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płacą"; gdy sj~ te słowa przetłomaJest to za_prawdę objawem w
czy na j~zyk polski będą oznaczać: najwyższym stopniu zatrważającym.
„głupi daje mądry bierze".
że komisj ę szkolną, która składa sil)
Faktem jest naprzykład, że kan- z obywateli miasta tak mało obchocelistą Inspektora szkół ludowych w dzą bolączki lokalne.
Więc komul
::
Skład
główny
Pańska
;59
Łodzi
jest
zapasowy
nauczyciel
tych
ma
powierzyć
społeczeństwo
tak
Zqdać wszędzie!
TELEFON ll · l6.
szkół, który pobiera pensj~ jako nau- ważne, w ogólnym pochodzie kultuv
czyciel, prócz tego otrzymuje z fun- ralnym, placówki, - jeśli obywatele
duszów miejskich 750 rubli.
miasta traktują po macoszemu i kaZałotone przez Dr. S. Frenkla
w komisji szkolnej nastąpił roz- rygodnie swe obowiązki członków
,,Hojność''
łam z powodu nieprodukcyjnego i komisji szkolnej, rzucaj~c na marn~
Polskiej Komisji Szkolnej. rozbieżnego z celami szkolnictwa nieraz ciężko zapracowany grosz puwydatkowania grosza publicznego.
bliczny.
w Chylicach, otwarte będzie 1 Maja.
Wiadomość w Łodzi dr.J. b'ryde ul. CeTymi dniami odbyło si~ poufne
Część członków komisji opiera
Pozatem poczuwam się do obo·
giemiana .M 4 telefon. 8-42, w War- zebranie Komisji Szkolnej ogólnych się wyasygnowaniu tei sumy, zaś wiązku przypomnieć członkom komIezaw1e Dr. A. Mesz Marsżałkowska
J.26 telef. 169-75.
r534-1 szkół początkowych miejskich w Ło- pozostali zgadzają si~ na ten wyda- sji szkolnej, że również „tradycyjnie•
dzi, na którem rozważano preliminarz tek, motywując swój pogląd ciągłoś- pogwałcają prawo.
budżetu szkolnego na rok 1918•
cią tradycji. Mówią ci szafarze groArtykuł 28 Ukazu Najwyższego
NAJSKUTECZNIEJSZY SRODEK
Między właściwemi i umotywo- sza publicznego: dawaliśmy tyle ·lat, o szkołach początkowych w Króleusuwa
wanemi pozycjami na cele oświatowe, ~o i .w ty~ ro~u trzeba dać, ..czyli st wie Polski em z dnia 80 sierpnie
piegi, pryszcze, opaleniz„ę, figuruje w preliminarzu·pol. kom. 2, 010 Inaczej pow1ed~iawszy: błą~z1l1śmy (11 września) 1864 r„ który w dow11gry, czerwoność twarzy rubli,-nic wspólnego-ze szkolnictwem - tyle. ta_t,. - brmJmy w tym kierunku słownem brzmieniu przytaczamy,
i wszelkie plamy
miejsklem nie mające.
ad mf IDJ t um.
powiada: „oszczędności osiągnięte na
Suma ta, ma być wydatkowana
A czyż. nie jest krzyczącą nie- funduszach szkół początkowych miejna następujące cele: nacżelnikowi dy- k?nsekwencJą ze st~ony t~ch panó~ skich, odsyłane być mogą do ka~y
wynalazku aptekarza
rekcji naukowej na powiększenie. nie ~trzymywanie mągłośc1 tradyc)l mieiscowej i również mogą być użykancelarji, wedłuą jego uznauia, refe- w rnnych wypadkach, exemplu~: wane _jedynie na potrzeby szkół po'k . .
_. d
. t
.k d• rentowi i buchalterowi dyrekcji nau- faktem Jest, że do 1907 . ro~u pensJe czątkowych tego miasta, lub miasta.Dl a um m~crn nas1a owmc wa, aż e
. na
· li ·
· 1k
kół
k
d ·
d ś ·
,pudełko zaopatrzone jest w plomb~, kowe~, inspektorowi szkół ludowych · ..u?z~crn
1 . nauczycrn e . sz
· c~ a g zie oszczę no c1 te nastą~a której znaiduje się M 284 i naz- . łódzkich na wynajęcie lokalu i te- mie)s~ich były .Jednakowe, a .Jedna~ piły".
wisko wynalazcy
muż na wynajęcie kancelisty.
·potrafiono zrobić wyłom w tradyc31 .
Więc wyżej wzmiankowany, arty·
.Ian łli"Ni~ski.
W preliminarzach budżetów ko- i dopuszczono si~ .krzyczącej nie- kuł wyraźnie opiewa, że oszczędnoJ;przeclaż w np_tekach. s!dadach ap- misji szkolnych niemieckiej i żydow- sprawiedliw_ości wz~lędem nauczyci~- ści mogą być używane ;edynie na.
tecznych I per~uru·e,jach.
skiej również figurują gdnośne sumy lek, które otrzymu7ą wynagrodzeme potrzeby szkół początkowych. Co
_na te same cele• . Tymczasem naczel- mniejsze o 200 rubli rocznie, a pra- więc ma wspólnego wydatkowana sunik dyr.ekcji naukowej, inspektor cują ·narówni z nauczycielami.
ma 2010 rubli "z potrzebami szkół
szkół ludowych, jako te~ podwładni
Więc nie tra.d.ycja powoduje Wa- początkowych i eo ipso, jakim praim · urzędnicy, pobierają za czynno- mi, panowie ezłonkow'e komisji szkol- wem ją się wydatkuje1
odnGwić ści ·swe wystarczające utrzymanie ze nej, a rządzi intencja bardziej deliMamy tu do czynienia nie tyłka
skarbu państwa w postaci pensji i katnej natury, jak _chęć podobania z podeptaniem obowiązków obywaprenQme,atę. t. p. i jeżeli tym funkcjonarjuszom się, usłutenia, nienarażania się i t. p. .telskich, ale również została pogwałrządu. nie wystarcza na utrzymanie, uczucia.
eona litera prawa.
.
-to powinni si~ zwrócić do swej właAle powinniście . pami~tać, te
Niech więc komisja. szkolna u
dzy. Przyjmowanie zaś ofiar, zapo- Łódź nalety do tych, nieszczęśli- ~przytomni sobie uczciwe obowiązki
Dzisiejszy numer składa siQ z 8 móg, czy też podarunków od komisji wych miast Królestwa Polskiego, obywatelskie i usunie z preliminarza
tołu11U1..
szkolnych jest conajmniej dziwne. W które daleko po za granicami kraju wydatkowanie nieprodukcyjne 2010
swoim czasie zwrócił si~ gubernator słynie z braku szkół,a co za tern idzie rubli -jako bezprawne, nieetyczne i
piotrkowski szambelan Jaczewski do i z analfabetyzmu, które to czynniki niesumienne. W przeciwnym razie
KALENDARZYK.
kuratora
okręgu naukowego na nie- wytwarza Jl\ liczne szeregi nieletnich b~dzie zasługiwała na na piętn owanie
-owłaściwe szafowanie głosem publicz- przestępców i bandytów. Czy Was, i okrzyk społeczeństwa: precz r~O'
Pil\tek, 21 J11tego 1913 r.
nym, lecz otrzymał podobno odpo- ·panowie nie kole w oczy codzienna od grosza publicznego!
Dziś: Ma.ksymiana B.
wiedź it jeśli „chcl\ i>łacić niech rubryka przestępstw w Łodzi'?
Alter Ego.
J u t " Q! Jrat. św. Piotra Ap.
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Tadeusz Czacki.
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epoki minionej widzimy, te jednym
! tych, .którzy DaJruocniej chcie6 potratili był 'l'adeusz Czac.ki. Zapoznamy si~ z nim, _jako z nieśmiertelnym
twórcą pracy.„o litewskich i polskich
prawach", przebiegniJmy myślą wielki trud tycia Jego, pote~ną pracę nad
wytworzeniem dźwigni naszej, t . .j.
systemu wychowania, opartego na
naszych . własnych tradycjach i potrzebach.
Ody w roku 1sos rz~d rosyjski,
wskutek zabiegów i staran ks. Adama
Czartoryskiego, przyznftł ludności pol·
Jkie.1 na Litwie i Rusi autonomjq
1zkolnł\, uznając prawa j~zy.ka pol·
ekiego, Tadeusz Czacki, artkol wte.Ir
nie pedagog, powołany został na
orzt\d wizytator& prowincji wołyń
akiej, podolskiej i kliowskit!j. Z chwilą tą Czacki całl\ energję swe1 niepospolitej duszy s.kupia ea jednem:
Da wyrobieniu w młodziety, po<lJe·
głej jego kierownictwu, prawdziwego
ducha obywatelskiego, nigdy bowiem
nie zapominał, te pokolenie, które
uczy- to naród cały, który ma tyó.
Powtarzał często młodzieży: •wszy.stko jest dla waszej nauki, my jesfo .
.'1ny dla was•.
•
·
.Pami~taf~ abyś ziomkom służył'\
lnaczej .bądź utytecznym krajowi"~
C>to zasadn1~zy rys charakteru Czaekiego, oto wskaz1mia, które chciał
wpoić w niłodzlet.
Twórcza jego
praca na polu oświaty naszeJ najwy·
mowniej zaświadcza, ze chcieć, to
módz. W azak · Czacki, przyjmująo
1lrząd wizytatora szkół, pedagogiem
ttie h;vł.
• \V yznaezony
do
urz&dzenJ&
&?.kół, poszedłem w nieznaną drogf.}
dla urnie; oddany dawniej niewielu
rodzajom nauk - ieraz badać mam
o wsiyl5tk.ic11, uczywszy si~ przypad·
kowo - stanowić mam o systemie
Daukl Jt\st to rzeczą trudnl\, poży·
oznm środków od prostego roz·

caJem tyciu jego wid?1Jmy obok
wielkiego uczucia patrjotyzmu niezmierni\ sumienność w wy konaniu
katdej pracy.
Smiało powiedzieć mot.emy, te
on był typem prawego, dzielnego
obywatela kraju, mocneao charakteru, co to · nie zna n~ezwałczonych
trudności. A co ch&!»kterystyczne,
Czacł<i, JaJc słusznie ?.a?.naczyt Sta".lieław Potocki, .jost wyrobem", te t-11.k
powiem czysto krajowym, nie kszt'lł
cił się na ohczytnie, na obcych wz.>rach. Nie był winny obcym kra1cm
tak dostojnych uczuć, bo na ojczystej wychowany ziemi, nie w zagranicznych zaczerpnął .je szkołach,
Jecz w. whlsnej znalazł duszy. Dow1lodł on, te - naj\\yiwoleflszy spoeób myslenia, te wysoka nauka
wzrość i do i rzeć u nas mogą bez obcej pomocy".
Czacki powoł11.n1 na urz~d wł
zytatora, wiedział dobrze,
czer.ń
brnl< społee~eństwu, w i dział i oceniał
dokładnie te wndy, które wewnętrz
nie taniownł-y normalny .1ego rozwo I,
rozumiał więc
dobrze, jakich to
ludzi chce w szkotach wychowywać,
eel miRł .jaeny, okre~lM'! '".
Budując szkoł14 JWl~°ktł, rrzewodllią myBlą 1ego byl11
wyc.-howanie
ezynnych, ~wtadomych swyili e.e16w i tadań, obyU1at~li; ro'-lumia. ł dobne,
te
bierny obywa\el choćby b:vł, nie
wiem jak uczonym, zaw sze 'b~dzio
ujemnł\ Jednostką w ogólnenl tyciu
nerodowem, będzie zerctn.
Czacki,
sio lat temu wsteez zroz~1miał, t~
trngedJ8, bytu narodu j est Jego biert1ość. NJe zdolny do czJ-nU tadnego
j est ten, kto wszystko .zawsze uzależnia od okolicznosci.
A u nas
wiecznie pokutuje to pr1.11konanie, M
kddy z lll\I mógłby t.yó i działać
potyteeznie w innych warunkach,
gdyby okoJicznoścl życia inaczej si~
złożyły. '1.10 wjeczne „gdyby"-nie·
szczęście bytu
naszego, Czacki chcłał zupełnie wyrzucić Zft ełownlka

uczniów swoich, przyszłyoh obywateli kraju.
Szkoła krzemieniecka,
t z. liceum krzemienieckie, staranlem
Czackiego w 1805 r. do tycia powołana, przez J\rótld okrea i~tnienia
ewego dowiodłat te praca nad młodzle1f\, bylehy tylko ze zrozumieniem
podjętł\ była, zawsze obfity plon wyda. Dosy6 wymienić ta.kie nazwiskn.,
łl\dlm".
jak Józef l<orzeniowski, Stefan WitCzacki jednak nie będt\O ped11g~ wickl, Jułjusz Słowacki, obok całego
głem, czuł mocno .jedno: .kto lęka szeregu innych nazwislr, aby ocenić
Ji~ przeciwności, ten nie godzien jest- doniosłość wpływu, 1akl szkoła krzeprzywiązać imienia swego do dzieł mieniec.ka miała na losy rodzimej O·
użytecznych". Zrozum i a wszy potrze- światy.
b~ kierunku narodowego w oświacie
\Vyehowanie mieć musi praktyczauszej, Czacki nie zna przeszkńd na ny rezultat, myśl ta jasną była z cadrodze ku stworzeniu szkolnictwa łej organizao1i szkolnictwa na Rusi .
polskiego. A rysem znamiennym A obeimować szkoły muszą wszystJ>rncy jego iest to, że on nigdy nic kich obywateli, bo chodzi o spopula.lie robi połowicznie byle zbyć. W ryzowanie wiedzy w ,jaknajszerszych
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Wyia!lnienie

w spraw e T-stwa
Kultury Polskiej.
(Ciąg dalszy).

Walkn taka . nictylko sprzeelwia si~ humanitarnym zasatlom l
uuli1a kulturze polsk;ej, lecz, odpycbając masy tydowskie od kultury polskiej, rzuca je w objęeia
kul
b ·
tury o ce1.
Wobec tego, jako wrogowie
wszelkiego nacjonalizmu, wypowiadamy . się -przeciw bojkotowi tydów
we wszellneh jego przeiawach.
.
. ,
'Yr~szcie V oddz1a_ł row. Kultur7
PolslueJ w Wars~aw1e, z~1u~zony
pr~ez. te wszystkie wystą_prema do
1a1ęc1a okreslonego stanowiska, czego domagali si~ zarówno członlrnwie,
ja~ i szeroka P.ublicznoś~, zwołał n!1
iz1eń 21 grudma zebranie dysJrnsyJ. !~ członków, na którem pr~yJęto p~aw1e jednomyślnie

1ek:

następuJący wnto-

Zwatywszy, te I) dzlałnlność
T. K. P. opierl\ się na zasadzie, te
.miarl\ stosowanq przy przy.jmowa
11iu nowych czlonl<ów 1est ich cha·
raktcr moralny i obywatelski" i
,;pragnienie zł:1iczenia wszystkich
~ywiolów społecznych w pracy dla
kultury polskiej "(.Kultura polska•
r. 1909, nr. łł)i

2) Że doświadczenie zdobyte
przez V oddział T. K. P. stwierdziIo dostatecznie owocność wspólnej
pracy w krzewieniu oświaty wśród
rzesz polsldch i tydowskich;
S) że wprowadzenie pod wpływem chwilowej reakcji społecznopolitycznej ograniczeń wyznanioworasowych, pi·zynosi szkodę zarówno
kulturze polskiej .jak i kraiowi i
obnita poziom ideowy instytuoji:
Zebrani uznają za konieczne,
by y oddział ~· K. P., kierując
swe wysyłki do zdobycia trdałych
· ·
ł
wartosc1 ku 1tura1nych, pozosta w
swej {>racy na dutychczasowe m
stanowisku równoupraw. wszystkich obywateli naszego kraju.
.
.
Uchwały oddz1ałó~, przec1wsta. wiających si~ Centrali, były tylko
odpowiedziD, :da wystąpienie Sekcli
etycznei, z którym ta Centrala się
zsolidarvzowała.
Nie powstrzymało
to Jdero'wników Centrali od obarczenia opozycji szeregiem zarzutów,
świadczących, te inni\
miar~ stosuj~ do si„bie, inni\ do przeciwników.
A więc głoszono, te przyJmowanie prz• oddziały uchwał, wychodzqcych poza zakres działalności
'fow., naraża je na niebezpieczeństwo,
zapominając, te przyl<ład pod tym
względem dany został przez jędną z
sekcji Centrali na zebraniu, na któ·
rem przewodnic.zył preze~ zarządu
A. Swiętochowskl, i te pod wzgl~dem naratenia instytn ·H
właśnie

!O.

h~.!~-~o ~~t~

r·--------------:.H.::.._42_.-

warstwach społeczeństwa.
starał si~ v. poić w naród to

Czacki
przekonanie, ie 1.n ·ganizacja wychowania
jest w łąe~nym interesie wszyst.kich
warstw s1 · eczeństwa. On tet zwrócił uwlłg~ i DB wyc.howanie kobiet
słusznie rozumując, t.e aby duch obywatelski w narodzie nie zagin'\ł,
Jconieczri rn jest, by w rodzinach był
przechowywany. „Ale cót te zncho·
t:iy i 'usiłowania nasze pomogą, jeśli
ty, druga narodu Ilft87.ego połowo, wy,
~zanowne matki i wzra~tając& do te1
godności dziewica, ieśli wy zapomnlecie choć r.a moment„ że jesteście
pQlkamil Los tych pokoleń, w których ducha nnrodowego przelać usiłuiemy, je~t w rękar,h waszych! Jakim najprzód do nich jl)?.ykiem prz*'mówicie, 7akiem je uo7.ur,iem natchniecie, 1Bk$\ mu graniM, sławy zakreś
lioie, tacy z nich b~df\ obywatele.
0

Zmiany w posłępowa::iu
cywil nem.

"W 'Procedurze

sprawy,

czy tet ~ąda się odefl o.
lub wyjaśnień na piś

świadczeń

mie.
Proiekt obecny proponu1e rów„
aby ustanowić .j eden termin ogólny na zakładanie skarg apelacyjnych od wyroku sądów okręgowych
f skrócić go przytem z 4: miesięcy
do miesiąca. Podobnid termin czteromiesięczny na zakładanie skarg ka.
sacy1nych ma być skrócony do dwu
miesięcy.
.
Nowy projekt rozciqga się i na
Królestwo, w któr'3m oł>owiązuje postępowanie cywilne ro"lyjskie, przy:czem w specjnlnych przepisach procedury, dotyczących Królestwa, zaproponowano jedynie drobni\ zmian~
redakcyin'\.
Pro1ekt przekarnno komisji reform
Bądowych Dumy państwowej.
nież,

rrawa WJ~orcze toni~t

lrwestja reformy · wyboreze1 ko!!f\dowej rosy j- biet Wiei.kie) Hrytanji, zwróciła na

skiej istnieją dwa tryby postępowa·
nia w sprawach cywilnych: zwykły,
czyli ogólny, wymaga jl\CY uprzedniego przygotowama drogi\ wymiany
wyjasnień stron na pismie i skrócony, zwolniony od to.kiego przygototowania. W ustawie jednak nie podano stllnowczej wskazówki, jakie mil\nowicie sprawy powilrny podlegać
temu czy innemu trybowJ. Obranie
tego ezy innego trybu zależy od
zgody stron; jed~akże pew~e · kategorje spraw wrnny być kierowane
trybem skróconym, mi~dzy Jnnerui
np. spor;r o przywileje. o wynagrodzeme za tizkody i straty i t. p.
Praktyka sądowa wykazała, te
tryb post~powania. zwyczajny bywa
stosowany daleko rzadziej, niż skróeony, i to w sprawach nawet bardzo
skomplikowanych, mnóstwo zaś sprur
w tryl.ile skróconym toczy sJ~ daleko
dłu1ejt niż w trybie zwykłym. Ten
sam ob.jaw stwierdzono we Franc7l,
gdzie równiet obowiązujl\ dwa tryby
działania w procedurze eywilne1.
W celu zaradzenia złemu minister sprawiedliwości złożyl obecnie
Dumie państwowej pro7e.kt, w którym proponme, i:t.by ustalić na miejsce dwuc.b trybów postQpowania cywilnego, jeden tylko trybi w związku
z tem, oprócz zmiany trybu o~na~za
nia posiedzeń sądowych,. zmienione
b~dą terminy stawierrnictwa stron w
eądzie, oraz sposób obierania przez
nie miejsca pobytu w mieście, w któ·
. rem si~ St\d zna1duje.
W pozwach ma być zaznac~ane,
czy wzywa si~ pozwanego na posJ~~
dzenie sądowe w celu rozpoznania

Biebie uwagę całego cywilizowanego
św lata. Dotychczas nie mają kobiety :t.adnycll praw przy wyborach do
parlamentu, natomiast posiadają prawo wyborcze czynne l bierne do rad
miejskich i prowincjonalnych. W
Niemczech nie mujq kobiety wogóle
~adnych praw wyborczych, nawet do
drugorzędnych instytucji aaworząd
nych .
W Belg1i bior~ one udział 1edynie w wyborach rzeczoznawców, o
He naletą do pewnych zawodów. W
Szwecii mają kobiety, odpowiadai4ce
pewnym podatkowym warunkom,
prawo wyborcze do rad miejskich jut
od roku 1862. Wskutek systemu plu·
ralnego, .1edna osoba może mieć .kU·
ka głosów. Od r. 1909 prawo wyborcze do rad mie1skiełi zrównano
dla. obu płci. Obecnie :posJada Szwa-'
cja 11 kobiet, zasindaiących w radach miejskich. Przed pół rokiem
wniesJono do parlamentu szwedzkiego projekt ustawy zupelnego uprawnienia kobiet przy wyborach do_Izby
gmin, a projekt ten wyszedł z inicjatywy samego króla. W Izbie niższej
przeszedł 140 głosami przeciw 66,
lecz został odrzucony przez Izb~
wyższą.

W Norweg,jI osiągnQły kobiety w
ma.Ju 1001 roku zupełne uprawrnenie
w samorządzie miejskim, a w r. 190?
przyznano im bierne i czynne prawo
głosowania do parlamentu, załetnie
od pewnych warunków podatko"ych.
Podczas ostatnich wy borów do par·
lamentu było 485,lfiO upruwmonych
wylloroów mętczyzn i 291,697 kobiet.
Do rad miejs.kic.h natomiast ma pr_a-

uchwała Sekcji etycznej nasuwa naj- przez znrZl\d.

większe obawy.
W szczegółnoś~i oskartano IV
oddział, te w swej uchwale stanqł na
gruncie ldasowym robotuiczym, zapominaiąc, te uchwała Sekcji etycznej stanęła na gruncie klasowym
mieszczańskim, a więc Sekcja etyczna, z aprobatą Centrali, zapoczątkowała taki sposób ujmowania sprawy.
Oskarżano opozycjf:l o służenie
Interesom separatyzmu ~ydowskiego.
Zbyteczne d~~.awnć, te Jest. to wybryk de~ago"1czn.r. w .r~dzaiu tych,
_którymi znzwycza} wo1u1e prasa endecka i klarykaJna. We włnściwem
ś i tle przedstawi SiA to oskartenie
we
d~
.
'
gdły zt~a.żymdyd,
oj okpoPz1c.JI ~a 1et.a Y ~ oe. o zia y, . a . e cow1zna,
Wola 1 Żui~ów, . które wsród swych
członków nie mo7q żyd61.0 wcalt, Jak VI
oddział warszawski, który .ma dw~ch
tydów na 216 cz~onków, lak Jez1orna, Jctóra wy1<azu7e 1,4 proc. :t.ydów,
jak Żyrardów, .który rua kiłlcu tydów
na dwustu blizko czlonków itd.
.
Wśród podniecenia powszechn&go, przekręceń świadomych i nieświadomych I bezpodstawnych zarzutów, nadszedł dzień Zjazdu walnego delegatów Tow. Kultury Pol~kiej
(26 stycznia r. b.)
Na samym wstępie -przy wyb1.>rze prezydium okazl;lło się,. że opozycja rozporządza większościl\ głosów,
co się u1awntło nie tylko przy wyborze prezyd ·um, lecz nadto prz;y
głosowani11 nad wnioskami w sprawach orr;•n1zacy,nyc.łl,
złotonych

.tr

Jeden z tych wnio„
sków (zatwierdzenie samodzielności
Centrali), nie wzbudził różnicy zdań,
dwa drugie (w sprawie zawieszama
oddziałów i przyjmowania przez oddzialy uchwał) prz~siły w formig
zmienionej przez o pozyc7~.
Uchwalouo, te prawo zawiesz-..
nla oddziałów przysługuie jedynie
zebraniu ogóluemu, oraz te uchwnłY
obowiązuit\Ce w sprawach ogólu~cti,
mogą być · przyjmowaue tylko na zebrąnm ogólnem delegatów. Przyszła
.lrnle1 na wnioski, budzqce najwięk
szą różnicę zdań, zło:t.une przez delegatów Centrali, a domnga)ł}Ce się
przyjęcia uchwał sekcji etyczn"1 w
formie obowiązujących Tow. dyrek·
tyw. Wnioski te miały brzmienie
nast~puJące:

1. Ze branie ogólne uzna1e, t(
na zasadzie § 1 usta wy 'f. K. P.,
według którego Tow. ma na celu
podniesienie poziomu i rozwo 1u
kultury narodu polskiego, do T.K.P.
mogq naleteć tylko połacy bez ró~
nicy wyznania i pochodzenia, i wzywa centralny zarząd i wszystkie
organy Tow. do ścisłego przestrze·
gania tego.
2. Ze wzgli:du, te kultura no·
woczesna każdego ·narodu ognisku·
je si~ w mia::itach, niezbędnym wa.runkiem podniesienia kultury narodu polskiego jest spolszczenie miast
naszych, do czego T. K. P. powinno ~i~ w miar~ sił i możności przy·
czynić.

(D. '· ft.).

łfO ft' !

H 48.
wo wyborcze 447,667 mętczyzn j
491,500 kobiet.
.
We Włoszech mają ko_b iety iP.~ynie prawo wyborr.ze bierne do lzb
handlowych. W Stannr.b Zjednor,zonych niema pod tym w zględem jAdnolitości. Jedne Stany nie dają kobietom tadnych praw, inne dają zupełne rów11ouprawnienie.
We Francji ko bi ety nie głosują
ani do parlamentu, ani do rad miejskich, mają natomiast prawo wybor~ze do sądów handlowych i przemy~łowych, Izb handlowych, rady robotniczej i t. p.
Z powytszego zestawienia widać,
te najwięcej praw maJ ą kobiety w
okandyna wji. w innych państwach
droga do zupełnego ich równouprawnienia ,jest jeszcze bardzo długa.

Przesilenie w Japonji.
Nagły upadek gabJnetu Katsury,
który został zmuszony do ustąpienia
wskutek wybuchu groźnych rozruchów, jest uwdauy powszechnie jako
~namienny obJaw potętnego uiawnienia siQ prf\dów demokratycznych i
konstytucyjnych w narodzie japoń
skim po śmierci starego cesarza. Dopóki tył cesarz Muttsuhito, otoczony
czci." boską, parlamentaryzm w pań
atw1e obowiązywał wprawdzie formalnie i nie było wypadku, w którym gabinet zdołałby utrzymać się u
władz.y pa otrzymaniu votum nieufności, r.le prezydentowie gabinetów
byli mian,.,wani wyłącznie przez ceaarza i wola jego, zamanifestowana
wyborom odpowiedzialnego kierownika rządów, wystarczała zawsze, aby
mu przyDajmniej na czas pewien zapew .nió większość w parlamencie.
Młod.y cesarz, wychowany w bezustannem zetkni~ciu z narodem, nimbu boskiflgo swego ojca wtaz z trouem nie odziedziczył, jest w oczach
ludności

zwykłym

śmiertelnikiem,

KURJER ŁÓDZKI -

wy!'tąriła z wnioskiPm o uchwalenie
votum niP11fności rlla g\l bi netu.
Interwencja
osobista
cesarza,
który zawezwał przywódcę większo
ści opozycyjnej margrabiego Saionii
do cofnięcia tego wniosku, nie poskutkowała. W obozie opozycyjnym
nastąpił rozłam, ale większość nie
poddała się woli cesarskiej i za sta-raniem stronnictwa radykalnego Kokumin nastąpiły hałaśliwe i krwawe
demonstracje, wobec których Katsura uznał konieczność usunięcia się.
Wymaganiom kons.tytueyJnym stało
się zadość i na czele nowego gabinetu stanął jeden z przywódców opo;:.
zycyjnej większości parlamentarnej,
admirał Jamamotto. Ale
na tern
prawdopodobnie walka wewnętrzna
się nie skończy. Jest to dopiero początek przesilenia ko11..:;tytucyjnego,
które niezawodnie doprowadzi do
gruntownego przeobrłlżenia stosunkó"': wewnętrzno-politycznych w pań
stwie wschodzącego słońca.

~iaDomości
( J

ogólne.

Amnestja. '/.e

domionych
rozszerzyć

1.ródeł uświa

rodają,

te ?.adecydowano
ramy proponowanej am-

nestii.

Odrzucenie podatku
wojenne90. Podkomisja finanso,„

uznała za niPmożliwy do
projekt prawodawczy, wniesiony jeszcze do III Dumy o opodatkowaniu każdego, kogo się uwalnia od powinności wojskowej na sumę 6 rubli rocznie przez 4 lata z

wa Durny
przy 1 ęcia

rz~du.

Podkomisja uznała, że taki podatek zanadto obciąty rodziny włoś
ciańskie z jednym młodzeńcem, korzystającym z ulgi pierwszego stopnia.

C Dodatki na mieszkania.
Komisja do spraw wojskowych i marynarki w Dumie państwowej, aprobowała projekt co do przedłużenia
do 14 stycznia 1914 r. prawa o dodatku do pensji oficerom i urzędnikom wojsk owym, zna i dującym się na
służbie w niektórycb.
miejscowoś·
ciach okręgów warszawskiego i wileńskiego, a nie zajmującym mieszkań skarbowych.

którego pochodzenie i przepisy konatytucyjne powołują na kierownika
państwa. ·w obec niego koła konstytucyjne l demokratyczne, znoszące
od dawna jut z niechęcią rządy w
gruncie rzeczy arystokratyczne wpły
wowych rodów ksiątęcych, me poezuwają się już do obowil\zku zachowywania względów, które okazywano zmarłemu cesarz<>wi, otoczonemu
aureolą mistycyzmu. Gdy więc wskutek ostatniego przesilenia młody ce- Z Cesarstwa.
sarz złotył rządy w ręce najwybitn!ejszego niewątpliwie i nadzwyczaj~ Znęcanie efę nad aresz•
we zasłutonego męta stanu, za którym jednak nie stoi większość naro- tantami. „Russk. Mołwa" donosi o
du, a przynajmniej jego reprezenta- działalności komisarza miasta Alekcji parlamentarnej, opozycja tym ra- sandrowska w gub. jekaterynosław
sem nie pogodziła si ę z tą decyzją i skiej, Meklenburcewa, który przepro-

ARTUR GRUSZECKL

KANDYDACI.
-

Pan nawet nie wie, ,jak wra,j est Mańcia, - patrzała czule
1la córk~, - to istna mimoza i byle
oo zrazi ją. Pan musi posiadać pokrewni\ jej duszę, gdy ma takie zaufL'lie do pana.
.
Mucer podniósł dotychczas spuszez<me oczy na Mańcię i rzekł cichym, przejmującym głosem:
.
. . - Rozmowa dusz, to ,jak zapach
.kwiatów, pierwszy przymrozek zwany jedno i drugie.
- Jakte to ~ięknie pan wyraził,
- z~o "i wycała się profesorowa, pan .Jedt naprawdę poetą z łaski botej. Czy nie tak Mańciu'?
-: I dla mnie zapa ch .kwiai.ów
jest ich duszą. Kwiaty wieczor em
najsilniej pachną i najmilsze 8ą te ż.
.rozmowy poufne, wieczorn e.
Całe towarzystwo siliło siQ na utrzymanie nastroju p oetycznego, co
-pozweUło Milcerowi
' ygłoslć znaezące zdanie:
· ·- W miłości rza,dzę się zasadą,
te wpierw muszą się odbyć zaślubi
ny dusz, zanim ksiądz zwiąte r~ce
tlłwl\

1tułą.

Mańcia

podziel la

najzupełniej

zapatrywanie, ale matkę tkn~ło zdanie to niemile, podejrzywała, te on
ma na myśli romansowanie zbyt dłu
gie i powiedziała z tęsknem rozczuleniem:
- Wy młodzi rozumiecie si~ po
jednem słowie, ja z innej epoki, i nie
wiem, co pan rozumie pod zaślubie
niem dusz'l
- Zaślubiny takie to harmonijny światopogląd, wspólność wrdeń i
przeczuć„. t-0 rozmowa subtelna bez
słów, nawet bez spojrzeń, to emanacja dwuch pokrewnych duchów„
Profesorowa chciała spytać, jak
długo trwa ten proces poznawania
się, ale przeszkodziła jej Mańcia,
mówiąc:

- Moja mamo, zaślubiny dusz,
to misty~zne przenikanie się i zestrojeni.a dwuch duchów do harmonji
wszechś wi a.ta.
Matka dumna była z tego frazesu córki, a swoją drogi\ zaniepokoiło
ją niezdecydowane stanowisko Milcera i pomyślała: oświadcz ty się ju~
raz, a potem poznawajcie wasze dusze, lecz zabrakło czasu na. wy.Jaśnie
nie, gdyż wła śnie posłyszała głośne
słowa Oknińskiego, który wraz z
gospodarzem wszedł za chwilę do
salonu i zawołat ze śmiechem:
- Powitać pana radcę dobrodzieja! - podał Milcerowi rękę, którą ten uścisnął z szacunkiem.
- Jut pan radcą! Jakte się cieszę! ściskała
profesorowa rękę
to Milcera ~ czułą radościa. - iednak

21 lutego 1918 r.

wadzał śledztwo w sprawie ograbienia urzędu gminnego. Aresztowanych
bito nahlljk11mi, kolhRmi i wiesza.no
dopóki nie stracili prz~· tom n ości. Potem oblewano ich wodą i bito dalej.

Z Litwy i Rusi.

skiego. Z ogólnej lie.2iby 26 Jnkasentów na wł<1 sne ~ądl\nie ustąpiło 22,
czterech zaś zapisało sif2 na człon- ,
ków artelu i pełnią dawne swe obo-,
wiązki.

+ S11:koły potajemne. We
wsi Zabno, w powiec.ie krasnostaw-·
skim, w domu włościanina wykryto :
potaiemil ą szk-0łę polsk,, do .której
uczęszczało 22 dzieci.
W ci ą "'H-r'1KU
1912 w obrębie gub. lubelsk13j ,„~- :
kryto 20 potajemnych szkół p0l::;!;.'.ch
i ~ydowskich.
Ojcobójstwo. ·We wsi
Kłodna Wieś, w
pow. łęczyckim.
· włościanin Antoni Kwiatkowski, zabity został przez syna wystrzałem 1
fuzji.

X Sprawa księży. Senat tymi dniami rozpatrywał sprawę ksi ę
ży: proboszcza parafji św. Jana w
Wilnie, ks. Jasieński e go i jednego z
z proboszczów w gub. grodzieńs k ie1 ,
ks. Sęgajły. Księża ci oskarżeni byli
o to, te w kazaniach swych, podburzali katolików przeciwko marjawitom, wzywając mieszk ańców do boj.•
kotowania mar,jawitów, nazywając
tych ostatnich ajab~ami i. t. ~·. .
Sprawę wszczęh mar1awici.
Wileńska izba sądowa skazała
prnngmnrałOfQ'
księdza Sęgajłę na 7 dni aresztu, a
~
~
•
ksiądz Jasieński został uniewinniony.
Na. 22-ie z rzędu przedstawieni&
Do senatu sprawa przeszła wsku- dla Prenumeratorów naszych, któr'
tek protestu prokuratora i skargi ka- odbędzie się w teatrze Popularnym
sacyinej skazanego.
Protest i skargę kasacyjną sena.t
W8 Środę
pozostawił bez skutku.
wybraliśmy nader efektownf\ sztuk~
X Przynależność do partji w 7 obrazach Wiktoryna Sardou p.t.
anarchistów. Jak donoszą z Miń
ska, sześćdziesięcioletnia Ester.Il. Horodeńska, dozorczyni położnic, została oskarżona o należenie do partji
an archi stów.
W r. 1907 partja urządziła fabry- Sztuka ta, w której utalentowany aukę bomb i miała członków swych w tor z ogromną plastyką przedstawia
całej Ros1i. Wśród wielkiej ilości czasy Fili pa II i okrucieństwa ksi~·
mieszkań konspiracyjnych, partja wy- cia Alby, zaciekawia od początku do
naimowała również pokój dla celów końca.
partyjnych u Horodeńskiej.
N a barwną i efektowną całoś6
W r. 1908 w sprawie tej partii . składa się i nowa wystawa, i aką dy„
zostało skazanych 18 anarchistów do rekcja teatru Popularnego do sztuki
ciężkich robót. Wówczas sprawa Ho- tej sprawiła,
rodeńskiej została wyłączona,
gdyż
Bilety, za okazaniem kwitu z ooskar~ona ukrywała się i dopiero w płaconei prenumeraty, nabywać molr. 1912 została aresztowana w Smor- na w administracji pisma naszego.
goni. Izba sądowa skazała Horodeń
Szatnia i programy bezpłatnie.
skf\ na osiedlenie.

+

·przeDstawien1a Dla naszych
W

26 lutego,
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W sprawie jubileua:za.

chełm·

Wczoraj wiecz. odbyła się pod przewodnictwem policmajstra Gruzinowa
i w obecności wszystkich komisarzy
cyrkułowych narada. Omawiano porządek obchodu jubileuszowego 800-let-· niego panowania Domu Romanowów.
::=-: (r)
Rozporządzenie po•
licmajstra. Policmajster łódzki p.
Gruzinow, w rozkazie dziennym do
policji, zwraca uwagę na to, · te mi«r
so przewożone jest z rzeźni do mia·
sta na brudnych furmankach, nakrytych brudnymi gałganami, wobe6
czego z o b owiązał komisarzy, ab1
zwracali na to baczną uwagę i nie-

znając charakter i zdolności pana,
przyznaję, że wybór jego nie jest

w poprzedniej Radzie, ale zawsze
mamy.
- Ile głosów? - spytał M1foer,

Utworzenie gub.

Podług wiadomości, otrzymanych z wiarogodnego źródła, gub.
chełmska jeszcze w tym roku będzie
utworzona. Etaty ,już są opracowane, a budowa gmachów dla instytucji rządowych w Cheł:rn}e bę~zie zakończona w r. 1914. '.\ szystk1e projekty praw, ty~zą.ce się Chełmszczyzny, zo~taną wmes1one do pumy państwowe.J w porządku termmowym.
+ Inkasenci. Czynność inkansentów monopolowych w gub.
piotrkowskiej i kaliskiej powierzone
zostały członkom artelu moskiew-

skiej.

dla mnie niespodzianką.
- A dla mnie o tyle tylko nie
jest, te pan profesor Okniński zaszczycił mnie swem poparciem, za które będę zawsze wdzięczny, - skłonił
się w stron~ profesora z twarzą rozjaśnioną zadowoleniem.
się
- Wdzięczność stwierdza
czynem, nie słowem, _ rzekł Okniń!ki,
Uczymy na pana, bo sytuacja
wymiga duto roboty i taktu.
_ Cót się stało'? _ spytał Orohowski, siadaj.„ zapal papierosa
·
.
. - Cz1 ~ista. nasza przeszła? zamepoko1ł się M~lcer..
.
, - Z pew.~em1 zmui:'1am1 na korzyść opozycJI. Pan miał tylko dwa
głosy -ponad wymaganą wi~kszość.
WogMe watKu wyborcza była bardzo
zaci< ta i stra ciliśmy na tych wyborach; ubył o nam kilku wpływowych
ludzi. '1 ~ • lukę muszą inni zastąpić
1

swą praclł I wpływ em.

- Co za. nieszczęście! - j~kn ęła
pani.
- No, nie s z części a niema ż adne.
zaśmiał się Okniński, - to
go, jedno szkodliwe n a prawd ę, że naszą
ustaloną p rzewagę
chwilowo nadszarpnięto.

Czy jeste śmy w mniejs zo ści '?
profesor.
- To nie. Jako stronnictwo maru y przew a9:~- ni e tak zn aczną. j ak
-

-

spytał

cały pochłoniQty tą sprawą.
- Poprzednio liczyliśmy w Radzie trzydzieści ośm głosów na ogól-

ną liczb ę ośnidziesięciu radców.

- Więc nie było większości, zauwM:ył Milcer.
- Jaki z pana nowicjusz! za.śmiał się Okniński, - przeciet to
prawo fizyczne pan zna, że wielkie
ciało przyciąga małe. Lgnęły tet do
nas małe bezbarwne, rybki i zawsze
mielismy większość.
- Tak, to objaw naturalny, potwierdził profesor.
.
- A dzisiaj, jaki je~ stosunekt
- spytał za~łl:teresow~ny Milcer.
- Strac11Iśmy dziesięciu radcó'1'
na korzyść opozycji i nasz klub w
Radzie li ci y dw&dzieścia. ośm ghi·
só w.
- O, j, , mało! - westchn t1zł MU.
cer.
- J e:5li pan od '7, W ątpienia zaczyna, już ieet po zwst:i M"lt wia. Właśnie w tem cała sztu ·e ażebyśmy,
mimo mniejszej licztf, stanęli na
czele. Jeste ś my przeci e~ dość liczni.
aby si~ z nami rachowa no.
·
. - Tak, to prawda, - przyznał
M1lcer bez zapału.
(D. c. n.)
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dopuszczali na przyszłoM rozwotenfą
m1„11a w wozach, .która nie będit mia·
ły 11umerów, iaśwJadczających, te
odp11WiAd&jt\ wymagllnym przepisom

ęędzla śled('zy do ęprnw · EZczególnej

na licytacji, kauc.j ~ zwraca się na- 100 rb., zbiegł. Ro zesłano za nim li·
wagi Orło w, pod prokurRtdr tego1i Hf\- ttr nm1nst li O UJCOllHZOłl i u p rzeturgu. sty gończe.
du Popow, oraz polirmnjstr.r m. Ozq- • -- (s) Z ulicy. Suchy mNz. Ja= (h) Zywa pochQdnia,
stochowy PieJrnr.
.
ki panuje od loi1rn dui. powouu ie, Dziś, o gvdz. 10 rano. zapaliło się
oLuwią2.UJł\C.\'Ill,_ gubernątora piotr. (Q)
llfiP•wie pod&łt.:ów. iż podczas zamiaianitł uljc miai:ltl\ ubranie Dłl stojąąe} przy ro:lipalonym
~owskiego " dnia 6 kwietnia t OOa r. Ponieważ v.dnrzyly się dość ozęst9 Pr:?ieZ stró?.;ów, unoszą si~ tumal)y pieoy ku telaznym Chi wce Lul~s, 10.
Policma .i:;ter zwróoił fÓ\rnież u- wypadki deiraudac)i pieniędzy po· miałkiego, gryzf\cego J\urzu, który łetnlej córce handlaria.. Dz1eoko wy.
wagę 11a ll•, ,,u beczki przedslQbiorstw branych od różnych osób jalw po- \\ diiera się do piersi przechodniów, biegło na podwórze, gdzie przybje~li
asrniz11cyJ11J tn są w wielu wypad„ datki, przez tunkcjonat·1uszów puli- n 1 szcząo prócz tego ich odziet.
mu 11 pomocą sąsiedzi i ogień sttu.
k11ch niuoi.ipo~dednie, t. 1. nie zamy- eyrnych, ministerjum slmrbn, iak: do- .
Zaznaczyć należy, te zamiatanie mili. Zaalarmowano pogotowie, lekarz
k1t)" si~ J1en11etyoznio, .1ak ró\\ nież tąd, roz1rnzywuJo pO\\ tórn ie ściągać ulio odbywa si~ mtędzy inneiui. oko- którego, udzielił silnie poparzonej
na to, !e Ji1 o111e utywane do beczek te podatki od osóh zaintcresowauych. ło godz. 5 po poł., łiledy ulicą pr~e- pierwaz• go r atuplrn.
11ą rinrlzwyczn chude, chora i poka- Obecmie, ministerium skarbu ~mieni- -pełnione sq pr~eobodninml.
- luJ
go.- cym uo11:vn.
leczone.
fo pug!l.\d na tę sprą" ~ i wystąpiło
Nif\któr~y &tróże wpadli na po- ku. W QZorai, ołrnto godąiny 7 rą.no,
No przyszłość właśc.iciele przed- do :;errntu rzfldzącęgµ o odnof3ne wyia- mysi ppl"'wanta chodnilców wodą, wlaśoioiel slcładu pąpicru, przy ulicy
JIP,blor•sh\ asen izacymych, wlnni tych ~niem"', do czasu wy1asnicn1a roz- J,tpra moment.al nie zamarza i pow o- Głównej M ó5, Aizyk Besterman, ot·
przekroczeń, będ~ pocl(\gaJli do ocl- 'lrnzauo ol·ganum policy1nynl 11owtór- duje cz~ste pośl1.zgnil}o\a· l upadki, wierajf\o skleµ, zatJważył, f;e w skle.
n10 takich sum me ł.ciąguć,
połączoue z mniej lub wiocej bolas- pie
ktoś
go~pod11ruie.
Zawazwał
powiedzinlnosci Sl\dowe1.
- (1) Z niemf.eckicj komisji
: ('l) książeczki „agisłra• nemi obrażeniami ciała.
wiqo do pomocy stróża i nieznajome·
szkoln j. W 81·udQ 19 b. m. w c.,-jne. W magistraoio łódzJom roaOzy~ nie mot.na by temu r;ara- gQ zatrzymano.
magistracie łódzJ\im o dbyło się po- dauo dotychczas kupcom I i 11 gil- dzió 'l
Od zatrzymapego odebrano bląn.
tuedzenie nitm ierlciej Jrnmisjl szkol· dji, wyjcżdżajqcym w spranich han(r) Odczyt Lorentowlc•a. kiety wekslowe, pocztów!d i marki
ne1 pod przewodniet\\'em preiydenta dlowycb do Cei:0ar 8 hHl, 210 .książe - Ostatrn odezyt Jana Lorentowrnza p. pocztowe, wartości 280 rubli, skra.
miasta P!eńkowshego, J omis1a roz- czok registracyjnych.
t. „Stefan iaronnłlci„ nastąpi we wto- dzione w sklepie Best erm a na.
putrzr-ła nas tępuiąco ~pra\\J' :
.
Dwuch delegatów łódzkieg(ł Stow. rel<, dn. 2li b. m. o godz. B i pół
Odstawiony do cyrkułu, dodzi~1
NaczelnJk d;yrekoJI n~ul<O \OJ zn- .wa)aierów udaia się dziś do p 11 ter- wiecz., w lolcalu pracow. handlowych okazał się Jakóbem Berek, 24 lata.
pl'Qponownł wynsyg11owani~ Cl.Or.tatko ... sburga, aby pnczynió starania w przy ul. Spacerowe.} M 21.
Oprócz skradzionych rzeczy ode·
wego wyr1ngr.oqzenrn, Il~U\ZY~lelom 15pr~wio zmesiepia tyc·h ksi~tllozek.
Bilety, których liczb~ ograniczo- brano od niego kilka wytrychów.
za naukę rellgJl e\\ang1el1rn1e1 w
= (?) tt.ywoz o · .-ów łód • no, SI\ do nabycia w l11bliotece Stow.
- (b) Nagły •gon.
Na ulicy
szkołach, Jrnmieia postu1w~tła odrzu- kich lll\ B11~1ci Wschód który daw- Przy wejściu biJety sprzectawii.ne nie Oubernatori!iidej M l4 zmarł nagle na
c1ć p.ropo~y~ję lltt tej. podsta~\ie, że ni~1, w er.asach po.l\OJU,' był bardzo będ!\.
anewryzm serca dzierża\\ oa tkalni
nauka rehgJi wchodzi w !akres obo- ot;vwiony, od chwili wybuchu woiny
(h) Pomoc dla robotni· mecłlanicznej przy ul. Pustej .Ni 10
1'' 1ązk.ów nnuczyclda; J tylko Jlrzyz- bałkańskiej znrniejszn siq coraz bar- ków żydów.
Wczora przed po- Rejnhold Fis·zer.
nała_ 1ednorazo\\ e \\~1 negrodztrn16 w dziej, W cia.gu ostatnich ln!ku mie- łudnien1, w lolrnlu żyd. Tow. .Do= (b) Kradziet: w fabr„ee..
tlosc1 60. ro.~ ~auozyc1e~owi Xlll szJrn- sj~cy wysyłani~ towarów łódzkich broczynnośol rozdzielono ,;apomogQ Z fabryld Malesa Rozenblata przy uL
ły niem1ecl~1e) Knrolow1 .Mo.go ia Jla- do Turcji i do mia.st pailstw bał- ~ieni~żną bezrobotnym robotnikom. Milsza niewykryci złoczyńcy skradli
uc.zan1e rehgj~ e.wnngle.l.Jck1ej w dwu kaliskich ustało zupełnie.
Z 600 ząpisanycl1 ott·zymało zapomo- towaru nn. BUID'2 890 rb.
ez.kołach rosy1sk1ch.
= (r) Pra:etaru• · nierucho· g~ tylko 360, gdyż, ,jJ1.k ustaliła .ko(p) Usiłowanie aama„
Kottlls.1a p~stanowłła. nie uwzgJ~~~ moioi. Po uchwa.1eniu p.tzez Du- misja kontrolująca stan matorjaluy b6jatwa. ,Przy ul. Gubernatur1116 .propozyc.j1 . ,naczel~1Jm dyrekcJi m~ 1 RridQ Państw~. nowe prawo 0 po~ostałyoh jest wzgl~dnie dobry.
skie1 nr. u, robotnica bez ZtLj~uia
nauko"' ~j o ~~płaceni o W9zystkm1 _ składaniu 1mucji prze2l chco.cyo.h
Zakwalifikowan.vm do zapoiuogl Józefa Kurde1a, lat 24, usiłowała onaucz~c1elom m1esięczn~j zapomogi, brać \ldZlł\ł w przetargu publiczuym 860 robotnikom wydano OOQ rb,
truć si~ jodyną. Stan je), po U(,łzłelemoty"uJą? to tern, że nie dawno zo· na maiątki nieruchome w dniu 11
:::;: (r) Tow. T. K. o. przypomina. nlu pomocy przez lekarza pogotowJa,
stały pow_1~kszone pensJe co spowo~ z. m. uzyskało sankcj~' l'fa1wytszą.
te w niedzielę, d. 23 b. m„ o .godz. nie bu~i oba\V.
dowało w1eJkłe wydatki ze sum szkol„
Prłlwo to r,milinia radykalnie do- 4 po ,po_ł., w lokalu pr~y ul. Mikota(p) Złamanie ręki. W
nycn.
.
tycbczasowf\ procedur~ licytacy)Jlf\.
jewsk1e1 nr. 11~ dr. f1J. B. Hey ma~ Rudzie Pabjaniclclej syn handlarza,
Pos~anow1ono uwzgli:~ni6 :proś~42
Nowellact ta zawiera wi~cftj ni~ wygłosi odozyt ilustrowany obrazami Icek Jakubowicz, lat 8, pośłizgntlw·
nauc~yo1ela szkoł~ I rosyJskle1 Art1- tytuł wskazuje, bo pozit. kJtucje~ł, 0 . m.lrnąoymi .o słońcu". Bilety weJśOilL szy si~ upaJ.ł i złamał low2' r~Kf2.
Azewlcza, i pod w~ tszyó mu pensj~ z .. których niżu}, wprowadza inne zmia- od 10 do ao, dla czlonk?w 6 kop. .
= (p) Przy pracy. Przy uL
tooo rub. do 1200 . rb. by mlhl moi- . ny pierw zorzędnego znaozeriia. we...
= (s) Kursy wieczorowe. Prze1azd nr. fll:ł, robot;nik lg"na~y Roność otrzymania większej emery.t.u~y dle prawa dotychczasowego nabywca
dniem l marca i·. b,, przy szkole jewskl, lat 26, uległ w maszynie, na
lwlirótce wysługuJe).
Po . wyJSCJU n_lająt~u powinien tył w ciągu dni miejskiej nr. 86, na ul. R.ybnej nr. której pracował, złamanm dwucb
do ~merytury A, etat ~en będ~1e przez- siedmm od daty sprzedaty dopełnić Hi, otwa:rte b~dł\ kursy wieczorowe palców u prawuj ręki.
naczony dla nauozyc1ell rosJa_n.
warunków licytacyjnych to jest zło- dla dorosłych.
= (p) W kłótni~ Na kolei
Przeznacz.ono ze.porno~! 1ednora- tyć całą sumę za którą dom czy _
Zapisy odbywaj" siQ oo<biennle Łódzko-fabryczne),
Jankiel
Szyft
iow~ .nauczyc1elo_m: :aud~ltow1 Cerud- folwark nabył.' Termin ten powięk- od 'l do li wieozorem, w kancelarjJ wotnlo~ lat 48, uderzony w kłótnl
tow1 l Gu~tawow1 Kinowi po. 200 rb. szouo obecule w dwójnasób _ na- u.koły.
~pum narziadziem_ otrzymał ran~
katdemu
. 1 wydatek ten wmeść do bywca ma yrawo wykonaó licytacj~ .
Oplata za nauk' bardzo pn7- głow7.
budżet~ na r~k una.
w ciągu dn czterna&tu.
s~pna..
Zamiejscowa.
~o::;~ano~J~no podwyt~z~ó etet
Następną zm~&Dł\ Jest przepis, te
= (b) Z fabrJk. i powodu
~auczy~~eła szkoły nlewieck.Jej w Uoytacja a.ochodZJ do ekut.ku, gdy braku obst11.luu.ków w fabryce WU- = (J:) Tow. C:tP•ekl n~d dzle6-0
Karolev. ie .z 60 0 rb. ~o 760 rb.
do przetargu zgłosi &if2 choćby jeden helma Szwa1kerta, przy uL Anny . 1111• W nletlzielia nall"hodZl\Cł\, •
Dla .szkół tedskioh nr. 15 1 tt licytaut, który postf\pi po nad cen~ M 9, zaprzestt4110 pracy nocnej. Pod- go~ż. t po poł., "' lokah.& oohronkl w
ustanowlouo ~dwie posady nauczy- szacunkowi\l>otychczas . udzlł!-ł czas rolJoty l!ucnej pracow&ło 302 ro- w Zgierzu.. odb~dzJe si~ roczne 0 1161~ielek r~b~t ręcznych z pJacl\ 160 dwuch przynajmuieJ licyt.antów był Lotników.
ne zebranie członków Tow. op1eJd
1ubil roczmo kstd~
kouieczny.
=- (b) Upadłołol. Sqd okr~ nad blednemJ dzlflćmi;
Ut~orzouo d~Je pojgady lekarzy
.Najwat.nlejszl\ I pof:l\d&nf\ refor- gowy piotr.irnw~dtl ogło!:tił w tych
- (z) Na 0 ~~łelnut ~g.ler•k'I•
5
600
1
• P~ • Jl\
rubli dla katdego, jedną m12 stauowi przepi1 o składuniu kau- d1.1iaoh nust~pujj\ce upadłości: fabryki K.oneert JULrze)~ZY. na koriyać sz~rze
z ~~c_h poiaad n1agl1:1tra~ po poroz~- cjt przez przystępu;~cych do lic.yta- m~bli pod tm.uą .sz~rnch i Olsztojn• n1a Wiedz1 im1ema llo~e~l.awa I rusa
1111eu1u si~ z JJDczelnikiem dy~ekcJI eji. Wiudomo, co działo się dotyeh- (Nowomlej&ka l~-Zgitsrt1ka 80, kura- w Z({ierzu obudz_1ł w mtedcie okoli:
.oauk.''~~J chce ofi11rowaó dr. Wtlhel- czas. Sprzed•wano dom. Wł1u~ciciel turem n1asy upadłości -wyznaczollf cy nrezwyk1tt zu1nteresowa~łe, dowo
_mowi łiszerowL
.
był i11tereso\h11y, ateby licytacja został adwokat przysiQRłY llolesław dd~ t.e~u Jdi1t popyt na btlety, któOdr~u?000 pro~b~ oby".ntela WU- spełzła na uiczew, bo Łrrał tymcza- Nowicki. }>~;:iywa wy1•oszą okołu r~ch wi~kszą "z~ść jui .r~zpr~edano.
lie~ma F•_l.Hch• o zu1~UeJaJZtw1e nało.to• sem doctiody, a im dłu:t~.J wi"rzy- 401000 rb.
.Na kouc"rt ten wy~1„1a llt rówDeJ na niego b.kładki szk.vl1.1ej w 110- ciele kapitałów swyeh na domu tym
WiJhelma Jeske, wJa oiciela nie- nłel wiele Oboli z Lodzi.
ści l:>O . rll.
.
' hypotekowa.nych odebr~ó JJle mogli, rucbowości i piekarui w Zgierzu.
D\\u~1 k 11nccllstom komisji szkol- tc:im było ala uiego lepie1.Jakte w1120 . KaAratorem mianowany zustuł adw.
'Dej pod\\ yt~1.0no pensJ-: z 860 rubli do sprzedaty nie dopuści~1
przys. Józef Laski. J. oddano pod
6
.oa 4~0 rub.
Procedura sama dawilła broi\ do naJzór poliljji.
~ pow~du drotyz~y w ogóle a w rt:kl dJutnikom 11iesumi~uu.)'m. InteNa tądanle firmy .J. Rozcnblum•
Tuał• Pol•kl.
Lod.~1 w siczeg~lnoścJ, pu~t.anowlono re~owany Lrał jedną lub kilka osób I Zygmuuta .Prqdzyńskiego sqd ogh>po\\tększyć fJt:DBJę czterem inkasen- 1 uJicy i wprowadzał do Silli licyta- . sił upndłoś6 .Mbndla OuLt>t11uu1a. wła
Z ka.nceliLrjl teatru komunłkujtt
tom w s~osuliko pół proc. na 6 proc. cy1nej. Lic_ytłtnci ~a rzecz wartj\ ścicieła skh,;u wyrobów tdl.,llcznych nan1:
od wr_egiek\\'~wanych ~kł&J„k.
. rubli tysiłłc, dawali dziesięó tysięcy . (Pl"trkowska 68). Kuruf.vr„m upaDziś
.Kiejstut• tl°1Agedja Ad.
l osurnowluno powlt;kt!.t.YÓ zapo- I wif2cej. OJyby zaś po przybiciu dłości mitiuowu.no ndw. }Jt'lł)'tl. Edwar- AoD)Ka.
mogQ .z 460 ro. do .7~0 rll. uwum oa- targu tqdanv od nieb złoż1mia 10 pr. d• Rudoickieo-J. O. osaJi.iuoy zosl.ał
Jutro, w sobotQ o godz. 8 i pół
11c~yc1elom .rosyjskie) Rkoł.Y cerkiew- od zalicytowanej sumy, okazywało w więzieni\! Sia dłutnikow.
P'?· .Kioistut•, wiecz. o godz. s min.
U6J w Lodzi.
się, te ei tłtk zwani.słomiani licytanJU .Losy Europy", politf~na satyra
= ('I) Sprawi' miejskie. - ci• I szelqga i'rzy sobie nie mieli.
W)'padkl.
burleska, z której dziś w godzinach
. Wcz~raj wiccL. uduyłu ~·ca w magiLicyta\!Ja .spadła", a u następ=- (o) „MiłaH ała.&atoa. Slu- r.,,łudniowycil odbyła siQ generalna
1;trac10 JIUd pu~_wodn1~twt"u prezy- nym razem komedJ~ tt2 powtarzauo tl\ca Władysh„\\a Królikuh&kiego, H- ,1iróba-i w)' padła doskon:-.le. Sztuka
deuta. rums~ pu::!ledzem.s, na .którem z tem saoiew z góry Ztipt:wnfonem ruieszkałego przy ulicy Sredniej Ni ta, osnuta na i.le oheeuych powildań
'muw1~110 ~~1crtaw~ domu pa·zy ul powodit:ni1:m.
fil, Marianna Cqomiakowa, 28 lat, p.;litycznych na Wschcd'.:.!e, obfituje
. ::M1lwla.Je~s1,1csJ Ni JO~, La lokal dla
Nowe pt·awo kres kła.dzie tym skradła z .komody trz.)" }lierścionki w mnóstwo figur, znau)c.h dyploma~a11celar11 6 '-)· rK.ul~ pou~y)Ju;KO•
szkodhwym z14L,iegom. Stohuwi ooo złute.
tów i daje a1r;y1:1tom BL.urokiu pole do
_l 1 .rt:zydeut PJenkowsKl .. :t.aawarł .1 . te k i.dy- 1'l'ZyłStępujł\CY do Jicytacji
Chornfakową aresztowiino; zezna· wy kazania d.osadnu) clhlrakt~l.'.)'SL.Y ki,
1\'łnRc1c1elem \.ti~O domu adkoleLnlfł obowiązany t;"dzie złot)Ó na rc:ce ła ona, te pibrścionki spr~ddała jaumow_C) _ nnimu, . z pł&l,;łł u,ouo rb. kvuwrniklt kłlUl.lj~ w iJuści dziesiąte_j kiemuś hnudlurzowi. Osadzono ją w
Teatr ł'opul•rnjf.
1~cz111~. Pol1cma1ster .u~1.u,h1vw }Jułd- cz"ścl tej stJuiy, od jakiej rozpocząć areszcie.
Z kancelarji teatru komunikuj'
-'lł zw1ed~16 du1u .kom1s)l ~~cLu1c~1io· si~ ma prz1:hu·g i wtedy dupiero wol(o) Areaztowa1tia. Agenta1ut~rne1~ .która stWltstu 1-, tts ".a- lH) mu przyi:;tt\pić do licytacji. Knu- eł wydziału s!t:t.iczego art:ist.i.uwali od- nam:
Jutro, w sobotę popołudniu „Zo·
·"unk1 samtarn~ poz1~1:Jlav.H•l'ł ta1u wie- eję tę skład11ó motna bądź w goto- dłl\\Da poszukiwanych za rutue przele do tyczeMa; n1ezL-:Ji.e b~ td -witnie bł\dź w papierach procento- wiuienia: Lłlj~ Oet. ,.on, Hł lht, · Elja- naty kaw11.lóc„ wodewil; wieczore~
pewne przeróbki •. NłL is~~~~j( t~~~ .11ok- lW,Ych.'
sza Ajzens~tttLa, 26 htL i St.Lnisława zaś o 8, 16 uk~-Le siQ po raz pierwszy
decydowano zaw111dom1ć \flat>~1c1el"
Od skłlldanla kaueU zwolnieni Sf\: F'unkiewicza, 24 lat. - Os11dzono ich na scenie teuti·u Popularnego arcy·
dzieło Stan. \iiyspiańskiego p.t. • Wedomu! aby do 1 .kw11::tn111 r. IJ. doprv- współwlaśch.;idle nieruchouiości, któ- w więzieniu.
w ud z tł dom oo naler.y tego. pvrzqdku l'.) eh częsci nie sq obciążoue długiem
- (o) Sprzeniewierzenie. etiłd w s czq.kia0h ze ws„,Jłudziałelh
"et.i.łulo{
wskll~ówek. LluAO _..- uioz~go )al.o też witr.1.~ de Je hy fJOlticzni, któ· Właściciel hurt.o" ego nu.~11~y u u ko- c~łego zosp"~u artystów a sądząc l!I
n11~.JSldego: w priec1\\ nyw l.iow1eu.. rych należr1vbć, po potrł\ceuiu dłu- lunJnlnego przy uL Mik"hi.1ewsl<ie) pol. u f.iU bi.lat.> w jest nadzidja, ~e po·
razie kontrakt IJ._dzie zer'Włiny.
gów, wytej zu111tabulowu1;ych, prze- nr. 89, Gliński, zawiadomił polic1ę, W/ł.'::!ZY utwór, który wywiera nad= (o) Prayjazd. Do. Łodzi w,Yt.sza 10 )JJ-Vcf:lnt szacunku.
te pracownik lego St. D. 1 ig lat, za- zwyczaino \naionie, utrz.rrru1. sie dłu
przyjeehali w •prawach stuf.bowyc.b!
Tym, którzy nie utrzymali 11~ inkasowawsz3 od rótnych firm około go na repertuarze.
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Ze sceny i estrad••
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NOWY KURJER ŁÓDZKI -

M 48.
reatr Polski w Warszawie.
Kasa teatru polskiego w Warsza·
wie wczoraj · byłą nieczynną, gdyż
wązystkje oUety na wczorajszą pr.emfer~ jeszcze onegdaj były wyprzeda-

ne.

Dziś,

działek

jutro, w niedzielę i ponie.Nowe Ateny".

Kronil1a
}~

Z

sądowa. ·

aądu okręgowego.

by aresztował robotnika, który skradł
sztuk{} towaru.
Robotnik ten Jan Plusz, znaJdował się już na ulicy i nosił się z zamiarem ucieczki, Altasiuk .kaz...ł mu
się zatrzymać, lecz Plusz rozkazu nie
usłuehał, przeto A. dał strzał, który zamiast w Plus.za, ugodził w prz.echodzącą
Michalin~ Swierc1ńskt\. S. padła trupem.
Sf\d po zbadaniu świadków, uniewlnmł Altasiuka.
(b)

--,Ze zjazdu sędziów pokoju.

Jestem sierotą
czas .z p~dią.
Pozosta.j~ z szacunkiem
jedna z Pc.fl.skloh czytelniczek
O, B.. ·
Dni! 10 lutego.
Przyp. Red. Z prawd21iwl\ prz;y,jemnośmą
drukujemy powy~szy,
tchnący s~czerośoią i współczuciem
dla. biedaków, list, śwładCZf\CY o szlaehetności duszy ofiarodawczyni. Oby

QO znnazy bieda.
walczyłam długi

znalazła naśladowców!

Jako pokwitowanie, ofiarę p. O.
H., w sumie rubli 8, z·amleszczamy
~· nieprzestrzeganie przepl" oddzielnie w rubfyce ofiar w dzisiej~
sów fabrycznych.
szym .Kutjerze".

S pra a prasowa
W swoim c.zaaia inspektor fabo zamknięcie „Kurjera ŁcSdz· ryczny SJlisał protokuł w fabryce
kiego".
Guśt~wa Szrejera priy ulioy Skwew końcu czerwca 1911 roku do rowej M 9 na właściciela tejże o nieredakcji .Kurjera Łódzkiego"' t. zw. przestrzeganie przepisów fabrycznych,
ba.nda .rewolucjonistów - mścicieli"' skutkiem czego robotnik, Michał Marnadesłała list wyjaśniający, te jeden ciniak, uległ nieszcz ęśliwemu wyplld·
z powatniejszych napadów, był właś- kowi..
nie dziełem owej b1Uld;y. Próez tego,
Sprawa opnłą SifJ o Sl\d. S~dzia
ów Ust zawierał szereg pogróiek, pokoiu uniewrnnił Szrejera,
dr-z było no.dmienione, ie takit &am
Na ten wyrok Jnspf!ktor fabryci"
li st został wysł nn1 przea t ye h„:t..8 .re- n7 podał skarci<"'
"'O apelao7'n""1• prA"'
... „zvic
wolucjonistów-meoicieli" do ówezes- o u.karanie Szre1era.

i!fff: łf;~~~;::~a Łodzi.

___ __________..,.____________......,.........._..1:........

H lutego 1911 r. ,

podpułkow- zał ~~~z! ';5 d:~~ g~~~~~iszfu~ 7-s~~i

Unlewai:nlone
b

si
W
wy ory po a W
ar•
szawle.
V!ll oddzi!lł Du"!y 91al\ 9tw~
weJ ,na posiedzeniu wczoraj
• ~m uznał, ie wybór
Eu•
nenJusza Jagiełły
na posła
z
Waraaaur
dokonanr
został
nlellr•widłowo, 8 więc całe
wyborr podlegaj11 unie waż•
nieniu

„.

BAdAcy wówczas kierownikiem aresztu.
(b)
"' -i
•
Kurjera Łódzkiego• p. Aleksander
Bieliński uparł siA, pomimo protestu
Uohwał& ta. trzedstawl<>na zosta"'
j
ł · I bi
tó ;
„
ć
n e pe neJ z e,
ra .11.\ mo:ue uzna
.reda.ktora odpowiedzialnego, p. BoniHmera, aby ust ten wy-irukoza nieuzasadnioną
1 wyborów nie ska·facego
"'
wać, uwataj'lC go za zwyczajną inforsowa6· uoh wa ł a, d ot YOZE\Ca ek asowamacj~.
nia wyborów, uzyskać musi dwie
Kiedy redaktor Jiiller nie chciał
trzeeie głosów wszystkich obeonych
el~ zgodzi6 na wydrukowanie listu, Pracownicy •kładów apłecz• na danem posiedzeniu posłów.
p. BieHńskJ oświadczył, te w kaMym
nyClh.
•
.razie całfł odpowiedzlalnoś6. w razie
Z przebiegu posiedzenia ósmego
gd7b7 miał& mieć miejsce, przyjmuje
Wc.zorai, o godzinie lO wieozo· wyd~iału Dumy pal'lstwowei, na któna 81 „\Jle.
rem w lokal"!.1 „Drogisty" przy ulicy rem oma wian~ była prawidłowość
Llst został wydrukowany i tegot Piotrkowskiei M 56• odbyło się ze- wyboru posła ~ Warsza-wv"j·, Jagiełły,
dnJa numer ów „Kurjera Łódzkiego" branie organizacyjne „Stow. ze.wodo~ nadchodzl\ nast~pulące szczegóły:
został skontlskowany, oraz redaktora- wego pracowników składów apteczReferent sprawy wyborów w Warwi odpowiedzialnemu, p. Bonifacemu nych w gub. piotdrnwskiej z siedzi- !zawje, nacjonalleta Ładomlrelcij, proHlUerowl i kierownikowi pism&, p. bą zarządu w Łodzi". Przybyło oko- ponował zniesienia wyborów, ponieło 100 osób
.
Aleksandrowi Bielińskiemu wytoczono
Z
·d
.
'ł
A t i waz instrukcja ministra spraw we•l>r•nVłJ z para~rafu, grot-aego ci~tgroma zeme zagat P·
n on wnętrznych o sposobie deklaracy;kiemi robotami.
Wojtulewicz, którego tet poproszono nym wnoszenia do list wyborczych
Wydawnictwo zostało zamkni~te, 0 przewodniczenie. Asesorami byli osób, nie płao~oyc.b podatku mieszka· «> zostało zatwierdzone przez War- pp: A. LjnJr, A. Wo.jciechowskl, se- niowego, zastosowana jest do Króleuawsk- lzb~ Sł\dow„.
kretarzem p. S. Heilborn.
stwa Polskiego nieprawidłowo.
Sprawo powytezą skierowano do
Po odczytaniu ustawy przez p.
Prawłcowiee Wiszniewskij dowoodnotin ego a~dziego śledczego. Oskar- Wojtulewicza p. S. Heilborn w dłut- dził, te nalety za~omnie~ 0 pora·
tony Bieli6.ski nie stawił si~ na we- szem przemówieniu zapoznał zebra- chunkach pe.rty,jnyoh w danym wy~wanie s~dziego.
nych z zadaniem Stow. Będzie ono padku. Nte mo~na skasować wyboPo przeprowadzeniu śledztwa zwalczać konkurencję między pra- rów Jagiełły tylko dla tego, te jest
apraw~ tQ rozpatrywał wczoraj II cowni.kami, g:łówn.ie znś ro~wijać mię- skrajnym lewicowcem. Bezprawna inwydział karny Sądu Okr~gowego dzy pra~owm~am1 składow aptecz- strukcja ministra była zastosowana
Piotrkowskiego.
nych wie~~~ facho~ą, przez odczyty nie tylko w Warszawie, lecz takt&
Oskartony HJller, w celu udo- pogadanki J zebrama.
.
. we wszystkich innych miastach KrówodnJenia swej niewinności powołał
Stow. starać si~ będzie. by do i lestwa Polskiego.
Dlatego nalety
si~ na świadków, któr~y obecni byll składów aptecznych przyJmowai,o znJeś6 wybory albo w oałem Królepodcza.a tego, gdy prosił on kilka- uczniów tyl~o z pośró~ ~sób naletą-t stwie, albo tet zatwierdzić wybory
krotJJie Bielińskiego 0 niedrukowanie c;y:ch do zw1ązku, a me .Jak dotąd z Jagiełły.
łistu bandytów (oryginał listu skon- ulicy.
·
z takiego samego punktu widze.flskowała policia łódzka).
Dłutsz~ debaty ~ywoJał wnio- nia wypowiadali przekonania ~woje
Prawdziwość oświadczenia Hille- sek, omaw1ają~Y: .jakie . kwal11lkacje postQpowieo Zuzin oraz socjalni dera poświadczyli na sądzie Władysła" naukowe powm1en posiadać uczeń mokraci: Jagiełło i Malino ws.ki.
.Kral i Aleksander Nowakowski.
wstępu1ąoy na pr~ktyk~ do składu
Poseł Henry.i Swil)oicki dowodził,
Po przemówieniu prokuratora, zabrał aptecznego. Jedm z zebranych prze- &e we wszystkich pozostałych miagłos obrońca oskartonego, adw. przys. mawiali za wykształceniem 8 klaso- stach Królestwa Polskiego, instrukcja
Piotr Kon. Obrońca w treściwy sposób wem, .inni za 2 klasowem. Wre.szcie ministra nie wpłynęła na w1ntk wy"'yjaśnił sądowi, te w danej sprawie kwest11). tę przekazano. zarządowi.
borów. Wyborcy miejscy roli dec7dunie znajduje tadnych cech przestęp·
~p1sowe ustanow:1ono w wys~- jącej w wyborach nie gra11\, dlatego
stwa i prosił o zupełne uuiewinnienie · kości ~ rub. Składki człon~o~sk1e tet zastosowanie instrukcji tej w
Hillera. Prócz tego udowodnił, że w "':ynos1ć_ b~dl\ .:Po · 50 kop. m1es1~ez- miastaoh prowincjonalnych nie miało
katdym razie nie powinien on odpo- . nie w CH\gU p1erwszye~ 8 lat nale- znaczenia. W Warszawie zaś, dzi~ki
windać z paragrafu 1646 kodeksu te.ni& do ~tow. następme zaś po I rb. zastosowaniu instrukcji,
wiQkszość
karnego, na .którym oparto oskarte- miesię<?zme.
polska okazała si~ mniejszościf\.
nie, to _Jest domagał się zmiany kwaWieiu z ze~ranyoh przemawiało
Za wnioskiem przewodniczącego
Uflkacji przestępstwa
za tem aby kas)erek składów aptecz- komisji Szidłowskiego głosowało 18
Sl\d po półgodzinnej naradzie ogło· n;rch nie dopuszczać do wykonywa- osób, przeciw.ko-14.
sił w y r0k, uznający Hillera winnym nia ~rac faohowych, naletącyoh do
z art. ; -t l ust. o karach i skazał go drogistów.
na 25 r u tił i kary.
Do zarzl\dU tymczasowego wyWo b: ( zmiany kwaliflkacji prze- brano pp.: Wojtul~wicza, St. Hełl·
etępstw11. l zastosowania tylKo .kary borna, Wojciechowskiepo, Linka, .Lipieniętne1, poprzedni wydawca „Kur- pieckiego,
Gittela, Kołakowskiego.
Jera Łódzkiego" może rozpocząć sta- Pietrzaka, Pertkiewicza, i BorzekowNie ulega najmnlejnej Wl\tplirauia o cofnięcie nakazu, wstrzymu- skiego.
Jłlcego wydawnictwo.
Organizatorom IP·P· A. Wojtule- wo~ci, te handel prywatny nie Jest
(s.)
wiczowi, St. Heilbornowi, A. Linkowi najlepszal form" p<>średniotwa miQW inteI Wojciechowskiemu wyrdono podzię dzy wytwórC!l i spotyWOI\resie kupca Jety płacić jak najtaniej
Drugi wydział karny SĄdu Okrę. kowanie.
gowego piotrkowskiego rozważał w
Stow. zacznie swe praee od dnia za towary, a sprzedawl!J,ó je motllwie
:najdroteJ. Najmniej kos!townem dla
tych dniach mi~dzy innemi naRt~pu 1 marca.
(f)
społ.ywców mote by6 pośrednictwo
Jl\CO sprawy:
handlowe wtedy, jeśli je zorganizują
29-letni stójkowy pollo1i fabsami dla siebie, tworząc tak zwane
ryczn~j łódzkiej, Szymon Altasiuk,
spółki spot.ywcze.
b_vło skar~on.y o użycie broni, slmtkiem
Rozros~ ich jesi u nas bardzo
~zego nastąpiła śmierć człowieka.
potądany.
Ale nie nalety ai~ oddaOkoliczności tej sprawy Sf\ nast~
wd złudzemQm. te zdołam7 w krótpnj~ct1 :
l&an•w117 Pani• Re4akterael kim ouile Hit'lpi6 handt.1 pcywatn1
Gdy AltAsłuk w dnfr 7 grudnia
tg11 r. stał na pest,-.r11u ln1 prxed.
Zeeho. Pu t•n mał1 datek o- działalnoioi~ apiłe.k lipoływuyoh.
W kraiaab., ;dzit ruoh wap6łcllial.•
fahrykt, niciarni Widzth~::l h ief, prz.v dtil&ó dt komit.t• ~bywat1łskiog•J1
•zDSie Rokiciń!!lkiej fl, uug1e podszedł dla !udu pozbawion•go chleba. Wapół •'l:f przy ~rał naj wiflkue rozmiar7.
-do niego portjer ftrm.r i donió1ł mu. oauj, im 1 głQbł dtW17, sd1• wi•.111 bndel pi·.r watn1 ma 1eaoA udsw7·

z sali· obI"Ud.

Skrzynka do llst6w

ozaj $terokle pole prMy dla ełebie,
nic nie ~apowiada jego ryQhłęgo
upadku.
Tembardziel ?Jie motna racho-J
wać na znikni~oie handlu prywatn~
go u nas. Daje on obecnie zarobki
miljonom ludzi i ma przed sob" wi-)
doki dalszego rozwoju.
l
W ostatnich czasach wśród lud-1
ności polskiej obtJdziły si~ d-tnośoi
do zaj~cia si~ handlem. Jest to objaw
ze wszech miar po~!\d&nf, nowe
tródła zarobltów zmnie1sz~ naszĄ n~
dz~ i biedę, podniosą dobrobyt ogólny. A to lefly w interesie ka~dego
m nas.
Tymczasem dają si~ u nas słJ•.
szeć głosy. które tak dowodzą: han-·
del prywatny przynosi zyski pojedyńozym .1ednostkom: jest rzeozl\ obojętnl\, kto czerpJe te zyski: sw6J
czy obcy; na.lety popłera6 apółJd
tipotywcze\ aby JJjtt wzbogac~6 · poj1t-:
dyńczyoh jedno~tek ko!lzwm ogółu. ,
Całe to ro1umowanio jeęt nad-'
zwycza1 no.oif\gane. A jed.nak 1 ~alamuot ono nieraz umy1ły.
Dla~go
-warto ei' nad niem sastanowi6.·
i
Pr.zedewaz7stJdem naauwa ef~ • waga, tę k~tdy z ro~ek j.- ZT'łki•m
po.)edyfloze1 Jednostki, a pomimo t~.
:pańetwa
udz1el&jl\ pomoo1 roliiikom_,
przemyełowcom i t. d.
Dalej niema
·
d 1 16
.a t
l · 1
co się rozwo
nau em, ozy epie
dawać zarobki swoim czr obc.ym. - Takie Eytanie mo~e sobie stawiaó.:1
ezłowle i z bar1,4ZO
m~tnl\ głowA. P ozod 1 k
,i
A. ,
"
sta_je je yn e west,a popierana spvłek epotywo:ayob.
~...}

·

dwu~h ::ail~egoru~!e ~e';~id:iel~i;!

zasługuje na. jak najszersze p 9 pa~:..i
·

Ole.

Ale jeśli mam~ młljon~ lud71i potrzebu;ącyoh zaj~c 8 1 za.ro ków, niemotemy odkładać zaspol.cojenla fob potrzeb do te1 ohllili, kiedy b~dq .oni
mogli znaleźć prac~ dla sieb!e, wruehu współdzielczym.

Spółki spotywoze nle rozwija·
, ... słA tak pr~dko, jak handel p-„
~
"
watny.
Katdy z nas musi korzystać 1
pośredniotwA handlowego. Ta potrzeba powszechna stanowi jut dostateczne. podstaw~ dla rozwoju interesu prywatnego. Skoro tylko znajdzle siQ .1ednostka, która potrafi 11.spokoić t~ potrzebQ, handel prywat.
ny jut został zorganizowany.
Inaczej iest ze spółki\ spotywcz~
Jej powstanie i rozwój naletyty wy.
ma~a jeszcze pewnego stopnia oświaty I uświadomienia społeczne~ spotywoów. Bez tego spół.ka istnieć i
rozwijać eię nie mote.
'
Kiedy przed laty kilku w Kró•'
lestwie Polskiem powstał ruch współdzlelczy, motna było obse.rwowaó
bardzo pouczające pod tym wzglQdem
zjawisko. Wiele spółek spotywczych
upadło z braku poparcia przez ogół,
a na ich miejsce powstawały sklepy
prywatne, zakładane przez bardziej
przedsiQbiorcze jednostki.
P.

.„

Telegramy.
(Tel. Ag. Pet).

Na„ada gubernator4w.
PETERSBURG, 20 OO-Jutro pod
przewodniciwem ministra spraw wewnętrznych rozpoczyna)!\ si, narady
gubernatorów.
Pod obrady poddane bQd" spra~
wy: reformy policji, rewizji ustawy
paszportowej, walki z ehuliga:dstwem,
ulepszenie dochodzenia śledczego oraz
straty policyjnej w Cesarstwie.

Wydatki jubileuszowe.
PETERSBURG, %0 lutego. Ifo.„
mleja budtetowa Dumy z&twierdziła
projekt prawa o wyasygnowaniu
484,990 rb. l'l& WJdatki, .poł:\czone z
obchodem · 300 let. panowania Dornu
Ro·manowów.
'

Po*ar aobora.
PETERSBURG, 20 lutego. Noey

dzisiejszej wynikł po2ar w historycznej świ~tyni - pomniku soboru św,
Trójcy, zbudowanym przez Cesarza
Piotra Wielkiego. Swiłltynia 1płonf2ł&,
a owonnfoa zawaliła ai42. WypadkewnlHHll:~liwyc.k 1 ludt:ai n.le b7ło.

Ag1ta.i• w l•dJaoh.
KALKUTA, ~ lutego. Wl'll9lłiit

wśród. lndo 118ci

ma.homitaAlkie-~

w.

e.

NO~ KORJEJt, ŁÓDZKI -

"twil\zku z wojną bałkańską, nie usta- AngUa posiada obecnie na tern moje. Prasa umiarkowana przekonywa, rzu cztery eskadry. Pierwsza eskate rząd powsztrzyma agitację.
dra znajduje się na stopie zupełnej
gątowości wojennej.
Dalsze dwie
eskadry, któ re zostaną stancjonawane
własne.
na morzu północnem będą posiadały
w czasie rok oju do p oło wy zmniej„l\1ow. Kur. Łódzki."
szone załogi i tylko personel do
Telegramy z naą.
obsługi roz ostanie ten sam, co dotychczas.
Delcasse ambasaid 12rem.

Telegr.

LONDYN, 20 lutego (w~.).-„Sfan,dart" donosi, te w najbU~szym czasie Delcasse będzie ambasadorem w
, Petersburgu.
Ołbrz,mi

po:!-•r.

Wojna.
Teregramy z nocy.

20 lutego 11'1!"

r._

Jł

R.Cż~c wiadomości.

Literat
hlstoni,

udziela le1ecji

--4t.

literatury pot·

:s{iej, historjl polskiej i powszech-

X Nowy typ słowarzysze~
nia na wsi. Włościa'nie wsi Piesz- nej - w dornach prywatnych.
Oferty w redak.cji Nowego Kur„
czanki, w pow. olhopolskim na Podojera
LódzkiegJ sub. .,, Literat•
lu, wnieśli prośbę o legalizacj~ statutu Towarżystwa pomocy uczniom
miejscowej szółki dwuklasowej. B~
dzie to ·na wsi pierwsze tego rodzaju
towarzystwo.
x W o!Jce r•c•. Szambelan
papieski, p. Jan Kamiński, sprzedaJ
swe dziedziczne dobra Przyjaźń, w
pow. święciańskim, znanemu w Wi l nie staruobrz~dowcowi Pimeno"-o" i
za 200,000 rb. Przyiaźń wraz z miasteczkiem Ignalinem obe_jmuje 1600
dzies. ziemi.

Walach deresz
importowany z Irlaodjl 6 -o letni 170 całm·
duży bezwzględnie czysty. w7JeMżon7,
wskakaoy, z t"eoomalnymi chodami i prerencyą do sprzedania. Kielce zan111d Hotelu
Polskiego.
Tamże trzy
6 reproduktory l

og•1erv

TOKJO, 20 lutego (wł.).-Wywałach wierzchowy ł-o 1etn1
huchł : tutaj olbrzymi potar, który
Pod Janiną.
r63S-5-l
wysokiej pół krwi
wskutek wiatru zniszczył 4 tysiące
ATENY, 20 lutego (wł.).-Armji
•domów. 16 tysi~cy OE!ób bez dachu. greckiej nie udało si~ otoczyć Janiny;
f
Gwałt, aufraj:yatek.
' miasto ma wolne połączenie z kraLON DYN, (wł.), 20 lutego. Su- jem.
Ódpowi edzi Redakcji.
fratystki <;lokonały nowego gwałtu,
Pod Adrjanopolem.
mianowicie, spaliły j eden z pawiloSOFJA, (wł.), 20 lutego. Bułga
i przygotowuje na J.>&.tent nauczyciel-.
Zwolennikowi 8POrltt. Nie rozuski
.nów, z którego pozostały tylko gru- rzy donieśli dowódcy Adrjanopola o
o jakie sporty Panu chodzi.
·
. zy. 2 sufratystki aresżtowano.
postanowieniu rządu bułgarskiego i mierny
Prosimy o bliższe wyjaśnienie.
mocarstw w sprawie wypuszczczenia
ZawadZka 38.
· Telegramy południowe. obcopoddanych z twierdzy.
Delcasae w Petersburgu.
· PARYZ, 21 lutego, (wł.) Delcas- Telegramy południowe.
<8e uda si~ do Petersburga, jako amW Adrjanopolu.
Dla robotników, J?Ozbawio. basador w specjalnej misji, a mianoFRANKFURT, 21 lutego (wł.).n;ych pracy, do uznania ko mitetu oby(b. artysta opery)
wicie w sprawie zawarcia sojuszu .Frankf. Ztg." donosi, te liczba ob- watelskiego:
' pomi~dzy państwami bałkańskiemi, cych poddanych, znajdujących się w
P. O. H. rubli 8.
zamieszkał w Lodzi i · ma jeszcze
Rosją i Francji;\. Wskutek powstania. Adrjanopolu
wynosi egółem 1,468
par~ godzin .wo~ych ~iennie. J?obierającym lekcJe śprnwu udziel!!
,tej wielkiej pot~gi, Franci a nie bę- osoby.
jednocześnie
lekcji zasad muzyki,
dzie potrzebowała obawiać si~ na
KONSTANTYNOPOL, 21 lutego
'oraz hiRtorji muzyki. - Opracowuje
· '{>?Zyszłość Niemiec, le ez przeciwnie (wł.).-Komendant Adrjanopola Szurepertuar operowy i salonowy.
stanie si~ dla nich wielce niebezpiecz- kri pasza zawiadomił rząd turecki,
Oferty do redakcji „Nowego
ną. Zamianowanie Delcassego uwa- że nie może się zgodzić na wypuszKurjera Łódzk~ego" pod „Profesor"
tają tu, 1ako oznak~, te Poincare za- czenie obcych poddanych z Adrjano81-0-1
mierza prowadzić polityk~ zmarłego pola. Szukri pasza godzi si~ jedyDziś odbędą się
króla Edwarda, zmierzając do osob- !tie na utworzenie strefy neutralnej
w
nienia Niemiec. Do wykonania te- w Adrjanopolu.
Prpata• Zakład
~
go planu wyznaczono Delcassemu
Pod Galipoli.
Ginel(ologiczno•llJ(uszer~jn')>
.termin ograniczony, mianowicie od
KONSTANTYNOPOL, (wł.), n
i
i
Doktoro•
pierwszego marca do września r.b. ·- lutego. Pod Galipoli, gdzie bułgarzy
z. Endehnana
O. &oldb••9• .
Delcasse uda si~ do Petersburga 8 posiadają zaledwie jedm\ dywizj~,
J. Ślaskiego
S. Janczewskaege
m11rca, a do tego czasu b~dzie stu- walk nie nale~y oczekiwać zbyt
w Warszawie, ul. Boduena 6.
'3~-ł
d.jował raporty swego poprzednika, prędko. N& terenie w Turcji równie~
·Luisa, dotyczące stosunku Rosji do panuje prawie zupełny spokój, po- ·
patistw bałkańskich. Od powodzenia nieważ turcy zrezygnowali z przejtej misji będzie zaletało, czy Delcas- ścia do ofenzywy. Turcy usiłowali
se pozostanie w Petersburgu, jako dotrzeć do Czorlu, lecz napotkali na
ambasador na. etałe, czy też tylko do silne straże bułgarskie, które zmusiwrzesnia.
· ły ich do cofnięcia si~. Jedynie tylWielkie bankructwo.
Jro pod Adrjanopolem trw&ją wałki.
HAMBURG,
(wł.), 21 lutego.
o SkutaPi.
jesteśmy w posiadaniu kilkudziesięciu egibankrutowała. tu wielka. firma, eksLONDYN, 21 lutego. (wł.) - Bazemplarzy wspaniałego albumu
f)Ortuiąca kawę, Józef Danon. Pasy· wiący jeszcze w Londynie delegat
. '
.
wa wynoszą półtrzecia miljona mn- czarnogórski, Popowicz, odwiedził an~
„·ek.
gielskiego ministra spraw zagraniczRozstrzelanie Madeiry.
· nych i oświadczył: Czarnogórze poNO WY JORK, (wł.), 21 lutego. niosło już tyle ofiar przy zdobywa~-~;;;.;.~~~-·;.~~
Telegram z Meksyku donosi, że eks- niu Skutari: posiadanie Skutari było
1 (legjony i Księstwo warszawskie)
_prezydent Madeiro ma by ó dziś roz- ~ łówn :v m p owodAm dla Czarnogórza
strzelany. Wczoraj został rozstrzela- do rozpoczęcia. wojny z Turcją. Skuw opracowaniu Ernesta Łunińskiego
!ly zn r :r. ądca pałacu narodowego. ta.ri zostanie zdobyte za wszelka, ce- .
~ _Ol{oło 500 illustracji. -~:al
Przed zgo nem wołał
on jeszcze n~; Czarnogórze osiągnie swój cel.
„Niech żyj e Meksyk"!
R.?.J a,d czarnogórski po porozumieniu
Cena ksit~garska rb U, prenumeratorzy
,~
.xurjera"
nabywać mogą po
Flota angielska.
sil') z pań~ t wami ba1kańskiemi ośLONDYN/ 21 (2)- Administracja , wiadeza, że nigdy, pod tadnym wafloty angielskiej postanowił& powi~k:- runkiem nie zgodzi si~ n& oddanie
szyć · siłę floty na morzu północnem Skutari. Nie pozwoli na. to, aby dyAlblllll obejrzeć 111ojna w adntinistraoji „l(urJe•
tlo 8 eskadr. Dziesiejsz;r Daily Te- plomaojri. europejska wyrwała Czarrau ul. Zachodnia &7.
legraph donosi,. i~ czwarta eskadra, nogórzu ten .krwawy plon.
~najdująca si~ w Gibraltarze, prze.aiasiona zost'inie na morze północne•

Udzielum muzyki
J•zef Glanc

Ofiary.

Spiewu

profesor

•••

bezplnt-

ne porady prawne redak· ,,M ATERNITl••·.
oji naszego pisma od godz. .
6 pól do 7 pól wiecz.
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NOWl lUJRJER ŁODZ!J - u lutego

una

roku.

DOBRE LEKI.

llł n:Ykle podr~biane przez innych; niemasz
zau1te więceJ talsyfikatów i podrab1ail
1

' ..

PastYi8 rVALDA
.(Paatlllea Valda)

W'e włunym więc intereaie zaleca. ,
lit Ss. Publiczności tfdać we wszystkłcla
aptekach i •kładach apteczn7oh

UJ apneda~ano j~ w padełkaoh o"łl'IODJOb ._... _

·vALDA

•

Banderol~ · czerwo„
IBDNO TYLKO PUDEŁKO

tf"m!lll~RR

PASTYLEK
VALDA
(Pastilles Valda)
Gehr on1 Off,
JaJt 11Ieoą ze w .3Zystkloh olaor6Jł

I

lat oratoriom e~emiezno-tee~nmzno

Di
bi

w ł.odzl

I
'i fizjologiczne
I ,,ZjeDnoczonych chemik6w''

dris oddyohow„oa

••. •••dnia ao, •611 •••

I

1X>d

Anal1%y

l.!Bil

·~~')~~. ,,Krrsztal''· I
l
••e= W. Findeisen i
.

'

1

Nafta najwylsze110 gatunku

1882 18116

WAGA

10

CENA

0,65

20

40

100

W

T,i6 2,60

ift

funtów netto

Z

+ + • • • •
Biuro porad techntcznycb dla
włOktennego.

'.

PrzeJazd 21

tel.· 9·82 I. 9•93

leL 9·78 117·09

Prenumerowaó ·
wszystkie pisma,
ora

'

Nowy dzlall

•

W9rcb9 sr~brzone na blał9nt
tnetalu sł9nnej f abr9l{i

3 :161•,

DOM

motna

z pfZ1leg}Jm ogrodem 1 zabudowa
niami odpowiedni na phriarnłt, łub
berbaeiarnfę, na OłJYloneJ 1 zaludnionej ulicy od 1 kwietnia r. b. do
wynajęcia. Dowiedzieć 1lę: uL Karole"ak& w reatauracJi
1018-8-1

OłOwne

„

w Berndorf (Austrja)
, jak równie! wrrw z .-zyełego
nlle. 'u 8 hl p ~ ... o• . tejte f11.brylri.
ara.załAowa .,a 12 4 (dom Rosja).

Majstrów Fabrycznych 1
Tel. 10-u.

!.

rekomenduje f11chowców ·
ł.o wn7atkloh. dalałiw pN.m7w.!11 fa.Dry<ll"l~.Q.
Godz, biurowe od 1 i .pół n.n.o do 12 w po.l wlmt.

v, arszn~kich, jak:

Odcbodz• • .C.Oui1 •) ILll!i! b} 6.6&, c) UO, d) lAOD
uo, g) 3.4fl, h) &.~o, ł) a.aa.
Prąchodz11 de .C.011Zt1 I) ,.87_, k) 7.22i I) IUI, ł) 10.łO ,
m) I.OO. n) Ua, o) 6.ló, p) a.oa, r) 11.00.
e) 12.60,

Hmebf011111 po rote

tl).

przedstawicielstwo prawie wszystkich cnsopiam

zimowy od dnia 1-go patdziernika.
Kolej Fabr•ozno-L6dzka.

do wynajęcla w cenach umiarko•anych, ul. Szkolna Nr. 7. Wiadodomo śó u gospodarza..
Q70-3

Stowarz9szenie

' 1
., -·-· ..(
-·

Przybyłem z Nle1

I

miec z transpor•

· :em -

-

-

kanar«ów z "arzu:

li&mc n· i Fi;Unic~ek0 ob.odo·

wan;roh .PUeZ i e.i~ert&. Ce~
1J.1 ni.akie. Hotel SaT<~Y ni.
Krótka. F. Yłeferłing.

łeletoa

Rozkład podąg6w

te\~11.t~~.

•. ii

w ł.t;1dzi 1 (Nowy Rynek M

„PROMIENIU"
Plotra„•k• aa,
1200. ·
w

owoęowym, zdatn1 na letnisko
wszystko opark&nion-e, w ~o
wem Złotni e za Manie,. Wiadomosć na miejscu u Karola
Lacha.
1026-2

2868-U.

w tyCbte - Oe• „dakowi•wola

„„

lom murovany z placem l tgrołem

Zabokrzeckl. I 5-ka ·.

ogłaszać sit

według

Typlalk fthlitrewaar•. Swłat•• •"""' ł)'el.-; .WolM Slo-.o•, _..,..
~iepedl•pa•, „T71odlllk ~ I Pówi9'ol•, .Pn1l••l1I Dateci•, .oauta
Swi•toesu". .Tnbtdur Polaki•, „Gon•ec Porauy I Wiea.....,.~
Gaaeta•, .JCurler POł'UllJ•• eKlltJer ł'olelń•. • Wtadomo6oł Codunoc•,
Kolce• , •Mucha' i t. d.
1969-4-1
9

~~~&;
Z powodu wyjazdu jest do
sprzedania

ARTHU R KRUPP

•

Porady chemtezne. Przepisy.

S~.

Piotrkowska 83

w Warszawie

przeniyału

(Udzielanie porad od godz. 4 do 8 po poL)
W niedziele laborał. otwarte od 12 do 2--eJ.

do~taWf\ do mJenkd

pr:it:~::!i':

dla nzelkłcb dzieddn

Analizy produktów spotJ•CZJ'ch.
Anallzy wycWelln (11Gciu. plwoclq I t · d.)

~

.

Ili
I

k\erunklem Intynlera OOMINIKIEWICZA

mprzemysłu włókiennego.
chemiczne
ii}}j{

„..

o

Kolej Warszawako·Kaliska.
Odehodz11 de Kellaza• o godz. 7.&5, 12,2ł, UO, i &.18,
do Warszaw„ o god zinie 11,01, 12,Sl, 6.ao.
·
Prz7chodzt1 z Kalisza• o godzinie 10.51, 12.22, &.20, 8.501
z Warazaw7 o g o d~l n ie 12.l4, 4.26 &.Ol.

Kolej Obwodowa.
Udchodzi se s\acJi Łódt · kaltska do Słotwin a ~lłnt1 8.tO,
ze Słot win do sł.. Lódt-kaliska prz7chodal 7.12. ó"dchodal at 1l
Łód2 -k a 1 ls1ea do Koluszek 1.11, prz1ohodzi z Kolos.zek do lliacj1 Ł6di
k11. llska o godz. 7.4.6.
UWAGL Godziny , wydrukowane tłu atrm dru.k1em oaUOI&)\
c~a~ o4 gQd.<:. ii wieczorem. do 6 rano.
P ociągi. oza11.r,zon• Jtt @J'am.1 b), • ), Il), ł), ~), r ) ~., b....,4MI·
r~j lro m-.n l.lt~Qj\ z W'ar».ił\\T\,
·
,
Poolłłgl oana~ono I.to.Nili& ~}1 e), h), t >, m}, 1), ł~
z ~tągami kole! K<.1 h1!"zl:i -Skari.,rsl(\).

i

·-·-

„

,,

ł

.NOWY KURJJra tÓDZKI - 11 1utego t91S r.

II

łf

W naturalnych kolorach.

BŁĘKITNA
Pantera na

11

::

Dyr.

usługi

11

Pidrny dramat w 8-eh

::

Dr. med. Karol Riedór
chorob• dzleol.

Ol'ldestra koncel'łow• .,Sł!XT&'T'.

SŁODU

1

ZIOŁ

w Warszawie.

Egzystuje od 1884: roku
SPRZEDAŻ w APTEKACH
i składa.eh aptecznych.
llrmę ~ mark~

fabr7es114-

~

pierwsza .Cecznica .Cekarzy Specjalistów
przychodzących chorych
45. Piotrkowska 45 (r6g Zielone!).

dla

Wewnętrzne

i nerwowe Dr. I. Szwarcwaaaer od 10 - 11 1 & 1
pół. -6 l pół. w niedzielę od 10-11.
Choroby skórne i weneryczne Dr. L. Pr7balskl W ntedz., wtor„
CllV'artkt. ptąc.ld od 1-2. Pontodzlalek . śroaa, sobota od 8-9 wlecz.

Chornhy dz1eeł Dr. I. Lipsąo. Cod1tennie od 1-2 pp. Cborob7
chirurgiczne Dr. M. Kantor. Codzt"'nnie od 2-8. Choroby ko·
bleee ~... M. Pap•ern7. Codziennie od 3-ł. Choroby oczu
Dr• . B. Oonchln Ponied.liałek, wtorek, środa , czwartek od 9-10
rano. Niedziela. pfątelc. sobota od 1-2 po południu. Choroby
noea. u•u l gardła Dr. C. Blum. Poniedziałek, . wtoJ'6k. środa,
cswartek od 1-2. Piątek. so.bota. ntedalela od 0-10 rano

Analizy krwi, wydzielin moczu. Bada·
nie mamek.
Porada lila

aiezamoż„~oh

Litmanowicz

Ł

Dzielna 4
•

ohorob~ chirurgiczne
prz1Jmu1e od 6-6. · Telefon H7

kop. 50

•

•

le Francais

Journal amusant et instruetif (z polskiemi słówkami)
Łatwy i przyjemny sposób
odświetenia z n aj o m o ś ci
francuskiego. Prenumera~
przyjmuj!\ ksi„garnie.
1034.-8-1

Potrzebn7 zaraz

PIANISTA

lub planistka.

Wiadomość

matografle • Wlkł.orja• w
Woli.

w tłne·
-

Zduńskiej

POŁUDNIO WA

Piat „ !• owaka M 144 , róg Ewangelickiej
T elefon 19-41.

Gabinet Roe11teti newnl (Prz.,.wi.etlenie i fote)#afowa-

nie w n ętrzn ości ciała prom 1eniam1 Ro·eigena ). Swiatło leczm czy (cttoroby skóry I wło s ów) i Laboraturjum
lekarsko-kosmetyczne. 8 1da iie &crNi na Syfili~ i le·
n en.e Sa.varsanem (Ekrllch-H ata 60-6.) Gt1 bi11et elek·
troterapeutyczny (Masat w .bracyjny 1 pneomatyciny
podłuc prof. Za błu d o ws k iego niemoc JJciow1),
Godziny p rzyj~eia: 8--2 rano I 5-· 9 pp. Dla 1: ań

r2521-0-1

1" I.

Ofeń7

acł

ożt<:a.

P

.

·~

Powa:i:ne, stare

dzieła

okulmagne

tystyczne (hypnot7zm,
t7zm., magia i t. p.) kupię.

„HENRYK"

I

al. ZJeJona 41, l-pfęt.--Od 4-eJ do
9-ej Yieczór.
972-U
nybłllkał• 8\ę btała kou., nfia
czarna.. Do odebrani.: Sredllła 1
63. u stróża.
1006-S

z

Telefon 18-59
Chorob:r skórne, włosów, (kosmetyka
łekanka) weneryczne. moMopłolowe
l niemocy płciowej. Leczenie syphi·
U.u Sal.arsanem .Rrllch·Hata &06 l
9lł. • wśr6diylnle.
Leozenie elekt.r1eznośeill i ~·
tem Yibrac7JnT1D .
·
Pr117imule: chorJch od 8-1 rano I od
ł-9 po poł. panie od ó-ł po poł
Dla pań osobna poczek&lnłL

Chorob9 s1(6rne, wener9czne ł niemoc płciową.

Potrzebny

Kor.ełanty n ewska

kolografista
na w7jazd. Wiadomo*« Lipowa łł
m. 26 od 12 do ł po poł.
1023-S

12

obok teat'r u Selina.
od 0-1 t od 6-8. d1a pad od 6-6
w nłed1lele od 9 do 3.

Doktor

S~ni~aw rnwrn~~N

2701--0

Dr. B. Rej\
SBBDNIA 1' ó.
sp. cborob7 skórne, włoll6w, wene-

17c11ne, moczopłciowe i kosmet)rka
lekanka. Leczenie ąphtllsu Salvar·
sanem Bhrlich·Hata .ft06• I .ou.11
'\Vsehodnia 63 (róg Cegłelnłanej). · Te· (wjródi71nie). Leczenie elektrycznoś·
Jefon 810. ChorobT węwnętrzne . Przyj· el4 (elek\rollza) t masażem Yłbra·
muJe od 8-mej do O.tef rano.i od 6·e.J CJlnf.Jll. Prątmufe od 0-1 t od łdo 7·mej pp.
Y niedziele od 0-2 po południu.
Dla pali oeobna poczekalnia.

Bolesław Xon
Cho roby uezu, nosa,

Rut7nowa117 baohaler1

wyżazelń WJ'kształcenlem ban·
dlowem. se 1na.Jomołcl1ł mle.)łlco
w;yc.h fęzyk6w. poszuru.Je w Ło

dzi lub Pabjanioach OdJ>O-'
Yiedniei posady
fabryce, lub
Interesie bandlow7m. Laekawe
oferty adresowad prosi: Lódj,
Zachodnia 37, Admłniavao1a .N.
Kuriera Lódzkiego• dla „Buchal•

„

tera •.

z.„

duży narożny, s11:tadaJlł l\Y s ię

S klep
z '· S, ł pokotów do

wyna ięoia

zaraz lub, od l kwietnia, al. B ze z l ń·
ska a7.
w~n -9
r z11 dzenl e sklepowe do sp r:i:e.,:, ni a
zara11. ul. Spacerowa 1'i 10. Hal uty:.,
sobotę wieczorem za 1dn ~ l a to...
rebka srebrna mtę .tzy ~ 35 1.
39 na ul. Dzielnej, do oddania za wy-.,
nagrodzeniem. Skwerowa 12 J-plPtro.
powOdu zmiany lokalu po, ceni&
koss\u wyspri„daje meble stolarr::kie, ultea Nawrot 2 maR"u:yn mebli..
aginął weksel na łOO rbl. płatny
22 lutego, wystawca Gustaw Prie•,
fer 111 PabJanlc, zlecenie L N. Da!t.seh.
dyskonto A. L. Wudka. Weke:el tea
.:e ąt niewdny, olłU'Bega IJłę przed na-..
l•vciem.
1014-!
~ rowodu . wyiazdu 2 ma ttle do
sr. s przedanta t.arlo. ·~schodn i a.-. lll.1
aginął paszport, wydany z itminJ'
PiaskoYice, pow. łęczyckiego,
gub. kallstlef, na imię Zof]ł Bełtow·
ski ej.
1030-S
aginął paszport, wydany 1 magi:
stratu m. Łodlt, na tmię I\1tTola

Dr. Lewkowicz W

Pn1 sypblllsle stosowanie prep.•606•
i .gu• Leennie elelttrycanośclll i ma
mem Yibracy)nym.

Dokt6r med.

osobna poczekalnła.

skład

t.

Dr. J. Eisner

arcyzabawna
ko med.ja.

BKSTRAKT i KARMBLKI Z MIO·

ua op&kowanie,

wieczorem.

żelazne do 200 ruu11 parał
naczynia kuchenne, alumlnlowe..
wyżymaczld na raty. ChodkowsJct..
Lenk Mllcola!ewslra 2ó.
1032-3
adny dom z 10 mieszkań, plac ro··
gowy i 4 place na lełrtisko. do
spnedanla. Radogon~, •L Złota 1ł 27 .
10Hl - ł
Krbtka Hl. 1 (tel. 18-81) U l!'"c">l>l r7B.
eule f v Gll0 z K i ilrn pvli.u:uw wy•
Choroby: nerek, pę•
ieżdza iąe rozsprzedam 1& bezcen.,
14-34 oficyna.
1010-ł
dlerza, cewki I L d• m Długa
ieszkanie przy rodzinie dla ka.l)
Godziny ·przyj~ć: do 10 rano
walera. Dłu11:a 1'i ł m. 24..
i od 4-7.
ianina nowe, uż7wane, gramofon1,I
na1tanlej na raty. Cbodkowsld._
Mikołajewska 2!>. Telefon 2'6~ 1031-S'

CfapiezcyJ

.,„„„„„.::„„.......„ .„ ......„ ...„ ...„ ...

„

pół

„...„ „............„.... •Dr. L. Prybulski P

Ol'ldestra "------wa
nSEX-•"' •-

Zwracać uwagę

równieł

M
M

Nad program. =====-=====a==== Nad program.
•
Gimnastycy Oriol-cieka we zdjęcia z serji • Cyrkowej•. · • •
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