacji, to jest to iedynie ścisłem '"Jkouaniem obmyślonego planu.
Pod Adrjanopolem bułgarzy m etodycznie posuwają się ku linji fortów, wypierając nieprzyjaciół.
SOFJA, 18 lutego. Bombardowabie Adrjanopola trwa.
Usiłowania
turków dokonania
wycieczek w d. 10 i 11 b. m., zniweczone zostały przez bułgarów, przyezem turcy stracili z górą 1000
ludzi.
Na pozycjach czołowych w Cza-

Udoskonalony
preparat przeciw zapaleniu oskrzeli, katarowi. kaszlowi.
i przy leczeniu gruźlicy płuc

"

~ U~U'łLYP1'iA':

Kapsulki M11illet dezynfekują dr~ti płucne! ułałwi11jj\ wydzielanie się śluzu, s~lłko usuwa1ą kaszel 1 p•>ty, w_ywo·
tuj!\ apetyt i wyw ierają doh; oci:ynny wpływ n11 OQolne
samopoczucie chore~o.
Przy kai dem z azięb ien i u , przy kaidem zapaleniu os·
krzeli, kaszlu- ka p!mlki Maillet s!\ n11jle~~zym środ·
kie"' zapoltietawuym przeciw gruzhcy.
Sprzedai VI aptekach i 1łtladach aptecHytil.
Cena pudełka 1 rub. 50 kop.
Raleły

1:>KŁAD GŁOWNY
lnst~tutu D•ra Cahre

Warssawa 0. llarszałkow
ska N! 120, Oddz. M 25.

ł•d•t orylł'M'nego

0pakewanl1 z

alumlaloweao

plomb~ ko,..orowlł·

Spewu:

'

T

,,Krew-to osobliwy

Tak mówt Goethe, ł dlatego to stale się rzeczą aro~,, 11 ehorobliwe pogorszenie się krwi przeszkadza le.1 w spełni11.11iu. lej zadani& w
organiźmie, i że mnóstwo chorób ma za pods~wę jeił.n'ł ! \\ł 11&111ą przyczynę. - Zadanie krwi polega na dostarczaniu orguł5m.o1'ł materjału
niezbędnego do wydzieleJtia trujących resztek tegoż mat.erłału, po części
zaś i na dostarczenie materjału wątrobie, która z kolei przetwarza go w
żółć, niezbędną do trawienia. - Dla wypełnienia tyoh n.dań, krew powinna posiadać pewien określony skład chemiozn1 i możność krążenia po
organiźmie bez przeszkód. Gdy w" krwi brak żelaza, płuca nie mog•
wchłaniać tlenu, bez którego organim nie może spełniaó procesu odły
wiania. Magnezja, wapno, kwas roerorowy oru szereg innych soli mineralnych, są na równi z żelazem, ntezbednymi składnikami krwi; gd7 lola
braknie, cały organizm ulega rosti-ojowi 1 skutkiem złego składu knr1
powst11.ją najrozmaitsze choroby i cierpienia, ja"o to: podagra, reumatyam,
choroba cukrowa, otłuszczenie, małokrwistość, niemal. ws11ystkie choroby
skóry, żółci, nerek, wątroby, serca, - wodna puchlina, newral.gja, hemorojdy, astma, bicie serca, bóle głowy, zimne nogi, skłonn„ść do katarów,
zapalenie organów oddechowych i pokarmowych i mnóstwo innych. - Od
chwili, gdy nauka zrozumiała, gdzie kryje się :tródło zła - nie brakło
prób znalezienia środka, oczyszczającego krew, przyczem pojawiło s1Q
mnóstwo środków przeczyszczaJących i pedzących mocz. - Błfłd.ząc czę
sto, Judzie mieszają środki, czyszczące krew - ze środkami przeczyszc~aiącymi; Jest to jednak, zaznaczyć należy błąd doniosły. Po
pierwsze bowiem, - środek przeczyszczający w fadnym razie nie dli&ła
czyszcząco na krew, po wtóre zaś - .krew czyści się sama przez się od
szkodliwych części, gdy jej dostarczyć niezb~dnych do pracy tej ma\er-

NIEZRÓW A E
.Jako tłrodek zapobiegawczy
lleczniczy przy katarze,-chorobach gardzieli,
zapaleniu oskrzeli, influenzy, dychawicy,
rozedmie, i. t. p.

DOŚWIADCZENIE
nabyte po użyciu jednego tylko

PUDEŁKA

PRAWDZIWYCH

ANTYSEPTYCZNYCH

jałów.

Wówczas to krew nabiera

Pastylek LOA
•Ił

o loh

Ka.ide
epatrzone w

winno

BANDEROLĄ
I nazwą

być

CZERWON..\

V'ALDA
NabJW&d motna we wszystkich aptekacb
I składach aptecznych

..,_..,................~ --

nadesłał, bardzo pomogł7 mężowi memu:
sen i apetyt tak wyraźnie się poprawiły, iż obawiam się, by sktttki tego
tak szybko d.ziałaJącego środka nie okazał1 się przemijającymi. -- Mlłź
mój od łat kilku cierpi na uderzenia krwi do głowy co wywołało kilka
ataków, nerwowych. podobn7ch do epilepsji. D.siś otrzymałam liet Bz. pana, zawiadamiający mię o wysłaniu 2 pudełek, za oo Panu dziękuję; •
przyjemnością widzQ, iż przy drugiem zleceniu otrzymałam rabat.
Zapewne otrzymał już Pan zamówienie moje na lZ pudełek; J& sama również cierpię na reumatyzm nerwow1 i mąż doradził mi, bym spróbowała
leczenia siq .Neurasta.l'em•. - Próc21 tego chciałabym daó kilka pudełek
mej znajomej' - Zechce Sz. Pan wysłać próby 1 broszury pod adresem:
Charbin, Wielmotny Wtzlńskl - oraz: Charbin, Wielmotna Relnwaldt. Z poważaniem .A. Wurm, W ładywostolr, 26 Marca 1912 r.
Tego rodzaju podziękowania nadchodzą cod3iennie w wie!Jdej ilości ,
wobec czego wielce skuteczny środek ten 1 dla W. Pana okaże się niezawodnym. - Aby zaś katdy pragnący mógł zupełnie przekonać się o
prawdziwości słów powyższych, wysyłamy na każde żądanie ·pt'óbne pudełko, oraz interesującą książkę jakim ~posobem pozostaje się młodym i 11drowym, z popularnemi Jekarskiemi wskazówkami. Tysiące Judzi mogłoby
uleczyć śiq z ciężkich cierpień. gdyby posłuchali tej rady, Prosimy jedynie o nadesłanie nam na poe;i;tówce swego adresu, a natychmiast prześle
my próbę i książkę bezpłatnie. Prosimy o adresowani e dziś jeszcze do
D·ra Schredera, &. 32, St. Petersburg, Wozniesieński Pr. Jli a'l. rł87-l

stały ukończone.

480-Z
EKSTRAKT i KARM.ELKI Z MIO·
DU. SŁODU i ZIOŁ

w Warszawie.

Fabryki

„te \I a''
z~·rarad uwagę

I

I

Egzystuje od 1884 roku
SPRZEDAŻ
składach

i

na opakowanie,

firmę

i

w APTEKACH
aptecznych.

markę fabryczną.

Niniejszem zawiadamiam,
esownik mój

że

11 bluia lllego wystąpił, wskutek
ważnienia zostają unieważnione.

czego wszelkie udzielone mu upo-

z dniem dzisiejszym wspólpra·

p. JAN MACIŃSKI

Łód:t,

13 Lutego 1913.

smołowcowej

1 asfaltu.

.

przychodzących chorych .
45. Piotrkowska 45 (r6g Zielonej).

dla

Winvnętn:ne ł

nerwowe OP. I. Szwarcwasser od 10 - 11 1 ' i
pol-a i pół. w niedzielę od 10-11.
Choroby skórne i wener1czne Dr. L. Pr~bulski W niedz„ wtor.,
<'lW.'1.1'\ k i p i ątki od 1-2. Ponledz1ałek . środa , sobota od 8-9 wiecz.
Choroby dzieci OP. I. Lipszyc. Codziennie od 1-2 pp
Chorob1
eblrurgtczne Dr. M. Kantor. Codzitinnie od 2-3. Choroby ko·
bh•CI' Dr. •• Papierny. Codziennie od 3-ł. Chorob7 oczu
Dr. a. Donchin Ponie<lziałek, wtorek, środa, czwartek od 9-10
rauo. !li ledziela. piątek. sobota od 1-2 po poh1dniu. Cl1orob7
noE>a, u11Zu i gardła Dr. c. Blum. Poniedziałek:, wtorek. środa,
811lwar~ek od 1-2. Piąte~ 11obot.a, niedziela od lł-10 rano.

· Analizy krwi, wydzielin moczu. Bada•
nie mamek.
Porada dla

1

Majstrów Fabrycznych ,
w

PIE::>N ROZPACZY
Dramat 2-ch częściach
BĘDĘ AGIEN'l'KM POLICYJNYM
komiczne
ŻARTY I RAMOTKI
komiczne

&).

działów przemysłu

Godz. biurowe od 9 i

zniżone

CYRK

'11el. 19-74.

pół

Stoł~cznr

fabrycznego.

rano do 12 w

południe.

L. P. T UZZI

w piątek, dn. a lutego 1913 r
Wspaniale sportowe przedstawienie

UCZl\e& się młodzie~ płacą połow'-

w1eczor.

(Nowy Rynek M

do wszystkich

1 miejs 50 k. II 40 k. III
80 k. Galerja 15 kop.

Początek przed~taw:

Łodzi,

rekomenduje fachowców '

URANIA BIO

Dzieci i

i

w 3-eh

35-ty

a najlepszych nulller0\v repertuaru cyr·
znakomitego „Króla granatów Mister gpafa"

częściach, składające się

kowego. 6-t1

o godz. 8 i 10

Dzień

występ

walki mlęizyaaroaowego championa hi walki fraucaskie j

Dziś 4 wal"h
1) Strenge (champ. świata) - Sa~atieP (lt'ranoja). Decydujlłe& 2) Saraklkl (Japonja) - Soblewski (Polska). 3) Słucki
(izraelita) - wa„ler (Taganrog). ł) Chorwaczok (wielkolud kroat)
Tigane (Dorpat).
Anona1 W tych dniach benefis M. Słuckiego, który będzie
łamać ó-ciokop. monety. W niedzielę 2 przedstawienia. .Początek praedstawień o godz. 8 i pół,-walka o godz. lO~ej.

,.MAXIME''

Decydująoa

Przedstawienie o 1~ w nocy.
Program

Koncertowa spiewacika
M.b;Ll'f l'A BK.bł'l'J.'A.NO
Niemiecko-rosy1s.1e.a śpiewaczka
'
GUTA bL..AMAL.Y
Węgierska śpiewaczka

pierwsza tecznica .teiarzy Specjalistów

I

1

Stowarz9szenie

UlW::>TL 1' .l!.:L::i.li~

A. O. T eschich
fabeyka tektury

_

M-LLE iiAKSO
Niebywałe tresowanie 14 ;esów.
F · l~~ lilNDRÓ
Niemiecki grotesk Komik
'l'rupa AndrzE>ja ~ADUL8KLEGO
wykona cyp;ańskie pieśni
ł'ierws~y raz w Łodzi
Czesław BARON K.ADKN
Założyciel W arszawsk. „Momusa"

Ceny Miejsc

. Ola l{aszlqc9ch

:f :.P

Program od 1 do 15 Lutego n. st.

podaje do wiadomości, te czynności repartycji
a.kładki gminnej i szkolnej na rok bie~ący zo-

dnia 12 Lutego 1918 roku.,

=-·- 4SfmW::QJ?

„

Okręgu Łódzkiego

Łódt,

.~

TeaJr LlłANIA ".

Boźniczny

Osoby zainteresowane, w ciągu dwóch tygodni, licząc od daty niniejszego ogłoszenia,
mogą takowy rozkład przeglądać codziennie w
biurze Gminy Żydowskiej (Nowy Rynek M 6) i
przedstawiać swoje reklamacje.
Po upływie wytej wymienionego terminu,
kdne reklamacje, tyczące si~ składki gminnej
i szkolnej nie b~dą uwzgl~dniane.

zanteczysaeu-

ka „Neurastalu", które mi Pan

Cenara. t.

Dozór

wydz1ełanła

do

Jui

zdumiewającej skuteczności

PUDEŁKO

zdolności

jąeyeh ią składników. Wyzna)ąe tę teorję, Dr. Sellreder ucaynlł wielki
krok naprzód, wynalazłszy znaną, krew czyszczącą sól „NeurastaJ.•, k~
ra, dzięki swemu celowemu działaniu, przyniosła wyn alazc;r swemu
w ciągu pierwszych kilku tygodni setki Ustów dziękczynnych. Od ohwi·
li owej, ilość podziękowań wciąż rośnie i rośnie; i dziś sięga 1dlku tysltcy. - Pan Wilms pisze pod datą 2 kwietnia 1911 ro ku: „Nin1ejseym WJrażam W. Panu me 11zc:.i;ere dzięki za znakomity środek .NeurastaJ.•. Przez całe ~Jcie zapadałem wciąż na cierp lenia aołądko~, od chwill jednak, gdym zaczął stosować „Neurasta1• - w krótce Z!lUWaż7łem polepszenie. Przyjmuiąc regularnie po ~ pastylek, już po zażyciu drugiej prz&syłk1 tychże, czuję sie zupełnie zdrowym. Tymczasem mam jeszcge pudełko zapasowe; gdy tylko będę potrzebował dalszych - zaWiadomię t'ana. - Obiecuję też polecać łrodek Jego „Neurutal*.
„Szanowny Panie Doktorze! Zawiadamiam Sz. Pana, że dwa pudeł

(Pastilles Valda)

praekona

sok'~·

nlezamoża„ch

kop. 50

Specjalieta chorób wenerycznych,
ekórnych i dróg moczowyc ~a

h.RA ::>::lu W ::iKA
Ros.v iska subretka
::i1\.u rN HJKI
Polsx:i numorysta
bZlAFFh:
Wykona cygańskie romansy

s v h 'r

Niemiećka

D-li $, KJ\NTO

E

Piotrkowska .Ni 144, róg Ewangelickiej

subretka
cAUlJl MAY
An2eskla śpiewaczka 1 tancerka.

vnkBiR:&

Wiedeńska

subretka
KAM.MA W.b:::3::3EL
Wiedeńska subretka
t:>VENGALl
Kaskadska subretka

Telefon 19·41.

'

Dr. met!. Karol Hieder
chor ObJ' dzieci.
•awrot 7r
1434 - 0-l

Gabinet Roentt!enowsld (Prześwietlenie i fotografowan,e wnętrzności ciała promieniam i Ron tgena). Swiatłole c zmczy (ch oroby skóry i w.ło.sów) i Laboratorium
lekarsko·lwsmetyczne. Badanie krwi na Syfili3 i le·
czen1e Sa:varsanem (Ehrlich-Hala 606.) 0<1binet elek·
troterapeulyczny· (Masaż w.bracyjny t pne11matycz11y
poctłu6 prof. Zabtudowsk1ego 11iemoc ptciowa).

GoJziny przyj(!cia: 8-2 rnno

osobna

po.zet~alnia.

1

5- 9 pp.

Dla p ań

r2521-0- I

NOWY KURJER ŁÓDZKI -

8

--------e

14 lutego 1918 r.

81

----- · ~
Dziś

-

o
e

------------Międą
I

ostatni razi

ejl

j(rabia )'ionłe. Christo ~%/ :

Według

··--·

~

wiekopomnego
Wstrząsający

arcydzieła

Dumasa (Ojca)

i sensacyjny dra.mat w 8 aktach.

Prens Szuka Posady
••
••

Orkiestra koncertowa „Sexteł'1 •

---------

li

li

s. SDwidski.

Dyr.
Dzlł

•••• ==

po ria ostatnll

I

·1882 1896

10
0,65

20
1,26

li

Uwaga1

złotej

Ur. med. Z. Golc P

P

'

11

choroby skórne i weńer.

ul. łil.1i!i ołajewska K2 18
Te! etonu ~ 2060.

Gorlz onyięc od y do 12 i ') r 4 i f>Ó
do 7 1 pół w•. w Niedaie le j •wieta od

9 do ; '.! 1

-.ńf.

r

' 1 1,

Piotrkowska 83

1.)

ei• w MoskwiA, z dyplomem I-go btop- Ch
b
uta, udziel• lekcji. organizowane są
oro Y.

łekcje łaciny w grupach i zapisy już

I

u~zu,

~osa,

ch1rutg1czne

dł

gar a

Adres: Nowo-Cegle!ul. Piotrkowska 56.
1Jian& Ił 22 m. 7. Filolog. 931-3 Przyjmuje do 11 rano i od ł--7 pp
310-1--0
61ę przyjmują.

~~~~~~~~00~00~~00

Dr.
M. Papierny D Jra
Akusze~ a11ec 1alista
i

a

JQ11

R- ęJ~.f,.·~

Krotka 82., ( tei. 18· 61)

OO~iłli~ ~OO

w19-:2.
Rutyuowau y korelttor i stru1mel
fortepianów i pianin J. Wojcie-

?h~wski, wyk~uywa wszelki~ reperao--

Rutynowany buchaler,

bł.
Z powodu. ś mierci m Q ża
. . . . . i wynikłyclł ztąó przykrych p owi k ł ań fi nanso wych, _jest do
sprzedania dom w Lutomiersku ~a
bezcen, byle zaraz. Plao 90X22 łokci
tel. 9·78 i 17-09
kw. - 1 ~00 rbł. Wiadomość: Andrzeja 44. Marciniak.
Wy j e żv żaiąc, mu szę zaraa roz1; radziono książ eczkę oszczęduo s 
• sprzellaó różne meble z pięciu
ci ową. wy:!aną z Towanystwa
pokojów za bezcen. :Nowo Cegielniana Wujemnego Kredytu Przemysło wcó w
6-7, tront;
8~10 Łóózkich za li! !2226, na imię Jan s
944- -3
Meble z kliku pokojów rozeprze· LipitisK:ie!l;o.
• dam za bezcen. Długa lł-3ł "-,a' powotlu wyjazdu, sprzellalll z.c1.r ni
1A.-e11e1yczne, 11L1uwe skór y od
S/42-S •ur1.ą<lzenie jednego poltOJll 1 kuch
10-1, 6-8. Niedziele i św ię ta oticyna .
ni, Łódź, Mikoła j ewska 29 m. 31.
o
sprzedania
inspektowe
Oina
od 8-1.
8:i6-10
oszklone i skrzynie no we. W la- i<i.rL·'~ wskaże
Dla Pań-5, poczekalnia od dom oś ć ulica ~ow o- Dre wn owaka Nt lł. . · uolna IU'awcowa poe.zu1rn 1d sz.rcia
prywatnego. Ul. Na1Hot ,'\! 7•
a zi elna.
m. 24.
949-3

Dr. Leyberg

5.

A

D

Krotka 5, tel. 26-5-0

Chorob9 sl{ćrne, wener9czne i niemoc płciową.

Dr. Lewkowicz

Przy syphilisie stosowanie prep.• 606"
C•iorób k o .oi ecycn.
' SRBDNIA M 6.
i „914". Leczenie elektrycznością i ma
!'zy1mu1c do 11 rnoo • v•l 4 • pól !JOP Sp. charo.by skórne, włosów, wenesażem wibracy.}nym.
• do 6 • pól po ~ołudniu.
ryczne, moczopłciowe i kosmetyka ' Ko n sta n ty Ł . o w ska 12
Uhca Południowa 23
lekarska.. Leezenie syphilis11 oalvaro il O l{ t e atru Selin a.
Teleton11 N! 16-Sb.
sanem Ehrłieh-Hata .606" i .9U"
od 9-1 i od 6-8. dla pań od 5-6
(wśródżylnie). Leczenie elektrycznoś
w niedmele od 9 do 3.
2701-0
cią (elektroliza) i masażem wibracyjnym. Przy1muje od 9-1 1 od 4w niedziele od 9-2 po południu.
Dla pań osobna poczekalnia.

n~ Litmannwicz

nach lub pokój o jedne•
konie do w7najęcia. Południo
wa 42 m. 15 front lll•piętro.

z wyżazem wyksztaleeniem handlowem, ze zna.iomością miejscowycll językow, poszukuje w 'o•
dzi hab Pabjanicach oapow1edniej posady w tabryce, lub
interesie handlowym. Laskawe
otarty adr'1.sowae proel: Łódź,
Zachodnia 37, Administracja .N.
Kur_jera Łódzkiego" dla „Buchaltera W. Z."

A

~~!~,!~.~w!~ Bo~;r~;Xon

rzy 1 mę

Je I poprawki z całą sum1ennośc~
- r •r<»7~fiiinl'iiW tiiłn~ na miejscu. i vt okolicy. Konstantynow(~\~~~~~ ska N! 11 m. 31 w Łodzi.
r4t!ó-I,

Przejazd 21

teL 9·82 I 9·93

mło•j z1c:;y.

na mieszkanie dwueh przyzwoitych mężczyzn. Wiadomośd
w administracii
r488-I
okóJ trontoivy o dwuch ok•

W • p·. IR d e1sen
•
•I .Ska
---•

Wył11cznl

przedstaw1de1e1

•

podwójne; roli.

Codziennie od 4-eJ do 5-eJ pp. przedstawteme dla

100 funtów netto
6,15 z dostawą do mieszkań

40
2,50

Trońu

progr®'ml

cz~ś.

Nafta najwy:lszego gatunku
WAGA
CENA

czę~dadl.

4

Dramat w 8-ch
ze
serji „Nordisk".
Koncertowy sextet wiede~ski pa.sse-~artout ni': ~ażne Ce~~ zwyczajne

~~'Jf:~ 11Krysztal
~

głównej

„Sextet1t.

l Tajemnica piilństwa
·;'ł'

'

Capozim w

łład

••
••

11

słynnym

wrko·
n&nlu uluolenca publlcanośol
Pre DB&.

w

Na topniach
Z

Ws~antał~ .:~m&lłja w

Orkiestra koncert.owa

Sensacyjny dramat ze stosunków dworskich

li

9

Dr. J. Eisner

urgon
F
zaraz.

piekarski, maszyna, oru
różne p rzyrząd y do sprzedania
Z~iersk:a .'la.
929-3
adalnia modna: kredens, dretiuar,
otomana, stół, 12 krzeseł skórą
kry tych, MO rb. gabinecik damski
zielony, aksamitem obity 15 prze1lmiotów 27b rb p ie rws zurz~cl lla robola.,
do sprzedania.. Wiadomość i:'iotrkow
800-~
st.:a ~9 m. 3& od 2-ej do 4.
ały. piesek czarny, jamnik zaginął ,
łas ir awy znalazca zechce
zwrocić za wynagroazeniem, ul. lle936-2
nedyKta J\2 22 restauracja.
łody inteligentny Anglik poszuku •e umetilowanego pokoJU z
calkowitem utrzymaniem , przy inteligentnej rodzinie (polskiej lub rosyjskie.i ) Las1,;a we C•trrty sub .F M. 61"

J

M

M

w rctl n in . ~aic. ty.

!:J:!ł - 3

m. la.

!.lf>V-J

----.

morengowaty, ki::c;r bu11Jog.
ale Udprowadz1ć ze. wynagrodz&1
Il1em. brednia 9. Stroż.
lł41-!
"tf' ag1nąi paszport, wydany z magi•
1
•
sLratu m. Lodzi, na imię Józe(łt
!', uwac1i.ie1w.
ag1nć!1
vui.purt, wyL1auy z gm.
li. Grodziec, pow. słupca, gub. Jia.
lislLieJ, na imię Adama Kosieckiego.
!l37-3
·_.; aginął paszpor,, wytlany z magi•
strat11 m. vparowa, gub. radomsk!e1 na imię MarJanny Kolaczew•
s.d e;.
938-l
•a~ inął paszport., wydany 11 gm.
618 Lilwchy, pow. rawsK:1ego, ~ub.
p1utrKo ..vs1.:ieJ, na imię Józe1y UW•
c;;are1i:.
928--1
agwąt lJll."ZpvrL, wyL11u1y Jl gmill,f
ł'rzedllorz, pow. kousliiego, glill
rarlomskieJ, ua imię .Małki 'J.'a.ite1ba.
um.
11:>1-ł
· aginął paszport., wydany z mav;l-o
straw m. Lodzi, na imię Aleksandra :::>zy lberKA.
9!>~-1
agi n ę la Il.an.a od paszportu, wyda·
ua z tallry lei Pozna.ńsKiego, ua
imię Jozeia Kutwły.
9.Jł- -1
";.:l' aginął

l!r.&Jia nina nowe. używane gramo.ony1
Choroby: nerek, pę
r· pł y t y. Ceny n :i.j ni ższe , na raty.
Dzielna 4
Choakowski M i k oła jewska 25 89r>-3
&:herza, cewki i
d•
. choroby chirurgiczne
tac 13000 łokci kwadratowych po
Godziny przyjęć: do IO rano
przyjmuje od 6-6.
'reteton ł-57.
ó kop. za łokie ć, zda tny na leLPOLUDNIOWA Ni! 2.
i od 4-7.
484-1--0 nisko, do sprzedania w 1iaiio ~oszczu
'l'eleton l J ·:;
Ul. ilota .\! 27 u J!;o.sporlarza 940-3
Choroby skórne, włosó" , (kosmetyka
otrzebny tK:acz w:>tąż .: owy, umieiekarska) weneryczne, moczopłciowe
~ agrn ę 1a KarLa •ILI Vll.8ZPM~U , wyJa.j ą cy się obchodz i ć z wareztata
•
•
. ,
i niemocy płciowej. Leczenie syphina z t'allry1d Napleral6 iego '1
mi. Heierencje n i ezbęane . Adres. :::.achlieu Salvarsanem • Erlicll-Hata 606 i
senhaus Goldstein Cz ęs to c howa Aleja igierzu, na. imię Stanisław a \'i iLczaka.
ltonsłanty11owska li.
1Hł. " wśródżylnie.
(senior)
~4::l-l
35.
947-3
e1ek.tr1czności'ł i masa b
ul p
Syphllis, skórne, weneryczne, t•Ill Leczenie
wibracyjnym .
mieszka o eonie na . rze•
otrzebna osoba do drobne j eprze- ..,.D)ti~C.t.;::l!Jf~ł~CJ2'łl~i ~
ży z ka11cją rb. 100 , bez ró żni - ~~~~
choroby dróg moczowych.
Przyjmuje: ehoryeh r.d 8-l rano i od jazd 8 9 front, Ipi~tr. Tel.17-14
Pny;mnje od 8-1 rano i od 6-8 4-9 po poł.. panie od 6-6 po p o ł Godziny przyjęć od 9 i pół do 11 ra- cy wyznania, wiadomość w Rei~~~i ~©j~ ~~@U~
Wieca. Dla. pań od ł--6 po południ u
Dla pań osobna poczekalnia.
no i od 6-8 wlecz

t.

Dr.L. Prybulski

Dr L Kl 3Cz kl.n

Z

P

P

~-·-Wyda w~ .lhi'U»&• 1 k •ia i c .-

W drukarni St. .Książka, Zachodni~ si

