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Czwartek, dnia 20 ·1ute!IO 1913 r.
Redakc.ja .i administracja „Naw. Kurjera
Prenumerata w Łoilzi wynosi rocznie rb. 6,
Cena ogłoszeń1 I-sza strona 50 .kop. za
t.6dzkiego" mieści si-= w l ok a 1u przy ul. półrocznie rb. 8, miesięcznie kop. 60.
wiersz lub jego miejsce, nadesłane 50 .kop.
Zachodniej N! 87.
Za odnoszenie do domu łub przesyłk~ pocz- nekrologi i.reklam,,.
" 15 ·kop., ogłoszen.ia zwycza1·ne
Interesowani do redakcji zgłas~ać si~ mogą tową dolicza się 20 .kop. miesięcznie.
10 kop. Drobne ogłoszenia 1112 kop. za. wyraz
ł>d 12 do 8 po południu i od 6 do 7 wieez.
Ogłoszenia zamiejscowe• I strona 50
Administracja otwarta od 9 rano do 8 wiecz.
Za przesyłkę zagranicę dolicza si~ 60 k. miesi~cznie. .kop., reklamy po 20 k„ zwycz. 12 .k. za wiersz
Adres telegraficzny 19 1.ódź Kurjer"
Zmiana adresu 20 .kop.
Telefonu M 253. petitowy lub jego miejsce.
.Rf).kopisów nadesłanych reda.keja nie zwraca, za artykuły nieoznaczone z góry ceną, honorarjów administracja wypłacać nie będzie.
Ag~ntury: w Lodzi Biuro ogłoszeń .Promień", Piotrkowska 81; w Pabjanica'c h A. Wadzyńs.ki, Zamkowa 28; w Zgierzu: Nowy Rynek, kiosk AleksandraLeclia
WY ł:.JlCZ.aE PRA•O przJhnewania ogłoszeń w Ro•ji 1 za granicą i w llról. P~laklem, oprócz Łodzi i okolicy, oddane jest Domowi Handlp L i 'E. Mebel i S•ka

„Dzwon Zatopiony'.'
Teatr Polski
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Spacerowa 9, td. 23·f0.

Piotrkowa~• 84 i 111 1 Konstantynowska 371 Dzielna ao,
Gł<.wna 21 a 621 Zarzewaka 49 i Rzgowska 7.
:t8:.ltlad prły 1mu.1e wszelkie wchodz~ce w zakres pralni chemicznej obsta-

i tarbuJe. garderobę męsk.ą 1 damską od naJSkromniejsze1 do naiwykwu~tme.1s.ze~, czyśc~ dywany meble, port;ery, gobeliny, plusze, aksamity,
koronln, pióra 1 tiranki, dekatyzu1e tkaniny w małych kawałkach jak i całych

luold.. P1e_rze

.•
t eny.

sztukach po cenach nadzwycza.1 nizkich.
'
Blu:6ki dams. od rb.-łOllibr męs. od rb. l.601Fir. od rb.-40 .za sil
Suknie •
od • I.OO Palta „ od rb· 1.60 Port: od rb. 1 .60' za par· 11
Kos~.JUm..
od • ~.60 Karulz.. od rb. -60 Dyw od rb.-20 łok. kw
NB. Caęśćf ~arderoby 1 Inne rzeczy, oddane do czyszczenia. podlegają
w zakładzie na1przod gruntowne1 dezyntekcli!
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KALENDARZYK.
-oCzwartek, 20 lutego 1918 r.
D z i s: Leona i Euc.herj us za.
J ut r o: Maksymiljana B.

Nailepszy swat.

Czas

odnowić

prenume!'atę.

- Nię, pani Marjo! Niech pani
mnie nie zmusza, ja pić nie mog42.
- Szkoda, panie Lucjanie. Czekałam tak miłego gościa i myśla
łam, że go uraczę. ·
- Dziękuj~ serdecznie, nie pij~
Ale, widz~. gniewa si~ pani na mnie.
- Skądże znowu'?
- Widz~ najwy.raźnie.j„. odwraca
si~ pani odemnie. No, jeżeli już pani
.ka.te .koniecznie - wypiję par~ kro pel.
- 'I1ak, to rozumiem. ~a moje
zdrowie.
- Jakoś strasznie mocny trunek.
- Ale aromatyczny i j~zyk roz...
wia,zuje.
- Czy być może? . Ja, istotnie,
mam zawsze język, Jakby na obroży.

- O, wiem o tern. Niech pan piPodkreślając zasadniczą różnicę
.je panie Lucjanie. ·
rosyjskiego i austro - węgierskiego
- Boję się teby nie l>owiedzieó poglądu na sprawę bałkańską, Auezego nie.Potrzebnego. A Jeteli pani
si~ rozgmewa'?
strja, jako państwo bałkańskie w je- Nie rozgajewam się. Niech pan dnej dziewiątej zastrzega sobie 'v'.Yjeszoze wypije.
jątkowe "pływy na losy swyoh ma
_, Boję si~„. a nut co powiem1 łych f;ąsiadów, związanych w ligę.
- Co takiego'?
I
· ł
- Nic, nic„. za nic w świecie. .
nneim 5 owy, chce je wziąó
-- Niech pan wypije jeszcze pół pod skrzydła swego dwugłowego orkłeliszka.
·
ła. Rosja zaś zaznacza urzędowo, że
- Ach, pani .Marjo, wybacz.„ Już ma na Bałkanach do wypełnienia.
mi się zrywa z języka„.
swoją misję historyczną, więc dlate- Co'? co takiego'?
· b'
- Ze . panią; kocham j błagam go s1e ie uważa za gwarant.kę bytu
bądź moją Mną! . .
i rozwoju Serbji, Czarnogórza, Buł·
- No, widzi pan. Cały rok już garji, a nawet Grecji z racji jej wysię pan z tern nosił. Ja również ko- - znania, równie, jak rosyjslde, prawor.ham p .r na i zgadzam się być jego sławnego. Ani Rosja, ani Austrja
żoną. Niech pan za to podziękuje odstąpić od swy ch zas ad nie chce ~
Szustowowi. Jego koniak rozwiązał
panu język i stał się naszym swa- i nie może. O żadne) kornbinacii
kompromisowej niema mowy.
tem - napewno szczęśliwym.
r42.'-I
Obecnie już byłby niemożliwy
- - - - - - - - - - - - - - - układ jakowyś, podobny do tegv,
który był przy pośrednictwie hr. Go~
•
łuc.howskiego zawarty w Murzstegu.
Obie strony zmierzaiąc do s woich
celów, spotkały się na j~dnej i tej
samej drodze i utknęły. Wyjście
Misja ks. Hohenlohego była tylko jest jedno-wojna. Tak pisze ostroż
epizodem, ale takim, który wywołał na i pokojowość w polityce zagranagłą jasność.„
Nad przepastnemi niczne) stale do tej pory zaznl3.czaią
antagonizmami Rosji i Austrji dypło- ca „Riecz,". I dodaje w swym nie. macja w ciągu dziesiątków lat umia- dzielnym artykule wstępnym: „ Wszel,j~tnie rozsnuwała złudne Opl\ry przy- kiego rodza.ju przesłanianie owej Byjatni i zgody. I rozsnuła.
tuacJi w danej chwili byłoby raczej
pożytecznem•.
Wymiana listów między monar- szkodliwem, aniżeli
.chami wynurzyła jednak sprzeczność. Tak jest i,s totnie. Położeriie groźne i
Co było w listach, dowiemy się kie- najeżone niebezpieczeństwy. Barodyś, gdy dla historyków otworzą ar- metr polityczny zwiastuje blizkość
ohiwa. Dowiemy się treśoi i formy. burzy!
Już zareagowały giełdy, te wła!
'1'-eraz mamy tylko oświad~zenia urzędowe tak rosyj~kie, jak austrja- nie, które
nas najwięcej obchodzl:\
petersburska i berlińska. Po wyjaś
ckie.
Z oświadczeń „Rosij" i „Frem- nienie udawał się wczoraj dyrektor
den blattu", jako z te dyn ego . nu ten- wydzi&łu kredytowego do prezesa
tycznego rr.aterjału . wywnioskowano, ministrów i do p. Sazonowa. Co mu
te mis)
austrjacka nie osia,b'Dęła powiedzieli ministrowie, niewiadomo,
skutku. Zaznacza to w;naźnie prasa wiadomo jednak, it zwołał na 11&radł
wiedeńska. a jeszcze wyraźniej ' pe- bankierów, zalec&jl\C im !!!pokój i wytersburska. Biegunowo niemal róż czekiwanie. Co to 1nacr:y. Co? Naj.nif\C& si~ w ~wych. pogla,dac.b .Now. wyżej, te jeszcze nadzi~ja nie zga·
Wremia" i „Riecz" mówi ą o tym e- sła... 1111.k więc ustami p. Dawydowa
1>. Kokowcew powiedział to samo, co
pizodzie jednakow'>

·'aostrzenie
sytuacji.

__________________________________________________
______
________
~.
}(OWY KURJER
LÓDZa.1
- 20 lutego 1912 r.
hr. Berchtold. Zapewne, te jeszcze wyjątkowej dla jezuitów ci, którzy
: amkn~ ęcie zjazau nrzeBsła\\'icieU.
jest nadzieja. Zatarg rumuńsko-buł~ d~:t.ą do wznowienia „Ku1tur-Kampfu",
....;.

garski zaostrzył si~ wprawdzie skutkiem odrzucenia pretensji rumuń
skich przez rzl\d sofijski, ale przewidywana jest w ostatnie,j chwili interwencja mocarstw. lnterwenc1a1 Tak.
Mote si~ nawet uwieńczyć powodze.
niem, gdyby się zaznaczyła wyrntna
jedność pomiędzy trój przymierzem i
trójporozumieniem. Tymczasem zaznacza si~ coraz większa różnica pomiędzy poglądami obu tych kombinacji. Słabo pośredniczy tylko Ang1ja, ona chce, zdaje się, zbudować
jakowyś most nad ziejącemi przepaściami antagonizmów. Za jej tet
głównie wpływem ma .J utro przyjść
do skutku nowa sesja ambasadorów
londyńskich dla omówienia epraw;r
albańskiej. . Czy na tej eesjł państwa
1aznaezą jaką ust~pliwośó, czy zgodzi\ si~ na taki\ Albanlę, .Jaki\ proponuje Austrja, wi~o .ze Skutari, lpe·
kiem, Djakowi\, a nawet z Prizren•
dem? Wątpić nalety, ale wątpić rów„
niet nalety o ustępstwach austrjae-.kioh. To tet ten poselski .reunion•
może być wła§ciwie za.kodczeniem epizodu 1ut obecnie historycznego,
który nosi tytuł: misja ks. Hohenl~

hego.
Sytuacja ogólna jest w wysokim
stopniu naprQtona.
Mogłaby uleo
1m1anie tylko w takim razie, gdyby
bułgarzy odnieśli jakieś · nowe walne
twycięstwo, i gdyby
czarnogórcy
zdobyli Skutari. Ale mowa byłaby l
wówczas tylko o zmianJe, nie wiadomo jednak, czy na lepsze, czy na
gorsze•••

rrz~ciwto jezuitm.
(Spoo. sprawozd. Telegr. .N. K. L. •).

Berlin 19 lutego.
Na wczorajszem posiedzeniu parlamentu toczyła siQ dyskusja nad
wnioskiem centrowców o zniesieniu
ustawy, przeciwko jezuitom w Niemczech. Przywódca centrowców Spahn
tiomagał si~ zniesienia ustawy, gdy~
tJwata Jl\ za zabytek czasu „KulturXampfu"; .zaznacza on, te protestan'e i za przykładem Hismarka uwatnjl\
~ezuitów za wrogów i zal>rania.Ją im
1pełniania
o L1.iv. jąiJ.. (iw
.kn11ła(l„
ekich. Oprócz tego tĄd&JI\ ustuwy

> Wylałnienle

4

w sprawie T-stwa
Kultury Polskiej.
(Clqg dalszy).

;....;.

mianowicie: ewangelicy.
Przywódca socjalistów zwracał
si~ przcci w ko jezuitom, jako przecj wko nie\ołerancyjnewu żywiołowi innych wyzulłń, oświadczyJ jcdualr, że
socialiści
hędą głosowali za wnioskiem centrowców, Narodowi liberałowie i konserwatyści oświadczyH siQ
przeciwko wniosko"j centrowców. W
imieniu koła pulskieg-o mówił pos~ł
Morawski. Rząd nie bierze zupełnie
udziału w dyskusji.
W dn!s?.ym ciągu u11d wnioskiPm
centrowców zabrał głos poseł Mora wski. Oswindczył on, te polacy popiera1ą wniosek centr"wców w imi~
swobody w;vznonia. Pr7•dwuiey twlrrdzą, że me rragną .Kultur-Kampfu",
lecz czyny ich śwln.dr.'1'.ą o tern, te
dąże, do niego. Ustawi: przeciwko jezuitom m11eży potęf!ć tern baruzi~1,
te jest w~·j~tkową, a eo znaczą mit11wy wyjątkowe, to my, polacy, pr?iekonnliśmy si~ na własnej skórze.
Rzl\d i zwolennicy jego w zacietrzewieniu nie zważają na mJljony gło
sów obywateli, tylko brną dalej w
swej bezwględnosci, "\\·cd ług basł:i:
siła przed prawem, a przytem środ
kiem pomocnic.v.ym. jest poliCJa, ale
biada takiemu rządowi, bo postQpowanie jego zemści siQ ltledyś na nim.

•
BERLIN, 20 lutego (wł.).-Po
wczorajszem głosowaniu w purlumcncie nad wnioskiem cP.ntrvwców o
zniesieniu ustawy antijezuickie1, ba„
katystyczna „Post" pisze, te intcreSUiflcym był skład wi~kszości parlamentarnej, która wniosek ten uch wa-

Szesn::istego lutego został zamZ1R7.d przedstawicieli Towarzystw Kredytowych mie1sloch.
Na ostatrnem zebrRniu ukost y tuowało się „c:trtłe biuro zjazdu -prze1i sta"icieli TowarzJ·stw kredytowych
mieiskkh. Przedstawicit'-llem Królestwa
Polskiego wybrany został p- Czajewicz.
W końcu zebrania przyjechał
minister .finansów Kokowcew. Minister wypowiedział dług11i mowę, w lctórej na \"stępie zaznaczy ł , że zawsze
interesu~c go i obchod:r.i opinja organ1zacii społecznych.
Nast~pnie, porus?.ywszy istotę postanowiema zjazdu o przyjmowaniu
udziału -rrzedsta wicieli rzędu w praCRcll Townrzystw kredytowych miejskich, mjmster podkreślił, te w teł
sprawie działa zupełnie objektywnie
i bez pov. z1 ę tyrh z góry postanowi eń.
Jeżeli by działalność Towarzyst\v kredytowych była „nieska~itelną", to ministerium tinansów chętnie zgodziło„
by „ię na rolę obserw11tora prac Towarzystw. Jednakże ponieważ cho<lzi
o zachowanie czyl:ltości idei hypoteki
zniejskie.1, konieczny jcc::t udział czyn.
ny wladzy rządowej w pracach,
W luiżdym bądź razie jeżeli śro
dek ten zostanie urzeczywistniony,
nie b~dzle wcale straszny.
knięty

Leo Belmont.

Większoś6 ta skłRdała się tak
Słyn~y pisarz rosyjski Amfite"tsamo, Ja.k przy uchwaleniu votum
nieufności dla kanclerza, z polaków, row-jeszcze przed 15 laty zwrócił
oentrowców, soc1nlistów i alzntczy- uwagQ na młodego literata z Polski,
ków, a po drugiej stronie byli kon- który pi!~ywał do pism rosyjskich
serwatyści, nar. liberałowie i wszyscy zręczne, dowcipne feljetony i udatne
przekłady z J<;zyków obcych.
postępowcy.
Tym Uteratem był-p. Leon Blu.Nawet wid~ nieuprzedzony za.uLeo .Uelmont.
watyć mote-, te centrowcy cornz c1ę mental czyłl Dziwna nostnlgja do Polski l uściej znajdują si~ w fowarzystwie
polaków, socjalistów J alzatczy ków, a miłowanie przez Helmonta poetów
więc zdeklarowanych wrogów Rzeszy polskich, zmusiły go do potegnanla.
niemieckiej. Wątpić na}M.y, aby sto- newskich gra.mtów i instalowania Bif)
sunki takie z;yslrnły centrowcom sym- nad brzegiem płaskodennej i płytkiej„.
p"atję. Obecnie s~·tuncja jest tego ro- Wisły .••
Warszawa. Jak to zwykle Warazaju, ~e wszystkie stronnictwa, wierszawa-nie
przyjęła go z otwarteml
ne Rzeszy, powinny iść rt;ka w ręk~.
Wczoraj parlament ju! po raz ri:kaml. Nowy przybysz, który tak
plqty uchwalił zniesienie u~tawy an- dużo, dużo mógł pisać, zalał swemi
ii-.jezuickiej, a więc i ta uchwała nie utworami wszyl:!tk1e redakcje. A był
ma zuaczenia, poniewat, jak poprzed- to czas cenzury prewencyjnej, kiedy
nie cztery fazy, fZl\d i obecnej uchwa- o każde słowo walczono z autorem,
gdy! brak był chroniczny w piśmie
ły nie zrealizuje.
miejsca,-o koncesji zaś nie można

siadającej, nie jest sprawą klasy
robotniczej, która przec1 wstawia sifl
w równym stopniu burżuazji polskiej Jak żydowsldej.
2. Bojk1Jt ekonomiczny tydów,
przybierany w jaskrawe szaty akCJi narodowe1, w istocie swei jest
dążeniem mieszczaństwa polskiego
do owladnięwa placówek, zajmowanych dot.ąd prawie wyłącznie
przez tydów, dlatego robotnicy
polscy nie mogą uznać hasła bojkotu za swoje własne hasło.
8. Przenoszenie waśni narodowo~ciowej na grunt stowarzyszenia
kulturaln" „ oświatuwego uważamy
za sprzeczne z zadaniami Tow. K.
Pol. które, będąc przedewszyst„
kiem lnstytuc1ą oświatową, nie
może nie dopuszczać · do siebie, Il
zwła3'5cza odpychać nikogo,
kto
nie bacząo na narodowość czy wyznanie; do .których si~ zalicza,
sympatyzuje z celt:m Tow.

Postawienie takie sprawy nie
nie wywołać odpowiedzi. Gdy
tekc)a etyczua pod przewodnictwem
A. Swi~tochowskiego otwarła dostęp
do 'l'owarzystwn podmuchom, jdqcym
& zewuł\trz, musiała zerwać się bu1za protestów. Je1cli wolno przemawiać jednym przekonaniom, nie mo·
łt\ milczeć inne.
A Ztttem "' odpotoiedei na ueh?cal11
tikcji etycznej posypały się wnioski
Jnnych oddziałów, które uważały za
1wój obowiązek wypow1cdzenio ,rów.oież swego zdania. Było to tern barclziej konieczne, ile te ogół, nieświa
llom szczegółów organizac1i wewnętz
Dnia 6 grudnia, na trzecim z rzę
aei Tow. Kultury Polskiej, uważał
wystąpienie SeJrnJl etycznej za wy· du wieczorze dysk usy1nym w tej
1prawie, członkowie oddziału w Ra~
1az opinji całej instytucji.
NajJ!ierw wypowiedzieli si~ człon domiu powzi~li nust~pując'ł uchwał~:
towie oddziału V! na Pradze, dnia l
Wychodząc 7' ;rnłote nin, te dla
arudnia, w uchwale nastQpujqcej:
normalnego rozwoiu naszego narodu
potrzebna jost wzmoż i• 11ie polsidego
1. Rozpasanie si~ polsko-ży
mieszczut'!::>twa, orartcgo na silnyu.
dowskiej hecy nac1onali:::ityc:rnej
połsldm handlu 1 p1·zem.vśJe, uwa jest wyrazem zaostrzenia się walki
żamy zn na jod powied rde isze śro r:
elrnnomicznej mi1~dzy
burżuazji\
ki,
do tego celu wiodące:
pulsk& a żydowską. Walka ta, Ja·
.ko walka wewni~trzna mi1;dzy dwo1. Zakładanie
i
popinanie
ma odłamami tej samej klasy poszkół. d"jącycb. wykształcenie tamogło

Tow. Kredytowych miejskich.

liła.

•••
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było marzyć.

Zresztą płodność mło

dego f'eljetonisty-raziła oko suc;hych
mumji,-ówczesnych redaktorów, lli&
lul>il\cych wieloszpaltowych utworów•.•

.

chowa,

niezbędne

mysłu

rzemiosł

i
do nich
znania.
2.

do handlu, przei

młodz1ety

skierowywanie
bez rótnicy wy-

Szerzenia idei i instytucji
(kooperatyw).
SJ<ierowywa1iie polskich k&du rodzi mego handlu i

współdzielczyc.h

8.

pitałów
przemysłu.

4. Wykorzenianie i piętnowa
nie uiesumi en n ości w handlu, niezaleanie O!l narodowości hand.luj{\cei;o.

Do

spolsz~zenia

przyczynić

s1~

miast naszych

może w
oświaty i

znaczne1

imerze Herzenje
kultury
polskiej zarówno wsród mas polskich,
jak i tydvwskich.
Popiera j ~o usilnie
powy~sze
postulaty, wypowiadamy si~ otwait"ciA prze ci w ko ,dern(l!Joqicmym i nie1-ulturalnym hasłom, Rtórę wniesione
w szerokie masy, mogą je popchnąc do
czynów, e naszq iulturq i -t-radyc;ami

mezgodnych.
W ostatnim tygodniu grudnia odczłouków · od:pa który m kil·
ku mówców z referente m na
cze le
występowa ł o przech' ko podsfawu1.1
ideowym i u k r ytym celom uchwal
selrnii ei,rt zll ej .
Poduiu sla . się s!łna opozrcja w
łonie gru p_
\' Jdcru\\: 11iko w 'l'ow. Kultury Pul::rn io j. Oto dwa j czlou.rn wi o
zarządu glów11ogo, pp. Stani-5ław Pa.J
tek i Czesław Meiro, ogłosili nast~
pujący protest:
było si~ pos iedzenie
działu w Siedlcach,

Lata 1905, 1906 i następne, dał1
Belmontowi możność do wykazania
swej niespoży tej mocy fizycznej 1
psychicznej. Fizycznej: bo mógł na.
pisać tysiące wierszy w ciągu nocy
pomimo wal.ki z nędz!\ materjaln~
Psychicznej: bo zniósł wszystkie
wstrząsnienia moralne, .jako to: in.
\'\ ektywy wrogów llterackich, denun.
cjac )e, odebranie prawa do pracy za.
wodowej, plutonowy alak P'llestryawar.
szawsJciei, wygnania, powrót w n~
dzy do ... nowej nędzy ...
I w miarę, ciosów mę~niała du.
sza! Helmont broni oskarżonych i
dziwną
iutuicją
odczuwa prawdę:
wielką pomyłkę sądowi\. Pisze więc
głoślly list, który zwraca uwag~ odpowiednich \\ ładz 1 wywołu1e rewizję
procesu. Skazanemu zdjQto pętlę z
szyi... Powstaje głośny proces Roni·
kiera... Belmont pisr.e broszurę, któreJ intencji ogół nie ,Podzielił, ·aczkolwiek uznał w autorze genjal,oe zdol·
nosc1 psychologa-sledc-zego.
Belmont nie ma dzieci, naturalnyoh ale... spłodził krzykliwe, kapry$ne dzieoko i clał mu na ohrzoie
świętym
imi~'
„Wolnego Słowa.".
Oczywlsci e, że „Wolne Sł owo" stało
:5ię niebawem enfant ł!-rrible prasy po·
stępowcj,
bo Delruont zaczął ośmie
szać wszystkie przesądy .kulejącego
·oddawna ·p ostępu warszawskiego. Roz'poozyna s1'} walka młorlego „ Wolnego Słowa." z całą nieomal prasą, która, dostawszy cit~gi od oit~t.~go pióra
wyda wcy, - zaczęła go bojkotować
milczeniem.
Bclurnnt ni$ nalety do bd nef
partii. J "'go zmysł kryt.yczny wiJ.zl
usterki w kaMeJ konstrukcji - więc
me zbliża siQ do grup, które się trzymają sztywności dogmatycznej
formułJd. - Placówka polityczna Belmonta jest dosyć nieuchwytna w wyrazie. Znać tylko nieposkromione .oburzenie publicysty - człoumlca ' rta
wszelki fałsz ludzki i dogmutyzm polityczny, znać śmiałość i odwag~. nie
rachując!\ siQ z wyrazem i -kons.ekwencjami. - Przyrodzona łagodność
charakteru Belmonta i humor jego łagodzą w ~ielu rnzaoh, parado.ksa1nosć poglądów na objawy ~ycia p<>lityeznego Polski. A trzeba mu
przyznać ~e, aczkolwiekjest z P"chodze·
nia żydem-zna polaków .jak rdzenny
polak, a tydów, jak tyd, znujący prz·e·
szłość nnrodu i tragediQ jego psychicznego wiekuistego ghetto. -'l'o teżni6
szczf)dzi Delmont słów prawdy i drwi·
ny polo.kom i tydom. W kwesji polsko-żydowskiej zajmuje objektywne
stanowjsko· i potępia w::izelkie nie kuliu1arne objawy w ekonomicznej walce
obecne) chwili.
Zwolennik form pnrlamentnrnych
w tyciu, Be1mont potQpia ostro pn.rafjalizm stosunków prasy pols1nei i
tydowskieJ. - Humanitarny publicysta. urodzony polemis a, wiecznie
Stosunek

stałych

polaków

io tydów,

olływatoli ziemi polsJdei,
być rozważany pod kątem

winien
normalnych stosunków wiGkszości
do mniejszości, zumicszkujl:\Cej w
tym samym kraju.
Sprawiedliwoś6 i dobro Polski
wymaga, aby stosunek ten opierał
siQ na równych prawach:. i wzuj em·
nym poszanowaniu odrltbności kulturalnych, oraz dątył do wytw\l„
rzeuia zg-odnego życfa w naszym
bycie politycznym,
·
Zamiast planowej akcji, dążą·
rei do stworzenia tniciego stosunku
dziś, gdy wśród mas żydowsldch
budzić się zaczyna samowiedza 1
dążenie do uowożytnej kultury, my,
J>rz.rzwyczajeni do . wiekowego se·
paratyzmu i odsunięci od . ~ydów
narzucanemi nam prawami wyjąt
kowemi1 nie ozynimy prawie nic
dla poc1ągui~cia ich .ku kulturze. '
po1sk1e1.
•
Sto l nąy. bierni, lub w · zaślepienit>
szo wi nistycznym
hcemy ten bu
dzą cy st <: ruc h :?iW lcq6.
Wobe11 s?.erzącye.h si~ wpły
\TÓW obcej kultury,
!{tó rą masow
żydO\\ ::l d m, w~ród nu s zam1eszlca-

łym, litu''< ~ ż .1· wi 0t y ż ydowskie, wy
g111\lle l, no:3 ji, w ;\'lll \..(' roźn y m mu-

men cie P"11tyezn,\' lll wypowmdamv
całe j l ud 11 oś ci ż.vJo w::>ldej wali,~.
w.vrnźa i i\C•1 sic: w ho jlrn cic l w d:t

teuiu do egraniczenia p1•aw żydów
(D. c. n.)

•
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pragnie dyshaji argumentu, - stareta
si' zdań. - Tych elementów podstawowych ~ywotności publicystyki prasa polska nie posiada wcale. 1
dla tego cała publicystyczna działal
ność Belmonta odbija się, jak gumowa pił.ka, od martwych ścian świą
tyń zaściankowego kabotynizmu wydawców, trzymających
nos... w
stronę wiatru opinji przewa~ającej .. ,
Jako satyryk, - Belmont jest
biczem na Narodową Dmowszczyzn~
i na utopistów pepesovyców galicyjskich. Znawca marksizmu i Lassala
- redaktor • Wolnego Słowa" przewartościowuje szowinistyczną ideologJę nacjonalizmu pomienionych grup
i zdziera nielitościwie draperję, ukazuiąc zgniliznę szkieletu, powiązane
go w ścięgnach nićmi dawnego targowickiego kontusza.
Jako krytyk literacki Belmont
uadko się odzywa. Ale gdy się ociezwie,-z genJalną intuicją wytknie
błędy, lub wynajdzie nie dopatrzone
prze1 krytykę urzędową zalety atworu. Znaną jest krytyka dramatu
Przybyszewskiego „Matka". - Krytyk tak ośmieszył nielogiczność utworu, ~e teatry wnrszawskie powoli
wycofały ośmiflszony 'utwór.
Przekłady
Belmonta - nalet.ą
do arcydzieł literatury przekładowej.
.Nie znam pisarza, któryby tak dosław9'te umiał odtworzyć myśl autora nie
odstępUJł\C nawet od prozodji i synopsji oryginału. - Znane są przekłady
„Eugenjusza Oniegina", wierszy Heinego, Niekrasowa itp. specyficznie
oryginalnych utworów.
Na polu naukowem Belmont zasłyn2'ł jako genJalny popularyzator

spółczesnych zagadnień społecznych.
Pierwszorzędny mówca-popularyzował wiedzę drogą odczytów, które

Hwsze wypełniały sal~ i wywoływa
ły entuzjazm. Z całej powodzi powołanych i niepowołanych prelegentów, tylko Belmont, Niemojewski,
Krzywicki, . Swi~tochowski, Malinowski, Wejchert, Stołyhwo, Moszczeń
.a.ka, W a.sereug, Ulanowski i Eugenjusz Sokołowski - wyrótnili się jako
jednostki, .których tywe słowo budzi
społeczeństwo,
apatyczne
polskie
preferujące

literaturę

kur1erkową

przy kawce i herbatce. - Helmontowi jednak, Moszczeńskiej i Niemojewskiemu oddać można palmę pierwszeństwa. Do dziś dnia pamiętna są
słuchaczom wszystkie odczyty Belmonta, - skwapliwie czytywane w
9dbitkach.
O utworach Belmonta - nie mówimy. Każda księgarnia może czy~elnikowi udzielić spis ... do wyboru.
Wszystkie dzieła Belmonta cechuje
oryginalność, wiedza, polot artystyczny i subtelna ironia attycka.
Polszczyzna-bez zarzutu i zwięzłość fenomenalna konstrukcJi, pomimo skłon
ności autora
do wielomówstwa i
'1)

AR'ftJR GRUSZECKI.

KANDYDACI.
mamo, - odezwał11, się
Mańcia, - życie publiczne, zasługi
dla kraJU, zaszczyty, mają swói urok.
Dla mnie dopiero wówczas mężczyz
na żyje pełnem życiem, gdy bierze
szeroki współudział w życiu publicznem, - spojrzała z uznaniem na
Milcera.
- Nie uwierzy pan, jakie ia
.Mańcia posiada uczucia społeczne ...
Raz przeczytał.am w jej dzienni.ku,
te jej marzeniem jest zostać po-

Ależ

ełem.

pani .pisze dziennik, si~
Milcer, _jakże
go odczytać.
- Rozmawiajcie moi państwo o
dzienniku, - uśmiechnęła sj~ z wielką wyrozumiałością profesorowa, ja pójdę na eh wil~ do gospodarstwa.
- Dziennik piszę tylko dla siebie i była to wielka niedyskrecja ze
strony mamy, te czytała bez mego
pozwolenia.
- A ja otrtymam to poiwolenie1
- zalecał l'lif~ spojrzeniem i uśmiechem.
- Nigdyl Tn ss, tylko moje taJ emnice.
-

A,

uśmiechnął
pragnąłbym

dywagacji - podnoSZł\ wartość jego
dzieł, bardzo łatwych w czytaniu.
Postać Belmonta do brze jest znaną Warszawie. - Popularny, wesoły,
dowcipny, otwarty, dobry-pan Leohumoma jedną nieszkodliwą
rystyczną wadę.„ Gdy spotka znajomego i do wie się, te nie czytał ostatniego M „ Wolnego Słowa" -,
wyraża zdumienie, szczere i naiwne,
~e znajomy o „ W. Sł·" nie słyszał,
nie czytał, i pomimo wszystko tak
spokojnie myśli, trawi, istnieje„. Ukochane swe dzie·cko Belmont protegował na wszystkie sposoby. I wła
śnie u zenitu powodzenia pismo
tak się rozhałasowało, ~e pióro komitetu prasowego nałożyło veto - na
istnienie enfant terrible„. Zachowanie się prasy, radośnie milczącej po
uśmiercenm „bachora" świadczy
ło tylko o kruchości jej ideologji publicystycznej 1 koleżeńskiej ...
Obecnie Belmont odbywa znów
więzienne wielkopostne rekolekcje i
pisze w „Polemiście" - ze stałym
humorem, subtelnie, zjadliwie - i
zawsze... pogodnie optymistycznie o
czynach bestji-człowieka, dla którego ma głębokie, szczere współczu
cie„.
·wogóle - Belmont nie wyrzekł
jeszcze ostatniego słowa.-Inteligent
na Polska - nie umie go ocenić. Oceni potomność, oceni go iycie tak szybko dążące do prze wartościo

O Studenci na kolejach.
Wobec zbliżaiącej się pory zajęć praktycznych na kolejach studentów wyż
szych szkół technicznych, ministerjum komunikacji w okólniku swym
poleca zarządom kolei roztoczyć nadzór nad działalnością służbową studentów. Ministerium nakazuje nie
dopuszczać studentów do zaięć praktycznych w ~iejscach skupiania się
robotników.
C Metryki żydowskie. Zgo dnie z uchwałą rady państwa, z du. 23
czerwca 1911 r. metryki żydów w
obr~bie Królestwa Polskiego posiadają
prawne ·znaczenie, o ile sporządzone
zostały niepóźniej, jak ósmego dnia
po urodzeniu dziecka, sporządzone zaś
po tym terminie metryki, winny być
zaopatrzone w wyjaśnienia, co spowodowało opóźnienie, sporządzenia aktu.
c; Reforma policji. Główne
prace przygotowawcze do mającej nastąpić wkrótce narady gubernatorów,
pod przewodnictwem zarządzającego
ministerjum spraw wewnętrznych Makłakowa, skoncentrowane są obecnie
w departamencie policji, ponieważ
głównym celem narady będzie projekt reformy policji.
Minister Makłakow jest stronnikiem gruntownej reorganizacii policji,
która nie odpowiada dzisieiszym potrzebom życia. Minister chce zwrócić
główną uwagę na reorganizację poliC.}i polityczno-śledczej, bezpiticzeństwa

publicznego i żandarmerji. Co się ty- Pisząc sylwetkę -:.. skła czy reorganizac.Ji polio.Ji bezpieczeń
dam tylko hołd pięknej duszy czło stwa, to minister chce, by jej działal
wieka, - świec~cego społeczeństwu ność miała charakter olireślony i uję
pracą, wytrwałością i humanitaryzmem ty w karby prawne. Co do żandarme
rji to Makłakow jest zatem, by była
uczuć.
podległą na prowincji gubernatorom.
Savanorola.
W ez wani zostali gubernatorowie
z różnych krańców Imperjum, by narada miała mo~ność zaznajomienia się
z działalnością policji w różnorakich
WiaDomości
warunkach ~ycia w państwie rosyjskiem.
wości...

ogólne.

-

'- · Komisja ro„otnicza. Na
wczorajszem posiedzeniu Dumy pań
stwowe) wniosek frakcji socjalistycznej, aby dokonać wyboru specialnej
komisji robotniczej, uch walonQ więk
szością, złożoną ze skrajnej prawicy
i z lewicy. NacJonaliści i patdziernikowcy głosowali przeciwko-wnioskowi.
Ugólna kasa chorych.
Zawodowy związek robotników przemysłu cukrowniczego postanowił dą
żyć do założenia jednei ogólnej kasy
chorych dla robotników wszystkich
cukrowni w Królestwio Polskiem.
O Reforma rozwodów. Koło polskie w Dumie wniosło projekt
reformy rozwodu.
Projekt proponuje, by po uzyska··
niu drogą sądową seperacji, rozwód
był dawany nie władzą Najwyższf\,
ale przez instancje sądowe, po porozumieniu się z konsystorzem.
Zapewne w rodzaju pamiętni
balach, kwiatach, muzyce.„
rzeczy, - śmiał się.
Za kogoż pan mnie ma? udała obrażoną, za podlotka? za
pannę z prowincji?
- Co za przypuszczenie!? - usprawiedliwiał się, - żartowa:łem tylko. Znam przecież głęboki umysł
pani i szlachetne serce... Niechte mi
pani· powie, o czem pani pisze? kończył, czując, że ona pragnie tego
pytarna.
- O czem?.„ Trudno to określić.
Oto przeczytałam książkę, dzieło jakieś, poprawiła się, i ono nasuwa mi pewne myśli, refleksie ...
Spostrzegam niesprawiedliwość, wyzysk, krzywd~ dzieci ... notuję, ateb;y
w przyszłości zapobiedz temu.
- Jakież to :piękne, szlachetne,
- zachwycał się na zimno, - niechie pani uchyli rąbek swej duszy i
pozwoli mi od.czytać, mały, malusień
ki ust~p z dzienni.ka.
- Nie! Nie mogę dać panu.
- Pani sama odczyt&, bardzo

ka o
znane
-

proszę.

- Sama, mogę, - wstała i po
chwili przyniosła ksią~kę oprawną z
brzegami pozłacanymi, zamykaną na
mały kluczyk.
Ostrożnie
otworzył& zameczek,
zajrzała do ksia.żki, zamkn~ła, mówif\c:
·- Nie! Nie mogę... to jakbym
moią duszę oddawała panu„. i to
obcemu!

Ze

„Burgtheater", & ostatnio monachij
skich „Kammerspiele", ukaże si~ nieba wem na scenach polskich w przekładzie i opracowaniu sceniczne.m
Juljusza. Szalita, art. dram. tegoż teatru. Pierwsza polska premie.r:a te.j
sztuki odbędzie się prawdopodobnie
już z końcem marca.
U Wiktor Emanuel w Berlinie. Król Wiktor Emanuel przybywa w czerwcu r. b. do Berlina, aby
uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych cesarza Wilhelma. W
Rzymie utrzymuje się pogłoska, .że
cesarz Wilhelm przybędzie z rewizytą do R,zymu w jesieni·
O Lepine prefekt policji
paryskiej. Lepine, prefekt policji w Paryżu, podaje się do dymisji.
Od lat 20 stał na tem stanowisku
i zdobył wśród ludności wielką po..:
:pularność.
We wszystkich prawie
głośniejszych zbrodniach winni zostali
-wykryci.
O Sprzedał po pijanemu
połowę wąsal Pewien człowiek w
Roździenrn na Górnym ~Jązku sprzedał połowę wąsa za 5 mr., które potem przepił z towarzyszami. Według
urnowy wszakże, miał drugą połowQ
wąsa nosić Jeszcze miesiąc, inacze.j
musi według zakładu 50 mr. zapłaci~
Gdy wytrzeźwiał i widział, że wszyscy zeń się śmieją, wolał zakład przegrać

zgolił

i

drugą

stron~

wąsa..

Wszystko po pijanemu!
lJ :.. więto milczenia. W ro•
ku bieżącym będzie obchodzona w Anglii i Ameryce setna rocznica zaniechania walki pomiędzy bratnimi narodami: anglikami i amerykanami.
Komitet, urządzający tę uroczystość,
wpadł na bardzo oryginalny pomysł
uczczenia iei rocznicy„. milczeniem!
W dniu obchodu we wszystkich krajach. i osadach angielskiego języka, zostanie przez 5 minut wstrzyma ny
wszelki ruch i nastąpi przez ten czas
ogólne milczenie. Niewiadomo tylko,
czy kobiety zechcą zastoso waó si~ do
tego nakazu.

świata.

. O Ostrzeżenie dla wychodźców.
Władze
austrjacRie
ostrzegają przed wych.odźctwem do
Stanu Para w Brazy17i, ~dzie niejaki
Maks Neymayer nabył grunta przy
linji kolejow ~.j Bra~anza (Estrada de
ferro de Braganza) 1 werbuje wychodź
ców. Okolice wymienione są bardzo
niezdrowe dla euro;peiskich wychodź
ców i dlatego musieli je opuścić hiszpańscy emigranci, którzy się tam niedawno osiedlili.
O „Bajka o wilku", Sztuka
w 4 obrazach Franciszka Molnara,
ciesząca się obecnie niebywałem powodzeniem na scenie w1edeńskiego
- Obcy, to wyraz dla mnie bolesny, - mówił smutn1m głosem, · -·
ale niestety prawdziwy. Czyż znam
panią'? Wiem wprawdzie, jakie pani
ma oczy, włosy, usteczka, figurkę,
ale właściwej istoty pani, duszy, nie
znam. I oto mam sposobność poznać
tę przepiękną duszę
i zabrania mi
pani dla niezrozumiałych powodów.
Mańcia namyślała się przez chwilę, wreszcie rzekła głosem zrezygnowanym:
·- Panu, trudno mi odmó~ić.„
nikomu, ani mamie, ani tatusiowi nie
pozwoliłabym, - wzięła książkę do
ręki, przerzuciła kilKa kartek i zarumieniona zaczęła cichym głosem:
„Przeczytałam dziś suchą kronikarską notatkę: W zagrodzie włościa
nina Pawla Stelmacha świnia wlazła
przez drzwi do izby, a zobaczywszy
niemowlę w kolebce, zagryzła je i
zjadła".

Spojrzała na .Miloera, który przybrał minę
żałosną
i dwukrotnie
westchnął.
„Swinię zabito, a rodzicó'w po-.
ciągnięto do
odpowiedzialności za

brak dozoru".

.

Chwilę milczała j
czytała dalf1j
głosem, w którym brzmiało oburze-

nie i zal:
.Tylko taks. suchtt notatka, a
tam dzieciątko niewinne zginęło! Co
za okropność pomyśleć, źe świnia
zjadła dziecko śliczne, malutkie"!
Zwróciła oczy na Milcera, któremu wprawdzfa przemknQło w myśli,

Z Cesarstwa ..
6. „Literatura ipichlePzo,..
wa". Ogólne oburzenie wywołało
-odezwanie się członka Rady Państwa
Kobylinskiego o pracach Dumy, że:
„prawa, które prz;eszły przez Dum~.
robią wrażenie, jakby je dostarczyli
sklepikarze. W odpowiedzi na to Krupieńskij powiedział, ż~ prawa Rady
państw a to „literatura śpichlerzowa".
Prezes Dumy, Rodzianko, zaproponował Kobylinskiemu, by w prasie odw oła.ł o brażli we dla Dumy wyratenie
o sklepikarzach.

~e

człowiek

zabija prosięta i ich
bez ~adnej litości, l\le nastrajając się ria ton dziennika miał min~
~ałosną, co podnieciło Mańcię i czy~
matkę

tała:

„Gdybym była prawodawcą, wszystkie świnie musiałyby byó
trzymane w zamknięciu, co ułatwiło
by ich tuczenie, a raz na zawsze uniknęłoby się"„,

W progu stiinęła matka, Mańcia
szybko zaniknęła książkę, cała zaczerwieniona, a matka z progu:
- Mańciu dlaczego nie czytasz1
Czy przeszkodziłam państwu mło
dym'?
1\łilce1·, klnąc w óuszy dziennik,
udat wielkie zmieszanie, a Mańci"a
rzekła opryskliwie:
-

Jul skońc,zyłam,

książkę

zamykała

na kluczJk.
O, pan dosta,pił wielkiej

łasld,
""- uśmiechn~ła się błogo 1 siadając
przy nich, tak 11·1elkiego zaufania nie
posiadam nawet ja, matka.
- Panna M&rja na moje uailn.e
prośby raczyła mi przeczytać„.
- Nie mów ran„. nie cheęl ....:.
zawołała Mańcia, - nie dlatego, s.te•
bym miała tajemnice przed mamą,
ale to tak niemiło rozwlekać duszę
BWOjl\ i jej tajniki.
(D. •· n.).

•
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6 Twierdza , Rewel" •• Riecz•
te w tych ~niach ministerjum
tnarynnrki wnosi do Dumy państwo
l"ej projekt wybudowauia twierdzy
.Rewel". Budowa ma bye ukończona
w 1916 roku.
6 Dymisja.
Redaktor „Prawitielstwiennago Wiestm.lui.", l.łasz1nakvw, po<laJ si~ do dymisji, poniewat minifter.)um 2l\dało, by zaniechał wystąpień na bankietach sło.:.

bliisze są pierwotnym poięc.ióill dziecka, nit Judzie i dlatego nierzłldko
IDhle dziec: ko pieska, lub kotl,a u wata
za Rwego najlepszego przy1aciela.
Niestety, te upodol.lama dul'ha
~ie zna1duJą tadnej al-'robuty ze stro~
ny doro~łych, którży Rlbv wrogo albo
tet w naileps7.ym wypadku obojętnie
się do nich odnoszą. Rodzice lub wycho\\ awcy wyrntaią się wprawdzie
wobec dziecka z tolorancją o .kr<rn·wiańskich.
kach, kl.ni.kach, owie1·.7.ltłlch i Innych
6
Samobójstwo. • Wiecz. pożytecznyt·h ?.wierzcttar.h, lel'z jedn1J\Yremia• douosi, te w Pete.rstrnrgu cześ111~ z okrucieństwem depCZl\ ro_.
popełuił samvuójstwo agent wydziału baki, owady i t.
p. i sztucznie
~chrany, Gud::iow; mjał on być po- wzbud:mjl\ w dziecku
ubrzj«henle
ciągnięty
do odpowiedzialuości za do mch.
Ody dziecko wst~puje do szkoły
,ohydrJ1\ zbrvtlni~. któr~J ofit1.rl\ padła
·k ilkoletnia dziewczynka.
1 poznaje się z przyrodą drogą syatematyczne.j nauki, to I w tym '\\ ypadku wychowawcy nie wszczepiają
w dziecko ZłlmHowania do otaczaią
eego go świata.
·
Metodyka przyrodoznawstwa zuX Pociągnięcie do odpo• pełnie nie zgadza się z potrzebami
•ledzialności marsz. szla~h· umysłu dzlt::cka, Dziecko, interesują
ty. Gubernator witebski złożył w ce się jakiemiś zwierzętami, widzi je
Senacie wniosek z żądaniem pociąg w na1rozrnalt.szych chwilach życia, w
nięcia do od powiedzi·alności marszał szkołach to samodzielne obserwowaka. szlachty powiatu dynaburskiego, nie zwierząt zupelnie nie ?.ostaje
bar. Sc~Jippenb~c~a. Wniosek po- uwzględni1111e; dziecku pokazuiemy
•ytszy Jest wynikiem dokonanej re- .,, najlepszym jeszcze razie s7.tuczne
wizji dynaburskiego urz~du poboro- wypchane ptaki i zwierzęta, nieraz
wego, która wy kryła, it przeszło 80 jakiś okaz zakonser\'r'uwany w spiryrekrutów zostało niewłaściwie uzna- tu~ie, Jecz wśzystl,o to .} est przyroda
nych za niezdolnych do służby woj- martwa. Dziecko nie widzi, jale dana
skowej. Przy sprawdzaniu wymiarów zwierz12 tyJe, jak choru.1e, ma przed
wzrostu i klatki piersiowej otrzyma- sobą jakby trupów. Przyteru nauczypo. dane, niezgodne z zapisami do ciel nie pozostawia dziecku dość czasu na przemyślenie, na duchowi\
ks1l\g urz~du poborowego.
przeróbkę opowieaz1anego, a tem bardziej Jego sprawdzenie, tak iż to, o
czem się dziecko dvwiadu;e, musi
niejako przyjmo~a6 .na wiarlJ".
Taki stan rzeczy może zmienić
tylko żądanie nowej metodyki przySp.-awa prasowa. Oneg- rodoznawstwa, a mianowioie: dziecko
daj redaktor .'I1ygodnia" p. Jerzy Jan- powiuno byó badane wol>eo tworów
kowski, na mocy rlecyzii s~dziego przyrody.
Należy w dziecku rozwijać 1)
:śledczego został aresztowany, jako
zdolność obserwowania, spostrzegarna
oskarżony z par. 129 za arty kuł w 4
numerze „Tygodnia" z r. z. p. t. „ Wier- i opisywania tego, co widziało 2)
na rzelrn". Po złozeniu .kauc1i w su- przerubiarne tego, co zdobyło i 8) na-:
mie 600 rb., p. J. pozostawiono na leży wykJadać tak, by dziec.ko wiedz1ało, co do czego służy. Nadaje
wolności.
si~
do tego tald wykład, w którym
....- Zatwierdzenie konfłaka
nauczyciel,
op1~uj!\O Jakiś kształt 1ety. Warszawska izba. sądowa Zatwierdziła .konfiskatę nalozoną przez Warsz. dnocześn10 mówi do czego on służy,
komitet do spraw pra~owych za wy- tuk te analumJa i tlz.jolog}a powiuuy
d1·ukowanie utwoi·ów: .złote myśli być wy kladane razem, a nie ja.k to
2ygn1unta Krasińskiego"' i .Manerwy si~ praktykuje-oddzielnie. Ważnem
w roku 182_.", dopatruiąo siC) o znak dJa pedagoga powinno być wskazaprzestępstwa przewidzianego
przez nie, że me należy dziecjom du'' Ró
1 i 6 cz~śó 129 artykułu kodeksu zbyt wielkiego wnterjalu, lecz chodzi jedyme o to. by dziecko zaiutekar.
.
reso
wał o sic;) przedwiotew Ly znnło
Wyjazd. Kurator warszawaki~go o1w~gu naukowego Lęwkkij, prawa przyrodnicze i by wyzbyło s1~
wywchał z Warszawy na rewizJQ poglqdu aptropocentrycznego to jebt,
dziecko powiuuo wiedzieć metylko o
okr~gu.
tern, te człowiek nugioa przyrod~ do
-r Bandytyzm. Aresztowano swych
potrzeb, lt:cz że nielucdy paw Częstocłlow1e i osadzono w mJeisooda
tiam
ofiurą uuJmnie1szych istot.
wym areszcie sprawców osLatniego
l'reiegentka opisało. w dalszym
.nupadu na sklep monopolowy przy
'.Il_. 'featr111nej. i na skład Rpteczny p. ciągu szkoły Deccoly'ego w Brul<scli,
'\'arę::łiuego. Sł\ to d\\aj mieszkańcy posiada.jqcl.\ dla w~ kładów przj'rotly
specjulną .sal~ ty cm", w któreJ z JOCZC::!Wcllowy Juwors.ki l Cieslak.
duej stl'Ony zuajdUJl\ si~ Z\\ierii:ta w
klatkach i aq uurjach,a z drugieJ strony rośliny.
NRsttt pnie wobeo watności kweodczy~owej. stji stosunku dziecka do przyrndy
rzuciła myśl, by nauczyciele i . wycho\\awcy notowali wszelkie s,i:mstrzeOziecko wobec przyrody i na• tone przez nich u wagi pytania i tak·uki przyrodoznawstwa.
ty z życia dz1eci, którcby charaktcryzowals stosuuek dziecka do • otaStaraniem. Towarzystwa badd. czającego go świata.
.aad d.zi~~mi odbyło się w tych dniach
Spostrzetenia tak te nadsyłać mo1;.
w tmh l4:1warzystwa krajoznawczego na im1e11nie
lub anonimowo pod aposwdzerne naukowe, na którem pu.ni dresem prelegentki l Wólczańslrn 164)
M1chalma Stefanowska, zuuna za- lub 'l'u\\urzystwa badań nad dziećmi,
azczytnie z prao swych z dziedziny którego sp€.cJalna komisja opracu.ie i
Dau~opatologii, wygłosiła referat p. t.
te obserwacje jako materjał
.Dz1ocko wobec -przyrody i nauki przy- wyda
naukowy.
rodoznuwstwa • ..
iajmujqcy ten odczyt wywołał
Prelegent.ka nie ograniczyła si~ otywioną dyskusję, w której głos
do teu1a.tu,_ w wjeku szkolnym h~df\ ZR.brali pp.: Choiewioka, F. Rudnicka
cych dz1ec1 do ot1.1czająccgo ioh świa Dr. Rieser, Mayzłowa, Rosu11talowa,
ta ze\\ u~trznego, lecz poruszy Ja. do- Prysewiczówna i Dr. Baumgarteuówiychc:tłls znauą kwest)Q: .jak zapatruna. . Słuchacze wynagrodzili preleje si~ na przyrod~ dziec.Ko,będące gentkC) serdecznym oklaskiem.
w wie.ku_ przt'dszkolny01, Jciedy jeucze nie powtarza rzeczy za wykłu.dall\C.Yml, i nie pntrzy na świat oexyma swych nauczycicii.
.Na zasadzie Włl\::łoych spostrzeień, jak i wyników ankiet Szycówny
ł Ciembrowicza p. t. „dzieci a ptaki", Z komitetu obywatel•kiego.
"dzieci a kwiaty", docbodzi do waiosWczoraj
wieczorem w domu
Im, it nawet bardzo małe dziecko · ma1strów tkackich odbyło si~ posieł3wo interesuje sł12 zwierzętami. llie- dzenie komitetu obywatelskiego dla
gające, ruszające siQ zwierzc:ta o nie- niesienia pomocy robotnikom pozba·
lliezonych objawach psycruJd. daleko wionym pracy.
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Obradom przewodnkzył dr. Skalski. Po odczyta11iu protokułu z poprzedniego lHlSiedzenia p.r:.i;ewodniczą
cy zawiadomił zebr11nych, że ze wzgl~
du na wyJazd skarbnika komitetu p.
Hordliczki, obowiązki jego l:lpełninć
bQdzie p. MHyerhoff.
Nu skutek odezw komitetu obywafołs.kiego wplj DQla wielka ilość,
zgłoszeń ze strony zarządów mająt
ków ziemskich zaofiarowujących pracę robotnikom. ~ześć posad wakuje
w ma1qtku p. Micł111ła Szymanowskiego Mowskie-Dolne, gub. kielecka
poczta JQdrze1ów; warunki: pensja
roęzna 2a ru b„ 13 korcy zboża, pół
morgi ziemi pod kartofle i t. d. Pot.ądani są robotnicy żonaci.
Tow. Rolnicze Siedleckie poszukuje robotników sezonowych do sianokosów i żniw.
· Zarząd Domin ' um Lubiatów i Raciborowrne (st. Baby. Dr. żel. WarszWied.) potrzebuje: 25 mężczzzn do
kosy i 25 kobiet, lub wyrostków do
robót polnych, na przeciąg czasu od
marca, do listopada.
Warunki dla mężczyzn: czerwiec,
lipiec, sierpień 11 rub., pozostałe miesiące 9 rub. Warunki dla .kobiet, wyrostków, marzec, kwiecień, maj, listopad 7 rub„ czerwiec, październik 8
rub., lipiec i sierpień 9 rub., od kosy
1 przy kopaniu na akord. Prócz zapła
ty wszyscy otrzymu1a. tycie. Robotnicy, którzy zechcieli by wyjechać
powinni sitJ zwrócić do biura pracy
(ul. Wólczańska M Of>).
Robotnicy, stali mieszkańcy Lodzi lub powiatu łódzkiego pragnący
udać się za granicę otrzymają paszporty bezpłatnie, pierwsi od prezydenta miasta, zaś drudzy od poszczególnych wójtów gmin.
Towarzystwo „Lutnia" zawiadomiło komitet, ze za kilka tygodni urządza koncert i z dochodu czystego
ofiłlruje do rozporządzenia .komitetu
ló proc.
Robotnicy fabryki „Dąbrówka"
złotyli 80 rb. 80 kop. Dyrektor fabryki „Dąbrówka" ofiarował 2{) rb.
Do dnia wczorajszego, do kasy
komitetu olJywatehikiego W'.plynfłłO
68,7!JO rb. 33 i pół kop.; z sumy teJ
wydano obwodowym członkom komitetu w dniu wczor1qszym, w celu
rozdania mi~dzy bezrolJotnych 6,243
rb. 20 kop., co wraz z dotychczaso„
v. ą wydaną na ten cel suruą, wynosi
1s,201 rb. 63 kop.
PoDle\\lit w wielu
obwodach
zdarzaią się cz~sto wypadki lllidużyć,
polegających na tcm, te zv. ru.cają si~
!udzie nie potrzeliuil\CJ' pomocy, czego dowodem jest fakt, te w obwodzie p. Ne1mnna na 580 osób, które
si~ zgłosiły, zakwalii1kowano tylko
840, przeto komitet olJywatt:lski uwata za konieczne powuilH\ kontrolQ i
zwrHca SilJ do v.Łlzystkich robot11i.ków
m. Lodzi z n peiem by przyszli z pomOCI\ w pracach komitetu.
R.
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przeDsławf

enia Dla ·naszych

. renumeratorów.
rzędu przedstawienie
ł'renumeraturów naszych, które
odb~dz1e si~ w teatrze Popularnym

Na 22-ie z

dla

we

ś· odę

26 lu ego,

wybraliśmy nader efektowni\ sztuk~
w 7 obrazach Wiktoryna Sardou p.t.

zna
Sztuka ta, w której utalentowrmy autor z ogromną plastyką przedstawia
czasy Filipa li i okrucieństwa ksi~ 
cia Alby, zaciekawia od początku do
końcii.

Na barwnj\ i efektown(\

składa si~

całość

i nowa wystawa, jaką dy
rekcia teatru Popularnego do sztuJd
tej sprawiła,
Bilety, za okazaniem kwitu z o~
płacouei prenumeraty, · nabywać motna w administracji pisma naszego.
Szatnia i programy bezpłatnie.

Kronika.
. =

(r}

Powracająca

fala

mrozów. Przed kilku .Je ~zc7. e dnia-

mi zdawało się, że zfma 11 ~ ta bezpowrotrue, i ~e . po kilkutygodniowym
czasie. przejściowym, doczekHmy si~
niezwylde wozesnei wiosny. Tego r~
dzaju przypuszczenia zdawała si~ -popierać aura kilkunastu ostatnich dni1
pogodna i miła. Byly wśród niej dnie
dziwnie ciepłe, jal<by prawdziwi~
wiosenne. Nawet drzewa budzić si~
poczęły ze snu zimowego, a napęcz..
niale ich gałązki czekały jedynie dłui
szego ciepła, by puścić pierwsze pędy.
Oczekiwania jedna.Ir zawiodły -.
przy zmianie wi_atru na wschodni, {trz~·
szła ponowna fala mrozów.
Brak śniegu osłabia wratenie zimy, jakkolwiek dzisiaj panuje ona
mcpodzielnie.
Czy długo tak będzie, trudno
przewidzieć1

- (r)

uszu.

Szkoły

w dniu jubile-

Naczelmk dyrekcji naulcowei p. Biela1ewj rozesłał do szkół
mie1scowych okólnik, według którego
uczniow ie obowiązani Sł\ w przeddzień uroczystości 800 letniego panowania l>ornu Romanowów, a więo
drna ó nrarca, udać się, według wyznania do kosciołów, na nabożeństw...
tałobne za zmarłych członków Domu
Romanowów.
·
Dnia 6 marca, uenlowle ma1ą być
obecni na naboż.eństwle za zdrowie
tyjących członków Domu Romanowów.
Po południu dnia a marca odb12dl\ się we wszyMtkich szkołach zabawy dla uczniów, w których wz i ąć
równiet mogł\ udział rodzice.
Młodziet szkolna posiada w dniu
1ubileuszu prawo
ucz~szczama na
wszystkie przedstawienia w tealrach,
kinematogrłlt'ach itp.
-- Cl) „Dzień kwiatka". Gu·
bernator pwtr łu:~wski wydał chrześć,
Tow. dobroczynności w Lodzi pozwo·
ltiuie na urządzenie w rnn.) u r. b.
.Dnia kwiatka". Dochód przeznaczony będzie na powiQkszenie gmachu
.Domu starców i kalek".
= (1) Stróże nocni. Gubernator piotrkowski zgodził ·siQ na
prośb~ policmajstra łódzkiego w sprawie powi~kszenia liczby stróMw nocnych.
Obecnie marny . w Lodzi 146 strótów nocnych; liczba ta powi<:kszona
bi:dzie do 620.
= (t)
ow7 inspektor. Z
powodu silnego rozwoju Tow. drobnego kredytu . w gub. piotrkowskiej z
rozporz[\dztnia mimstcrium finansów
mianowano jeszcze Jednego inspektora dro Lnego kredytu przy rządzie gubernJaluy m piotrkowskim, p. Leonida Bolkowskiego. Prócz niego czynnos ci te e pełnia dotychczasowy inspektor p. Krestjanow. ·
= (r) Sanatorjum dla dzie•
ci. Znłoiou& przez dr. I. Frenkla
·pierwsze w kraju sanatorjum dla
dzieci w Chylicach pod Warszawą,
otwarte będzie 1 maja. Klerowuikv.1111
,j ak zwykle: dr. Wanda Szczawińska
i d-ro\\a Helena Frenkel Prydowu.
= {f) O odczyt. Stowal'zyszenie sUbJektów ha11dlowych m. Łodzi
zwróciło ~i~ do gubernatora piotr-.
kowskiego z prośbą o zutw1erdzenio
odcz,Ytu mec. lleury ka Rosenthala
p. t. „Zestawienie porównawcze prawa wekslowego w Cesarstwie i Kró·
lestwie Pulskiem".
(t) „.„iedola dziecięca",
Zebranie 'l1ow. „Niedola dziecięca",
które miało si~ odbyć onegdaj w Io.kału ~ydowskiego 'fow. dobroczynności z powodu nisJlrzybycia dostatecznej liczby członków oJłożono na 2
tygodnie.
- (r) Odcz:rt. Staraniem sekcji kulturalnej przy stowarzyszeniu
pracowników haudlowych, jutro, o
godzinie 9 wieczorem o d będzie się w
lokalu Stowarzyszenia przy ulicy
Space~owej Na 21, czwarty wykład
pr11.wr11czy.
'l'ym razem adw. przysi~gły August Ruu bal wygłosi od czyt na tema i
.Prawo familijne".
= (r) Ze S~ow. maistrów
fabrycznyoh. W niodzielQ, dnia
23 b. m„ o godzinie 3 po południu,
w lokalu własnym (Nowy Rynek M
6), odbędzie sil) roczna ogólne zebra~
pie s1-0w. mąjstrów fabrycznycłL

NOWY KURJER ŁÓDZKI -

M 4!.

= (f) Szkoła rzemiosł„ Z&-Wypadki.
branie ogólue członków „Szkoły rze·
miosł". które miało się odbyć WCZO·
rł to~w
ta] W dOlllU starców i kalek przy Ul.
I
DzieineJ nr. 52, o godz. 8 wiecz., z oowodu nieprzybycia
dostatecznej /
W Lasku areszto,~ano czterech
ti{lłZby członków, odbędzie się w dru- / bandytów, ~tórzy w dnm. 14 czerwca
6im termm1e dnia 5 marca r. b. w r. z. napadli na tramwaJ idący z Łotym samym iolrnlu i o tejże godzi~ie. dzi do Pabianic i zabili oraz ranili
-= (r) Z
Tow. badań nad przytem. kilka osób wystrzałami redziećmi. Staraniem Towarzystwa wolwerów.
badań nad dziećmi odb~dzie się w
(p) Z głodu. Przy ul. Ceniedzielę, dnia 23 b. m„ w sali Tow. gielnianej . nr. ~3, uległa zupełnemu
Krajoznawczego, przy ulicy Piotr- w~czerp-amu sił z głodu handlarka
&owskiej M 91, odczyt dr. med. Alek- uliczna Dwo1ra K~uglub, la~ .39.
.sandra Pańskiego p. t. Nerwowość
- Przy ul. P1otrkowsk1e1 nr. 9,
u dzieci".
'
"
znafeziono w stanie zupełn ego wy'fen na.der aktualny temat ściąg- ozerpan1a sił z głodu, przyb yłego z
nie niewątpliwie liczny zastęp słu- Warszawy h!indlarza Abrama Bornchaczów.
sztejna, !at 46.
(r) Ze Stow. nauczy•
(p) Pobioie. Dziś około
cieli. Jutro, 21 b. m., o godz. s godz. 2 w nocy, n9. ul. ;pr~ej~zd, pod
w1ecz., w lokalu Stow. nauczycieli lasem towa."zysze pob1h· Jak1emś tęchrześcjan przy ul. Konstantynow- pem narx~Clziem Kazimierza Szul~a,
skiej nr. CS, odbędzie się posiedzenie lat 19, pozostającego bez za1ęc1a.
sekcji nauczania elementarnego, po- ~zulc otrzymał ranif w głowę, czoło
święcone metodyce, wykładu nauk i twarz.
'{>rzyrodniczych w szkołach poczf.\tkoZamiejscowa.
wych.
(" Ski dki
k 0 a ·ół
- (r) Z V Tow. • po:tyczko•
-= •1tutejsze8 otrzymały
na
ci · ·w
Władze
zawiadowo • o•zczę d no c1owego.
nl.e dz 1· eI~. d ma 28 'b . m., o go d z. 4 mienie, te minister1·um spraw wew·
l' T
L t · • nętrznych zezwoliło na zbieranie w
po po ł u d mu,
w sa
.• u db
rna obrębie całego Krńlestwa Polskiego
>· t 1
k" 1· ow108
1
I
zy u. 10 rJiQWS 1e7 nr.
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· z tego powodu naezelnik dyrek- zbliżały sitJ dwa idące naprzeciw sieoji naukowej przysłał do gminy ~y- bie pociągi, przechodziła ,jakaś kodowskiej zawiadomienie, aby nie o- bieta.
~łaszano wakansu na -posadę nauczyNa sygnał dany przez maszynioiela religji w tej szkole, a wykłada- stę, kobieta nagla odskoczyła na tor
niem przedmiotu zajęJi się pozosttlli drugi, po którym w tej właśnie chwinauczyciele.
li szedł z górki, a więc szybkim tęGmina tydowska odpowiedziała pem pociąg od Zgierza.
·
naczelnikowi, te w myśl brzmienia
Nieszczęście zdawało się być nieprzepisów religiinych 1:.ydowskich uniknione, jednakże maszynista Twarnauczaniem religji zajmować si~ mo- dowski, choć z trudnością, zdołał pogą tylko specjaliści, wobec czego ciąg zatrzymać w porę i kobieta, nie
tądania nachelnika dyrekcji nauko- doznała żadnego szwanku.
wej wypełnić nie mote, dopóki w
Zato przy wagonie, wskutek nasprawie tej nie wyda swej decyzji głego zahamowania pociągu, spalił
:rabin.
si~ motor, wartości kilkunastu rubli. ;
W tem samem zawiadomieniu
naczelnik żądał by powiększyć lokal
~~knołpyokpór.J.z.y ulicy Zawadzkiej o Je-
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Gn1ina odpowiedziała, że uczynić
tego nie motua Zl'l względu na brak
wolnych lokali w tym domu.
·asarnia
• "'G (1)
h
·„koszerk
na
rupa tute1szyo mtesz ańców
zakłada wkrótce udziałową masarni~
wyrobów koszernych z kapitałem
tooooo rubli.
M"ł
d
·
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• Y rzą ca. Ze wie 1u
tzqdców domów urządziło sobie z lo~
katorów dojną krówkę, wyzyskując
ich niemożliwie na katdym kroku,
to rfzecz po\lvsdiechniel znana. Do licz~
y aktów 1 o aó na eży jeszoze ietlen.
·
Rządca domu M I06a przy ul.
Widzewskie; p. K. pobiera od lokatorów stały haracz za meldunki.
d ł dNiedawnold jeden· z lokatorów od·
a o zame owama 8 paszporty. Stróż, odda,Jąc je, zażądał w imieniu
rządcy 60 kop. za rneldunek.ILokator,
z zasady nie chciał żądanej sumy

iaplacić.

Gd.v 11ednak stróż zbyt CZASto
go
"'
go nac .hodził dał mu 1ó kop. za „fatygę" Po pe wn~·m czasiestróż przyszedł i zażądał pozostałych 4:5 kop„ ponieważ rządca strącił mu owe 60 k.
" µensji, wynoszącej at .•. 4: rb, tygod·
niowo, mówiąc, że go to nic nie obchodzi, iż lol<ator nie cbce płacić i
strót aam powinien
aprawt zała~
hrić.
Rieca prosta, . le lokator H13łaoił
etrótowi, nie chcąc obciąta6 biednego
ezłowieJ{a. Lecz Jak nazwać takie po~~powanie rz{\dcy'l
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Nakładem Tow. Akc. s. Orgęlbranda S-ów, wychodzić zaczęła bibiloteka
.
k o - art ystyczna, p. t . „ Muzy ",
11terac
pod redakcją Jana Lorentowicza.
Dotychczas. wyszły: . l) Piotra
Skargi „Kazania i pisma 00 najprzed·
u
mejsze
. wy bra ł• o b'Ja ś m·ł 1· wstępem
opatrzył Wiktor Gomulicki. (Z portretem Skargi), Cena rb. 1 kop. 15.
2) August de Villiers de l'Isle
Adam•• Wybór nowel". w przekładzie
i ze wstępem Wacława Rogowicza
(z portretem). Cena 90 kop.
8) Ernest Renan. „Dyalogi i fragmenty filozoficzne". Przekład i sło·
wo wstępnA Grzegorza Glassa (z portretem). Cena 76 lrnp.
W y d awmc
. t wo prze d s t awia
· się
· nader estetycznie.
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Teatr Polski.
Z kancelarji teatru komuniku
nam:
Dziś, po cenach zwycza;nych ,
wspaniały „Dzwon .zatopiony", baśf1
dramatyczna G. Hauptmana.
JutrQ, pt cenaoh popl.llar n yc~Ji ,
~Kiejstut", tragedja Ad. Asnyka.
W sobot~. o godz. a i pół po
poł., „Kiejstut", po cenach najnit·
azycb.; wiecz. zaś o godz. 8 m. IG, u-
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6.

·

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

ka1:.e się po raz pierwszy świetna satyra publiczna Brunona Winawera,
p. t. „Losy Europy"; którą krytyka
warszawc:;ka i publiczność :przyjęły Z
wielkim entuzjazmem. Pohtyczna ta
(Tel. Ag. Pet).
krotochwila obudziła nadzwyczajne
Stacje radjotelegraficzne.
zainteresowanie wśród łodzian. Kasa PETERSBURG, 19j2 _ Międzywydzia-'
teatru Polskiego wyprzedała już bar- łowy kom itet radiotelegraficzny uznal
dzo wiele biletów.
na czasie WJ-pracowanie projektu urz~
dzenia w Rosji potężnych stacji radio..
i-e .....--:r Popularny.
telegraficznych, dla komunikacji mi~
dzynarodowej.
nom~. lnu.i;1i1larji t8atru komunikuj~
BiblJ·oteka Lwa Tołstoja.
...
- Dziś, we czwartek i jutro w PETERSBURRG, 19-2 - Zarządzają~
piątek „Topiel" najnowsza sztuka St. cy ministerjum SJiraw wewnętrznych
Przybyszewskiego.
zezwolił nadać zał'' ~ vnej I,>rzez mos·
- W sobotę po południu po ce- kiewskie towarzyst• ' 0 oświatowe, we
naoh najniższych „Zonaty kawaler". wsi Jasna Polana bibljotece ludowej
Najbliższą premjerl\ teatru będzie miana: "Ludowa biblioteka imJenia hr.
arcydzieło St. Wyspiańskiego, p . t. Lwa MiJrnłajewicza Tołstoja" :
„Wesele".
Wrzenie w Japonji.
Teatr Polski w Warszawie.
TOKJO, 19 lutego. Wzburzenfs
ludności przeciwko Katsurze znajdu·
Dziś premjera uajnowszej korne- je ujście w nieznacznych :z;aburze.
dji' 4.aktowej Adolfa Nowaczyńskie- niach, jakie maj!\ mil'ljsce w rótnych
miastach.
.
go p. t . „ NowB Ateny • .
wzgl~du na autorn, wykona.w- Zamaoh na Llo,d George'••
cOw i nowe dekoracje, wykonane pod '
LONDYN, 19 lutego. - W Wol....
kierunkiem n.
Frycza, nremjera
dzi- tonie, w pobhz.u Emtsom., w przy•
r
t'
si_eJ·sza wzbudziła ogromne zaintere- aotowywanym dla
loyd George'a
sowanie.
omu, ,jeszcze nie zamieszkany_m, w
Jutro. w sobcitA'<l i niedziclA-.s „No- sy.p ialni dla. słu~by eksplodowała
we Ateny".
·
bomba. Nikt nie został poszkodowa·
ny. Dokonano rewiz1'i w c ałym domu i znaleziono drugf.l.·1 bomb"'.
Przy•
-..
puszcza1·i:a, że zamach był planowany
"t
przez sufra~ystki.
obchodu jubileuszowe o. W•buch
kotła w gorżelni.
11
___
NARWA, 19 lutego.-W gorzelni
jamburskiej harona Sztakelberga wyPETERSBURG, 18 lutego. buch kotła zniszczył . oddział maszyn.
(A. 'r. l'.) O głoszon o Najwytej Pozostała ozęśó gorzelni silnie uszko„
zatwi.erdzrmy ceremoniał urocr.ystego dzona. Zabity maszynista i jego poobchodu 300 letniegC> pnriowania. Do- mocnik, ranny oficjalista.
. z ceremon- Bill o im111igrantach przyjęty„
mu Rorn ano,rów. Zgo ame
jałem we wszystkich świątyniach i
w ASZYNGTON, 19 Jutego.-Pocerl{wiach Cesarstwa będą odpra- mimo veto Tafta senat przyjął bill o
wione uroczyste nabo że l'lstwa dzięk- zakazie wiazdu do Ameryki Północ· mszy <:iWlę
... · t eJ· nej immigrantów-anatfabetów.
'
czynne. I> o u1rnn•rzenm
będzie czytany Naiwytszy maniKi"amil·basza„
t·est.
KAIR, 1·9 lutego. Podczas przyJ> d
·
b ż · t
rze rozpoczęciem na o ens wa .J."-Cia notablów egipskich KJ'amil-bado świątyń soborowych przybędą pro- "'
cesJe z cerkwi miejskich; po wsiach sza oświadczył, że można było unikrównież urządzone zostaną procesje. nąć wojny, gdyby mocarstwa poPo nabożeństwie i modłach we wszyst- parły go i posJuchały jego rad:
kich świątyniach i cerkwiach rozlegną si~ dzwony, a we wszystkich zawłasne.
łogach odbędą się parady wojskowe.
11 Now. Kur. Łódzki."
O godz. s rano 6 marca 21 wystrzałów armatnich z twierdzy p9Telegramy z n~.
wiadomi Petersburg. że odbędzie s1~
uroczysty obchód 300-let. panowania
Strajk Generalny.
domu Romanowów. Uroczyste naboBUKARESZT, 19 lutego, (wł.) żeństwo w soborze Kazańskim celebrowane b~dzie · przez metropolit~ Socjalistyczny komitet centralny u~
stanowił termin rozpoczę~ia strajku
petersburskiego i ładożskiego.
Ich Cesarskie Mości Najjaśniej· generalnego na 10 marca,
Bułgarja a Rumunja.
szy Pan, Najjaśniejszf' Panie, CesaBUKARESZT, 19 lutego, (wł.) rzewicz Nast~pca tronu i Wielkie
Ksi ętniczki raczą udać si~ z pałacu Przedstawiciele wielkich mocarstw
Zimowego do soboru Kazańskiego. zakomunikowali rządom: bułgarski&-
Na drodze od pałacu do soboru, któ~ mu i rumuńskiemu. te przyjęły prorędy będzie prze1eMtał Najjaśniejszy
orszak, rozstawiom, b~dl\ wojskowe jekt Greya, aby załatwienie zatargu
zakłady naukowe i wojska. Po skoń- bułgarsko- rumuńskiego, przed przy•
"zonem
nabożeństwie Ich Cesarskie stąpieniem do kroków wojennych
v
Mości raczą powrócić do pałacu Zi- uczynić zależne od decyzji mocarstw.
mowego.
w dniach 6, T i 8 marca składa- Rokowania nad tym projektem rozpocz~ły się jut w Hułgarji i Rumune b"-d"~ ... z·yczenia Ich Cesarskim Mościom w pała.ew. Zimowym. Dnia 8 mar- njł.
W Meksyku„
ca w pałacu Zimowym Najjaśńiejszy
Pan będzie przyjmował starostów
NEW -JORK, 19 lutego (wł.).
gminnych i innych przedstawicieli Zwyci~śt w o przechyliło si~ na stron~
ludności wiejskiej, poozem b~d.zie im rokoszan. Generałowie: Blanced i
zaproponowany od Najwytszego Dworu obiad. Dn. 7 marca w teatrze Ma- Huerta wykonali zamach stanu. Generyjskim dla. zaproszonych osób Naj- rał Blanced, dotychczasowy zwolen ,
wyższego Dworu i dam, dany b~dzie nik rządu, złotył MaderE) z urz~du i
galowy spektakl: dn. a marca w sto- uwięził go, jak równie~ jego minili'cy urz!'ldzone
b ...'<l da.... zabawy ludowe.
-z
D. 9 marca w pałacu Zimowym bę- strów. Generał Huerta został prowi•
dzie nakryty galowy stół obiadowy zoryoznym prezydentem miasta.
dla zaproszonych Osób Najwyższego
NEW YORK, 19 lutego (wł.).
Dworu i dam.
salonów wewnf)trz- Meksyk przedsttl wia ~traszny obraz.nych nastnpi Na7'wyższe WeJ"ście do żadna część miasta nie jest całą;
-z
stołu obiadowego.
PETERSBURG, 18 lutego. (ATP). bombardowanie poozynlło straszne
Komisja do rozważenia udziału Dumy szkody. Liczba zn.bitych pnowaltnie
-państwowej w uświetnieniu jubileu- kobiet i dzieci wynosi 2 tysiące, ran~..zu panowania Domu Romanowów, nych jest 8 do 10 tysl12cy. Pułkow
postanowiła: utworzyć fundusz Roma- nik DJaz i nowy Jrroiydent Huerta
nowowski na. ulepszenia gruntowe,
majl\CY charakter państwowy; uznać odbyli długą konferenc j ę.
Roz.... oh,.
u pożP,dane poltpiztnlt clrobnoj własnoiei ziemskiej.
NlłW-JORK. 19 iu~tr;a, {wł). --·
D.iisiaj ponowiły 514 1ffnlehy; thua
1•.aucił si~ na sklepy i bu~ył !e Nie
ldołano romich.6• .t.łUJFW..
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. Zmiana własności.
Zabójstwo księdza.
plesznego na przestrzeni 50 kilom. rozczarowanie i w związku z niepoAptekę
A. Gesnera przy ulicy Ce-MOLHEIM, 19 lutego, (wł.) .:..... Mobilizacja wypadła ku ogólnemu myślnemi
wieściami politycznemi
zadowoleniu.
(Meksyko) przyczyniły si~ do słabe- gielnianei 64 nabył aptekarz z Kall~

W katolickim kościele św. Engelber-

ta pewien obłąkany robotnik dwoma

Pertraktacje z arabami.

strzałami zabił księdza w chwili gdy

KONSTANTYNOPOL, 20 lutego
Gazeta .Halemdar" donosi, że rząd
postanowił pertraktować z szeikiem
arabów, Said Drichem. Rokowania z

ten

spowiadał.

W~buch,

HAMBURG, (wł.), 19 lutego. Nastąpił tutaj wybuch saletry w tutejszym zakładzie broni i amunicji: 8
· ... 1_ rannych, z· k tórych ju~
osÓb clę:t..iio
· 8 zmarły.

Telegramy

arabami mają dotyczyć kwestji, ozy
prowincja Azor zgodziłaby się na
szerokn autonomJ·"" pod zwierzchnie.twem -isułtana.

Wojna.

południowe.

W Meksyku.
NOWY JORK, 20 lutego, (wł.) Prezydent Meksyku Madero znajduje
;ti~ jako więzień, w pałacu Narodowym. Brat jego został rozstrzelany
z wyroku sądu wojennego. Generał
·Huerta (?) i Diaz podpisali w konsu·
'lacie amerykańskim umow~, na mocy
której, ai do czasu obrania nowego
'prezydenta gen. Huerta ma pozosta6
generał gubernatorem Meksyku. Do'radca generała Huerta, Blanced oś
' wiadczył, te zaprowadzi po.rządek
spokój.

Telegramy z nocy.
Z placu boju.
BUKARESZT, 19 lutego. Z Konetantynopola depe.szu.Ją, że koła urzę
dowe tłomaczą bezczynność wojsk
niepomyślnym stanem pogody. Jednakowoż kolportowane są pogłoski,
o zajęciu przez bułgarów fortów Bulairu. Enwer-bey na torpedowcu krą
t.y po morzu Marmora, oczekujf\O
stosownej chwili dla ponownego wylądowania w Rodosto.

go nastroju rynku, jak również spoistną powódź ofert sprzedaży ze strony kontynentu i Ameryki.
Wieści z południa, otrzymane w
ciągu . uhiAgłego ty~~dnia . św_ia_dcz'.\o
iż posiad.a?ze tamte.1s1 bardzie) n~t
kiedykolwiek skłonm są do pozbyma
się swej bawełny.
Jest t.o"' zresztą
rBłlriem naturalne
·
· lr
b
wo b ee z hl 'i:t.aJącego
i::1ę o resu nowy~
zasiewów i przygotow11ń do nowego
plonu. Oczekujemy zatem dal~zycti
likwidacji zapasów snrowego materjału ze strony farmerów.
Pogody w stan11r.h nadatlantyckicb. nie bardzo są pomyślne. Nadmiar de~zczów utrudnił i wstrzymał
nieco rob oty na farmach. Wprawdzi~
są pewne o?Jna.ki, iż urodzaj b~dz\e
nieco lepsr.y, jednak ZP l13że6 to b~
dzie wyłącznie od pogody w czasie
zasiewów.
Manchester w d9lezym ciągu r~
bi dobre i duże interE1sy i wszystkie
fabryki mają poddostatkiem zamówień; spodziewamy si~ wobec tego,
~e przędzalnicy nadal pozostaną poważnymi odbiorcami.
W obecnej sytuMji nie prze~;
duje się nic ta.kiego, co mogłoby
sprawić zn:.-.,czne wahania w cenach 1
wodowały

sza p. Zygmunt Markus.

Jutro odbędą się bezplatc.,
ne porady pru wne w redak2
cji naszego pisma od godz1
6 i pól do 7 i pól wiecz.

Walach deresz
lmportowll.lly z lrlandji G-o letni 170 cnłm.
duży bezwzgl({dnie czysty, wyjeżdżony,
wskakany, z renomalnyml chodami 1 prerencyą ilo sprzedania. Kielce zarząd Hotelu
Polskiego.
Tamte trzy
reprodukto17 1
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Literat

udziela le1tcji hlstor1l, literatury pot.
;.1
skiej, hL<;torjl polskiej I powszech')
Enwer • ~e~.
Odmowa.·
KONSTANTYNOPOL, · (wł.), 19 przypuszc~11.my, że nad!łl t.rwać b~dą nej - w domach prywatnych.
LWÓW, 20 lutego, (wł.) - · Ljga lutego. Enwer-bej zamjanowany zo~ spokoj.n~, roało~zyn;rie rynki,_ -: przy:
Oforty w redakcji Nowego Kur•
(.t>Omoey przemysłowej uch waliła nie
jera
L6dzkleg,) sub. • Literat•
stał szefem sztabu generalneg\l armji, najmme.J dopóki me wyłom s1~ .j:1.ki
l>raó udziału w wystawie wszechsło
nowy
prąd.
operującej na półwyspie Galipoli.
Spodziewać go sj~ nfl.lety ~"'~n
{Wiańskiej w Kijowie.
Wysadzenie woisk na ląd. tualnie tylko z Połu.dma, w związku
··Protest przeciw zbrojeniom.
KONSTANTYNOPOL, 19 lutego, z wpływem pogody 11a stan zasiePARYZ, 20 lutego (wł.).-Ekze
drutywa partji socjalistycznej ogło
· siła protest przeciwko zamierzonym
powi~kszeniom armji i nowym zbrojeniom Nieiµiee i Francji, które mogl\ spowodować wojn~.
Manifest
stwierdza, te socjaliści niemieccy pozostaną
wiernymi hasłom socjalistycznym i nie dadzą ani _jednego
tołnierza i ani jednego feniga na
powiększenie armji niemieckiej. Takte socjaliści francuzcy spełnią swój
obowiązek partyjny i będą stanowi6
w izbie deputowanych opozycj~ przeciwko uchwaleniu kredytów, tąda
nych na cele wojenne, oraz przeciwko przedłużeniu służby wojskowej z
2 na 8 lata.
Francja mote wyrównać i zrów'1oważyć niemieckie zbrojenia przez
iaprowadzenie u siebie powszechne.1
milicji narodowej.

Pogotowie

rumuńskie.

SOFJA, (wł.), 20 lutego. Wczora_j nadeszła tu wiadomość z Rumullji, te naprzeciw Sylistrji stoją oddziały kawalerji i artylerji rumuń
skiej. Armja rumuńska jest jut zupełnie gotowa i w pełnej gotowości
wojennej oczekuje rozkazu wkroczenia do Sylistrji.

(wł.)

- Tutejsze dzienniki donosz11t,
iż turkom udało się wysadzić na ląd
pod Szarkoj znaczniejszy korpus wojskowy.
wiadomości
Potwierdzenia tej
brak.

Telegramy
Pod

południowe.
Bulaj~r.

wów.
Uwatamy rynek nadal za stały i
statystycznie mocny i je~teśJ?-1 zd"nia, iż .kupno przy każdeJ zrużce b~
dzie korzystną lokatą.
Dane o podaży i popycie: D-0starczone do przędzalni: W tym tygod:piu: 1918 r. 296,000; 1912 r. 434,000
1911 r. 845,000. Ogółem w tym sezonie: 1918 r. 8,270,000; 1912 r. 8,551,000;
1911

WicJo~zny

zap1U1:

Spiewu

(b. artysta opery)
zamieszJra.ł w Lodzi i ma jeszcze
par~ go1br.in wolnych dziennie. Pobierającym lekcje śpiewu udziela
jednoczAśnie lekcji zasad muzyki,

oraz histoł'ji muzyki-Opracowuje
repertuar operowy i salonowy.
Oferty do redakcji „Nowego
Kurjera Lód.z.kjego• pod .Profesor•

KONSTANTYNOPOL, 20 lutego, 1918 r. 4,801,000; 1912 r. 4,863,000; 81-0-1
(wł.) Generalisimus armji ture- 1911 r. 8,798,ooo.
ckiej, !zet pasza przybył wraz z szef em sztabu generalnego z ChademkOj
W dniu 6 b. m. zostala
pod Czataldżą do Konstantynopola.
otwarta kasa pożyczkowa
Odbyli oni konferencję z"Machmedem
p. n. Bałucki pry•
watny
Szefketem paszą, poczem odjechali
do Bulaj Ir.
Pogłoski o
zaJęciu
przy uL Zgierskie) Nr. 64.
przez bułgarów dwuch wa~nych porBiuro ezynne codziennie oprócz śwU\t i niedziel od godz. 9 rano do gods.
tów pod Bulaj Ir nie potwierdzają
p 4opot
868-6~~
sie.
.

Lombard

Zamordowanie Riza•beja.
RZYM, 20 lutego, (wł.) - Medjolański .Secolo• donosi o zamordowaniu komendanta Skutari, Rizabeja co nast~puje: Riza-bej został
zamordowany przez skrytobójców w
ehwili, kiedy opuszczał dom Essadabeja. Do morderstwa u~yto sztyletu.
O powodach zamordowania dziennik
nie wspomina.
Sąd

Interpelacje.

rozjemczy.

PARYZ, 20 lutego, (wł). - Lonkonferencja ambasadorów
przyjmie dziś do wiaaomości życze·
nie Rumunji, która. tąda utworzenia
sądu rozjemczego dla rozstrzygnit)cia
sporu rumuńsko-bułgarskiego.
Warunkiem Rumunji jest, aby do sądu
tego nie należały wszystkie wielkie
mocarstwa, lecz tylko po jednym od
Przygotowania' do strajku. trójporozumienia. i trójprzymierza.
BRUKSELA, (wt), 20 lutego.
Czynione są energiczne P!Zygotowa- ·
nia do wielkiego strajku powszechnego, jaki zapowiedzieli socjaliści na
Dział
dzień 14 kwietnia w Belgji. UtwoBawełna.
l'ZJDO wielki komitet robotniczy, któFirma A. T. Lodge a. C-o.
ry na wczorajszem pol!liedzeniu wyLiverpool przedstawiciel Henryk
łonił cztery komisje strajkowe: a~i Goldstein·, Lódt, tel. 16-79 komunitacyjną, skarbo .vł\, środków tywnoś kuje nam:
eiowych i komisj~ dla opieki nacl
Lwerpool, 15 ~ 1919 r.
4zieómi.
Próbna mobilizacja.
Ostatnie rynki były na o~ół mało
PARYZ, ~wł.), 20 lutego. Wezo- czynne i nieeiekawe. Wahania oiiraniezały si~ do mi!1Jmum i. t.ad~n DQ ·
taj, w Charlewille nad HIDI\ granie!\ wy wyraz rynku Jeszcze si~ me WJ ,
iiiemieck~ dokonano próbnej mobili· łonił.
:saajt 21 pułku piechety. Jeden ba·
Dane o zal1asach, ogłoszone w
V..UoA do&-011M prób.neso marszu p• _..tnioJa dniach wywołały .Pewne

BERLIN, (wł.), 20 lutego. Na
wczorajszem posiedzeniu parlamentu
poseł socjalistyczny, Wendel zapytał
kanclerza, czy gotów jest wyjaśnić o
ile toczą się rokowania i czy przedsi~wzięto kroki, aby poddani niemieccy, narówni z poddanymi an•
~ielskimi, francuskimi i rosyjskimi,
mogli opuścić Adrj:rnopol.
.

r. 7,108,000.

profesor

dyńska

•••

handlowy.
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RZEŻĄCZKA
ostra i przewlekła najskutecz•
niej daje się leczyć NOWYM

KLINICZNIE WYPRÓBOWA„

NYM PREPARATEM

KAVANOSE
0-ra REUNET' A
zaszczyconym najpochlebniej.._
az.emi opinjami w specjalnej
prM1e lekarskiej.

KAVANOSE D-ra REUNET'A
niszczy mikroby rzeżączki, po-

wstrzym.uje wyciek, kłucie, bóle
l az.ybko usuwa zapalenie cewki
moczowej.
POLEC~NY

JEST

PRzc„ .i.EKARZY.

Spuedu w aptekach
l skład n e" aptecznych

Cena Rb 1.65 kop.
Ńalet7 ł'ld•c

a111w•1• ,

ory1tnalnc14 &luml•

„„ ... ani•

z

plom.Dł

• • rn o rew•

----------~_....-- ----·----~.------------------

NOWY KURJER ŁODZh.1 -

•~

20

lutego 1918 roku. .

'

Chrypka, Zaflegmienie, Podnieta do kaszlu,

jak równie porażenia głosu naicz~ści&1 napotykaj ą się u osób, które z profesji dużo mówią lub śpiewają.
Cenny ~rawidłowo stosowany środek winien posiadać dwie zalety: dobre działanie i nieszkodliwość. Tym
warunkom me odpowiadaią ani często niestosowne cukierki od kaszlu, ani pewne przetwory z silniejszem, ale
przy użyciu szkodliwem działaniem.
·
Nowością 1 cennym nabytkiem są-CORYFIN -CUKIERKI, zawiera.1ąee nowe połąc.zenie mentolu (menthylester
aethylglykolowego kwasu) które si~ . wyróżnia trwałem, długiem działaniem, oraz łagodzeniem obiawów podraż
nienia, przeto Coryfin-Cukierki wskazane St\ zwłaszcza, jakó środek zapobiegawczy i domowy przy długiem użyciu.
Naznacza sif2 co 2 godziny 1 Coryffn-Qukierek przy powolnem przejściu przez usta. On wywołuje szybko
przyjemne chłodzenie. Bolesne uczucie w ustach i gardzieli przechodzi, głos się staje znowu dźwięcznym i silnvm.
Należy tądać oryginalne pudełko za 75 kop. w najblitszej aptece lub składzie aptec:mym i zwracaó uwagę
na ochronny nadpis. Jeżeli gdzie niema do nabycia., należy zwrócić eię do Tow. Akc. Friedrich Bayer i S-ka w Lodzi, Mikolajewe!Ca
66 o wskazanie najbliższego tródla.

308-1

CORYFIN- CUKIERKI.
!i peo ialiatn choPbb wenerycznych,
skórnych. i dróg , moozowrch

Owies
Wyb o
polecaj!\

D·" S. KJ\NTO

Piotr owaka M 14 , r6o

Gabinet Roontue nowski (P11.eśw letl enie I toto ; rafow an1e wnętrzności ciała prom1eniam1 Ro n1gena), Swiatłoletzn1czy (choroby sl<óry i włos ów) I Laboratorjum
lekarsko· kosmetyczne. B 1da,1le lmvl na Syfllh i leczl!n1e Sa:varsancm (Ehrlich-Hata 608.) OabirJet elek-

,,.,.

troterapeutyczny (Masaż w bracyjny

W. FINDEISEN ·i S-ka
Przejazd 21.

eodłui.t

Zabłudow:ak1ego
Oo.iziny przyjęcia: 8-2 rano i
osobna po"ze l~alnia.

Tel. 978 i 1709.

.•. .. •.. .• .•.••. .: •,,. *„..••.

flłł.
„.„JJJ.-,,._.u.,..•

•

•

POŁUDNIOWA

•

G•1•- puf.

Bolto poatala US BrUiell ... C.otro

Precz z chlorkieml

~zeżącz~a

Poaądana nowoła
F'&bf1ka mydła t przetworów chem1o1snyoh w Łodzi poleca na1nowszy
proszek do praI?EDRQOQl~''
nagrodzony ostatnio

nla pot! nazwą ' '
I.\ 1..J I.\ r:J ' medalem srebrnym na
W71tawle Rzemłeślnlczo-Przemyałowe1 w Łodzi. ,,Perborolu zastę
pufe 1' zure ' nośol chlorek I sodę w praniu, oszczędza czas. pracę I mydło. „Perborollł nadaj~ bJelltnle śnletna.i białość. dezynfelcuJe ją
1 o~ze11ędza tkanln l'.
.

L.

43--100

Schrłlter

Pallska Nr. 54.

~l\da6 we wszystkich mydJarniach i składach apteoznych.

•

.Le~zn&cza

małf ziołowa

YILIA·CREME
oe~i~rE~~~A
U1 GUEN UM HERBALE,
OBERMt
CO.~POS

1

Y~R.

, Spec fa lny niezrównany środek medJcznJ przeciw
'°' :vs:i:e1 •• iego rodzaju1 EGZEMOM, .WIERZBIE, LI•
~ SZAJ , ,
WRZODOM, WYSYPKOM, PRYSZCZOM,
O D~ .ROŹEftlOM i wszelkim chorobon.1 akórnym.
Spra•d•• w aptek•cll I akladacla apteunw-Ch po rb. 1.a• kOp.
pudełko. PRAWDZIWIE w CZIEAWONlltM opakow. - Wir-

str.ceget..al• n•łl"41ctwnlctwl

,...,

~...

~
..,.

· " UWAGA. ·Dla osiqgni~cia pełnego zn••
,..atego wynlkq ttależy prz1
używaniu MAŚCI VILIA•CRt•
ME stosować znane w całym
świecie ziołowe•

. „Mydło Herba

0

D•ra 09EAMEYEAA • wł•„. Slostty Mllslerdala na k••d:irm kawałku.

Przy rownoczesnem stosow. cuuotwórcze wyleczenie!
"-'

low. · R ~sursa

Rzemieślnicza

w l:.odzl.
Zaprasza p.p.

członków

na roczne o 61ne zebranie

odbyć si~

majl\Ce dn. 25 lutego, we wtorek r. b. o godz.
7-ej wieczór przy ul. Mikołajewskiej M 'o (lokal
M.UJlera)
1)

2)
ll)

ł)

hoaimy

Porządek zebrania•
Wybór prezydium.
Sprawozdanie sa role 101!.
W1bor1 aĄrządll 1 komis ji rtwflJ'Ju•a:
Woln• w11i0ild.
p.p. członków o liczne l punktualae f>ł"'fbf'dł•.

-

Zarząd.

-

pne 11 matyczny

1

niemoc

p łciowa).

5-9 pp, Dla 11 ań
r2521-0-1

r. med. Z. Golc
choroby

skórne

1

wener.

Cbof()by 6k6rne, włosów, (kQsmetflca ul. IWikołajaw•ka ł6 18
lekarska) weneryczne. moezoplo\owe
Teletoou M 2060.
j niemocy plelmYeJ. Leczenie 11ypbl- Go 1t 11rayji:c od 9 do \2 1 ol 4 l pil
llsu Salvarsanu1 .Rrlieb~Hata 606 1 do 7 i pt'tl w •• ,,.. Nl cdz:ł~I l • wi~l ~ 9d
9lł." wśródżytnie.
li do "~ I 61
r 116 v
Leczenie elek.tryeanośotą 1 maaa~em wtbracy)nym .
Prz1jmuje: .ohoryoh od 8-1 ftDO I od
ł-0 po poŁ . panie od f)--6· po p oł
Dla pań osobna poczekalnia.

u27akM: wai,ya ao. czogo człowiek pragnie, odkr 1 o "-ia,eb
aae 1a1emn1ca, do„ledzled 1lę. co 11~ "' &4Sl1,nt .i1'cfom1
dZJeje. wykorzenlc pljańatwo, fłmogw•lt (ona111,1 1 '""•
rozma ite 1boczen1a, mlec stale szczęsc1e w gr~ch t loteryl
pozysk.c '' ła dzę ·nad llllTJftlł ludtml, we •uelkich ha„dlo'.
•1ch pr&ed11Qw1 ł ~c1ach mieł • tale powodu111e 1 t. d 1 t, d .
Ta nadzwycu1 uimuJ„ca lat~ ż ka kosztu1e t1lko tb. 2.75
• 1ea1 do nabycla-tyfko za za 1lczeniom pocztowem-przez

sto

M 2.

Teleton 18-59

NI• ma na sw 1ecte cudow11\elnsl bl'1tl. Pny l•l p~mocy
motn• . &doby ć eob1e mlłołć uko~llanej ltoblety, w 0 cllo

Mr f'
Baljl•

prof.

Dr.I-'. Pryhul ki

••E,oza .MAGIA

-

wange lloklej

Telefon 19·H .

: ..i

DrZawadz
I. Silb
er Lom
k ie .N! 12.

(Tryper)
Pan leo11ył się besskutecznie zastrzykłwanlaml
iryi?aelaml, przypiekaniem
i tp. jeżeli próbował Pan
napróżno rótn1ch środków
ł

Choroby

p łciowe ('' TZ 'r'

zupełnie

o możlfwoścł vryleczenta st~ z tel uporczywej
choroby. natene11as l)OIPC&·
my Panu kapsułki · Kube•
nol którG ZY!!ltlłł1 ju:ł so~
ble baril110 wielkie uznanie.
Najbardziej zaniedbane I
zastar7'ałe . }aicotei na.Jcięł·
aze formr rze:tączkt (trypra)
oraz jel komlikacje ł na-

naśladowni c

prayjmu,je od 10 -11 po

wen eryczne

syfilisie preparat

Przyjmuje od 12-2, 5-8. Nie„
dzieie 11-3. Dla P.an 4-5 poCTekaln a oddzielna.

~r. f;·an~i~za~ (~ziofliew:cz
(senior)
mieszka obecnie na ul. Prze•
jazd B, front, I piętr. Tel. 17-14

stęp s twa, leczą Ilię rl'łdrkal
nle za pomocą kapsułek Ku•

iałde~ OH!IU

skó ry

606), Kosmdyka lekarska (usu•
wanie szpecących wło sów; plam
etc.)

zwątplł Już

benol, zarówno u nię:tezy11n
lak t kobłct. Kapsulkt Ilu•
benol, uleez!\ Pana nłena·
wodnle, bez w1.p;lędu na \o
jak łlłu~o c horoba ju~ trwa
o ozem ~w l ador,ą otJezw1 Io
k.arz1·speofal1stów oraz n ~:.. ·
!!& wielotnła praktJkll r ...
na I pudełka Rb. 2.2!> WT. syłka za zallc11enlem, Skhd .
i:i:łównySt. Petersburg Skład
· Medyczno:.Farmaceut1czne11;0 Tow. Anyleryjllka M 2
Oddział .M OłS Spr~edd 11e
wszystkich llpt.ekach 1 skła
dach aptecznych.
Oatrzeżenle. Wobsowiel- ·
kiej 11kuteczności leozntezei
kapsułek Kub enol Medyczno Farmaceutycznep;o To"'·
orag
lch
nadgwyczajne j
wztętoAcł z1awlły l!łę od nte 1:1>

ul. Piotrkowska Ni 71.
C h oro b y s e r ca
płu t.

1

Jetelł

wewnętrznych

Dr. me~. W. Kmlrn

.

\iodzin1 pr111ęć od 9 i
DO 1 od 6-8 wleci

pół do 11

,

ra.

D.r. IEu !tenja

Xerer-gerszuni
Choroby kobiece. ,
Pio'rkowska Je 121 Telef. 1 s„01
pnyjmuje od 3 d• 6 p• p . W nlcdiil~ le
Oil ~•iay 9 de l! rano .

poŁ

od

ł--e

'11elefonu nr. 21-19.

Dr. S. Sznitkind
ul. Srednia nr. 1 .

Specjalność:

choroby skórne,
weneryczne,
moczopłciowe,
włosów i .kosmetyk~ lekarską .
Przyjmuje od 8 1/ , do 2, od 4-e)
do 9, damy od ' do 6.

Doktór

~fani~aw u~ Wt\~ij~
WBchodnia 63 (róg Cegielnlane,1). Te.
lefon Blą. Choroby węwnętrzne. Przyjmułe od 8-mej do ~tej rano l od ó·eJ
do 7-mej pp.
.

C,horob9 sl{órne, wener9czne i niemoc płciowq.

Dr. Lewkowicz

Dr.L. Klaczkin

Przy srphilł•l• stosowanie prep• • 606•
1 .9a• Leczenie elektrycznością i ma
sażem wibracyjnym.
·
~ o n ata .rit y ~l 0 4U eka

12

Konstantynowska U.
twa tel{o preparatu, w&ln.t040 "' t eai1•u Se lina.
telc czego zaopatru.Jem;r ood 9-1 I od 6-8. dla pań od 6--&
Syphills,
skórne,
weneryc.zne,
becnie kałde nasze pudetl:o , ,
w dedz1ele od 9 do 8.
2701-0
choroby dróg moczowych.
powył.el umteszczonl\ mar-·
ką tabryezną.
r!88-IJ
, Przyjmuje od S-:l rano i' od 5-8 - - - - - - - - - - - wlec11. Dla p~ń od ł-6 po południu
~/ ___
..:

.Dr. Leyberg

Potrsebny zaraz

PIANISTA

lab pi111nlatka. Wla~omoM • klne·
W~t11graf1e .W!Jttorja w ZduńskleJ-

barino,

_

D , JO; ~ ·j .t,..
~l!l 1:.-\ ~.JJ ~

i, io we skóry od
I 0-1, 6-S. N ieJzi~le i świ~ta

. 1\ · 11e1yczne,

Qu ij-1.
S&EDNlA łi 5.
D l a Pań-5, pociekalnta od
.„
Sp. choroby skórn~. włosów, wenedzielna.
st.enografti i ptsanla na· ezne. moczo.płoio" t kosmet1ka
Mrot ka 5 t e l. 2 6- O .
maSY.ynach f. Sekulowi- lekarslcn I. ecienle syphllisu Salvar·
ca w W arBzawje, Mnr · sanem &brll.oh·li11La „606" l „914 ~
i1r.4łkowK111 74:, JU\UOll!lja (W$'4diy l ni l'). Lea.zen.ie elekttyc.ittoi11amtolscow1ch tti;tawnte cl• Cotekt.rol1z~> t ma1t~ t~m wt:bra1
•teno~ra fować.
Prcispekty cY')nym PrqJmnJo od ~-l l o.j łchorobf dzieci.
.
Po u lrnńm'!enin · wi nilrt>tWtt
" niodziela od 9-2 po poł11dn l1J.
rł :;u - 1 2 - 1
Dl:J pa1i osobna riuchekalnla.
••wrot 7.
rW-0-1

-----==-. ._.. ,. ., ., . . _
K~R~~
'ili~łe

D
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.!!.. Il

-
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af ffiB d• K8f0I nf8o· dOf
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ŁÓDZKI

-

20 lutego t9tS r.

H 42

=

rF~~~~§C~~

::

~li lil „ZjeBnoczonych.chemików"

I I Latorator~u~zj~~~~,~~~~tec~mc~ne
•I
, .!///I/Ili

l

~

•

w t.odzl

Hl
Kl

pod kierunkiem Inżyniera DOMINIKIEWICZA

·~

· ul. e.rednla 20, rig Solnel

I
I
~

·1ez·
n·1cy
Drap

Do pil\tku 21 lutego

lii1J
ILifl

M •ę z„ innemi

włf\cznie:

.

(fupiezcy)

I

i

~

Seneacyµiy dramat w 8-eh aktach, w wykonaniu naflepszyeh artystów 1een paryskich.
a) UkrA akarb. b) Tajemnicze zab6jstwo. e) Ludzka ohclwoa6.

Policjant i iego pies

Ił
I

Analizy chemiczne dla wszelkich dziedzin

!!!ił

Analizy p:-oduktów spotywczych.

lilYl
~·

P rzemysłu włókfennego.

~-~=~~----------~---·--~---~'--~r•~
:~~
• d

HJ

~~zy~~~-~plwoci~
t~ ~
<ł> + •
~ + +
w.rt·
fi1!I

v

przemysłu I
włókt~~~~~e~~n~or;~!adch;dm~~~:: ;~~p~s>~o poł.) 11
Biuro porad technicznych dla

W niedziele laborat. otwarte od 12 do 2-ej.

~

~~~~~f'L~~~~~

ark~:::j:_na

ieszkanie przy
M
1-e tulinarn~ Kurs~ za~nzna. walera.

Mdzinle dla kaJł ł m. 2ł.
1016--3
rzybłąkała się biała koza, azy}&
CAŁKOWITY KURS WYKŁADOW
Do odebrania: Srednla
• • •
Gimnastycy Orlol-clekawe zdjęcia z serjl .Cyrkowej•.
• • • p. t . • STOL POSTNY I OSZCZĘDNY• 63. uczarna.
stróża.
1006-3
około 1000 przepisów na jerlzenia. naOrtdestra U-rtew• ,,.sEXftT„
Orkiestra koncertowa ..SEXTET"t
po je. pieczywo, kompoty le~umlny,
konfitury, pierogi i t. p„ przeszło 300 Poważne, stare dzieła okulstronic wyraźnego druku. Cena z prze- tystyczne (bypootyzm, magne
tyzm, magia i l p.) kupl12117łką u1 zaliczeniem 2 r. 60 k. WSK.Ac:
Pierwsza Nowoczesna
ZOW Kl jak należy prawidłowo pro11HENRYK11
wadzić gospodarstwo domowe i przyul Zielona 41, l-pięi.-Od 4-ej do
Fachowa
szkoła kro)u I szycia
gotowywać
ekonomicznie smaczne
• :a
9-e.j wieczór.
072-1!1
:a -o
f pożywne obiady. z ob)aśnłeniaml jak
-""'-.~~._---- ·- t"'<:-!'~.=----płuca
należy kra1ać mięso i zdobić stoły
ok6j fronto97 ·o dwuch ok•
:roa
„Niniejszym uważam sobie za. 1 dania, około 100· str z rysunkarul.
nach lub pok6j o jednem
Lódz, ul. Spacerowa M 31.
obowiązek podziękować za do- Cena z przesyłką za zaliczeniem l r. oknie do w,-najęcia. Południo•
Abaolwentki plerwazorzędnej ' a:ngielsko•francu•
skonały środek p. n. „Fago- 20 k Obydwie książki razem 3 r. 31'> le. wa 42 m. 15 front lll•piętro.
markami). Z zamówienlam
919-0
akiej Akademji krawieckiej•
sol • który mnie wyleczył zu- (można
należy się zwracać tylko do J. K.
Wiedeń, Praga czeska. (Nauka. kroju artystycznego).
otrzebna zaraz zdolna bufetowa
pełnie z choroby, okre~lom1j PETERSA, S-Petersbur!'( Pet. Stor1
do restauracji. Laglewnieka ul.
Każda z uczennic w ciągu miesiąca obznaimla się z najnowBolszoj pr. Ni ó6. 2736~ Ni 31.
przez lekarzy, jako suchoty
, 998-3 .
szeml plędzieslęcloma modelami Fachowcy zdolni, wyucza.o :a ją etę kroju teorytycznle moim systemem, przez kilkanaście
płuc. Jestem teraz, Bogu dzię!"• god&in. Po ukończeniu •ydaje świadectwa. 1 dyplomy z praki, zupełnie zdrów i radzę
Ku.&ni·a
Rut7nowan7 buchaler,
h
ł
&
•
wytszem wykształceniem han.
wami. Prz7 zakładzie naukowym znajduje efę. pierwszorzęd
k
wszyst Im C orym na P uca dobrze zaprowadzona, w połączeniu dlowe.m. ze znaJomośef4 miejseona pracownia sukien I okryć dalll8klch. Pod kierunkiem
używać Fagosol.
11 warsztatem stelmachowskim, jest
wych \ęzyków -poszukuje w ŁoK. Zd7bicka i H. Borowaka.
r:i32-52-1
Możecie Panowie ogłoąić, od 1 kwietnia llrzy ul. L1-powe1 71,
d;:ci lub Pabianicach odpoieżeli chcecie, moie podzię,'ko- (róg Andrzeja) do wynaięcta lub do
w1edniel posady w fabryce lub
ś i
sprzedania, tudzle:t poterlyńcze pokoje
Interesie handlowym. Łaskawe
wanie, a .j a OSO bi C e powiem od tegoż czasu. Obejrzeć można mię- oferty adr.esows.ć prost: Łód:t,
to samo każdemu, CO się zgło- dzy 2 a 4 po południu. Bliższe wia- Zachodnia 37, Admlnlstrac1a .N.
si do mnie. Niec.h was Bóg domoścl u H. Neumana. PloLrkow- Kuriera Łódzkiego• dla „Buohalna~rodzi za dobry środek, bo ska 89.
rM0-3
tera w. zu
Ostatnie dni championa.t u.
zwątpiłem
zupełnie
o
wylecze•5-k-le_p_d_u_ż_y_n_a-ro_ż_n-y,-s-k-ła·d·a-ią-ey_s_lę.
W czwartek dn. 20 lutego 1918 r
Wielkie sportowe przedst.a.w1enie w 3-ch częściach z najlepszych numeniu.
„ „
z ~. 8, • pokojów do wynalęcia
rów repertuaru z udzlaJem całej trupy i nowych debiutantów.
Ad.res mój: M. Konczaty.
a.
zarll.7< lub, od l kwietnia, ul. BzezińDziś dam7 bezpłatnie - kaMy pos1adający bilet na dzisiejsze
Piaseczno, dom własny•.
ska 57.
1020-s
przedstawienie ma prawo wprowadzid 1 damę darmo, lub 2 damy za jedListów
ta.kich
otrzymujemy
Ostrzega1.0y
wszystkich
~e
sobotę wieczorem za~inęła tonym biletem.
•
t'L:
·
srebrna mtę!lz7 J"i 35 i
wciąż se Kt.
praw d ziwą
" Skó rę-angi e1sk ą • ' 39 na utrebka
Dzielnej, do oddania za wyizień
mlęlzynarohvego
Jak widzimy z powytszego motna dostać tylko Piotr• nagrodzeniem Slrwerowa 12 I-ptętro.
Dziś 8 wallda
listu, za:tywanle F•góso• kowska 128 m. 13. Ubra.1015-3
l) Sobiewskl (Polska)-Chorwi.czok (kroat.-wielkolud). 2) Saraklkl
lu
wystarcza
do
wyle•
nie motna nosić 5 lat, łok. od
centna.rów kami;:
{Japon1a}-Snosko (Warszawa) Walka deeyduląoa: 3) Strenge champ. czenia się w kr.Stklm 40 kop. plusz 75. Tamże goI
ni brukow,-c~
świata)-Krawaokl (Polska).
czasie z chorób dróg towe spodnie.
rl022-8 do. sprzedania w Rudzfe-Pab1anlckle.J.
Wiadomość w bufecie, u Tomaszew. Anons• W tych dniach odbędzie się benens oryglnajnego ryżego
od dechowych.
skiego. Telefon5-48.
9M-S
1koczka-kaskadera p. Bu~eniusza Rozaja. Poczlłtek przedstawień o godz.
8 1 pół wieczorem. Początek walki o god11. 10 wiecJ;orem.
Fagosol leczy szybko i raz
powoduzmianiiókalu po, cenie
dykalnłe: bronchit, astmę,
kosztu wysprzedaje meble stolarkoklusz, oraz wszelkie
skie, ullca Nawrot Jł 2 magazyn me~
.t.AD•E ••ESZKAlllA
zastarzała kaszle I kaPrzejazd &.
bli
1017-3
2, s. ' pokojl I lrucbniaml, sklepy tar~ płuc.
biuro nauczy--ielskie
Le- zaginął weksel na łOO rbl pł&iiii
-do ..,,na1ęcta od zaraz lub od 1-go
l d tai
winsonowe.J· poleca cudzoziem22 lutego, wystawca. Gustaw PrteKw1etnla. Mieszkania ze wszelkleml
Fagoso
OS u motna we
ter z Pabjanic, zlecenie I. N. Daftsch,
wyp;odaml, wannami, elektrycznem wszystkich aptekach i skła- ski, nauczycielki, nauczycieli dyskonto A. L. Wudka. Weksel ten
oświetleniem. W tymże domu znal- dach materI'ałów &'Ptecznych. wychowawczynie, bony, go- jest nieważn7, ostrzega się przed naduje etę oddział pocztowy Rz11:owska
Skł d
t- spodynie, pielęgniarki wszel- byciem.
1014-3
T
7 :_ Rynek Ga)era, Wiadomość u goa g 6wny owarzys kich narodowośoi.
r529-4 zaginęła karta od paszportu wydaspodarza od 12-e1 po poł.; tamże ob- WO Chemikol)-Warszawa.
na z fabryki Poznańskiego, na
szerna piwnica z 5 pokoi z elektryczimię Macieja Macteiewsklego. 962-1
specjaliata
nem oświetleniem Odpowiednia dla
IAllDH DVZD ff68 l'IUPSIYU
'"-głofl!!.•e"'
•ia
zaraz -luboin- kwietnia· dosprze'=
r349-S6
SWOJE ZDROWIE I TAKOWE UTRZYV
„~
l1
Piekarni. .
llUJE PRZEZ użYWAlllE
dania eleganckie urządzenie skle40 dni
PARYSKICH
a
·
Meble rra1-taniej uż•pu kolonialne~o patent i dwie szafy
1
zdatne dla piwiarni. Benedykta N!33
BEZPt.ATNIE
PllDŁEI PRZECZJSZCZAJ4CYCI
wane 1 nowe poleca w D. Lewi.
989-3
dużym wyborze
magazyn mebli r =--:---..~----:~---:o-.--~Jeiell !lfę nie nauczycie w ciągu
Wład,-sława Romiszows'kiego zaginął duży, żółty. młody pies z
Telefon 28-39.
łO dni swobodnie mówić, czytać
Ł 6 dź Piotrkowska 117 l•Pl~tro
obciętemi uszami biała pierś,
Lecznica ze stałeml ł6ż•
i pisae po niemiecku. francusku.
(Dr. CAUVIN)
(firma chrzcścliańska). OtomanJ dy- wabi się „Nopek". Laskawy znalazca
kami.
Oczyszczaj~ krew i reguwanowe od 35 rubli. bieliźniarki 22, zechce go odprowadzi c n . wynagro·
angielsku i łacinie przy pomocy
Godziny przy1ęć w ambulatornaszych. samouczków, ułożonych
•zafy do ubrania 31'>. f"•"ka 18. garn!- dzeniem na ul. :lielona M l!9. 1012-2
lują czynności kiszek.
~
jum od 10- 12 i od 4-7 po poł
podlug .na.J.nowsze j me t odY ( wszytury salonowe 81'1. Kupuję zamieniam zaginął biały chart. samitc. z czarPrzyJmu,je chor7cb na stałe.
.
s'kfe inne reklama\
Zawsze przynoaz, ulat.
wynaimu!ę . Ma~azyn w święta i nlenemi plamami. 11'sbi się .Złodej•.
zw••camv pianiadll?e
dziele otwarty od 1-1'>-ei p.p ·98tHO Wy!!trzegać się kupna. Za wynagroCe.na samouczka w 1ednym języku
Pigułki KOWENA
a
·
)
WyieżdŻa.iacrwyprzedamzarai rl?-eniem odprowadzić na Dzielną 39
' ' do nebyc1a we wezyat·
piekne meble z pieciu poko1ów m. 2.
981'>-3
I. • •
t l11!!ów po- z przesyłką za zaUczenlem pocztokich t:pt;,kaeh i w PARYŻU.
orar. szafy, lustra ot.omanę. biurko, ·z aii;~aszpcJrt:Wydanyzgminy
Wł ;:)CICU? Opa n szukuiący wem rb. 1 kop. 10, 2-ch rb. 1 kop.
111
147
Fg. Sr. ee •
•
~ bibliotekę. lampy, obrazy zegar. itarR4hień. pow. łódzk:ie~o. na lmi'
znacznych kapitałów 1.eehcą zwrócid 90, 3-ch rb. 2 ko-p. 80. 4--ch rb. 3
kdop 66. Zamówienia pkrł1-~Jm u1e le~~..Jlillłl2
'"""'""~: j derobę, wszystko za bezcen. Pańska Jólefa Włodarczyka.
000-.t
etę plśmien: do Carnet Cbeques ~S
YD1 na eał" Ros1ę s ...., t. Pe54----1
rlM-10 zagin"ł paszport. Yydany z gmlii1
Bureau OO, Paris.
'631-2
tersburg. Peterb. storona. Bol!!zoj
~·
~
Meble z 4-ch 'pokojów rozsrrzeŁyszkowice . pow. łowlckiesm, gub.
pro!p„ ~-&~r. J. K. PETE&S.
ończon
ar~o
l!4-~4.dam barrlzo tanio. Połu~~i7~~: warszawakiej, na imię ~elenyl~l~
Vługa
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P

•• •.„„„„„11:::1„„1„„•ca.„...„„„„„„......„ ...„„„...„„.• ••
•
„o•=

1:
.,..
•...„„

Ważne ~la c~orlC~ cier~;ą~1c~
Na

K. ZDYBICKA
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CYRK Stołeczny L. P. TRUZZI

B

CZnOSC.1

W

41-ty

walki

championatu valki francuskiej

3--..0- OOO

Prob·11as,
s.

Dokt6r

B. Oonchin

chorób oczu
69.

Piota kowska 69.
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awo
• t..ne.
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Ko wEN A

0

c

1ek l'

r
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DOM

.

1 pnyległym o~rodem i zabudowa
ntami odpowiedni na phrlarnlę. lub
herbaciarnię, na ożywionej l Hind..11lonei ulicy ~d 1 klfietnla r. b. do
.wynajęcia. Dowiedzied aię: ul. Karo.Jewska w restauracji.
1018-S-l

I

Dla pali

wielka okazja! Po zlikwido wanej fabryce pi~kne materjały
na. euknie i bluzki ba.1· ecznie
•
k a.n.
t&nio. Piotrkowa a .1..:: 128
m. 13.

~Wydawca: ~ntoni Ksią*ek

. l iI

-

t

li

JI81

lJ

l;
POLEC A

p raco w ia wyrobów f OllCZ ;.
Slł 'l iczych.

JlO..J! :l'ACHE!ir

1021-3 _.__'._

·· ·

N

t
awr•' 4·

-A-

Ładny

dom l 10 mieszkań; 'Plac rop;owy i 4 plac• na letni!!ko. do
sprzedani n. R.adogo!zcz, ul Złota Ni 27
u ~ospodarza.
l~~::~
Meble różne z 1il1Tru pokoiów vry1etdr.aiącrozsprzedam za ber.cen.
Ul Długa 14-3ł oficyna.
1010-4

W drukarni St. Ksi~tka, Zaehodnia '37

T

•

zagiDl\ł

paszport, wydi."iiYZ .i;miny
Radoa:oszcz:, pow. łódzkiego . n&
imie Rudolfa Zafta. - · __ lOOł-!
zaa:in!lł pa!!zport. wyrtany z gm.
Zadzim. pow. 1feradzlclo:o. gub.
·kaliskiej, na imię Rozaljl Wrzesiń•
skie).
1009-3

Redaktor: Jan GarU.Kow•.d

