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Na staciach kolejowych 5 kop.
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Prenumerata w Łodzi wynosi roćznie rb.
półrocznie rb. 8, miesięcznie .kop. 50.

e,

Cena ·ogłoszeń• I-sza strona 50 k p. za
wiersz lub jego miejsce, nadesłane 50 kop.
Zachodniej· M 87.
' odnoszenie do domu Jub przesyłkę pooz- nelcrologi i reklamy 15 kop., ogłoszenia zwycza.J·ne
Za
' ' Interesowani do redakcji zgłaRZ8.6 się m~ tow!\ dolicza się 20 kop. miesięcznie.
IO .kop. Drobne ogło!zenla 1•12 kop. ~a. wyraz
od 12 do 8 po pQluuuiu j od 8 do 7. wiecz.
Ogłoszenia zamiejscowe• I strona 50
Administracja otwarta od 9 rano do s· wiecz.
Za przesyłkę zagranicę dolicza się 60 k. miesięcznie. kop„ reklamy po 20 lt:„ zwycz. 12 k. za wiersz
Adres telegraJiczny nl.'ódź Kvrjer"
Zmiana adresu 20 kop. ,
Telefonu M 253. petitowy lub jego miejsce.
Ri.t.kC?pisów naclesłanych redakcja nie zwrac:.., za artykuły nieoznaczone z góry ceną, horrorarjów administracja. wypłacać nie będzie.

Reda.koja i administracja. „Now. Kurjera
Lódzkiego" mieści się w . l ok a 1 u przy ul.

A~entury: w Łodzi Biu'r o ogfoszeń „Promień", Piotrkowska 81; w Pabjanicach A. Wadzyński, Zamkowa 28; w Zgierzu: Nowy Rynek, kiosk AleksandraLecha
WYł:.4C211E PftAiiO prz~.•mowania opteszeń w Roaji, za granic'! i w Król. Polakiem, oprócz Łodzi i okolicy, oddane jest nomowi Handl. L. i E. Metzl i S•ka
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wia się robotnik łódzki, o ile .jeszcze
Mniemanie to okazało si~ płon
ma możnoś6 zarobkowania. Zycie w nem, gdyż za-0zęły się szerżyć fałtakfoh warunkach możua nazwać po- szowania produktów i syndyka.ty, owolnem konaniem. Pracując w nie- :tiarą czego padała w dalszym ciągu

~~~ J u TR o _
m
_ p okaz z Obi•.•.n•eniami "il
~ .
~
~Marty
hygienicznych warunkach, mieszka- . armja konsumentó'""
WI p•nt '''-- . .
_ . . 1, _z~_ 'lfar. SZ~\'f!Y. „,,- ·jąc
w norach, do któ1~ych światło nieWówczas na Zachodzie podjęto
•.
ma prawie wcale
próby
municypalnych

ł

JorkOWSk"e ,_,

.

*

1t • I

'if3i"'

'
1lf za~tosowan\U ~azu w~O"~O' ars wie (1rn u.'·nm · , ~ najtańszymi, więc
„~ ~
1\1 • .b
. ~ ~ " · U·. lJU10 lJlll,· m
mał-0 pożywnymi,
m'
~

dqstępu,

odżywia.-

zakładania

czem)-produktami jak- przedsiębio1·stw, jak naprz. piekarni
>
a
najlichszego ga- i sklepów rzeźniczych.
__ .". " . . l: ".
f'Y
·tunku i
proletarZapoczątkowanie tej ideJ, jak pi~
\J
jusz miejski skraca swe życie bodaj sze „Kur. Wił.", należy do zarządu
~ O . godzinie . 4 1 p .6 1 po po południu, w lokalu ~~ _czy nie o trzecią część.
miasta Palermo, które w 1903 roku
d" 91 L U T N U" · przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 108. ~
Widzi~y jasno, jak bezpodstaw- założyło własną piekarnię. Rezultat
~
'
>
„
~
nemi są, w • stosunku do naszego był taki, że w pierwszem półroczu
Wejłcie
kraju, dowodzenia niektórych ekono- - cena chleba spadła o dwie kopiejki
il.r
_. · - it ·mistów, twierdzących, że w miarę · na funcie, miasto zaś osiągnęło czy
m~~~~~e.s~- · poą.rożenia. środków ,do życia wzra- stego dochodu 12250 lirów.
,
- sta rńwnitlż wysoko~ć ·za.rob.\{ów; ,
Piekarni a. owa wy pieka zaledwie
NAJSKUTECZNIEJSZY SRODEK
Ż
Z tego'ł cośmy wyżej powiedzieli jedną szóstą cz~ść ilości chleba, po·
• •
usuwa
.
~ZP,3 „
widzimy, że u nas dzieje się wręcz trzebnego dla Palermo, ale i to wypiegi, ~pry'szcze, - opaleniznę, ·
.J·
przeciwnie.
· .
starczyło do regulowania cen i
wągry,
czerwoność _twarz,- •
poi wszelkie plamy , ,
. , Przyczyny wzrastania. cen prz
hamowania zdzierstwa piekarzy.
Według angielski~go .czasopisma. -· ważnie ęzuka6 nale.ży w tern, iż mięW obecnej chwili j uż 20 miast.
~Sta
twarży „Economist" w latach 1886-1906 za- dzy producentem, a konsumentem posiada piekarnie municypalne.
.
robki klasy pracu1ącej podr1iosły się stoi cały szereg przekupniów.
Następnie pomyślano o m 1~s 1 e.
wynalazku aptekarza
mniej więcej o 5 procent, natomiast
W poważniejszej prasie naszej Zapoczątkowanie tej akcji przypadło
ceny na produkty codziennej potrze- coraz częściej spotykamy artykuły, w udziale Wenecji.
Dla uniknięcia naśladownich·a, każde by wzrosły o 15 procent.
mające na celu wyszukanie środków
Rezultat był taki, że w roku
. ru-ielko. zaopatrzone jest "# plorn bę,
W ostatnich latach stwie1·dzić do walki z
drożyzną - niestety 1908 miasto otrzymało M81 lirów
na„ której zna i duje się M 284. i naz- możemy z całą pewności11;; że przy- wszyscy przychodzą do wnioi:;ku, że (lir 37.5) czystego dochodu, pomi~
wh•ko wynalazcy
to
na różnica będ,zie· jeszcze znacz- jedynie przy wprowadzeniu udosko- mo, iż sprzfldawano mięso w wybo·
Jan Niwiński.
. nie większą.
,
· nalonyc-h insty~ucji samorządowych, - rowych gatunkach.
Wszyscy zaś
SprzP-d'."ż w a~tekacł1, s~:iJach apW pierwszych latach okresu kon- · może być prowadzona skuteczna ak- rzeźnicy zmuszeni byli również do
t--cznyvb I pertumerjac.h.
stytucy1nego u nas klasie robotni- cja z nienaturalnem wyszrubowywa- zniżenia cen do poziomu, określon egc
czej udało si4' pozyskać pewne po- niem een na najniezbędniejsze pro- przez maRarnie municypalne.
lepszenie warunków pracy. Trwało dukty codziennej potrzeby.
Idt1a przedsiębi o r s l, w mu11icypal·
W sprawie tej zajmUjl\CY arty- nych pocięła si~ szerz.rć w cale)
·. . to jeci.nak krótko i powoli robotnik
odnowić
- musiał się zgodzić ·na stopniowe ob- : kuł zamieścił przed kilku dniami Europie, oddając lud n ośri nie.-;p użyi()
· niżanie zarobków, tak it obecnie do- „Kurjer Wileński".
usługi.
szedł do cyfry nawet niższej, niż ta,
Taksy ustanowione przez zarząW Rosji Moskwa posinda mieJ'
_
~· : którą zarabiał przed rokiem mol>.
dy miejskie, nie odnoszą należytego ską piekarnię, lecz chl e b wy piclrnny
Z · drugiej strony nastąpił rap- skutku. Cenniki sobie, - a przekup- w niej, ni.c idzie na s_p rzeLlaż, lec z
-.-.~• · towny sko.k w gór~ w cenach na nie sobie.
- '
' na potrzeby fo stytucji miej skwh. I~· najniezb~dniejśze ' produkty codzienNawet surowe kary, ~<tkie nakła- tnie.Ją jeszcze municypalne przeds i ~Dzisiejsz1 numer składa sio z 8 nej, potrzeby i mimo~· że robotnik ·dano w średnich wiekach na han- biorstwa sprz.edaży mięsa lub chle ba
'tohuuo.
mueiał się zgodzić na obniżenie za- . dlarzy i kupców za
uprawianie ' w Kijowia, Oclesie, Tyflisie i Astra·robków, ceny te utrzymują si~ w . zdzierstwa, nie odstraszały skazywa- . ebaniu, w s zęd zie pro.sperujące znal\O·
·G.alezym ciqgu bez zmiany, a nawet nych.
micie i odd ając usługi m1 eszka11com
KALENDARZYK.
stale, jakkolwiek już nie tak raptow- ·
Był ezae, iż mniemano, te Iron· miast wepomnianych.
-o. «;roda, 19 lutego 1918 r.
·nie podnoezą się.
-kurencja może być skutecznJ·m środMy musimy cierpliwie czekać. wpro·
Stwietdziwszy fakt ten, możemy · kiem przeciw podwyższaniu cen i wadzenia samorz ądu i inicja ty wy
D z 1 ~: Konrada i Mansfeta.
sobie wyobrazić jak mieszka i odży- wyzyskowi :przAkupniów.
przyszłych radnych w celu zapo·
J u t r o: Leona i Eucharjusza.
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ue,tkowar.Ja akoH. majaoej na oelu
Liczne i powatne sprawy praso· wieszczenia o rozp()OZf'.ciu działtt.l- podzielajf\ wszyscy nzia}Ąoze społecz.
walk~
s wyzyskjem przekupniów we karane twierdzą na zasadzie ar- ności tow. akcyjnych, o prolo.ng3ci~ ni, interesu/ący si~ sprawami to.wa.
tykułów 103, 128 i 129 kod. kar. per terminu zebrania kaplt.l\ł11 akcyJnP'.P rzystw kn~dytowych.I sztueznem. szrubowanit1m cen.
o terminie zapisu na akcie~ o terrn;,~ Minister Kokowcew oświadczył
dobno nie zostaną umorzoue.
Pocieszmy siQ, te mote chwili
nie zgromadzeń ogólnych 'i " o likwi- że nie będiie nalegać by jego pro'.
.tej jeszcze doczeka.my.„
dacji przeds1Qbiorstwa~ 'l'owarzy'.'l!"''" .l ~kt zostRł wprowadzony w tycie·, ja.(
L ~sr!~owski.

'
u •••- a

Prze~nw:e~f:ie

ts.

Jeden z czytelnikćw .OrddB!lł-

tia• zwrócił ~I~ do ks. Mes~czers.ld~-

Pogło!'kł

l komenbrze, tycząe~
w wielkim
's topniu i11tflresujf\ społeczeństwo,. jak
równiet koncentrują na sobie uwag~
łt'er ad wolrRckich.
Do niedawna wiadcmości o zaJrresie rt!D.nestji miały charakter optyinistyczny i konsolid~'Vfały si~ z wiaJlomościami komuni.kowanemi prz.es
rd~ spocJ~~f'wanej amnestji,

a> rasę.
J ednak:te teraz na

całej linji .za~
nastrój pesymistyczny.
Niektórzy wybitni 11dwokaći kocnunikują na podstawie wiadomośul,
pochu.dzących z wiarogodnef!O źródłi.,
.te .projek\ manifestu o amnestii, taki
Jaki jest w obecnem t!ts.djum, zupeł
nie nie dotyczy wykroczeń polityo•
nych i prasvwych.
Przedewszystklem. zgodnie !ł
wypracowanym projektem, amnes•ja
nie obejmie wykroczeń przewidzia)yeh przez artykuły 102 l 126 Jood.
.kar., t: j. tych wszystkleh, których
akazano, lub pociągnięto do odpowie·
,dzialności . s"dowe.j za należenie do
:.towarzystw, mających na celu oba·
'lenie istnjejącego porządku państwo
·'Wego" - lub za dokonanie \l'YStęp
ków, przewidzianych przez artykuły
99, 100 i 101 kod. kar. Następnie pozostają dotł\d zupełnie nJe wzmiankowane wszystkie sprawy prasowe,
więc amnestja będzie do nich stosowana o tyle tylko, o ile będą zbliM~
4le do ogólnego brzmienia manifestu.
Manifest zupełnie umorzy katy
pienię~ne i areszty, jak równiet wyroki, skazujące na więzienie, z wyjątkiem kar za przestępstwa hańbif\ce, jako to: kradzieże, fałszerstwa i
t. p. 'Zaś inne formy kar, - więzienie z pozbawieniem praw, roty at'esztanckie i ciętkie roooty będą zła·godzone o jedną trzeoif\. Przestępstwa karane twierdzą, równJet będą
złagodzone o jedną trzecią.
kategorji przestępstw, tak zwanych prasowych, będzie umorzona
tylko yewna ilość. Należą do tej ka•
tegor11 głównie przekroczenia karane
na zasadzie artykułów kod. kar. od
1008 do 1048 włqcznie, obeimuJących
prócz drobnych przekroczeń prasowych, równi et niektóre przekroczenia przepisów o drukowaniu ksiątek,
handlu ksiqtkami i o przedstawieniach teatt·alnych.
~anował

z

go z zapytante°:l: Czy _będzie WOJ'Ht?
. Na zapytanie to · ksrn,~e tak odpow1ada:
,Tak nlbo nie-odri)wiedzieć nie
. niogQ, ale ze wczystillego, f'!O
wiem, słyszę i widzę,- myślę, te
Ros.ja nie będzie prowadziła s
nildm woiny.
Lecz je~eli wo1~a lfa Rosji j':'!'t
·
nieprawdop0<;Io_bn-~,, to n~ pyt.nn.io
w~gól~ o wo.pH~ 1 poko1u odr?w1ed~1ą będzie mny hcros~op, nt8
będzie woina, ale będą woiny.
Gdzie1 N~turalnie, na półwyspi~
Bałkańskim: Obecna _wo1~a pofą~
c~onych. pa~~tw b.A.1k'-1.ńsk1ch przac1wko Turc11 - Jed.(!m tego p;)wny - ~o dopiero a.kt . i.„szy ma.i~ceg-0 si~ ro11egraó dr~matu. P~trząe na ten Rkt 1; m!mowolł ~~
·
p~zewiduje. te będzi~ wojna. po-nuqdzy mł~doturkamt .a starotnrkami, będzie woj~a między Grek~mi a Bulg!l;ramt, ~ędzie J>ow:Jtanie .MoccdonJl pt1ec1w.ko Dul.g„1'jł
i. S~raji, . b~rlzie , wo1na . między
Ser.bJą a . Bułgarj~, będz1e rucJ~
re." olt~cy1ny w Czarnogórzu · 1
wrnle rnnych . rzeczyv.
.
Tak przepowiada ks. Meszczersk1.

obwl.8SZCZBUl•8

przedsiob~OfSfW
1~ I
1

Minister handlu złożył Izbie państwowej projekt ustawy o spósCl!Jje
ogłaszania obowJązkowych ob.wieszczeń przez przedsiębiorstwa, zohowiĄzane do sprawozdań publicznych.
Inicjatywa tego projektu wyszła od
rady zjazdu przedstawicieli przemyełu i handlu, sama zaś sprawa hylR
wielokrotnie poruszana przez liczne
towarzystwa akcyjne, uske.1·ta}ł\C6 siQ
na brak jednolitości i · dokładności
dzisieJszyr.h przepisów. W nowym
projekcie minister proponuje, by odtąd' wrzelkie obwieszczenia 'ob~wlązkowe były znmieszczane w m1e1sco-wej gazecie guberejalnej, a na-Oto w
„Gońcu urzęd9wym", oraz w jednem
z d\\'U<'h pism: „ Wiestnik flnirnsów"'
albo „Targowo-Promyszlennaja Gazeta" w Petersburgu.
Do rzędu obwieszezetl obowiązkowych nalet.ą, jak wiadomo, ob-

i instytucjA kredytowe . nndto w!n:iy
obwieszczAć o każdA1 Pmis.ji pił. pj.~rów pror.A11towych, o bilAnsnch, o s~')pie J.>Obier~n9go pN0ent11, o war~.!lkach wkładów, o zagubieniu dowodów
·; t. p.
·
Dla rrzedFJiębioł"stw, któryc·h operacje mają cechę c1ysto miejsoo~
wą i redu~rnją się do niewielkiego
terytorjum (np. towl\l'.?;ystwa W?.1'.1.)emnego !!redytu, lf')m\rn.rdy mlejs!de
1 inne) wy2tarcza6 b-;'11\ ·. mlejscClW'3
·ga1"!ty gu::iernjnlne, g<ly chodzi -0
. drooue fnl!(y, ,jak ;r.ll-gnbienie kwitu
depozyt<Jw„go, licytacja it.p.
W rR~ie irni1rnnh obwi'eszf!ień
?how~11,z!r? "~ych, Izby sk>arbo"'.e ~aJf\ śc1ąga=J od danAgo prze~s1ęb11rstw~ opiat~ Zt\ wyd:uk.owanrn ogłl):
szen, a nadto przeds1,ęb10rstwo pła.N
grzywn~ <to 50 rb.
.
·
Novre l>rawo ~a rogclqgać si~ i
na t~ obw1cnzczenrn, .które. o?ecnie
czyn11)ne &.':\ trybem, przew1dz1an.}'.'m
w. statutach poszoz.cgólnych przads1ir
bJOrf'tW , bandl.-przemy:3ł.owych, kredytowyo.1 i ube?.pleczemowych. NRtomiust MWe prawo n!e będzi~ . st?snwan~:m . do .1. ogłoszon. o ~wm1ęc1~
przeds1~b1ors~w ubezpieczernowych I
kredytowych b~dź wsku.tek ~padłaśeł, bądź bP.z .)e] oglos~Ama, 1alc również o zwini~ciu przedsiębiorstw handlowo-p,rz~rnysłowych z .powodu . u:
padłośct, w których to wypa~kach I
1 nadal b~dl\ stosoW~lle -przep_
1sy prawodawo~e dziś _obow1qzu1l\ce.
.
.
U.QJ.ies~cien1e ogłoszen. obow1ązuJących w rnnyc.h wydawmct_wach! oprócz wskazanych przez pro1e_lłt, JeSt
dozwolonefl:l. Jednatn~e skutki pra~ne na~tęp_uJą o~ czasu. ukazania s1~
o~tatniego obwJeszczema w wydaw~1ctwaoh, ws.kazanycb
~rzez proJekt.

.

WiaDomości ~

-~

-

równi~t nadmienił, !e
wiło 1 ni~ obraziło

go nie z_miut..
·postanowienie

1PJ1az"lu. Dalej powiedział mini~ter, ~e
ol'l sw"'go zasadniczego zapatt:;Y·wanta

n11

spl"a~~

nie

odstępuje, więc

przed,.

łoit.y swój r·ogląd radzie ministrów, a

nawet j~~li za.Jdzie potrzeba przedło.
ż~ola go i iibom praworiawczym~ za.
ł~~czając również pogląd zjazdu. · .?:'a
zakończeniA, ieby d •>w'eść~ i~ ni~ je8t
obra~o~y. obiecał przyj echać. na~ za~.
knięcie zi1t'7.ii .l. .
_
.
: J Vfyjaśn~enłe
min.is.tfi.
rjelne. .Mtnister}ltnt spraw ,.. we.
wnętrzny~h 3·: wiad.omiło gubernatorów, że wyd r.l11ly Lutiowlane dokony.
wu·ją w mi tistach powił1towych i Cfµ·
bernialnych oględzi'l wszelkich 111·
etaluc}i Blcl•tryczuych o małetn n~4
pięciu. Ko~zty tych ogl~dzin p.o.nósZJ\
1

· wła80ic~AJe urządzeń Alektryczńyąh,
Tymczasem
w przepiRRch nląma
wslqi.zówe!f, aby urzą1faenia elek·
tryczne o małem nfłpiQciu -pne.d
puszczeniem foh w ruch miały' " b~
rewidowfl~e prze?4 techników zarz~
dów gubernialnych. O He zaś teclini~
cy · na mocy przepisów budowlanQ·
policyjnych dokonywują ogl~dzin, tą~
.kich urzivlJ.eń, to wydfłtki np. delegowanie urz~dników powinien pono4
sić skarb.
O Szltoły pPyw 3 tne.1 ltc),..
misia Rady państwa przyjęła tr~y
popraw .kl do projektu 0 szkołach P-.fl·
watnych. Według popr"w.ki p~ef.w·
szei, lmratQr okręgu .usuwa nauczy·
. cieli bez podawan1a motyw.ów, ' ~&
dług .d rugieJ _ wrazie zaburzeii ' ł"
szkole prywatnej _ sikoła bezwarunko wo zostaje zamknięta; zaś trzecia wprowadza ograniczenia, t. j., nie
daje wszystkich praw s.zkół rządo
wy'ch wychowańcom
l!łZkół
prywatnych, którzy Zdają egzamin rzą
~ do wy na matur~.

og6lne.
...._.

·. . O Deputacje zjazdu towa•
rzystw kredytowych miej•

&kich u Kokowcewa. Piętnast~Jak donosi „Rice.z•, dawny gu..
go lutego została przy,j~ta pTzez mJ~ bernator Niżniego-Nowgrodu, a obe-

nistra finansów KokowoeW'ł' da:putacja przedstawicieli tewarzystw .kre:..
dy\owych miejskich. Deputacja za. wia<lomiła ministra.. te zjazd · zapatruje si~ ujemnie na ·projekt przyjmowania udziału przedstawicieli rządu w pracach miejskich towarzystw
kredytowych. Prezes petersburskiego towarzystwa kredytowego, 'raragon, obszernie umotywował_ postanowienie zjazdu i dodał, ż.e t~ opinj~

cny leader frakcji pra·w-icowc-ów _w
Dumie, Chwostaw, :którego nazwisko
bardzo często spotyka się w ostatnich
czasach w prasie, w związku z nadutyciami inkie ruinły miejsce podczas
ostatnich wyborów do Dumy pań
stwowej w I\itnim-Nowgrodzie-jest
nielada Don-luanem.
.
A. Stachowicz opowiada w .Ri&
czy• następujące wydarzenJe: jesienią zeszłego roku w gazetach opisy·

z pow;yts~ym założoniem, wbrew mieszczańska, rozgoryczona przewatł~· Pod
asymilacją
·tydów
zapewmenwm złożonym w organie gą głosów żydowskich na wyborach
rozumieć należy wtąci'.łenie s.if2
przez redaJ<eję; wobeo tego uwa- i foh wynikiem, który mandat oddał.
do narodu polskiego bez zastrzed:amy, te pismo tego typu, co „Kul-· posłowi robotniczemu, zwróciła sil)
t.eń.
tura Polska" nie może być wyda- przeciwko tytlom,. jako sprawcom
8. Jednym z najwatnlejszych
wana jako organ 'I'ow. i d:ądamy kli:ski, którą uznano za narodową.
zadań jest spolszczenie miast polusunięci a /, nagłówka odnosnego Rzucone zostało hasło bojkotu.
skich.
·
·
napisu".
Wśród ogólnego roznamiętnienia,
4. Do T. K. P.~ jako do insty(Cif\g dalszy).
p ·tawiony przez przedstawicieli obowiQzkiem było ins~yt~cji kult1;1tucji polskiej, mającej podług ustaWreszcie doszło do tego, te w dd ·os V
źd
·
d
atów
ralne)
zachować
spokóJ
1 trzeźwos6
wy szerzyć oświatę wśród. ludności
oddziałach, w których przeważnie 0 _ ziału
na b_Je zie. .e1eg d . ~ sądu i przeciwdziałać wtargnięciu do
polsldej, mogą należeć · tylko pola,
ekupiH się albo n~jczynnie1szą ro.lę gdz~e uzyskał ~o 10 aprobat~ od. Zia _jej środowiska. haseł bojowych. Ale ' cy_ bez różnicy: wyznani!~· i po.c,Qo•
dzenia."
. · „ ''
gr all ro bot'nicy, powstała myśl wy- łów. VI, . wolskiego, 2.Yr~rdowskiego, _Centrala rrow. Kultury Polskiej znajstąpienia na walnem zebraniu dele- b~~zi~slnego,, . s~snowickrngo, Dębo- dowala sil} pod wpływem postlfpow. Ka,żdy nieuprzedzony." ·p rzec1.y' •
gatów w roku 1912 z wnioskiem, for- \\OJ Gó~y. \\ ~JOsek ten przepadł 65 ców ze Zjednoczenia PostQpowego
głosami przec1wko 85, przy 14 pot · .
,
l"1
ól , ' ta.wszy te WlJiosJd, musi zapytać~ , CO
. nrnłującym zarzuty, jakie czyniono wstrzymujących
się~
Wywołał on · p~s ępow~y zas pus~
za -~~ ny~ ~o wszyst~o z~a.c~y, i_jłl:ki. był cel
,Kulturze Polskiej". Wniusek ten w silne roznamiętnienie 'w kołach, zbli· P,tąd_em 1 Złl~ragnPth .~a-ć ''?rn,z u ich przy1mowaH1a. Pomqamy dwa
redakcji, uchwalonej przez V oddział tonych do Centrali, J w pewnej czę- ~zuciom.fz f 0 ~ 0 du wó;yłlikku wydbobró~ pier\vsze wnioski, jako posiada}ftc&
i przez inne oddziały opozycyjne za- ś ·
OJ- , charakter deklaracji
I zamam es O\\a 6 sw J a ces 0
do niczego nie
, .
.
kotu.
: .
.
.
.
',
,_
akceptowanei, brzmiał: jak nastę c1 prasy:. .
V{ystl\plono z meuzasadmonym
· T
·
k t
T1 ś". d
obow1ąz1„l)ąceJ. PunJ,t trzeci, mó\\ 1ąpuje:
8
zarzutem ~e delegaci oddziałów opo· end ~ ~1iar us, ,u eczKni 1't· . 'Hlp
. · ~- . cy o spolszczeniu miast, milc:zy o
„Z charakteru Tow. Kultury
"
'
·
·
mrn na U.t..,YvvllJ!\C 1 ow.
u UI"Y · 01- t,
· · · ś ·dl· ·
t b · ·
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1· t t .·· b .
t . zycyinych żądali zamlrn1ęc1a „Kultu- '" skiej dla swoich celów ,i odwodząc ie lem, JaJOffil pro J~aml n.1.a't o . ytc ~lbyo_ s nei, jako ns y uq1 ezpar y,1~ ry Polslciei" czego wniosek. wcale się d . er
d · . b , . . ' d . ·h
.
, rnnywane.
un 't czwa1 y Jes a. o
nej, będ1\cej zrzeszeniem członków . nfo doma ał' Już wted · dawał si 0 JeoO · Z~ :rn ęz:p?.sre~~ ·•. ~ wł~ 1e zbytecznym dt.1pełnieniem
ustawy,
O różnvch przekonaniach spolecz- .
g· •
·
°l
y ~ pożyteCZ!lle l SZ,VCh I p01Aazflle1SZ,VCh. J-tóra została zreda(ro· WAil& W sposób
·"'
,
·
.
słyszeć oskartema -rozsiewane w ce- w sekcJi etycznej Centrali
w dniu '
. .
~
nych ~ polltyczuych,. wyłączme !la-. lu zdyskredytowa~ia opozycJ'i jalrn- . 20 11·stop„da 1912 r· w:rznaczono · dostute~znie Jasuy przez .A. Sw1Q~og runc1c
dz1ałalnoRCI kulturalfleJ i
·
'· · po1- wieczór dysku
""
·'
do ·mel·. .
."'
by ona d1\żvła do zmweczerna
·v jny· „w spra~vie
zy- chowsl'' iego
' ' albo do···olnym
„
OS\\'1atowe1, wymlrn, że organem sluego charakteru T K p
. d .. • . . M. 1. 1i';j"',,, · •1 •
·tk· h •
Jwmentar1.em.
.
tego Tow. mo~e być tylko pismo o
.
, . · -·
.
.
O\\sioei.
w •. be ze wszy~ ICt4 orW ni os ki t e otrzy myw~ły dopiero
r,adaniach informacyjnych i me_toOd owe1 c~~Jll w ~entnll To.w. g~nów Tow. se kc i a etyczna - - , ze tre ś_ć właśc i wą w os wie tlenlu dyskudologlcznych w zalcresie rucliu ~ul.tury :ol~lne1 uurt~~ ało, pod_nrn- "zględu na . c.harul, ter s wyc)l zada n.sji, któ r a toczy fa s i ę w sekcJi, .e~yc,ż
lrnlturalnego i oświatowego. Wy- \;~me prz~crw opozyc11, z~raea '. ąoe b.yła na 1mrne1 P?Woła~ a.. do powz1ę- ne j, w l\tóre j zapalczywie lrnonipt10
eJi_otl.~l\C.Y obecnie jako organ Tow. SIQ główme przeciw oddz1ał,ow1 V. c1_a uc.:1wał ~: te! i{we:sl,J!,.; n_a_ _zebrn- idei bo•ikotu, oraz nastroi u, panujf\Ce·
m1„~11;cznik „Kultu~a Polska„, p().
Wytworzył się nastrói, który ni~ pize1mrnadzouo ;\VlłlO~ln nast~- 1 go 'W Ccn trid i. Prz eci r, ż dał, si~ •naruszając sprawy aktualne, Jetące " ciekał tyJ·ko sposolmóś c i dla wyła- pujące.
., _, ,. . . wet słyszeć gfos~ do rnu,µ;~ ją~y. -;~ię
po7.1t zakresem dzialalności Tow. i . dowauia się w wystąpieniach za„t. Nacio:n·nlfarn żydowski jest . zumkni Qc!a oddziafo, V~ j,ą1rn1 .zżydżiauaktuiąc je w sposób dla części czepnych. Sposobność ta nadarzyła
·żywiołem wrogun ist11ieniµ i r.ozwo- łefN".
·
e1.fon.ków ' niesympatyczny, mija shi si~ po ukońc:r.11niu wyborów~ Opinja
jowi narodu po lskiego.
. ,„
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wano o prześladowaniaeh przez gubernatora Chwostowa dzierżawcy trupy operowej niejakiego M. Cymu1erPo całym szerfl{;U zaczepek
Jllana.
r;e strony policji podwł~dnej p. Chwastowa, Cymmerman &zost.ał w kvńcu
~kazany administracyjnie na trzy mie~iące aresztu po1icy1nego.
Przyczy;na nikomu nie była wiadoma, lecz
nikt się nie dziwił gdyż p. Chwastow
wszystkich prześJadowaf.
Dopiero
~eraz wyszły na jaw pikantne przypzyny prześladowań Cymmermana.
Adwokat Goldaws.ki w imieniu po~zkodowanego wniósł flkargę do mi:nistra spraw wewnętrznych, w której
powołując się na świadków, wskazuje
Ina przyczyny niełaski, która
Jlań
~padła. Okazuje się, te w miesiąc.u
15ierpniu z. r. zgłosił się do Cymmer'..
mana policmajster Niżniego Nowg-oro~u i .prosił by go Cymmerman przed:staw1ł dwum znanym śpiewaczkom
:Opery, a gdy został przedstawiony,
jObcesowo zwrócił s~ do śpiewaczek
~ p~opozycją; te g~bernator tyczy
1SOb1e, by poszły z mm na kolacjQ do
!restauracji.
Spiewaczki oburzone treścią pro"ozycJi, jako tet formą, zrobioną przAz
-specjalne~o przedstawiciela władzy,
'.odmówiły. Wówczas policmajster za·.t~dał od Cymermana by namówił
iśpiewaczki, gdyt w przeciwnym razie
gubernator będzie się gniewać.
·
Przepowiednie si~ sprawdziły,
,Cymmerman zmuszony był z więzie
~ia błagać o pomoc ministra. P. Staehowicz twierdzi, te bierze na siebie
odpowiedzialność
za ogłoszenie w
·p rasie tego taktu i jettli Chwostow
·zaskarty go do sądu, to on dowie'dzie jacy to Bił niektćrzy oficjalni
aniołowie słróte porzł\dku i pionierzy
moralności.
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ofiarności miło
całych Wło
l'l7iP.<'h żywe poruszenie i współczucie
wynikiem którego są liczne dary, napływające z różn;rch stron kraju pod

o tej

8 kroć 100 tysięcy koron i to za Jron- śr.i matki wywołała w

trakty na sól i owoce południowe,
oraz zast~rstwa handlowe.
Na sumy te istnieją kwity w JTiintsterjum skarbu, lecz pomimo to su- adresem matki
my te nie zostały wniesione do skarbu państwowego. Lukas chce udowodnić, te opłanał koszta wyborcze.

fJ

Szczęiliwy

ojciec.

z

+ Na

kańskieij.

j dziecięcia.

Kecskemet (Węgry) donoszą do „N. Z Ces?.rstwa.
~'----·==
W. Journal", że w tych dniach gospodarzowi Stefanowi Joljartowi uro6. Pr:ł'ts-goda posłów rosl'i•
dziło Się d~wudzieste CZWP.rte dziecko.
„Szczęśliwy" ojciec liczy obecnie 52 skich w WWyborgu. Korzystając
z dni świątecznych posłowie socjalnolata i jest żonaty drugi raz.
O Poetępowy R!~menda!tł. demokratyczni Malinowski, Jagiełło,
Komendant
korpusu niemieckiego Skobelew, Cbonitow, Szagow, Tuła
rozkazał, 11.by w kt)Szarach urządzo kow, Pietrowskij, Murakow i Bur}ano osobny pokój na ro mieszczenie now udali się do Wyborga, gdzie
czytelni, w której, pomiędzy innemi, byli na zebraniu w domu robotnimają być także dzienni1d. VV czytel- czym. Policja ziawiła się na miejsce
niach tych rr1a1ą być ucita wione eto- zebrania, rozwiązała je, a posłom po
ły do pisania listów prz~z ~ołnierzy, spisaniu protokułu kazała opuścić
gdyż w koszarach bywa nieraz tak Wyborg.
b. Kl!"~awy dra!t"'et. W Miwesoło, te !!ołnierz nie ma potrzebtawie do mieszkania sztabs-kapitana
nego spokoju do czytania i pił3ania.
Pawińskiego, który o~enił si~ niedawno temu, weszła dawna. )ego narzeczona i wywołała na. kurytarz. f«iłość madtr~yńs
Tutaj szybko dobyła rc'h·olweru, dała do Pa wińskiego dwa strzały i zabiła go.
Gdy Pawiński zwalił się
Niezwykły dowód miłości macie- martwy u jej nóg, zabóJczyni dała do
rzyńskiej, posuniętej do ostatecznej siebie strzał i nieżywa upadła na trup
ofiarności
opisują
dzienniki wło zabitego.
skie.
6
Samobójatis7o obłąkm•
VV szpitalu w A:ooenie letał ne90. VV charkowskiej lecznicy dla
.eiętko ranny
pi~cioletni
chłopiec
chorych umysłowo i alkoholików,
wiejski, w straszliwy sposób poparzo- duchowny prawosławny, Iwanow, z
ny wrzącą wodą na picrsiąch i brzu- gub. woroneskiej, leczący się tam od
chu. Z powodu całkowitego zniszcze- dłuższego czasu, pod wpływem onia naskórka, rany nie chciały si~ trzymanego listu z domu, wylał na
goić, tak, ~e w końou dziecku grozisiebie natt~ z palącej się lampy. W
ła nieunikniona śmierć.
chwil~ jedną szaleniec zamienił si~
Naczelny lekarz wezwał matk~ w gorejącą pochodnię i skonał w
dziecięcia i uwiadomił ją o smutne.j
straszliwych męczarniach.
prawdzie, dodając, że byłby wprawb. W katordze orłowskiej.
(lzie jeszcze jeden środek ratunku,
ale jest on prawic niemotUwy do „Riecz" donosi, że z rozporządzenia
przeprowadzenia. Oto dałoby się o- ministra sprawiedliwości wyznaczone
calić tycie dziecku, gdyby znalazł zestało śledztwo z powodu wypadsię człowiek, któryby ofiarował się ków w katordze orłowskiej. VV związ- .
poświęcić kilka płatów własnej skó- ku z tern mówią o blizkiej dymisji
ry dla zaszczepienia jej w miejsce kilku osób, stojących na czele administracji więziennej.
zepsutej.
.
Matka, usłyszawszy to, w jednej
chwili bez namysłu oświadczyła gotowość
poświęcenia nietylko całej
swej skóry, ale i życia, byle tylko
ocalić ukochane dziecko.
Wobec tego do.konano bezwłocz
x Represje. Generał gubernie przeniesienia jej skóry, którl\ po
wycięciu z ramion i pleców, zaszcze- nator kijowski za potajemne naucza·
piono na rany dziecka. Dzięki tej nie w szkole polskiej w Kuliszowie,
operacji udało się ocalić życie chłop radomyskiego powiatu, sk~zał księ
ca.
Matka, jakkolwiek poważnie dza MaciejsJciego na miesiąc aresztu
chora, nie zna·jduje się w niebezpie- i mieszkańca Janiszewkiego na ty·
czeństwie, a stan dzieck& poprawił dzień, bez zamiany na grzywnę.
się obecnie po kilkunastu dniach opuszczą szpital, aby powrócić do
domu.
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O O prawa kobiet na uni•

wera,tetaoh. W Krakowie odbył
się na uniwersytecie ogólny
"Wiec akademicki w sprawie równouprawnienia kobiet. Uchwalono rezolucje,
domagające
si12 zupełnego
zrównania słuchaczek uniwersytetu
zo słuchaczami, dopuszczenia kobiet
na wydział prawniczy; do katedr w
uniwersytetach i w szkołach śred~
nich i t. p.
O Sensacyjny procea. Donosze. z Budapesztu: Onegdaj rozpocze,ł się sensacyjny proces ministra
Lukasa przeciwko posłowi Daysy,
który zarzucił Lukasowi korupcyjne
manipulacje z funduszami państwo

WJIDi.

Adwokat zaofiarował dowód prawdy i stwierdził, te Lukas w 1910 r.,
za podpisanie .kilku kontraktów i do-

z Litwy i

•••

ny i

O, nie zawsze pan taki skromniewinny, - uśmfochnt)ła się
ARTUR GRUSZECKI.
Mańcia ironicznie.
- Wolno zapytać, z czego pani
to wnosi~
- A chociażby z pięknej towa. rzyszki, która umila panu czas oczekiwania rezultatu, - zaśmiała się
swobodnie.
- iupełnie przypadkowo spotka- Dziś panna Orchowska źle
łem narzeczoną mego dawnego .kolewygląda. Widziała mama, _jaką ma
gi, nawet przeszkodziły mi te panie
cerę Młtawą'?
- Tak Jest, i suknia nieszczegól- w konferencji dosyć ważnej, - powiedział obojętnie.
na, za jaskrawa na ulicę.
- A może i my panu przeszkaProfesorowa z uśmiechem słod 
dzamy'?
- spytała Mańcia z uśmie
kim i dobrym, jak zawsze, powiechem
kokieterji.
działa przyjaźnie:
- Co za przypuszczenie panno
Wyszłyśmy,
aby podzielić
MarJo,
- obruszył się, - pani przytryumf pana . .Czy _już po wyborach?
nosi_
zawsze
ze sobą ukojenie i
- Nie, pani profesorowo dobroszczęście.
dziejko. Dopiero składają głosy.
Komplemeńt nieszczery,
- Ale zawsze można już wiepowiedziała. tonem, który czeka zadzieć, zresztą jak mi mówił profesor
przecze11ia.
Okniński, wybór 8ana jest pewny.
N&iprawdziwsza. prawda, """'.'-"
- P.rofesor Jrniński mówił zapewne przedtem, zanim demokraci zapewniał szczerym głosem.
- W takim razie, dlacMgo pan
rozwinęli SWI\ szaloną agitację.
- Przeciwnie, wspomniał nawet bywa u nas tak rzadko'?
- Byłem bardzo zajęty.
o niej ze śmiechem i uważa za nie- Narzeczoną kolegi, - tartomożliwe przegłosowanie jego listy, a
wała.
on zna si~ na tern.
- Narzeczona, czy ton&, to dla
- Daj Bote, żeby moje obawy
mnie
świętość, o której
nawet nie
óka.zały się płonnemi. Nie idzie tu o
mme, jestem tylko pionkiem, ł.ołnie myślę.
- Pan jest zaszczytnym wyiąt
rzem w szeregu, ale zależy mi na
dobru miasta, które może si~ rozwi- kiem, - . chwalił& pani, - a ewoją
nąć tylko
pod rządami naszego drogą, niech pan nas nie zaniedbu)e.
stronnictwa.
Właśnie profesor Okniński ma być
'°)

KANDYDACI.

Rusi.

efiary wo: ny

bał•

Flrma „J ózef Fraget",
ja1rn dushwoa Dworu Króla serbskiego, po pierwszych opisach krwawych
walk na Bałkanach, przesłała na rzec7
rannych do szpitala w Białogrodzi~
kilkaset przedmiotów codziennego
użytku, platerowanych, iako nadzwyczaj hygienicznych. Obecnie firma
pomieniona otrzymała za dar ten za
pośrednictwem królewskiego konsulatu serbskiego w Warszawie, podzię
kowanie serbskiego ministerjum spraw
zagranicznych.
+ ·Zuchwały napad. Kilku
uzbrojonych
bandytów,
dokonało
śmiałego napadu na podró~nych, jadących z Kamińska w stronę Lękiń
ska na tak zw. „Pohulance". Bandyci z okrzykiem "ręce do góry" za„
trzymall 18 wozów, z których urzą
dzili baryJ<ady dla łatwiejszego zatrzymywania jadących. Międz;y innymi zatrzymali wóz, którym Jechał
ks. Kochanowicz z Włocławka, delegat biskupa, wysłany do właściciela
folwarku p. Zawadzkiego z podzięko
waniem za ofiarowany plao pod bu„
dowę kościoła.

Kiedy bandyci krzyknęli „ręce
do góry" ksiądz dał w ich kierunku
szereg str!ałów, wówczas poczęli
strzelać i bandyci.
Ksiądz lL zeskoczył z wozu i u„
krył się w zaroślach, bandyci jednak
nie dali za wygrane i udali się na
poszukiwania. Wówczas ks. K. rozpoczął kanonadę, a widząc, it nie
ujdzie pogoni, zawiesił futro na drzewku, sam zaś udał się w kierunku Łę
kińska.

Bandyci sądząc, ze to ksiądz
stoi, dali do futra kilkadziesiąt strzałów, lecz gdy się zbliżyli, nastąpiło.
rozczarowanie. Zoczywszy, iż wyprowadzono ich w pole, bandyci
wrócili na drog~, zatrzymali nowy
wóz na którym jechał tyd - kupiec, zabrali mu kilkadziesiąt rubli,
poczem. umknęli.
O napadzie zawiadomiono tele-legraflcznie naczelnika z-iemskiej strat,y z Piotrkowa, który przybył z kilkunastu stra~nikaml dla odszukania
bandytów.

+

Potworna zbrodnia.

Z

Góry Kalwarji donoszą. iż w gminie
czerskiej, we wsi Pęcławiu (powiat
grójecki) w tych dniach zamordowano w okrutny sposób zamożnego wła
ś cianine, wdowca, nazwiskiem J arosza. Mordu dokonały rodzone dzieci:
23-letni syn i 18-letnia córka. Powodem zbrodni było, it Jarosz skąpił im
grosza.
Uplanowawszy spełnienie
zbrodni, skorzystali z chwili, gdy
oiciec, usiadłszy na ławce przy piecu
zdrzemnął si~, wówczas syn pochwy,

dzisiaj u nas i zastrzegł sobie byt- Okniński, zresztą on sam powie panu
ność pana.
o tej sprawie.
Milcer w lot zrozumiał obietnicę,
- Dzisiai'? - wahał się.
- Tak jest, ma omówić z pa.nem że moż·e zostać posłem, rozpromienił
jakąś watną sprawę.
się i stał się bardzo uprzejmym dla
- Naturalnie, że będę, a tem mi Mańci, nie szczędząc aluzji do szczęś
milej, że to u szanownych państwa. liwej, wspólnei przyszłości. OdproSzli dalej, rozmawiaiąc
sztuc.z- wadził panie do doniu i bez zachęty
nem ożywieniem o nowinach dnia, 0 przyrzekł swą wizytę dzisiai wieczo·
plotkach profesorskich, o teatrze, a rem.
gdy mijali magistrat, profesorowa
Milcer przyszedłszy do Orchowzwróciła się do córki:
·
skich, zastał na razie same tylko pa- VVidzisz Mańciu, tu będzie u- nie w salonie, a gospodyni witała go
r7tędował pan Milcer.
z miłym uśmiechem, który miał być
Mańcia spojrzała na magistrat i tylko wstępem do tryumfalnych
powiedziała z niesmakiem:
słów i gorącego powinszowania:
- Jakiż rezultat wyborów'? Cze- Nieszczególny budynek i zda- kamy z Mańcią bardzo niecierpliwie.
je mi się, będzie pan miał nieszcze_ Rezultatu nie znam. Obliczególne towarzystwo.
nia głosów ukończą za godzinę może.
- Pani ma słusznoś6, ale ktoś Sądziłem, że profes or Okniński po·
musi pracować dla dobra naszego siada już wiadomości pod tym wzglęstronnictwa i miasta,
dem.
-. Jestem pr_zekomma,-:-uśmieoh ··
- Oczekujemy go lada chwila, a
nęła się słodko 1 przy)aźme profeso- ze strony pan a bardzo uprzejmie, że
rowa, -· że tu, - spoirzała na magi· nie czekaiąc na ogłoszen ie wybrastrat, - odbędzi e p:rn tylko krótki nych radców przvszedł pan do nas.
- Wszak przyrzekłem, a są rzenowicjat, ażeby \\';vpłynąć na szersze
wody.
czy dla mnie sto kroć w ażniejsze, a- Mam duże wątpliwości, - niżeli taka sprawa, jak rezultat wy·
westchnął Milcer, - naraziłem się borów.
.
- Ma pan zupełną sł uszność, ludziom moją szczerością i wypowiepotwierdziła profesorowa, - spokój
dzeniem co o nich mysię.
- Pan mówi -0 swym znalromi-; wew!1ętrzny i cie.he t~cie w. kółku
tym artykule, _ pospiesiyła profe- rodzmnem SI\ skarbem nieocenionym.
(D. c. n.)
eorowa, - on tylko dopomógł panu
w pewnych, wysokich, decydujących.
eferach. VVspominał o tern profesor

ze

eił go z tyłu za włosy, córka zaś no· Z 4 kasy po;tycz!c.•oszczęd„
tern przecięła gardło z ·taką siłą, iż
no&~aowej.
głowa zawisła tylko na skórze karku.
Areszt<iwani zbrodniarze przyznali się
Według sprawozdania za rok zedo spełnionego mordu. rryn1czasowo szły, 4 lrnsa pożyczlcO\\ O·oszcz~dnoś
Jsadzono ich w więzienJu gmtnnem. ciuwa (PiotrkowsJrn M 12) rozporzą
Wfolki poj:ar w fabryce. dzała 372,!H7 rb. 71 kop.
W fabryce J41 itznera i Oampego w
Wydano 356,819 ro. Sielcu pod So~n1owcem, wczoraj ·wieNa 1 stycznia 1913 r. w knsie
czorem ~paliły si~ magazyny towa- pozostnło 16,098 rb. 71 kop.
Pożyczek udzielono na sum~ 299
rów budulcowych, zawlerajqce kilka·
dziesiąt wagonów tych materjałów tysięcy óO ro. i 28 Jrnp.
łatwopalnych.
Zwr&cono pożyczek w przeciągu
.
~Zif!ki tylko stratom ogniowym roku tylim 128,718 rb. 92 kop.
Pozostali winni w kasie 170,831
.fnbryczne1 Fitznera i Uampego oraz
J:iuty Katarti,Yny, ogiuń nie strawił rb. 86 kop.
~ałej fa bry .!U.
h»JJ;tuł zakładowy kasy wynosi
2,051 rll. ~8 kop.
·
Kapitał wkładowy-50,675 rb. 78
kop.; rezerwowy-1800 rb.
W kl ad ów posiada kasa na sum~
115,233 rb. 28 kop.
Członków .1est 1608.
Na 21-te .z rzQdu przedstawienie
W ro!m 1912 dochód kasy w:vno~
dla PreDumeratorów naszych, kt.óre eił 6,162 rb. a~ kop.
(b)
tJdbQdzio się w teatrze Popularnym

+

f rzeDstawienia Dla naszych
prenumeratorów• .
dzi i,

we

środę

i"9

lutegoł

•rbrnliśmy wspaniał~ s.ztuk12 znakomitego naszego dramaturga St. Przy~yszewsklego w 8 aktach, p. t.

Kronika.
(f) U gazownię miej& 'łl·

rym urządzono biura IS cyrkułu po1i cyi uego; policja u7.nała gmac11 za
odpowiedni i przyięla.
Przy ul. Rokk1ńskiej N2 17, 3·
piętrowego dtimu Lejzora Bleimnna;
Jrnmisja, znalazłszy w niektórvch
miesz1rnniach na parterze i na I piętrze wiJgoć, zobowiązała właściciela
do na.tj·chmiastowego o~uszenia, nadto do przed.dtawienui anal1r.y wody
studzieunei.
Za wprowadzenie lokatorów do
mie~zkań przod oględzinami komisji,
postano" iuno pociągnąć właściciela
llle1mana do odpowiedzialności są·
doweJ.
~ (r) rJowe składy mono•
polowe. Zarz 4 d akcyzy poszuku7e
lol<alów na sklepy monopolowe przy
ulicach: La.giewnickiej - w pobliżu
placu KQścielnego; Wolborskie) lub .
Franciszkań::ikiej pomi~dzy Północnt\ i Aleksnndryjską; w okolicach
Nowo-Zarzewskiej - w mieście lub
na przetlmieściu Chojny; we wsi Kurolew; 'Ila Sredniej w pobliżu Targo·
wei; na Wysokiej lub Wodnej - pom1Qdzy Nawrot i Przejazdem; na szosrn .Rokicińskiej w okolicach Widze·
ł
wa; na Wólczańskiej lub D ugiej pomiędzy Benedykta i Anny.
·- (f) Z klubu rzemieślni·
czeGO• w sobotę, dnia 22 b. _ru., 0
godz. 8 wieczorem, w lokalu własnym
l u J
k' 1..r!
db d
_przy u · \, ó czańs lej J'lll 23 • 0 Q zie
się dalszy ciąg ogólnego zebrania
członków klubu rzemieślniczego..
Porządek dzienny obejmu;e: wybory zarządu, oraz komisji rewiz,vj'..
uej, preliminarz budżetu na l'OK 1913,
kasa ubezpieczeń, biuro pośre<lnic·
twa pracy, zapomogi dla niezamożnych członków i różne wnioski.
Na zebranie mogą wejść tylko
członkowie, zaopatrzeni w karty
członkowskie na rok 1913•

- Administrac1a farb :r.i ,i G. R
Wolm ana, przy ulicy Piotrkowskiej
M 256, zawjadomiła swych robotnikói,r, w liczbie 111, it roboty w fa.
bt•Jce nadal prowadzone będą, tylko
1irzez 6 dni w tygodniu.

-

(.) Przedsta

młodzieźy.

·_,nie dla

'l'ow. „ Wiedza" urzą
dza jutro, we czwartek, w teatrze
„Moderne" przy ul. Krótkiej, przedstawienie dla młodzieży z objaśnieniem
olirazow
treści
naukowej. Początek o godz. 4 po połuduiu.
Ceny mieJso dla młodzieży 6 i 10
kop. dla dorosłych 20 kop.
- (?) ... traż ogniowa w fabry•
ce. Admlr11strac1a fabryki Adama
0:.'!era zwróciła się do władz odnoś·
n,yc:h z prośbą o pozwolenie zorgani·
zowania przy fabryce stałej straty
ogniowej, złożonej z 4 toporników.

=

Wypadki.
aeze dzieci.

(f)

Jakie

pomysły prz~·c!iotlzą do młodych
główek na.szych milusinskich niech
zobrazuie poniżej opisany wypadek:
. Synek zam.ożnych państwa. K. 15

·
1etni· Stas10

h

ł

·

polrnc a „płom1en.aie•
18 letnią Zosi~ R. córk~ rówńiet dobrze s~rtuowanych rodziców. Młodzi
kochankowie przeżywali ist'ne ~,'piekło
•
tortu1·", nie mogt\C się połączyć .do·
zgonnym węzłem małżeńskin1•, at
wreszcie opracowali wspólny plan ucieczki i przed kilku dniami zniknQli
z domów rodziciclskieh.
Ztuartwieni
rodzice
poczynili
wszystlrn by odnaleźć swe dzieci,
lecz całidem bez skutku. Przed trzema dniami państwo K. i
otrzymali
li.st3 , w których w pierwszym .sza.1ka żó tej maski" żąda za wydanie
porwanego syna 1000 rubli, w drugim

donosiliśmy,
guuerna101·
piotrkowski za~ądał ·od magistratu m.
Lodzi, aby zerwał kontrakt z dz1erża wcami gazowni miejskiej.
Przyczyn te1 decyzji szukać naBUety, za okazaniem kwitu z opłaconet prenumeraty, nabywać mo~· le:ty w konieczności wylJUdowania
drugiej gazowni, gdyż .j edna nie wyna w administracji pismn. naszego.
starcza już na potrzeby wielkiego
Szatnia i prograllly bezpłatnie.
miast11. Oddanie zaś drugiej gazowni w inne ręce niż pierwszej sprowa_ dziłoby wiele niedogodnosci, których,
unil{a się, oddaiąc obie gazownie jednemu konsorc1um.
zaś takiej samej sumy za wydanie
Z tego też powodu w niedługim
córki. Pieniądze należy wysłać poczasie ogłol'zony zostanie konkurs na
ste-restante do Warszawy na główną
- (f) owy szpital. W nle- pocztę pod lit. „S. Z. M. - 1000• w
dzierżdwę obu gazowni rnie.Jskich istMajstrowie tkacc••
długim czasie wejdzie znowu pod listach re1rnmendowanych.
IlleJące) i przyszłej. Utrzymasit~ ten
Rodzice dzieci wysłali Usty pod
Onegdaj, lokalu· Klubu rzemieśl- kto miastu da najwyższ~ i naJdogod- ourady magistratu sprawa budowy
nowego szpitala dla chorych zakat- wskazanym adresem, rze<,:z prosta
niczego przy ul. Wókznńskiej M 2a, nieJszą otertę.
odLyło się zebranie ogóJne nadzwyDo konkursu, jak słyszeliśmy, nych, przy szosie Karole\\ skiej, ouok bez pieniPodzy, i rozpocz~to obserwa·
czajne członków żydowskiego Stow. prócz konsorcjum posiadającego sta- plantu kolei kaliskiej. Komisja, któ- cjQ. wczoraj rano oczekujący rodzima,;strów przcn1ysłu włóJrnistego.
r& gazowrnę i noweg(I, które si~ u- ra swego czasu jeździła za granic~ ce „aresztowali" zg!nsza)ącycb si~ po
Zgromadzenie zagaił p. Kutner. tworzylo z zamiarem eksploatowania dla zwrndzcnia tamtejszych urządzeń odbiór „szajkę liandycką". Były to
Na l'rzewodniczącego i)oproszouo p. nowe1, stanąć zamierzają i kapitali- no\\ oczesnych w domach zdrowia i ich dziec\.
której polecono opracować szczegóły
Mlodym kochankom, którzy wy.
Ettmgera, asesorami b~ 11 pp. Kogut ści zagra11icz11i.
i Go1dwa1·g, sekreturzPm był p. \.\ eiss.
Bez względu na to jaki będzie lmdowy nowego szpitala, prace bWO· jeżdżaJąc z domu mieli razem 11 rb.
Przyczynę zwoła11ia zebrania nad- rezuJtat konkursu miasto i ouywateJe Je ma już na ukończenlu i w tych 60 kop. z zaoszczQdzonych datków
rodzici~ls ich, trzeba było pieniędzy
zwyc:za,nego referował p. Żelecl.ow- zyskajlł na tern, gdyż z chwilą po· dniach złoży Je magistratowi.
= · (f) Z kolejek podjazdo· na pódróż po świecie i za porr..ocą
ski. CzWnh'.owie Stow. su1rali sH~ o wstania nowe) gazowni, gaz będzie
Jirzy3mowa11ie ich do cechu majstrów palił się jaśniej, b~dzie zadawulał wych. Za.rząd kolejek pod1azdo- mistyfikacji pragnęli wydobyć je od
tkacmch, lecz ci nie chcą si~ na to potrzeby wszyst.klch, a przytem bę wych nosi się z zamiarem powiQk- rodziców.
Nit,bezpieczn0i „szajkę żółtej mazgodzić. Czyniono wszystko, by po- dzie znaczrne tłt11szy, co umotliwi szeuja liczby przystanków na linji
Jubowuie aojść do
porozumienia; szersze niż dotychczas zastosowanie Łódź-Zgierz, wobec tego, że wdłuż ski"· przewiez10no „pod silnym ne.dtej drogi porozsiadały si~ Hczue zorem" wczoraj jeszcze do Łodzi i
wreszcie zwołano wczoraJsze nadzwy- go w wielu kierunJrnch.
czaJne zebranie.
_ (?) Okólnik szkolny. Nau- letniska, a wielu pracowników Lodzi „osndzono" w domach rodzicielskich,
Zgromad.zenł, · po rozpatrzeniu - ezycielki i nauczyciele sz_kól począt i ig1erza pobudowało liczne domy gdzie od po\\iednie argumenty maj!\
wypłoszyć meletnim „bandytom• fan·
) wszecbstronnem omówieniu sprawy, kowych w Lodzi, otrzymali okólnilc miedzknlne.
Poniewd
jednak
zatwierdzenie
tastyczne
'pomysły.
przyjęli rezolucję następuj.1cą: .Po- naczelnika lódzldei dyrekcji sz.kol(o) Aresztowanie zło
lecić zarządowJ, aby zwrócił su~ do nej za n-rem 27,975. Okólnik ten zmiany stref na linji, a temsamem i
gubernatora z prośb& o nakazqnie brzmi, jak następuje: „Ze względu na cen biletów za przejechanie odpo- dziel. Wczora7 około godz. 2 po
łodz.ldemu cechowi maistrów tkac- nader nizką cen~ ka1etów, posiada- wiednieJ strefy zależne jef:lt od mini- poJudiliU agenci wydziału śledczego,
kich dopnąy,~znt. czł'".nków btow. maj- nych przez sklacty dyrekcji (za taką sterj_um, wi_ęc w spra\\: i~ tei zarząd przechodząc ul. Aleksandrowską, na
strów przAm:słu włóknif$tego do eg- cenę Jrnjetów w sprzeda~y oddzielnej kole1elr wyiednać musi Jego zezwole- ro~u ul. Fajfra zauważyli czterech
iaminów na stopień waistra cecho- dostać rne można), proponuje \\szy 8 t- lenie. Nie od rzeczy \\ obec tych pro- . młodyc.ll ludzi, którzy, na ich widok,
wego".
kim nauczycielkom i nauczycielom, jektów będzie wspomnieć o projek- rzucili się do ucieczki. Puszczono
11
Dalsz~ r.zQ.;ć v hr&.nia wyp'lłniły pod ich odpowiedzialnością osobistą, cie P?dniesi_onym p~z~z pow~ż_ną gru- się za nimi w pogoó i wszystkich
obrady nad pro!eUem p. .K.'.>guta brać kaiety tylko w składach dyrek- pę m1e„szka~ców 11'.!eJScowos~t „Lun- zatrzymano. W wydziale śledczy~
asekurar,ii człou.lrów na w,rpa1łt~Jr Cli. Co zaś sję tyczy kajetów, naby- guwlm zamieszkałe) przeważme przez okazało się, że S(\ to złodzieje recy·
braJrn prncy. Projekt t.en jest t>ardzo wanycb przez rodziców uczniów, na- urzędnil{ÓW robotników i uczniów dywisci: Roman Łukomski 22 lat,
~ieJrnwy, uparty na systemach p-ioso- leży ·tądaó, aby były one zupełnie jeżdżących codziennio do Lodzi lub Stanisław Podębski, 17 lat i dezerter
· wanych w angielskich związlrnch robot-- taldeo-o wzoru, J"ak łrnJ'ety ze składów Zgierza i z powrotem, aby przysta- wojskowy Adolf Frajgang 22 lat. Od
nek znajdujący się dość daJeko od aresztowanych odebrano łom żelazny
niczt·ch.
!">
"
dyrekcji.
Za kaMy, znaleziony w „Langówki", za Juljanowem przenieM i kill<1rnaś~10 wytrychów.
Każdy członek mote się a~cJrn- ~ikole, kaiet innego wzol'U, bQdą oddo Langówki, lub tet ev.eutualnie
Aresztvwano również Walentego
rować do sumy 1 i pół raza Y'iękra,,ef powiedzial ni nauczyciele".
od jego pens1i tygoduioweJ W razie
-' (f) WyboP~ na giełdzie. przesunąć ku niej bliżej. Dia wszyst- Knrskiego. 89 lat, poszukiwanego
utraty posady, w ciągu l8t trzec.b, W uzupelnieniu podanej przez nas kich mieszkańców tsgo ~kr~gu było- przez qrizie~o pr,koiu 9 rewiru m.
Louzi jlłn:O 05karzn11ego o kradziet.
członek otrzymuje en tydzień 41> proc. listy w'-·branyrh, na ostatni.em zgro· by to znacznem udogodrnemem.
~?~nocześnie prujektodawcr owi
' (b) Ucieczka żołnierza.
su1uy nsekurucyjnej.
"
Aby wieć prawo do ~sekuucji, ma~zeniu członków łódzkiego komi- rzucili rnną myśl: utworzeme b1le~ów Wczoraj, o ~odz. 7 rano z koszar
członek ruusi naleteć do Sto~ązy. mitetu gieldowego, przedstawicieli do miesięcznych do Radogoszcza, i:o ob- przy ul. Za1rn,tnej uciekł młody toł·
szenia 6 miesi~cy. ·Na rzecz asekura- urzędów podatkowych zaznaczamy, niżyło by tym, którzy jeżdżą stale, nierz, J arosinski; 22 lat. Według zda·
eji wpłaca on do kasy 2 proc. sumy te do urzędu podatkowego I rewiru .kosr.ta prze7aldu. Warto, by wobec nis policji J. przebt·ał się w ubranie
asekuracyjnej, · Stowarzyszenie zaś m. Lodzi wybrano ponl'Jwnie p. Jana proje.iitowauych zmian. znrz11d .kole- cywilne i udał się na stncję kaliską,
1 pruc.
Wendego, zaś do urzt:du podatkowe- jek podjazdowych \\Zit\ł po~ uwagę skąd wyiechał za gramcę.
.
Nad projektem tym trwały dłu- go I V rewiru m. Lodzi jako członka projekty powyższe osoh_zamtereso(o)
pracown1cy.gie i mieJscami bardzo jałowe dys- obrano p. Józefa Rosenblata i jako wanych.
Z zakładu fryzjerskiego, Wincentego
.kus1e. wreszcie projekt w zasadzie zastępcę p. Adolfa Karo ffa.
(r) O rewizję w hotelu. Rosi(tsldego, JJrzy ulicy Rzgowskiej
przyjqto i wybrano komisję z 11 osób,
- {f) Oględziny komisji. - Podana przez niektóre pisma .tutej- J 12 78, skradiiono biżuterję, wartości
pp. ljrnudego, Waltera, Bornsteina, W tych dniach komisja techniczno- sze wiadomość o dokoria.nej jakoby około óO rub. Poniewnż wszelkie
Stiegolda, Goldberga, Ettinga, War- sanitarna, pod przewodnictwem wice· rewizji w hotelu „Bristol" i rzeko- dano docuodzenia lJOlicyjnego wykamnu11, Weinstoc.ka, Koguta, Mitnera prezydenta, p. Andrejewa, dokonała mem aresztowaniu nicreg<>strowanych zały, to krt1dzie~ t~ mógł popełnić
l Mokrskiego.
oględzin
następujących
nierucho- prostytutek jest z gruntu fałszywą. suujekt fryz_jc..rsld, Z. A., 20 iąt, _ ara.
RewizJa minia miejsce w zupełnie sztowano go i odstawiono do wydziaKomisja opracuje szczegółowo mości:
łu śl e dczego.
paragrafy ustawy projektowanej .lcaW 8-plętrowym domu Rudolfa inuym 11otelu.
= (o) Z fabryk. Admlnistra·
- Józef Lip~ki, 7.nm1cszkaly 11rz3
sy asekuracji i przedstuwi jl\ · do za· Junga przy ul. Długie) M 143, przytwierdzenia zwołanemu wówczas ogól- .ięto tylko sklP-py parterowe, miesz- cja fabryki •. R. Lipszyc", przy ulicy ulicy J..'1otrko.,.skrn1 M 64, dał wczonemu zebrani11.
knń zaś na górnych piętrach, jako OlgiJ'1~ldtii .'<2 tl, zawiRdomiła S\\ych raj ~ubjel<tow1 swemu Sz. S. na wy·
W zakończeniu obrad zebrani nie wykończonych, komisja nie prz,v- robotników, że z d11iem 12 marca r. kup weksli MO tubli.
b., roboty w fabryce µrowatlzone b<i·
·S. wek:sli nie '~'ykupił 1 1 piewyruzili protoflt przeciw ty dom, pod· jęła.
pisanym na odezwie w sprawie zaDomu 8-piętrowego Jana Szolcu, dl\ przez 8 dni w tsgodniu, nie ja.k Di-:dzmi wyjechał z LodzL
Rozesł&.oo za nim listy sto~cze.
targu polsko·tydowskiego.
(f.)
przy ul. \V id7:ewskiej Ne 186, w kt 1'.l- da w niej przez 6 dni
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Zawiadomienie o lat 16. P. uległ okaleczeniu twarzy i zrąb domu, a dach na nim, oraz stoTutejsza policja otriy- pleców.
doła napełniona zbożem i paszą i omała zawiadomienie z Moskwy, it w
Zamiea·scowa. bora, stały. się pastwą płomieni. ·
tych dniach dokonano tam niezwykle
Spalone budynki ubeżpieczone
śmiałego rozbicia ogniotrwałej kas;r
= (x) Pomoc dla robotni• były na sumę 880 rb.
w kantorze towarzystwa wydawm- k6w zgikerł skhichd • <;>negzda), w
Straty wynoszą około 1,000 rb.
Chocla~ w ostatnich ozasaoh doczego I. D. Sytina. Zdobycz
zło- gmac 1iu sz o Y an 1owe} w gierzu,
szło do niebywalego zezwierzęcenia
dziei stanowiło 20 tysięcy rubli w pod przewodnictwem d-ra Hessn~ra,
obyoza.jów, ohocia~ nerwy nasze są
gotowiźnie i
papierach procento- odbyło si~ trzecie posiedzenie komidostatecznie stępione, jednak~e wywych.
tetu niesienia pomocy robotnikom,
kryta niedawno zbrodnia, o której
= (1) Smierć pod kołami którzy wskutek kryzysu przemysłoa poniżei, zmusi do wzdrygni~cia najtramwaju. Wczoraj o godz. 7 i wego, pozostali bez środków
do
--twardszego człowieka.
.
pół wiecz. zdarzył siQ wypadek tram- tycia.
Teatr Polski.
W połowie grudnia. z. r. we wsi
wa1owy, którego ofiarf\ padło ~ycle
Na Sosiedzeniu tem stwierdzono,
Połowkina, tambowskiej gub., stawroludzkie.
. it dotyc czas zebrano na rzecz roz kancelarji teatru komunikują polskiego powiatu zginął włościanin
z bramy dornu nr. 117 przy ul. botników rozbawionych . pracy soo nam:
Dymitr Oputin. Zona J.ego :PraskoPiotrkowskiej wyjeżdżał wóz paro- . r~. Suma ta utworzyła się przewa~Dziś zawieszone widowisko.
wia Oputrn dała znać do policjj, te
konny powo~ony przez 60 letniego nie ze składek tabr_yl<anM.w, ro_botmJutro „Dzwon zatopiony" baś·ń mąż .)oj wyszedł z domu zabrawszy
Andrzeja Małolepszego.
w chwHl ków, oraz urzędników l . maJstr.ów dramatyczna G. Hauptmana.
ze sobą sto rubh i nie wrócił.
gdy wóz zajął szerokość uficy i skr~- fabrycznych. .Na pods~aw1e . taln~h
W piątek „Kiejstut" po raz piąty.
Ogólnie przypuszczano, te Opucał ku Nowemu Rynkowi nadjechał wym~ó.w dot~chczasow~J swe1 dz1aW sobotę po raz pierwszy uka~ą tin został okradziony, ,i zabity. Nie.z przeciwnej strony tramwaj nr. ~' łalnosc1 komitetu s4dz1, że_ w przy- się „Losy Europy", burleslrn w 3 dawpo jeden .z mieszkańców, wracaprowadzony przez maszynistQ Kazi- s~łośoi skta~ki. dla robotmków. wy- aktach Brunona Winawera, która zy- jąc do domu . zauwa~ył, że pies jego
mierza Pietrzyńskiego. Zderzt1nle by- mosą prze~1ęt:i1e 60~ rb. tygodmO~'O. skała w Warszawie nadzwyczajne po- zeszedł z drogi, jakiś czas węszył,
ło tak silne, te wóz został rozbity w Suma ta. ~1ew1elk~, .JednakM kof!11tet wodzenie aktualnością, dowcipem i aż w końcu wygrzebał z pod śniegu
kawałki, a siedZDtCY obok wotnicy ma nadz1e1ę, ~e l ~r~y takie~ srod- tywością akcji. Obsad~ sztuki two- rękQ ludzką. :Włościanin rękę oddał
syn jego, odrzucony daleko w bo~. ~ach, choć z trudnoscH\, będz1_e mógł rzą najlepsze siły teatru Polskiego. do · policji. Siostra zmarłego Oputina
'Gorszy Jeszcze los spotkał wotnic~: Jednak sprostać swe~u zacta.n1u.
Reżyseruje p. Janusz Orliński.
poznała ręk~ brata.
nieszcz~śliwy znalazł . sl~ na ezynaeh
.Celem
uzyskama _zasiłku dln
Sobotnie przedstawienie popołuPadło podejrzenie, 2& Oputine
pomi~dz;r tramwajem a IZCZl\tkami 1wo1oh tundueiów, .komitet postano· clniowe wypełni ,.,Kiejstut• Asnyka. ·
.zabiła żona, więc ,zaaresztowano je,.
swego wozu, podczas gdy tramwaj wił zwrócić' si~ do zgiers~iego 'l'ow.
--Po jak1ms czasie Oputina przy.
posuwał si~ wciąż naprzód Małolep~ kredytowego, oraz do miei.s~owych ·
Teatr Popularny.
znała się, ~e popełniła morderstwo ł
szy, widząc grożj\ce mu niebezpie- Tow. pozyczkow~-nsz~z~dnosCiowych
z
„
•
opowiedzinła, że spoiła m~ża, ułoży„
czeństwo .krzyknął stra~zliwie. Krzyk z pr~śoą o udz1eleme na rzecz ro. kancelarJ1 teatru komunikuj~ ła go do snu, a potem zagot'o\\•ała
ten oprzytomnił maszynist~, .który ~otników pozostających _be~ pracy, nam.
..
.
- wody · i . wrzątek wylała na śpląoe
zatrzymał wagon, niestety, zapóźno. Jednorazowych. zapomóg p1eni~źnych.
:-- pzis, w ~.rod~, o~az we ozwa.r· go. Potem uderzyła go kilka ·razy
Gdy przybyło zawezwane nie- W dalszy~ cJągu obr~~ prZYJfJto do tek 1 piątek gtosna 1 .naJnowsz~ sztu- siekier8' w piersi a ~auwa~:vwszy 'ż
zwłocznie Pogotowie niesicz~śliwy ~i.adomośc1, i~ Tow..sp1ew~cze „Lu- ka St. Przybyszewskiego "To piel"·
mąż nie ~yje, wyniosła go ·do si~ni
jut nie tył. Zwłoki przewieziono do tma" przyrz~kło . kom1tet?w1 dochód
. yY .sobotę, po południu J!O cenach zakopała.
trupiarni przy szpitalu Czerwonego z 1ednego widowiska. teatralnego.
naJni~szych "Zonaty kawa~er · .
Na drngi dzień oputina wykopa~
Krzy:ta.
Do zbierania skladek wśród ob:r. Pe.łne próby _odby~a}ą su~ co- ła. trupa męża, odrąbała mtt głOWfl,
Syn Małolepszego odniósł dotkli- wateli, ~p~ócz l~s. Stefańskiego, p~- dz~e!lme z arcJ:dziełn . literatury pol- l"flCe 1 nogi, które porąbała n drob1
.we okaleczenia całego ciała; udzie- s~ora Serm1~go i przei;iy~łowca Ei- . skJeJ St. ~;rsplańsklego "Wesele. w ne kawałki, ~eb;y wygodniej było
lił mu pierwsze1 pomocy lekarz Pogo- grn~a, kom1.tet z_apros1ł Jeszcze: ks. trzech częsciach, z nowa, w ys.trrn ą.
włożyć do worka, " wnętrzności wy.towia.
Kwiatkows1nego l p. R. Jungto, po--j~ła i wywiozła z nawozem na pole.Wdrotone przez policj~ docho- wierzając_ im inl~asowanie składek od
Koncert warsz. orkiestry
Kadłub męża wrzuciła do przer~bl~
dzenie stwierdzi niezawodnie z czyjej obywateli . ~a~1eszkałych przy ul.
filharmonicznej.
21na1duja,cego sil) w pobli~u.
~ winy nastąpił wypadek.
Strykow~krnJ 1 Błotne], oraz pp. B.
Warszawska. orkiestra ftlharmoNastępnego dnia Oputina zauwa= (o) Bandyci w pułapce. Er.nsta 1 A._. Be~tona, l~tórzy. będą niczna przybyw11. z koncertem do Lo- ~yła, ~e jej świnie przyniosły n3 poWczoraj około godz. Ci po południu zbrnrać składki. ':""ró.d o?ywat~J1 pół- dzi w czwartek 27 b. m.
dwórze wnętrzności męża, które ona
na. ul. Milionowej, do przechodzącej nocno-~schodpJeJ dzielm?Y, nuasta.
Gościna dru~yny dyrektora Birn- wyrzuciła na. pole Z na~ozem,.:_wó~
Heleny Bl\dkiewicz, nauczycielki fa- .. Z liczby 312 robotm~rnw Z3:kwa- ba.urna zapowiada się tym razem ozas zebra.ła Je i wrz~c1ła ~o. chlew1bryki Sze/blera, podeszło trzeeh lu- hfikowanych . do zapomog w pi er~- bardzo ciekawie. W wykonaniu bo- . ka, d~ którego wpędziła śt.~m1e i t~z;y
dzi uzbrojonych w rewolwery, któ- szym tygod~JU, otrzyma wsp.ar~i.a ga.tego i urozmaiconego programu mała Je tam przez trzy dm. ~wm1e
rzy zażqdali oddania im pieniędzy.- 281 • z ogólne,J sumy 425 .rb. Kvrnllft- wetmie udział najznakomitszy: • dziś Z)adły ze ~zczętem wnętrzno~c1 sweB. oddała im portmonetk~ z 2 rb.
ka?ję po~ostałych robotmków zostały pjanista francuski, prot'esor konser- go •irłaścimela. .
Zawiadomiona o tern policja 5 umewatmone.
watorjum paryskiego, Alfred Cortot,
Chodzą w~rsJe, ~e Oputłna, b~eyrkułu, wszczęła natychmiastowe
Wypłaty za~omóg odbywać się który, między innemi, odegra z tow. tląc pann~, mrnszkała w Ba.ku, . po
poszukiwania i w dwie godziny po bę?-ł\ sta~e w rody każdego tygo- orkiestry koncert fortepjanowy Saent- tem przyJec~ała: ze swym kochankiem
l'abunku, na ul. 'Przędzalnianej, obok dma. J?ziś ro~poczęto. wypłat~ ~apo- Saensa
bogatym orm1anmem, którego okradła
domu M 95, aresztowano dwucb po- móg ~ierwsze7 grupie . robotmków.
wielki talent tego artysty zyskał i zabił~, zatarłszy wszystkie ślady
dejrzanych ludzi. Przy jednym z a- R~botmcy z obwodó~ 9 . 1 lO, oraz z mu w całym szeregu stolic cywilizo- zbrodnt. .
.
resztowanych znaleziono: pistolet na- 1 1 2 (~rzybyłów), wmm. zwracać si~ wanego świata rozgłos i imię pierw"! e~s}e t~ potw1.erdza . fitkt, te
bity śrutem i kind~ał, a P.rzy dru- po odb16~. przyznanych .1m zapomogi szorzędnego wirtuoza. Ostatnio, na O.put1!1eJ rodzice byh ludzi bar~zo
gim: rewolwer małego ·kalibru, 6 na- do a~t~k1 p. ~udobor~luego przy ul. koncertach w Berlinie, Oortot zdobył b1edn~ l wyszła za. IDl\t za Oputrna,
boi, śrut i nół składany.
~ługrnJ. Jak SH~ okazu1e, rola pom??.- miano „niezwykłego zjawiska na hą- człowieka bardz biedne.go, a wk~ótOdprowadzeni do cyrkułu, nie- m~ów obwo~owych, którzy kwa~ifl- ryzoncie artystycznym,
wirtuoza- ce pot~m o~azało. s1~ że ma__ wielznajomi nazwab sifJ Józefem Kac- kUH\ robotmków do . za.pom~g, .Jest poety, który natchnioną grą swoją ki kapitał i wielką ilośćbiżute~Jt. .
prowiczem, 17 lat i Bolesławem Iz- aroyprzykra. Oto zna7du7ą om wiele porywa i oczarowuje audytorjum".
debskim, 16 lat.
rodzm ~obotniczych pogrążonych w
Bilety - w składzie instr.. muKacprowicz i Izdebski, zeznali, straszne.J. nędz~.. a Jednak, mu~zą zycznych Frydberga i Koca, Piotr:t.e napadu na B dokonali w towarzy- tych meszczęsllwych
pozosta~1ać kowska 90.
stwie, znanego im tylko z imienia własnemu losowi, po~ie~a~ komitet
• Józef•.
powołany zost~ł do mesiema P0 !11ocy Teatr Polaki w Warszawie.
'
.,rrowarzysza• tego aresztowano .przedewszys~~1em tym robotntkom,
w mieszkaniu znanej złodziejki Kwiat- którzy utrac1h zarobek wskutek kryPo dzisiejszem przedstawieniu
(Tel." Ag. Pet):
kowskiej, przy ul. Emilji .M 44 . Jest zysu. przem~słowego. Gdyby nawet ;,Irydjon" na pewien czas schodzi z
to niejaki J ó~ef Robriski, 19 lat bez komitet. us1!ow&:ł r.ozszer~y~ zakr~s repertuaru teatru Polskiego w War- Zatarg r'umuńsko·bułga~ski.
określonego za Jęcia.
swe1 op1ekuncze1 działalnosc1,. to ~Je szawie, ustępująo miejsca najnowszej
PETERSBURG, 18 lutego (Urzę
w
d
tk
pozwolą mu na to szczupłe I z me- komedji 4-aktowej Adolfa Nowaczyń
dowo ).--Petersburska agencja telegra- (o)
yro na ma a. -:- małym trudem zdobywane fundusze.
p. t. „Nowe Ateny".
ficzna informuje się u źródeł wiaroWczora1 ,około godz. l p~ .Po.łudnm
o takich opuszczonych nędza skiegq,
Jutro,
w piątek, sobotę i niedzie- godnych, że , ogólne położenie polipr~e~h.odząc~ pr~ez las m101sk1 ~Za: rzach powinnoby pomyśleć miejscolę, "Nowe Ateny".
tyczne, w związku z rokowaniami
g~_Jnlk _za u\\ ażyłl w krzakach. zwłoki we Tow. dobroczynności.
bułgarsko-rumuńskiemi, nie daje pod„
k1l~udmowego ~oworodka płci męs= (b) Upadłość. Wyrokiem
staw do pesymistycznego usposobie~JeJ: Pocho~a~1em zwło~ fi:OWOro~- sądu okręgowego piotrkowskiego onia pewnej części prasy.
ga .1 _odnalezieniem matki za}ęła Sl~ głoszono upadłość właścicielowi nieRokowania między gabinetami sopohcJa.
ruchomości przy ul. Łęczyckiej nr.
YllJ
fijskim i bukareszteńskim nie zostały
(o) Znaczna kradzież. 28, w Zgierzu, oraz właścicielowi
zerwane, lecz nawet i w tym wypadWczoraj w nocy, niewiadomi złodzie- piekarni i skle:pu Wilhelma.
Otrzymaliśmy następującą odezwę ku, gdyby bezpośrednie rokowania
je, przebiwszy otwór w podłodze I
- (b) z Piotrkowa. Jutro, w
nie doprowadziły do zupełnego poropiętra nadbudówki domu nr. 2 przy zarządzie gubernjalnym piotrkowskim, z prośbą o wydrukowanie.
„Uwatając za potBsdane dążenie zumienia, obydwa rządy mają zupeł
ul. PółnocneJ, dostali się do sklepu pod prz~wodnictwem guberoatora
manufakturowego
Arona Szterna, Jaczewskiego, odbędzie siQ posiedze- do przywrócenia normalnych warun- ną możność powierzyć rozstrzygnię
s.kąd zabrali różne towary, wartośoi nie komisji do spraw drobnego .kre- ków w stosunkach polsko-żydow cie sporu wjelkim mocarstwom.
Istnieją podstaw:y do przypusz1,000 rb. Oprócz tego złodzie,je, roz- dytu, na którem
między innemi, skich, tydzi-wyborcy do IV Dumy
czeń,
że w Bułgarji i Rumunji zdają
!n.
Łodzi
ezują
się
w
obowiązku
ebiwszy biurko, zabrali z niego gG- omawjane b~dą ustawy niektórych
iówką 300 rb.
kas pożyczkowo - oszczędnościowych nergicznie zaprotestować przeciw po- sobie sprawę z powatnej odpowie(p) Samob6jstwo.
Prży żydowskich w gubernji piorkowskieJ. sądzeniu jakieikolwiek bądź części dzialnośei , jaka przypadłaby w u„
- (b) Fałszywa pogłosk • żydowsJdego społeczeństwa o wrogje dziale tej stroLie, która nie wyczerul. Pasaż Szulca M 11 w celu samohó1czym napił się spirytusu dcnatu- Podana przez niektóre pismłl wiado- uczucia dla polaków, co ujawniło się pawszy \r:~kazanych środków pokojo·
towanego szewc Konstanty Sitach mość, Jakoby inspektor do spraw w odezwie szczupłego grona osób, wych dla rozstrzygnięcia · nieporozulat 33.
drobnego kredytu, p. Krest}anow, zamieszczonei w pismach miejsco- mień,. chwyciłaby si~ siły.
Wresz.cie, wszvstkie wielkie moW stanie gro:tnym Pogotowie od- opuszcza swe stanowisko, jest fał wych. Oburzający zaś czyn tyoh ~y
dów, którzy ową odezwę podpisali, carstwa jednakowo dątą do skierowiozło go do szpitala Czr,rwonego szywą.
Krzyża.
P. Krest1r.now pozostaje nadal na zasługuje na publiczne napiętnowa wania rozstr~ygnięcia l wostji w spo·
nie, gdyż, wprowadzając w błąd spo- só'b ~okojowy, zgodnte starając sica
(p) Przejechania.
Przy swem stanowisku.
ul. Rzgowskiej M g1 praiez wó~ ~ostał .
(x) Po:i:ar w okolicy. 0- łecieństwo polskie, jednocześnie chcą zapob1edz możliwości stl\.rcia.
swoją
polskość
Zgodność PO!a1ądów.
przeie~hany Włady!ław Miłek, iyn negdaj, we wsi Emilia, gm. Luć oni manifestować
robo.tn1ka, l~t Hł: Chłopiec uligł zła~ miirz, w zagrodzie Jana HenJda, z kos:1;tem. ogółv: ~yd ów".
WIEDR..'J°, 18 lutezv. -~ Według
mamu lewe1 nogi.
.
niewiadomej pr2yczyny, wynikł poZyhi..wy'boroy ® IY lhrwy.
\U'lt}dowych doniesień, ... na naradach
- Przy ~L Plotrkowskiel ~ 7~ tar, .który niebawem rozsi0r2ył się
ministrQw austrjackich i wę~erskJoh
lioro~a przeJechała. Józefa Polasza, na ~ zagrodę. Uratowano tyllrn
w dniu IG i w b. m...,
ś l
eh',

=

Xobieła zwierzę.·

(o)

kradzie:ły.

ze sceny i estradv.

1
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Dzienniki angielskie stwierdzają,
zbrojenia niemieckie muszą napaglądów.
wać Francj~ poważnym niepokojem
Wrzenie w Japonji.
wobec czego sytuacja jest groźniej
TOKJO, 18 lutego. Konstytucjo- szą nit się napozór wydaje.
naliśc1 domagają si~ utworzenia gabinetu partyjnego, robiąc wyjątek
tylko dla ministrów WOJDY i mary- Telegramy południowe.
Renta.
Darki.
KIOTO, 18 lutego. DwudziestoWIEDEN, 19 lutego (wł.).-W
tysięczny tłum zdemolował lokale
piątek zbierze si~ wspólna narada
redakcyjne pism,· popierających Katministrów, której zadaniem b~dzie
sur~; usiłował zburzyć domy posłów,
którzy przeszli do stronnictwa Kat- wyt>zukanie środków na pokrycie wysury i zniszczył kilkanaście budek datków wojeonych. Obiegaj ą pogłopolicyjnych. Rannych i poszwanko- ski, iż rząd zamierza wypuścić emiwanyc.h naliczono 90 osób.
sj~ cztero i półprocentowej renty
państwowej, która b~dzie puszczona
w obieg w Holandji, lielgJi, Ameryce
własne.
i w Austro-W ~grzech. W Parytu i
Londynie odmówiono przyj~cia tej
„t.ow. Kur. Lódzki."
renty, a Niemcy nie mogą być brane
Telegramy z nocy.
w rachub~ dla braku gotówki.

sprawom polityczno- ekonomicznym,
ustalona została zupełna zgodność po-

że

Telegr.
o

azpiegoatwo.

L Wów, 18 lutego, {wł). W spra·Wie aresztowania 0 szpiegostwo Romańczuka stwierdzono, te pomagał
mu w tem tołnierz; pozatem ze skontlskowanych papierów dowiedziano
się, te skradł on ze starostwa w Rocha.tynie jeden z tajnych i b. ważnych planów. W związku z tą spraw" aresztowano kilkanaście osób.

Ultimatum Rumunji.
KOLONIA, 18 lutego (wł.).-Półarzędowa .Koelnische Ztg." donosi,
te w najbliższym czasie rząd rumuńBułgarji ultimatum ze
ściśle określonym terminem odpowłedzi na żądania rumuńskie. O ile
rząd bułgar.ski nie dałby odpowiedzi

sld przeszle

do oznaczonego w ultimatum terminu,
~ówczas rozpoczęła by się akcja woJen~a: wojska rumuńskie zajmą terytor1~ do których Rumunja rości pretensJe.

W sprawie podatków.
WIEDEN, 17 lutego. (wł.) - Dotychczasowe rokowania w sprawie
l'eformy podatkowej nie doprowadziły do żadnego rezultatu; polacy
twierdzą, że rozdział jest niekorzystny dla Galicji i żądają zniesienia
przyoolejów niemieckich.

Zbroienia we Francji.

PARYZ, 17 lutego. (wł.) - Dzleiejsza prasa tutetejsza entuzjastycz11ie przyjmuje plan zbrojeń francusldch i zapewnia, że naród francuski
nie b~dzie szczędził ofiar aby mieó
armi~. na ~tórą będ~ie mógł w razie
potrzeby licz ć 1\1 t· " ·
~ · " a ID pisze, że w
tych .zbro 1emac
'
h f rnncusk.ICh me
·
„hodz1
o
zb
·
·
·
k
·
".
. ro1eme przeciw o Jak~~mul~olwrnk z mocars tw, lub o mobih~ac_Ję na wzó~· AustrJi, leoz zbrojema te są konieczne, aby . Francja
przyg_oto.wana. była na wszelkie ewen-

tualnośm.

Strajk dzieci.

DEKMOROWICE, 18 lutego. (wł.)
Strajk d~ieci polskich trwa w dal!zym. 01ą~u. R~dzice strajku ja;cych
odbyh posrndzeme, na którem uch walono podtrzymywać strajk tak długo,
dopó~i szkoły polskie nie zostaną
przy7ęte na etat rządo wy.
W Meksyku.
NOWY JORK, 17 lutego. (wl.) Meksyku donoszii.; że tym0zo.so wy
prezydent, Dellaba.ra, a.rnsztowirn;r
został za , współ udział w walkach z
Diazem. Wal ki pomiędzy Diazem a
Madero tr \Yajn, dalej. Madoro powziął
plan wysad zenia w po wi etr:i:;e arsenału, trzymanego pr ze2'l wojska Diaza.
Do Wera-Kruz doszty dwa dr&ugnauty z 2500 maryn arzami.

z

Groźna

sytuacja.

LONDYN, 18 lutego, (wł.). Dzi!itjsze dzienniki donosu, jedn.omyśl~
nie, te p oło1enie międzynarodowe
1taje si ~ coraz groźnie j sze, niet;rli:o
prz~z ogólne naprętenie, ale takte
;rzez zbroj enia Niamillc i Francji.

konać si~

nim, że pomimo naszej przewagi nie
prowadzimy polityki niepokoju i nie
pragniemy napadać na swoich sąsia
dów. Jeżeli Francja zbroi tsi~ obec-nie przeciw nam, to wskazuje to na
powag~ obecnego poło~"nia i na obowiązki Niemiec, które muszą brgnić swej granicy zachofiniej.
W dalszym ciągu 11ut.or omawia
nowe zbrojenia niemiar.kie i dąży do
tego, aby ustawowo zoh<>wiązaó każ
deg'o niemca, zdolnego do noszenia
broni do służby wojskowej wychodząc z założenia, że w miar~ zwi~k
szania si~ ludności, powinno zwi~
szać się także wojsko.
W końcu autor zajmuje si~
szczegółowo reformami w armji nie-

mieliby wolną
stant-,nopola.

Telegramy

KONSTANTYNOPOTAt 19 lut„go,
- Oficjalnie komunikują, ta

(wł).

bombardowanie ~drjanopola
p r z y b r a ło gwaHowniejsz-,
charakter. Z pod Bulaj lr na

Pogotowie Rumunji.

Wojna.
Telegramy z nocy.

południowe.

Bombardowanie Adrjanopola

Galipoli brak jakichkolwiek zmian,
zaś na linji pod Czataldżą prowadzo·
na są prace wywiadowcze i roboty
koło wzmocnienia pozycji. Trwa cią
gle burza śnieżna, która uniemożliwia
operacje wojenne.

i•

BERLIN, 19 lutego, (wł.) - Oddział związku ewangielickiego zwołał zebranie w Steglic, na którym ma
być omówiona sprawa zniesienia u-stawy wyjątkowej przeciw jezuitom.
Związek wydał proklamację, w .której wzywa do jaknajliczniejszego
wzięcia udziału w tym posiedzeniu.
Proklamacja jest zredagowana w tonie wysoce obelżywym dla katolieyzmu, oskarża papieża o absolutyzm
i różne zbrodnie.
BERLIN, 19 lutego, (wł.) Dziś w
parlamencie niemieckim toczy siQ
dabata nad zniesieniem ustawy przeciwko jezuitom. Hakatystyczna. „Post"
donosi, te Bethman Holweg z rozmysłu nie będzie obecnym na posiedzeniu.

do Ko11.

Na cele wojenne.

PO&"f

O jezuitów.

drogę

KONSTANTYNOPOL, 19 lutego
(wł.) .- Wczoraj wieczorem rząd sprz~
dał pole Marsowe finansistom niemieckim i francuskim, uzyskane ze
sprzedaży fundusze b~dRi obrócone na
cele wo,janne.

miec~iej.

BERLIN, 19 lutego, (wł.). - Z
Bukaresztu potwierdzają wiadomość,
ł
BERLIN, (wł.), 19 lutego. Szo- że armja rumuńska jest jut zupe nie
winistyczna .Tagl. Rundschau" za- zmobilizowana i gotowa do wkroczemieszcza w dzisiejszym numerze ar- nia na zakwestjonowane terytorja.
tykuł, skierowany przeciwko studen.:. Zajęcie tych terytorjów nastąpi, jeśli
tom cudzoziemskim na uniwersyte- Bułgarja nie da w krótkim czasie
tach niemieckich i zwraca się spe- zadawalniającej odpowiedzi na żąda
cjalnie przeciwko studentom podda- nie Rumunji Równocześnie donoszą.
nym rosyjskim, którzy zdaniem gaze- te Anglja wystąpiła z projektem inty po powrocie do kraju przestają terwencji wszystkich wielkich mokrzewić kulturę niemiecką i często carstw w Bukareszcie i Sofji. Franstają si~ dla niemców wrogimi. W cja i ~osja nie. dał! jeszcze deflnikońcu pismo skarży si~ na brak t~wneJ odpowrndzi na tę propozywdzięczności ze strony studentów, · CJfJ.
poddanych rosyjskich dla Niemiec.

Przecaw atudentom
akim.

wiadomość ta sprawdziła.by si~. to dalsze losy wojny byłyby rozstrzygn1~te
i bułgarzy

w okresie czterdziestolet- Galipoli. O ile

Odpowiedzi Redakcji.
·
Pp.: F. Jerzmanowskiemu, Kosfu..
dzie i wielu innym. Zyczeniu Panów
postaramy si~ zadosyć uczynić. w
tych dniach zawiadomimy w „Kurje·
rze".-

Ofiary.
Dla robotników,

pozbawło·

nych pracy, do uznania komitetu oby,
watelskiego:
Rodzina FrOblich, zamiast depeszy na ślub p. SchOnwalda-kop. óO.

O Albanję.
BERLIN, 18 lutego. (wł.) - Mocarstwom nie udało si~ dotychczas
doprowadzić do porozumienia w sprawie granic Albanji. Austrja skłonna
jest do pewnych ust~pstr i nie może
prowadzić polityki antisłowiańskle.j
ze względu na swych poddanych
słowian, lecz musi dla Albanji pozyskać takie granice, któreby umożli
w Krakow.ie ul. Krupnic~a ~2 ~-p.
wiły jej byt, jako państwa wolnego
urządzony z komfortem i o~w1etL.
i samodzielnego.
elektr. Lazienki. Telefon. Kuchma wyKonferencji ambasadorów uda si~
borowa. Ceny przyst~pne.
prawdo podobnie zatarg ten załatwić,
lecz w razie niepowodzenia, obecna
I
Nieme-. przeciw Francji.
poważna sytuacja stałaby siQ poproBERLIN (wł.) l9 lutego. Dzi- stu groźną.
.
·
'
'
sie1· szy Lokal Anzeiger" zamieszcza Droga do Konstant-,nopola.
"
pod tytułem:
Sila wojenna Niemiec
KONSTANTYNOPOL, (wł.), 18 i przygotowuje na :{>&.tent nauczyciel·
ski
"
i Francji" artykuł, inspirowany praw- lutego. W otoczeniu ministra marydopodobnie przez ministerjum wojny narki zapewniają, że bułgarzy zajęli
w którym autor przemawia w~be~ 2 bardzo ważne porty na półwyspie
ZawadZka 38.
Francji wyzywająco.
Autor twierdzi przedewszystkiem, że błędnem jest mniemanie,
jakoby zbrojenie Francji były odpowiedzią na takież zarządzenia Niemiec. Reformy w armji francuskiej
musiały przyjść bez względu na stanowisko Niemiec, gdyż armja francuska oddawna reform tych potrzejesteśmy w posiadaniu kilkudzies i ęciu egbuje.
> zemplarzy wspaniałego albumu
Francja powołuje o hecnie pod
broń 90 proc. popisowych, Niemcy
2iaś zaledwie 50 proc. Majątek narodow;r niemiecki wynosi 270 miljardów, podr,zas kiedy Francii tylko 170
miljardów marek. Długi Niemiec wy(legjony i Księstwo warszawskie)
noszą 360, podezas, · kiedy długi
w opracowaniu Ernesta Lunińakiego
Francji 666 marek na głowę; wydatki
a
wojsko
obciążaią
obywateli
ni~
11
~ Ol{oło 500 iltustracji.
mieckich w stosunku po 21, a franouskich po 27 marek na głowę.
Cena księgarska rb li, prenumeratorzy
.Kurjera" nabywać mogą po
„Gdybyśmy,
twierdzi
autor,
ehcieli powiększyć naszf\ armj~ w stosunku do siły i bogactwa naszego
na·r odu, to powstałaby wprost druzAlbum ebejpzel możpa w ad~iniatracjl „Kurje•
gor.ząca przewaga i wówczas.odecbciaPa'• ul. Zachodnia 37.
łoby si~ kogutowi g~Ujskiemu wywier.ać na nas swOjt\ złość.
Francja miała spO.Robnoś6 prze-

•••
~~~~·++~
7ensjonał

„Sany''

Udzielam muzyki
J6zef Glanc
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- Tak, to e1ę rozumie! Zawsze
ponieważ było już późno, zrobiłam

84)

A. K. GREEN.

to

robię.

_roku.------·----·-------"
Ale

to nazajutrz

rano.
~miecie
Naturalnie! Czyż

· Czy pani
wać

-ja.ko

wyrzuciła?
miałam je przechowy-

zaraz

rzad.kość1

Może to byłoby i dobrze -

zamruczał coroner. - Już odrobina wtosów tej pani, byłaby
nam wystarczyła, dla stwierdzenia tożsamości
osoby.
Potem przyszła kolej na portjera hotelu, który pełnił służbę wieczorem 7-go września. Vvidział ową parę, gdy wychodziła z hotelu. Oboie
nieśli paczki. Długi, staromodny, płócienny płaszcz
wpndł mu w oko, a także usiłowania obojga, aby
przez nikogo nie być widzianymi. Pani była starannie zawoalowana. Mężczyzna niósł pakiet
w taki sp<łsób, jakby chciał nim twarz swoją za-

Po nim ze~nawała pokojówka. Była raz w pokoju państwa l'upe. Oboje widziała. jednak tylko
z pleców. Pan Pope stał w oknie do połt>wy
ukryty za firanką. pani Pope zaś układała coś
w szafle. }>an miał na so ble jeszcze swój płócien
ny płaszcz, pani takM ,płaszcz podróżny.
Pokojówka pytaną była jeszcze, czy nie zna. lazła późuiej czego szczególnego w poko1u tajemniczej pary. Odpowiedziała, ~e znalazła tylko wieJe papJeru do pako\vanla, na którem wypisane
by!o nazwisko firmy Altman.
kryć.
·
· - Żadnego śladu pisania? Ani ka.wałka pa- Nie mógłbyś pan za tern poznać ich?
pieru zapisanego? Żadnoj szpilki do kapeluszd
- Nie, to byłob1 1up1.łni1 .niemożliwe.
-- O ile sobie przypominam, nic nie !lnalazGdy skończył, coroner rzekł do przysięgłyeh:
łam. Nle szukałam te~ zbyt pilnie. Ludzie ci wy- · Moi panowie, zauwatcie, te według ostatnich zezdali mi si~ aziwaczni, &le w ho.telu przyzwycza- nań, pan i pani Pope, opuszczaje,c hotel ubrani
jeni jesteśmy do rozmaitych dziwactw gośał. Przy. . byli. w długie płaszcz&, które rniały ich uchronić
wykłam oceniać lud~l tylko z tego punktu, czy b~· od poznania przez kogokolwiek: ~ Będziemy teraz
dl\ napiwki ozy nie. 11a para należała do kate· w dalszym ciągu towarzyszyli tej parze i zob&gorji .Bieda1(\oych napiwków.
czyrny co z_ich usiłowań zachowania incognita.,
....- Gdy para opuściła swój pokój, czy pa- wynikło. Seth Brown. prosz~ naprzód.
nt tam porządkowałat
W tym świadku odrazu łatw·o było poznać

furmana. Tajemnicza para, \1·siadł:i do jego po
wozu przed hotelem D. Przypominał ją sobie do·
kładnie: Mężczyzna zapłacił mu, zanim wsiedli
do powozu; miał jechaó do Madison Square i ,przy
północnej stronie skweru stanąć.
- Czy widziałeś pan twarz m~żczyzny, gdy

ci

płacił?

, Odpowied~ była taką, jakiej sill mo~na było
Twarzy nie widział naturalnie. Byfo
już prawie ciemno, przytem nie oglądał si~ zbytnio na swego pasażera.
~ Czy to się panu nie wydawało dziwnem,
że zapłatę otrzymał z góry'?
- Owszem, ale to co nastąpiło było o wiele
dziwniejszem. M~żczyzna, zanim wsiadł do powozu, zbliżył się jeszcze do mnie i rzekł: „Moj&
żona jest bardzo nerwową, jedź pan zatem bardzo
powoli, a gdy dojedziemy uwab J na konie, by
całkiem spokojnie stały, gdy będziemy w.rsiadaó,
inaczej mogłaby moja. tona ze strachu zemdleó•.
Paru jednak wyglądała na osobę zupełnie zdrową
i spokojną, dlatego sfowa t~ wydały mi się dziwne. łtiialom tat ochotę przypatrzeć się panu,
ale wsiadł do powor.u zanim si~ obejrzałem.
. - A czy udało si1~ panu lepiej rzy wysiadaniu? Widział
twarz którego z nich?
spodziewać.

pan

(C. d. n).

J(o711\ure'leia!
wybór męskiego , damskiego
T dslecinnego obuwia.; • najlepszych za·
granlCUJyłili islcór: na,no szych, tasonów,
jak równlet obuwia zimowego po cenach

·

li

Na1wlększy

na!nliszych.

Ka.losze sprzedaje po cenaoh tabryeznych.
Proszę •ię przeko •• al

tun ku

Ą.

I RZE Z O WS I
No'!omtefska H 6.

1882 18SIO

WAGA

10

to

CBNA

0,61

1,26

Wyl11czn1

prze11s1aw1dete1

w

40
2,60

100 funtów netto
6,16 z dostawą do mieszkd

!ii!~~~~

Fift d e1s~n
- - I- sk~.

•

Piotrkowska 83

PrzeJazd 21

taL a~a2 1 9.93

1e1. a-78117-oe

I™fa~.orator urn c~cmicino-tec~mcZne 11;~
i·

!mi

6

Meblowe pokoje

do w111ajęoJa w cenaoh umtarkowa·
nych, ul. Szkolna Nr. 7. Wladodomośó u gospodarza.
~70-8

~CSU©K~K~©K~1~
PRAWIE •OWA

elegancka jailaloli., 1yplalnła, oraz
gar.oUur zlelooy aksamitem obity
wraz z biurkiem i btblioteką do aprz„.
danlL Wiadomośó Piotrkowska ~9
m. 82 od 2·e} do i-ej pp.
'611--S
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AK TO SIE ROBI

„M•r Jenb•dalde

............_ «..e.s....·- - --- - Ja.li: aaiobld

...... tft11ła6 8'?wa(7 m. aaoap....)łlpl'ZYft!-1 . . .

Jn•pel'

IO•IOO ra. i więcej mieaięcz

OTl:.USZCZENIE

~ • ato111o w um11- Paellow•. WJ1,.oai. 07.._

znakomlt7 środek przeozy111czaj4cy, doskonałe opakowa.
nie
pudełeukach czerwonego koloru • oplllem sposobu
ut,y1.1la. Sprzedał we wszystkich
aptekach 1 altłailacll apleeany.Cb.
rł<>S-28

Odległ. u.alHsllan. nie uwadr.a.

• .... n„„c, .Nnr•kl fGIU. •Ił-Je.

·

.

t

„

·

'

DRZEWO
eosnowe, eudle

w. Łodzi

wagonami f-eo Stacja Łódś-Karolow lub
detaltcznie zaś po Hl kop. za
pud, epraedaJe na placu przy ul. Pań!kłej 92., Dom Hsndlcw;r
Mau Jaloabowicz. Telefon Xt 881.
rł6!l-10-l
Uwaga• Sill8 8-1-1 111 łokci, wat1 60 pud. i wynosi 8 rubli

Niniejszem mam zaszczyt zawie.domi6 Sz. P. P., t&
otworzyłem

• Skład wędlin
z Sali\ do spotywanla gorł\cych w~dlin na miejscu, przy
ulicy Piotr.kowskiej .M n. Tis a vis Pasdu Mayera.
Z

llOWażanlem

Jón l(ijal{.
Ptotrkowaka I0-11 I W'tdsftJBjc& 2f--O!.

'51-12

I

Analizy chemiczne dla wszelk.tch ~echin

™ przemysłu włókiennego.

I

,

· Analizy produktów spotywczych.

Mil

Analizy wydzielin

™

(moczu, plwociny I "'

~.

+ • • • + •

-!
™
Biuro porad technicznych Qla przemysłu
fJH włókiennego. Pontdy chemiczne. Przttpisy.
llili!
1

~
IYiil

(Udzielanie porad od godz. 4 do 8 po poL)
W niedziele laborat. otwarto od 12 do 2-ej.

m}ł.~i
~

~~~Bi~~J
\

'

Rozkład pociąg6w
zimowy od dnia 1-go października.
Kolej f'abr~ozno·Lódzka.

eałemt

_....:.

11·

ul. Spa ni• 201 róg Solnej
~
pod kierunkiem In.tyntera DOMINIKIEWICZA ) ~

OPAŁOWE,
dla daml

Łódś·CJu.1Jn1, po 16 .kop. za pud,

Telefon,

pigułki"

przeciw

'\;;yjaś11laJ'~

Towarzystwo THOMAS H. WHIHICK-KUNAU i~.

ScbłnBlcr- Barnaj

m

;,Zj~anoczonych chemików" .m

lłliil

J-ra

'

i fizjologiczne

Paoi11 1p1~" .:.t: do zuakomitego damskio;;o krawca, k\9r1 praktykował
kilka 11&~ zagranicą; wykonywa robotę bardzo st.aramue, w o.znaczon1m
C.Zl>ł>i.<l, tanio, B Wf&111e50 i powierzonego inaterJału Wyk.onywanle roboty pqdług nainowsr.ej mud7 paryskiej_

I. KATZ.
Cegielni-a 8

W

pOUWÓl'llU

terJ

.

na par&04-•.

MŁODA OSOBA
izraelltka. zna1ąca buchalterię. dosk6·
nale języki niemiecki, polski. a takte
roesyJslcl i traneu'lki, poszukute kilkogodi:innego za1ęcla, ewentualnie
stałej posady. Pierwszorzędne rete.rencje. Oterty „rt.F. W.• Biuro ogło
uea., Saohi, Lweralk 1 S-ka, Piotr•
kewaka li.
rUi-ł

Odchodzą z ł:.o.tall a) 12•.15, b) 6.65,
e) 12.f>O, t) 1.60. e) 3.łb, il) 6.101 1) B.55.
PrZJchodzą

m} 1.00, n)

ł. Só,

do

ł:.odzi1

c) 7.20,

J) 4.37.1 k) 7.22, I) O.S5,

o) 6.16, p) 8.089 r} 11.0u.

d) 10.00
ł) lG.łO,

Kolej Warszawsko-Kaliska.
Odphodzą do li.ali.Ża1 o gódz. 7.~. 12,U, Lag, 1 8.18,
do Wa„lizaw7 o godzinie 11,01, 12,84:, 6.SO.
Pa·a:ychodzą z Kaliaza1 o godzinie 10.61, 12.22, 6.20, 8.50,
a War..caww o godzioio 12.lł, ł.26 &.oa.

KoJej Obwodowa.
On"hodzl Ile stac.Ji Łódt-kalłska do Słotwin a godzłnłe 8.20,
ze Sl r11, • ł o st. Łódź-kaliska przychodsl 7.12. Odchodzi ze al
Łódż-k aus i.:.a do Koluszek l.11, przychodzi z Koluszek do stacji Łódź
ka.liska o godz. 7.46.
UW .AGL Godziny wydrukowane ~tym drukiem o:maez&jfł
ozas od god~. 6 wieczorem do 6 rano.
•
Poolągl oznaczone literami b), e), h), ł), o), r) są bezpośred
niej komunikacnl z Warszaw ą.
f>oeiągi ozoac.zone literami a.), c), h), k), m), p) 1 łączą •1Q

& poc.tągami ko.lei KolUSEkl-Skarżyako.
:~

s·~.iJ i!~ 1S I~~ ~+++~"++
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zabuf)l'lwa .
nJaml N.lpowiedni na piwiarnlfl, lub
•
berbada.rnię, na ożywione! I ZllludPsyimuie 1o 11 raoo ' o<1 "
pól i-op nlc>m~j ulicy od 1 kwietnia r i... do
do fo ' D6ł oo poh1t!Z1iu .
wynajęcill. Dowiedzieć się: ul. KaroUlica Południo"-'a 23
lewf\lca w restauracJL
1015-3-1
T11lefonu 1-e 16-6~.

~~~.s~~ ~00 ~5ia~OO .~ ~;>

Dr. Feliks. Skusiaw·cz egłoszenia aro&ne,
._~

Choroby
i

1111

Między innemi

.

· Drapieżnicy- ctapiezcy)

1

•

•

walki miębynaroBowego championatu walki francuskiej

Dzij 8 walkil
J) Chorwaczok (kroat-wielkolud) - Sabatier (Francja). 2) Snoako
(Warsu.wa) - Sobiewaki (Polaka) 3) Krawacie.i (Polska) - Sarakiki (Japonja).
Anonaa W tych dniach odbędzie się benefis oryglnajnego rytego
UOC%ka-kaskadera p. Eugeniusza Rozaja. Poczlltek przedstawień o godz.
8 t pół wieczorem. Poezl\l.ek walki o godz. 10 wieczorem.
=--- · „L... _.._ ..._ _ . -

Pierwsza .tecznica .tekarzy Specjalistóv ·
dla przychodzących chorych
45. Piotrkowska 45 (r6g Zielone)).
Wewnętrzne i

nerwowe Dr. I. Szwarcw-•er od 10 - 11 i ł i
pół.-6 i póŁ w niedzielę od 10-11.
Chorob7 skórne i weneryczne Dr. L. Prrllulald W nteda., lrlor.,
cawańld , płl\tkl ed 1-2. Poniedziałek. środa, sobota od 8--9 wlecz.
Chorob7 dzieci Dr. I. Lipazro. Codsiennle od 1-2 pp. Choroby
chirurgiczne Dr. •· Kantor. Codzitmnie od 2-3. Chorob7 kobiece Dr. •· Papierni. Codziennie od S--4-. Cht)robJ oczu
Dr. B. Donchln Poniedziałek, wi.oreJt, środa, e1wart.ek od G-10
rano. Nleóziela, pll\t.el[. · sobota od 1-2 po południu. Choroby
nosa, uszu i gardła Dr. c. Blum. Poniedalałelc, wtorek, środa,
czwartek od 1-2. Piąte.li'., sobota, niedziela od 9-10 rano.

·A nalizy krwi, wydzielin moczu. Bada·
nie mamek.
l '
Porada dla

t

niezamożaroh

kop. 50

pecjalista chor.>b wenerwcznych 1
sk6rnwoh i dróg moczowych

•

Teiefon 19·41.
Gabinet Roentl!enowski (Prześwietlenie i ' foto ~ rafowa
n1e woętrz.ności ciała p1 om1enia1m Ro 1 gen aJ, Swiatłole1..zn1czy (cłlqroby sl1óry 1 włosów).i Laboratuqum .
lekars1<o·lws.11ety(zne. Bjda 11e 1,r..v1 11a ::iyi11i:; 1 le·
, czen.e Sa.varsanem {Ellrdch-Hata 606.) G<1bi11et elek·
troterapeu1y1:zny (1V\asat. w.bra~yjny 1 pneumatyczny
po~łu~ , prot. Zabłuuowsk1eg"' -: niemoc płciowa).
Gouziny przyj~c1a: 8-:.! .rano i 6-9 pp. D1a , . ań
osobna po~ze1,alnia.
r~521-0-1

Dr. Leyberg

ul. Zielona 41, J-p~,t.-Od 4·ej do
9-ej wieczór.
Q7i-16

Chorob7 skórne, włosów, (kosmet7ka
lekar&ka) 9"Aneryczne, moozopłciowe r.rAotrzebna zaraz zdolna bufetowa '
i niemocy płciowe.). Leczenie syphl- 17 do restauracji. Łagiewnicka ul.i
998-S
Usu Salvarsanem .Erlic.11-Hal.a 606 i Ni 31.
914'." wśródżylnie.
okój tronto;'y o dwuch ok•I
Leezt1nto ~lek.tryczfloł\cią i masanach lub pokój o jednem
tem Tibra.cyjnym .
' oknie do wirnajęcia. Południo•
PrzyJm111e: chorych od 8-1 rano l od wa 42 m. 15 front lll•piętro..'
1119-()
ł-9 po poŁ panie od 5-6 po poł
""""-rz-Y-.Jm_ę_n_a_m_i>:""e-sz~k-an""'i!"'"e""'d-w-uc""'b..;.;..:przT-.l
Dla pad osobna pocsekalnia.
zwoitycb p1mów. Wiadomośdl
~©a~~©d©U~~ Konstantynowska 311, m. 7. r488-a;

P

P

DoktłiP

rzybłąKał się wyżeł, 1l1ały,

~tani~aw L~WI~~~~ P

żółt6

łaty. Odebrać można

kosztów.
Kulesza.

za zwrotem.
Ul. Mickiewicza 8. Józef

rzybłąkała się

973-~

biała

P

Dr. Lewkowicz

Dr. med. Karol ffieder

'Dr. B.

Rej~

Dokt6r

)olesław Xon W
.... Z

Lekarz-weteryłlarji

Szymon·
·Wolman
.

Dr. Rabinowiez

Jiołrkowska 145. tel. 29·00

a.

' uszu.

2.ielona

a.

©J~~;;~~@U Dr.L. Klaczl\in
Bogusławski

Konstantynowska li.

ocu~1~~00~~00

mbitmanowicz
· ~rotka

12., (tel. 18·6U
Choroby: nerek, pę·
cheru, . cewJU i t. ·d·
Godziny przyj~ć: do 10 rano

r-i••••

drukarni St.

Kisi~tka,

„

Doktor

·,n ~
,B
, . :O
one· h.1

. ••••lal••„

.

Z

llialy ch11r1., samiec, z cza"'"
nemi plamami, wabi się .Zlo<Je.('.
Wystrzegać się kupna. Za wyuagro·
dr.eniem ouprowadt:ió na Dzielną 3lł
~ aginął

•

Z
'

9/ó-1
aginął paszport, wyóany z gnu;;;
Hąllieii, TJow. łódzkiego, na muf
Józefa W1odarczyka.
991ł-S
~aginął pa;;zport, wydauy z grui117
4!I. Dysz1rnwic11, pow. tJwickiegc,, gub.
warszawskiej, na lwię Heleny .Yauer.

Z

Z· .t<,adogosze7.,

Chorób OCZU
Telefon 28·39.
Lecznica ze stałenii ł6ż•
kami.
Godziny przy1ęć w ·ambulator·
jum od 10 - 12 i od 4-7 po poł
Przyjmuje chorych na stałe.

Potrzebny zaraz_

PIANISTA
lub pianiatka. Wiadomość w kinematogralie • WiKtorJ&" w /:duńskiej·
Woli.
·
1'522-3-1

Zachodnia 37

!ł8:i-ł

2.

aginlłl paszport., wy:!any z gminJI
.lłoczew, pow. sieratlz1Ciego. gu;.,
xaliskieJ, na imię Adama Orzobielat,

lW!-8

aginął pasz pon;-; ydany z f{rnint

69. Piohkowska 69.

Dr. S. Sznitkind

ul. Srecl11ia nr. 1.
\it t neryane, p tc1owe ikOry od
l~l~ ._.... Ni.Jz,cle 1 iwlęta Specjalność: ehoro by !kórne,
Dzielna 4
weneryczne,
m oczopłciowe,
od 8- 1.
chorob:r chirurgiczne
Dla Pań-5, p , ~ ,ekalllia oJ włosów i kosmetyk~ lelrnrs.ką.
PrzyJmuje od 8 1/ 2 do 2, od 4-ej
fnJJmuju od 6--6.
'releton ł-6T
azierna.
do 9, damy od 4 do o.
ASł-1-0
Krotka 5 1 te l. 26-5 :.l

~F••·

Bl>fi-10

ag inął duży, żófty, młody pies I
obciętemi uszami, biała pierś,
wabi się • .Nopek". Lai>kawy znalazca
zechce go odprowad~tć za wynagro·
dzeniem na ul. :t.leio.P.ą .1ł 29. 1012-2

Syphilis, skórne, weneryczne,
choroby dróg.moczowych.
m.

b .. ordynator szpitala S-go Du- Przyimule od 8-1 rano i od 6-8
cha ·w Warszawie przeniósł wlecz. Dla pań <>d ł-l> po połudn iu
muje od 4 do 6 po południu
PPzejazd .Ni 30.

\

.
Z

stróź wskaże.

PoradJ .., zakres leesnictwa webo- ~000011:!~00~00
dzl\ee, szczepionki d1agnostyesne e.lc.

Dr.

r

uARDŁA,

i· od 4-7.

Dr. j. Eisner

me:o;1." ~ • • p.) kupię.
11 HEM~YK"

ty~m,

ltoY, szyja
czarna. Do odebrania: Sredllic'
1'9czne i niemoc płcio!Yq.
63. u stróża.
1000-~
Wschodnia 63 (róg Cegiclnianej). Terzybłąkał się ceter biał1, z czar-'
lefon 810. Choroby JVęwn~t.rane. l>rzyjnami łatami i cz&rnym łbem.
Pny 117phillaie •~wanie prep.•606" muje od 8-mej óo 9-te.i rano 1 od 6·•J Zgierska 92 M. Janowski.
993-%
do 7-meJ pp.
1 „9u• LeCZfłnie elektr7cznością i ma
sażem wibracyjnym.
Rut1nowan1 buchaler,
OOOO~OO~FM!OOOO z wyższem
Konsta"łY Q•O•ska 12
wykształceniem ban0&10.J( taatru Selina.
dlowem, ze znaiomością miejscood 1)-1 I od 6--a dla pań od f>.-G
wycn języków, poszukuje w Ło•
w nied1iele od 9 do 8.
2701-0
dzi lub Pabjanicach oupowiednieJ posady w rabryce, lub
ohorob7 dzieci.
Interesie ba.ndlowym. Laskawe
©JC~i@~K~K~J~©!©J •awrot 7.
r!Sł-0-1
oterty adresować prosi: .Łódź,
l.achodnia 37, Arlministracja .N.
~~~~~~~~ Ku.rjera Łódzkiego" dla „Buchal•
tera W. Z."
med.
SREDNIA 1ł l>.
szelkie prośby pis.ie A. Gawuri.n,
Sp. choroby skórne, włosów, 1'f>HStare miasto, ul., Aleksandry1eycsne, moczopłciowe i kol!lmet7ka
ska 20.
!>9~-80
lekarska. Leczenie syphtlisu Sal•areanem Ehrlich-Ha\& .606" l .9lł•
Z powodu śmierci mę:i:a
(wśródżylnie), Leczenie elektrycznoś
••
• i wyuildycll ztąd przyci!\ (elekuoll.ila) i masatem wibra- Choroby uszu, nosa, gardła krych powikłań flnansowych, jest do
i chirurgiczne
cyjnym. Pn7jmuje od 9-1 l od łsprzedania dom w Lu\omierslcu a
w niedziele od 9-2 po południu.
ul. Piotrkowska 56.
bezcen, byle zaraz. Plac 90X2~ łokci
Dla pań oaobna poczekalnia.
Pn7.jmu1e do 11 rano i od ł-7 pp kw. - 1200 rbl. Wiadomość: AndrzeJa U, Marciniak.
araz lub od 1 kwietnia do sprze~00~~~~~00~~~~~~~
dania eleganckie urządzenie skle-pu kolonialnego, patent i dwie szaf7
zdatne dla piwiarni. Benedy1'La ~ 33
D. LewL
989-3
- powodu }Vy)azdu, sprzedam zaral
CHOROBY .
N03A
urzl\dzenie jednego poKOJU 1 kuch
ni, Łódź, Mikołajewska 29 m. 31,

c~~rzfł:,ars!~w~e~! t;~j-

Piotr Je owska .Ni 1441 róg Ewangdic!c.iej

1011-Z
ebie~ 1 1t11fu poico1ow wy-'
jei<!IJB i'\" roMprzedam u uezce.11c
UL Długa 1 ł-34 oficyna..
1010-ł

P
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„„...11!!!11„„. •
CYRK Stołeczny L. P. TRUZZI Chorob9 · aJ(órnire, we,._e-

łG-ty izień

mi't1l11t rMji dla~. '{."

Telefon 13-5i

•

W erod. dn. 19 lu\ego IIHS r.
Wlettte WBpantałe prsedstawiente w 3-eh częściach z n&jlepeqeb nume' IÓW repertuaru 1 udziałem całej trupy 1 nowych debtu~ant.ów.
Dziś damr bezpłatnie - każdy posiadający bilet na dsialejsu
fr18C11tawhmle ma prawo w prowadzić 1 damę darmo, łub 2 dam7 za jeda1m bilet.em.

„_

POLUDNIOWA N.i 2.

1

•

Ostatnie dni championatu.

......

h•!l!'.!'!l. otomanę,

Voważn'!", ~~'"'"" dzieła okultystyczne ( t' l! J •; .<1'>tyzm, magne

„„„„~„„„„

„

moc:-.o .... łcjom„

"
Dr.L~ ·Prybulski

I

• •

k

meb!e z pięciu pokojów
biurko,
bib1jot11kę, lal"lpy, obrazy, zegar. gardercbę, wsz7stko sa bezcen. Pańska

oo~~~OOEK!

ar~~:~j':~a

.......__.._

Wy:jeżdza i ąe, wyprzedam zaraz

piękne

weneryczne oraz szafy,

Telef. 2.6-26.

Nad program.============ Nad program.
•
Gimnastycy Oriol-clekawe zdjęcia z ser;t • Cyrkowej•.
• •
O.....__._. 11-~---. ,.s•wT_,,1

,!rórne,

A)

!..,""'"""

_...,.,,,...

Do

Senaac,..jn7 dramat w 8-eh aktach, w wykonaniu uf\8pssyeh artystów scen pe,~.!kich.
a) Ukrft, akarb. b) Tajemnicze zabójatwo. c) Ll!l!dzk• ohci'!lleśó.

Policjant i jego pies

9- "a

Przyjr.u1ja: ~ 9 1/ 1 - 11 g. rano M - 1
QGQ-10
ó 8 2· . poooł. W niedziele
sprzeoania skład apteczny ele-,
św ięta od 9~f, _ 12 g. rano·
iz:acko urządz o ;i y. Ofer~1 do ad-.

·'-'

Do piątku 21 lutego włf\cznie:

pnytegłym ogrl>'lem I

SQP-C

cno..-ób koaiec•ch.

-Ul

o••

DOM

Dr.
M. Papierny
Akuszer
al ista •

pow. łcidLklego. na
Hudolla Zal\a.
.i.Olli--3
"'2.ta~tnął paszpon, wyt:any z g1niuy
• P1askow1ce, pow. ł~czyckieg.>, s.:ub.
kaliskiej, na imię Sza.iny &011en1ual.
WJa-1
-z - aginął paszport„ • 'ł'yr1an.r z gm.
.lauzim, pnw. 1<1eradL~ie1m, gub.
kal islLieJ, na imię JtozalJi \\o f'lf'Slli•
s" ie 1.
Hllll-J
• . aginęła kartA od paszport11 t)'Ydana z 1abrykl PoznańsKiego na
imię t:>tanisła 1'11.rdoua.
1008-1
a.ginęła karta od paszportu. wyda·
ua z tabryki
bzwarcszulEa , na
imi!? Piotra D1t1> row11ld"1$0. 1007-1
imię
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