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Dziennik polityczny.
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Czwartek,

"

RedLkoja I administracja·

„Now~

Kurjera

Rok Ili.

Na stadach koleJowych 5 kop.

soołecznv

i literacki.

dnia 27 lutego 1913 r.
ogłoszeń•

I-sza strona 50 kop. za
wiersz lub jego miejsce, nadesłane 50 kop.
Zac.hod.nie1 N 87.
nekrologi
i reklamy 15 kop., ogłoszenia zwyczajne
Za odnoszenie do domu łub przesyłk~ poczIO kop. Drobne ogło!zenia Ula .lrop. za wyraa
Interesowani do :redakcji zgłaszać się mogą tową dolicza się 20 kop. miesięcznie.
1
od li do 3 po południu i od 6 do 7 wiecz.
Ogłoszenia zamiejsco•e1 I strona 60
Za
przesyłk~
zagranic~
dolicza
się
60
k.
miesi~cznie.
kop„ reklamy po 20 k., zwycz. 12 k. za wierSI
Administracja otwarta od 9 rano do 8 wiecz .
.Adres telegraficzny „t.ód:i Kurjer"
Zmiana adresu 20 kop.
Telefonu M 253. petitowy lub jego miejsce .
.Rf)kopisów nad"8łanych redakcja nie zwr<h ·t, za artykuły nieoznaczone z góry ceną, honorarjów administ~ac.ja wwpłacać nie będzie.

ł.6dzkiego 11 mieści si~ w l o ka 1u przy ul.

Prenumerata w Lodzi wynosi rocznie rb: 6,
półrocznie rb. 8, miesięcznie kop. 50.

Cena

AgentuJ7: w Łodzi Biuro ogłoszeń „rromień•, Piot.rkowska 81; w Pabjanicach A. Wadzyński, Zamkowa 23; w Zgierzu: Nowy Rynek, kiosk AleksandraLecha
W'tąc;z.aE

PRAW.O pr11:rj111owaala óg.toazeń w Rosji, za granicą i w Król. Polakiem, oprócZ' Łodzi i okolicJ, oddane jest

l e3tr Polski !:~:. Rampa
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Jutro
wiecz.

pierwszej sposób, że sparaliżowała prac~ człon.
ków zakonu Societatis Jesu.
Właśnie w związku z tym posta.
nowieniem Rady związkowej votum
kanclerza Ulow .
parlamentu nabiera specjalnego znaNie trudno domyśleć się, które czenia.
j(.ez~·dny
stronnictwa polityczne złożyły się na
Jeżeli na wniosek centrum kat;o..
wi~kszość, która wypowiedziała się lickiego spojrzeć jako na odpowiedi
za dopuszczeniem w granice państwa parlamentu kanclerzowi Rzeszy, ło
Niemieckiego organizacji jezuickich. trzeba przyznać, że rezultat głosowa
zbaBany p zez urzę8y lekarskie.
To te same stronnictwa które nia stawia rząd niemiecki w połot&
WiedPń 3 czerwca 1887 r. i Paryż 3 Kw ietnia
niedawno surowo osądziły wywła- nie drażliwe.
Pny użyciu z«:hy pozosta\ą czyste, białe i -r.drowe
szczeniową politykę rządu pruskiego
Kanclerza państwa uiemieckiego
w Poznańskiem: centrum katolickie, bezwątpienia nie obowiązuje llczeoie
polacy i socjaliści.
si~ z przyjętymi przez parla.mtmł
Centrum, jako si.ronnicLwo bro- wnioskami,-rnamy dowód, że po wy·:,:
niące w Niemczech interesów świata rażeniu votum nieufnośt.i i , potępianiu
katolickiego zainicjowało wniosek · o wsprawie wywłaszczenia polak6w·, kanjezuitach; pąlacy. mając na WEglę- clerz nie podał się do dymisji, ....!..
dzie religijność swych wyborców mu- więc niewątpliwie i teraz wniosek nie
sieli wesprzeć wniosek; nakoniec s9- pociągnie żadnych konsekwencji prakFabr~l{a i sl(ład płćwn~: SpocHcwa 9, td. 23·?0.
e•
Piotrkc~ska 84 i Ili, Konslantrnow&ka 37 1 Dzielna 80 1
.
cja!iści zawsze zasadniczo głosu}ą tycznych i nadal pozostanie w sfeI 1 • Gł~111.na ~I 1 t..-:. 1 La„~ewska 49 i kzgowaka 7. 1
.
przeciw ko wszelakim ustawom wy- rze błogich życzeń.
Zakład przy 1111u 1e wszelkie wchullzące w zalireb pra1111 cl.Jem1czne1 oba\&• hm!.1 J'IMH i tarbu Je garuerobe męs11.ą i darns.ką od na1skro11111ie 1i;ze1 do nai1ątkowym, nie zważaiąc na to, w _jaWięc chociaż w Niemczech nie
wyłtwi11lnle1~ze1, czyści dywany meble. portiery gotiellny, plusze. aksamitJ,
kim
celu
się
je
wprowadza.
obowiązuje
kanclerzarza liczenie si4
korould pióra 1 r1ranki dekatyzu1e tkaniny w małych kawałkach 1ak i całych
IZIUllaC..i po cenach oadzwyczaJ olzkicłl.
Samego faktu przyjęcia przez z parlamentem w k\'\ estjach jega
1Jlu1ki dams. od rb łO L br męs. od rb l.bO Pir od rb. - 40 za ul
pariament wniosku nie można uwa- polityki, bo w Niemczech niema od::luknie •
od • 1.00 Palta • od rb· l.60 PorL od rb 1 60 za parę
I .
•J Kos\1um.. oo „ 1:,<)11\11.miz.„ od rb -60 Dyw od rb 20 łok kw
żaó za rzucenie rękawicy rządowi.
powiedzialności polityc,znej rz(\.dU
NB Część! garclerr-b:· i inne rzeczy odd11.De r!(} c17szczanta podlegają
Przedewszystkiem
parlament
nieprzed
parlamentem, jednakże to nie
w zakładzie najprzód grunwwue1 de.i ntelr.cjil
~00-lbO
mieeki już niejednokrotnie wypowia- zwalnia . kanclerza od koniecznośoi
~-----------<· · dał się przeciwko tej ustawie. Na- posiadania w parlamencie swej wię.k
stępnie Btllow jui w 1904 roku wziął szości.
'
pod swą opiek~ żądanie zmiany uKonflikt bezustanny i przewlekł)
stawy.
między władzą prawodawczą i wyJednak~e na drodze do porozu- konawczą jest niemożliws;
wrogo
mienia między rządem i centrum ka- usposobiony dla rządu parlament ina
·- - toliokiem parlamentu niemiec!\iego ZaV\ sze n1oż11osć przypomnieć. J{ancleParlament niemiMki na jednem w sprawie powrotu Jezuitów stoi po- rzowi o S\\ ei ·nieufności przez otl.rzucez ostatnich swych posiedzeń przyjął ważna przeszkoda.
nie pierwszego lflpszcgo JIMjektu
większoscrą gtosów wniosek centrum
Nie dale1, iak w listopadzie roku prawa rz ą 0lowego .
katolickieg .1 , o skasowanie usta wy zeszfego Rada związku Rr.eszy J!ie · .
Dlat"<XO też .lrnnclerz czy c!Jce,
w,rmierzone przeciwko Jezuitom.
mieckiej miaJ:a do czynienia z rzą- czy nie CHce musi tr(lszrzy(; o:ę, h,
Dzisiei~z;y numer sklada się z B
W ep oce Kulturkampf'u wydana· dem bawarskim z pow'•d 1 wszczę- w eł' iii J(rytyc:t.nej znalazła &i'
kolumn.
ustawa z dnia 4 lipc'a 1872 roku skła- tej przezeń sr„awy o pr11.wnch jc:rni- w pariau1encie większość rt..ftJowa.
dała się z dwu częsci: pierwsza za- tów w Niemcrech.
\\uti •.,. ob cc11ego uldadn stron•
kazywała by istniał w, państwie NieWówczas Rada zwi~:zkowa zg\,- nictw \\ parl a mencie nic1ui<,ckim.
KALENDARZYK.
miecJdem zakon Socie tas Jesu, zaś dnie z wnioskiem ka11<'1errn J!ze"'.7.Y wzajrmn ° >li. i ęl.iienie rni~diy ceutr im
-odruga była
zwrócona
przeciw.ko Betl1mana -- Holi wngR i uiM'.iq1r1.ł"- lcatolickll·11t i kanclerzem, --: ow~b1e
Czwartek, 27 lutego HH3 r.
czlonkom
zakonu,
wypQdzała
z gra- ezenie zgodnie :z: życzeniem Wilhelma niA, ktMe za<'Z~lo się ud po~t.aoo9'le
Dz 1 s: Leandra B. W.
nic
państwa
jezuitów
c.udzoziem11 zajęła pozycJę wrogą względem nis Rady Z.wiązkowej Rzeszy oleJ u t r o: Romana i Makarego,
ców i oddawała pod sur.owy dozór Jezuitów i wytłómaczyła istniejące miecliieJ 1 ob iawioue nie tylko w dojozuitów nienil~rkic-h rodd11r1y~h.
ui::tawy \\ yj?~tkowe i dekret W ten bataGh uatl k W6::!1.J\ UStaWj '1 je7'Ul•
Obecnie jest mowa

o

części ustawy, gdyż druga wskutek
częstych nalegań centrum katolickiego została - skasowana w roku 1904 za
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'anclerz,
a ·jezuici.

~om lHJltJEK ŁODZ1n -27 lutego HH3 r.

t.
łach,

lecz r(lwnlet podczas nfedaw·
Dych rozpraw w p1Lrłameucie nAd
polityki\ prlll'łaków w spra.wach rolłkich, które. zakończył,- Ri~ przri~·
ciem wniofłku potQpiaj„N~go rząd, grozi bardzo powatnewi nast~p
~twami.

Na porządku dziennym akurat
Jtoi jedna ze spraw bKrdzo błitkich
sercu kanclerza - kwestja powicakazenia armji.
Jeteli centrum pod tym lub innym warunkiem nie pogodzi si~
z kanclerzem, to projekt powiększe
Dia armji spotka si~ w parJamencie
z wrogiem przy3ęciem.
Wi~o pogłoski

o motlf woścl roz-

wiązania

klo1, rumuóskief f austrjacktet. Lukacs jRko mąt zaufania królewskiego
siedział poprzednio już lat dzisięć na
stanowisku ministra skarbu. Potem
znowu
został
mini!'trem
skarbu w gabinecie hr. Ktrnen-Hedervar~g-o. 8tnle hył na. owyc.h pozyc.1ach
mętem zaufania
królf'w,_klego, a~
wreszcie - jlll< P"P•"7.ed11io Fajervi.tr5 - mu!'l(Ął zostać p r ·11esem IP in i strów, choć nie bnrd ~u si~ do teg1•
.rwał, poniewat zdawał sobie sprawę,
te ostdecmie potem wyniedieniu,
prędzej, albo p óź niej będzie się musiał władzy wyrzeo.
Dopóki jednak ma. t~ włndzę,
.1est bezpośrednim mężem zaufania
korony i w tern właśn i e tkwi w y tłu
maczenie, dlaczego, pomimo \\ szel.kich ·ataków opozycji, jego stanowisko jest tak silnelll.
A.. N.

par1amentu niemieckiego s~
bardzo zblitone do prawdy.
Oczywiście, rząd nie powstrzyma
li~ od takiego kroku wobec kwestjł
prezyDe~t
ł
tozwoju sił wojennych paflstwa nieodrzucił bill antyemigraaiieckiego.
cyjny.
Czy nowe wyborr dadzl\ pomyślne, wynikł ' dla r,;ąd11,-to, oczywiście kwosłJ& 1 to bardzo problem&· (Sprawa, tywo obchodząea w1ehodf.ców polskich).
tyczna.
Prasa polska powinn& zwracać
z. B.
jaknajpilnieJSZf\ uwag~ na . prote ~ t,
który prezydent Stanów Z1ednoczonych Ameryki północnej przed swojem ustąpieniem w dniu 4 marca załotył przeciwko uchwaleniu nowej
ustawy, mającej .cel ograniczenia na(W7wiad I dobrze poinformowanym ~~~;.u nowych emigrantów z Eu-

)laczegc

laf

Cze:n jest p. tukacs.
w~grem).

(Kor. wł asna • N• K. Ł. •).
Wu~ 25 lutego.

Uchwalenie nowel uą..tawy letało
w interesie zagranicznycli związków
robotniczych, które nie chcą dopuszczać na terytorjum Stanów Ziednoezonych świetycn sił roboczych, poniewat te siły robocze podeimuią s1~
pracy za każdą cen~ i w ten sposób
uniemo:Wwiają zwjązkom robotników
amerykańskich wywalczanie wyższej
zapłaty.
·
A poniewat w ostatnich latach
eiły robocze do Stanów ZJednoczonych napływaj!\ głównie z Europy
wschodniej i z Azli Mniejszej (ormianie) to jest z krajów, gdzie oświata stoi stosunkowo dosyć nisko, przeto inicjatorzy tej ustawy wpadli · na
myśl, by przeprowadzić klauzulę, domagaiące, si~ od każdego przybysza.
do Stanów Zjednoczonych umiej~tności czytania i pisania.
Tymczasem prezydent Unii Taft
po zbadaniu sprawy nabrał prze.lrnnania, te uchwaJenie tej ustawy byłoby dla przyazłosci Stanów Z1ednoczonych stanowczo szkodliwem. Przedewszystkiem dlatego, te jeszcze ol·
brzymie obszary ziemi, zwłaszcza w
Stanach Zachodnie~ łatą odłogiem i
czekają fl\k, które zdołałyby )e ui.y-

Pewien wybitny dziennikarz węlierski, stale zamieszkały w Wiedniu, udzielił mi bardzo interesuj!\cycb wiadomości o dzisiejszym pre!esie ministrów w~gierskich, panu
Lu.kaesu.
Na podstawie tych informacji,
motna zrozumieć, dlaczego pan Lukaes trzyma się teraz u władzy, choć
li wszystkich stron zrywa si~ prze·
ci wko niemu coraz to większa burza
niezadowolenia, a nawet opuszcza go
w cJ1wili obecnej mąt zaufania na. etępoy t?tJnu, minister wyznań i oświały, Jan br. Zicby.
Władysław Lukacs nie od dzitdaj jest bezpośrednim mętem zaufania monarsze~o na Węgrzecb. Jest
wi~o raozej instytueit\, aniteli osobistoscią. Gdy w 1867 roku przyszło
do rozdzielenia monarchli na dwa
państwa, korona uznała za stosowne
mieć stale w gabinecie wę~iersklm
ezłowieka, który by j l\ informował
dukładmej, aniteli osobistości urzQdowe, t. j. prezes ministrów węgier- t.mć.
skich i minister u boku króla, o spraPoniewd wschodnia Europa i A·
wach politycznych węgierskkh. Ten zja Mniejsza dostarcza ; ą głównie ro·
· mąt zauhuJta monar::izego zasiadał botników rolniczych, przeto napływ
aazwyczai w gabinecie jut choćby z owych stron do Stanów Zjeduoczo~latego, bo był dokładnie poinformo- nych jest dJa tych ostatnich korzy·
wa11ym o przebiegu l!lpraw rządo- gtnym. Powtó.re prezydent Taft wcay.rych, ale nigdy nie zajmował stano- le uie był zwolennikiem teorii, że
wiska naczelnego.
wśród ludności na punkcie oświato.Kto bTł takim mętem uufania · \\ym ciemnei, gnfotdzi się zamHowa·
w picn"izych gftbinetach węgier- me do zb~odJ?i i wyst~pków.
t1dch, tego mój informator dol•ładnie
.Przeciwnie~ h~tduJ.e on . zapatr;rnie umiał odpowiedzieć. Zda1e si~ waniu, te lud7.1e lntel1gentm, n.apły. jednak, t1 był nim ministęr skarbu, wający z. Europr do . AmeqrJu, s!'
tyc1owym1,
MeJchior hr. Lonyav. Pvzostał mw przewdme rozb1~kam1
tal\te Jako prezes minist1ów, poczem P?dczas g~y ludzie prości, ale fl~yc~
1:musiony de ustąpienia. otrzymał me zdrowi, na w.y padek znale~1ema
tek~ w~pólnego nunistra skubu.
pracy . St\ bardz1e1 od porn.~m~ o.&
Wówczas wypł~wa jako. llll\Ż aa- wsze~k1~ po~ usy. mor~lne, mz mtehafania •uonar~zego, pułkownik, pót- genc.J~ 1 pó~rnte11genc}a.
nie) generał l•'c1ervar~', zrazu se.kreWresz.c1e pr~zydent Taft nabr~ł
aarz sturn w min1ster1um houwedó.,,· przekonama, te 1u~ druga generac1a
(1872) Il od. U184: r. 1 1d ster h<•nwc- owych mało osw1eco1p· cb przybyGó\\. ,
szów
\\yci1owana
w
szkołach
FQjflrvar;r pod owe lata był tył- amerykańsJ<ich, liczy obywateli, któ.to z nnzwiski. węgrcm i nawet do- rzy przewa.żnie SI\ z~zw.ycza.J bardzo
brze ni& umiał po "ęgiersku. Gdy przyw11\zam do nowe) OJczyzny.
przemawiał w parJamencie, jego sufZ tych powodów prezydent Taft
lerem, .ki~<ly mu brai.owało słów założył protest .przeci~.k? ~chw~leniu
JDadziarsJuch, ~Ił jego najzaciętszy u~ta~Y: ~nty~~n.1gracy1neJ 1 umemot>rzeci wni.k: polJ'Q'ozny, W oiciech hr. th wił JeJ doJSCie do skutku.
A po nru.
.i-' ~ ~ ervary przygotował sobie, fako
.męt& .u.ufama królewskiego, właśnie

Widkhana Sleeda.
wielkiej miary, człowie
kiem bardzo wykształconym i osobiście zaml)żnym. Różni si~ tedy
od
zwy k łe go typu dziennikarzy, którzy
w Wiedniu reprezentu i ą gazety ~a
gran iczne. Równocześnie nie należał
do zwolenników hr. Aerenthala, a teraz do zwolenników hr. Berchto1da.
Jf'lgo kore~pondencje w „Timesie"
wywołują stal~ niezadowolenie austro- węgie rs kiego ministerjum spraw
zagra.nic zn ·eh. Dlatego też wczoraj
organ t eg, . ministerium, „Politische
Korrespondenz", w y stą pił ostro przeciwko panu Steedowi. Mówią też, że
po zakończeniu wojny p. Steed opuści
publicystą

Wiedeń.

Miał on Wieden opuścić i przenieść się na s tale do Londynu jeszcze na je~ i en i roku przeszłego. W y buch WCliny skł 1 nit przecież reda kcj ę

„T1mesa" d<' pozostawienia tego wy trawnego znawcy st.Jsunków austr jae.Jdch i b ułgars k ich nad Dunajem. Po
woinie at.oJi pan Steed, ku wielkiemu
zadowoleniu ministerjum spraw zag rawcznych, prżeniesie si~ nad •ramiz ~.

Fakt, iż austro - wę gi e rs k ie ministerjum spra w zagran icznych uznało
za stosowne wystąpić polemicznie
przeciwko korespondentowi dzienni··
ka „Times" dowodzi, 2:e pom imo
zmiany właściciela, owa gazeta londyńska jest jeszcze po dawnemu
wielką potę gą publicystyczną i polityczną w stosunkach międzynarodo·
wych.
---------------

owybory do Dumy w•.1 ar.szawie.

-- Prawicowcy i nacjonaliści
postanowili głosować w plenum Dumy za zatwierdzeniem wyboru ja-

giełly w Warszawie. Z uwagi, te
Wybory są nieprawidłowe w calem
Królestwie Polsklem, nie

można wl~c

uznawać za nieprawidłowe wyborów

w samej tylko w Warszawie. W
rozmowach prywatnych prawicowcy
ł nacj:rnali~ ci oświadczają, nie krę·
pując się byn.ijmniej z całą szczerością, że wolą mleć w Dumie socjałlstę Jagiełłę niż polaka, w rodza·

Ju

popri.ednich posłów z Warszawy.

}\nłoJti

.Szecft.

(Impresja).

Lilli

lubia&·y koresp onDenł.

Zamilkł
ełodki śpiew

pDl-więcam.

od lat dwuch łabędzi,
Szecha, ex-kapucyna s
Nowego miasta...
.
Pamiętają
go jednak etarzy
mieszkańcy Lodzi... Przed laty: 15 w
suterynie łódzkiej, pracował piękny
młodzian o oku bu1nem, słodkiem
przepastnie smutnem. - Pracował
przy warsztacie szewckim... Sypiał z
czeladnikami, rozmawiał z nimi o ioh
doli...
I znikł piękny młodzian„.
Upłynęły łata •••
A oto młodzi czeladnicy, widz,
go jako· kaznodzieję w habicie mnicha - kapucyna.„ Długa broda spa.dała na szczupłl\ pierś, oczy z tęs
knotą patrzyły w dusz~. - r~ce bła
galnie rosły ku niebu ruchem bla·
galnej prośby..•
Za braci ..•
Za biednych .•.
Za uciśnionych.„
Za pracuiących ...
Za szarpiących si~ vr bólach
wątpli v. ości •..
Szech - ów szewo l'Okorny1 badając.y k west1~ robotniczą, - usun2'ł
si~ od ś\\ i ata pod cień szmeru aniellch skrzydeł medytacji .katolickiego
klasztoru, powa gą tradycji, ukocb&nego przez· Polskę ...
Szech stał s iit botyszczem dusz,
złamanych w so bie, nie umie j ących
w wolności rnepodległego badania i
niez~deżnego od tradycji myślenia,
znale:tć uJrnienie w chwili rozterki...
~tti.ł się kierownikiem tysiąca dusz
kob iet z intel1genc1i„ - nie maią
cych wokół siebie nikogo! Nikogo!
Dziennik Jondyńsk; „ Times• po- To znaczy: - męża, któryby był jej
siada od roku 19u8 " "' 1edniu ''°· przy .acie!em; przyjaciela, - któryby
być jej... .kochanrespondenta, " osobi. '"'"'uu Heni ,.., nie zapragnął -

· wfot~::.a 1 ~s~j{;~~~odienia ormiań- ~ie
1kit·go. Pochodzi z ras.v, .która wyda1e gi ętkich i dobr~1 rh administratorów, cr.y to będzie -<11 1bar-pasza w
lg1pci•, czy Loris l:J.P l • łfOW w Rosii,
Albo szeregi ormian ,, .::-łutbie grec-

H ł8.

---' ~-----------------------------Pan Steed jest kie m; - dziecka, któreby si~

11 jej
i bólem ztyło; - rod.ziri.r któ.
raby nie narzucała .jei obowjązJ<ów
kłau1ania
miłości rod.?.innAj. Szech
ukochał ideał miłości Chrystusowej,
uJrnchał poezię ewangelir?.nej prostoty, umiłował prawd12 sRm~ w sobie. I tę poezi~ Chrys1.jan1?.m11 ideologicznego apostołował przez konfesjonał, w mrocznym cleniu krypt i
naw świf\tyni„.
Spotykałem te kobiety.„ Były to
istoty, miłujl\Ce tycie dla pi~kna.
Bóstwa, dla pi~kna boskich pierwiastJ{ów w człowiekn. - .Były to
dusze egzotyczne, trwotne, nieco
płochliwe, czasem płoobe, ale..•
tęskniące do światów górnych, do otrząs uięcia si~ z pyłu ziemi, do pogodzenia się z szarzyzną dnia, tak
wulgarnie wdziera,Jąc"go si~ . w 01ma
ioh utęsknień i marze1L.
Słowa Szecha były dla nloh ratunkie~, busolą na. wirc.hach.
wzburzonych nad rafami .N11dziei fal oceanu Cierpienia... Sz ty za nimi ufnie, smiało, w rozmodleniu i rozmarzeniu, w pracy lub polruoie, w walce z ludźmi i ładem społi:icznym, z
którym się Szech godz i ć nie umiał i
dla tego odeń uciekł za ... mury...
· Kto znał blitej rodzin12 (białoruir
ką) Szecha Wysłoucha, - ten
zrozumie taiemnie~ mocy jego wpły
wu na kobietę. - Rodzina Wysłou
ehów miała kult kobiety - przez
matkę. Matka - była botyszr.zem
jej dzieci. - Widziałem Szeclla i
braci u jej łoża śmierci. - Siwy,
starszy brat klęczał u wezgłowia, ze
łzą w oku, prosząo o spotycie lekarstwa e jego rąk. - Obok stał Szech.
- I ten o zaszczyt posługi błagał_
A było to w chwili, kiedy rozwście
czona prasa jeleńszczyzny obrzucała
błotem nieskalane jego imię człowie·
ka, za zdjęcie sukni zakonnej ... Matka przytuliła syna (40-letniego)
do serca i przyznała mu słusznośÓt
aczkolwiek szła przez tycie pod wytyczną ideologji katolicyzmu •••
Zrozumiała z dziećmi, te klery„
kalizm, wojujący z nauką o noicq du~
sz~ ludzki\, jest wrogiem .ieJ
dziecka, której młodość górni\ oddał
idei poświęcenia si~ w Chrystusie i
i dla Chrystusa.
·
I widziałem Szecba przy innej
trumnie - tony jego przyjaciela.„
Wieko trumniane wzięło jl\ pod cieli
swój wiecr.ysty. - Szech nie pocieszał przyjaciela. Nie modlił si~, nie
smucił... Patrzył pogodnie na trum·
nę, potem w przestrzeń - i snuł cicho myśl pożegnalną pami~cl
zmarłej, lecz nie jej zwłokom.„
A pot em rzekł przyjacielowi: .Zycie popłynie z tobą SWO)'\ koleją w
przyszłości, potegna
t>rzeszłość. Bolej nad teratniejszośmą, ale krótko.
Pociesz się, te ona slcończyła swą nodzę, cierpienia. Bo iy .11\ przedłu
tysz, bo w tobie bije jeszcze uczucia
- które ci kate nowy świat w innej
kobiecie odna1etć.•. Perpetuum mobł
bile: miłość 1 śmierć, prawda i fałsz.
słodycz i bóle...
I to zawsze nawe\
J'l powodu M.jlwiętBrej irtoty, jak..•
1'a1 (Szech wtenczas stracił matkę).
Smierć, w ówczesnym poglądzie
Szecha - była pięlrną metampsychoZI\ w inną nieznaną formą tycia, i
dla tego nie warta była przelania łez,
- zerwania dJa niej z życiem..
A
w tyciu na1truduiejszem-zdaniem
Szecha - j est unormowanie stosunku
lenistwa człowieka do potrzeby pracy.
Regulatorem tego stosunku-powinna
by ó miłość, - uczucie, obce zmaterjalizowanej Europie.
W epoce rewolucji Szech wyda)
szereg brvszur, stając si~ chwilowo
inicj aturem ruchu, zwanego szechiz..
mem. - Był to prąd ludowy - modernistyczny, dążący do próby poił·
niesienia poziomu oświaty mas, od8Uni~ci" ludu od klerylcalizmu i pogodzenia chlebodawców z robotnikami. Najblitszymi po moc nikami Szeeha byli współpraco w11. ·y .Siewby" i
s. p. Adamowicz. Po :-:mierci ostatniego - Szech usunął .::iii} do pracowni " Paryżu... Opuścił J<raf, czu il\C,
że siła reaJ~cyjna kleru jest na. razie
potężnieisza od Jego izolowanego stanowiska. Walka ideowa na tle religi 1nych zagadnień okazała si~ na ra·
zie nie motii wą. - Myśl Szecha była
,jeszcze zbyt górną i nowoczesn \ by
lud prosty za nią :ioszedł. f nteligen:
cja k'1tolicka zarzucała S~Pchow1
mglistość jego wyobrateń o ł:łogu i
myślą

"'°'°'

łenvanie zupełnie z 'kolciolem katolio-:kim. - Post~powcy oburzyli się na
Szecha za jego usunięcie się dyplomatyczne od nich, (Szech zrozumiał,
że oni patrzyli na niego, jako na enfant terrible katolicyzmu, nie zrywające jednak ze mszą i tjarą) i za
zdjęcie habitu, pod .którym mógłby_
przemycać skorupki ideologji fermentującego postępu.

Szech n11.lPży do liczby wielkich
duchów protestu przeciwJrn krzywdzie człowieka w habicie i w kieracie
nadmiernej pracy. Niespoko.iny hadawczy umysł jego, sznkał prawdy i
piękna w czynie i mrśli człowieka. Warunki życia jego społeczeństwa
uniemożliwiły pracę kon.krektną, tembardziei, że sam Szech mógł się zdobywać kiedyś na czyny ascety, ale
się zdobyć na czyn realny _już nie
może. Mięka jego natura, rozsłone
czniona tylotetnią kontemplacią .Jdasztorną, nie umie borykać się z ·yciem w codziennym jego zgiełku„.
Zresztą, powtanam, obecne nastroje zoologiczno - nacjonalistyczne
Europy niemogą wytworzyć grupy
ludzi, 'u którychby Szech mógł mieć
posłuch. - I dlatego zamilkł... Znów
pogrątył się w kontemplacji nad historją (w Paryżu) i, prawdopodobnie,
czeka innej chwili...
Meteory wśród dusz ludzkich pozostawiają dziwne wrażenie. Blask
ich -- oślepia lub nęci.. A gdy przemmie - pozostaje wrażenie przyjemnego półzmroku, kojącego myśl, znuMną zgiałkiem dnia. - 'l'akim meteorem był Szeoh„. Zabłysnął na calem niebie szerokiem błt>kitnem jaś
nieniem i.„ znikł za tajemniczą zasłoną sklepienia nocy.„
Kiedy zabJyśnie? Może rychło,
może
n1fdy?J - W katdym razie
pozostawi CZS\Stk12 siebie w pracach
- subtelnych, egzotycznych, owianych melancholią zagadnień, oraz
bólem wspólozucia nad niedolą dusz
słabych i maluczkich.
SzecMzm, jako teorja - upadł,
ale po~tać clcha Szecba, korn1e modląca si~ do piękna, broniąca uciś
nionych i maluczkich - pozostanie
w pamięci tych, którzy obcowali z
nim lub jego ks1ążką, - jeszcze do
dziś dni~ popyt maiącą wśród nielicznyc-h "' Plosce
poszukiwaczy
Prawdy dla„. piękna prawdy.
Savanarola.

Dwa grosze.
Na tle rozgoryczenia, wśród czę
naszego społeczeństwa, wyv.. oła
nego wynikiem wyborów w Warsza-

wypłynął na światło dzienne
świstek, nazwany „Gaz~tą poranną 2
grosze", który faktycznie postawił
sobie za zadanie nie jakieś dytyczne
ideowe, lAcz łowienie w mętnej wodzie Jakna1większej sumy korzyści

wie,

materjalnych.
Pisemko to doczekało się ohecnie słusznej i obiektywnej oceny.
Oto, co o niem pisze we wczorajszym numerze „KurJer Polski":
„Gazeta Poranna 2 grosze" jest u
nas nowatorem, nowe wprowadza obyczaje.
Dawnei panowało w prasie polskiej przekonanie, iż pismo poświę
cone być winno sprawom społecznym,
ogólnym i że niewolno mu grzebać
w życiu prywatnem.
„Gazeta Poranna" myśli inaczej.
Szuka, grzebje, szpera w hipotekach,
w bankach, w książkach meldunkowych i Róg wie, gdzie jeszcze i wynik swych prac ogłasza: ten tam a
tam trzyma pieniądze, ten takiego
ma rządcę, a temu pożyczył pienią
dze i t. d. Balia nawet rodowody,
sprawdza prawomyślnofić.
Nie kończy się .jAsz~ze na tern
nowatorstwo „Gazety Porannej".
Dotąd dla
„Nowoje
Vlremia"
wszyscy dziennikarze polscy czuli
jednaką pogardę, jako do nieszlachetnego, nieuczciwego wrvga. Każdy
pochwał~ z ust tego zaprzysiężonego
prześladowcy polskości odczułby jako obelgę.
Obyczaje „Gazety Porannej" w
tej sprawie są zupełnie „nowe".
W ostatnim numerze podnosi w
artyk_ule wstępnym, iż „Nowoje Wremia" pisze z uznaniem o bo1kocie,
jako o „przedsięwzięciu wielkiem".
Według „Gazety Porannej" są to sło
wa „pochlebne. ale i obowiązujące",
Tak, „Nowoie Wremia" nas c.hwaeh wali nas, to pismo za1aiłe, .ktore dotąd dla całej naszej przeszłości,
i dla wsliystkich naszych wysiłków
zna1dowało tylko potępienie i wymysły.
.
.
„Nowoje \Vremia" nas chwah,
jest to wieJJrn zdobycz „Gazety Porannej", to też si~ z niej cieszy, my pochwały tych ludzi uważamy
za obrazę dla naszego społeczeństwa.
Przywy Jdiśmy tak uważać.
WedłUg „Gazety Porannej" słowa
„Nowo1e Wremia" maią być również
.obowiązuiącemi" dla nas.
f do czegóż to mogą nas obowiązywać pochwały wroga!
Okropuie nowe obyczaje wprowadza u nas „Gazeta Poranna". Tak
dalece nowe, że nie przypuszczamy,
bysmy mogli kiedykolwiek przyzwyczaić się do nich.

n,
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- Pozwoli pan hrabia,. że jako
laik zasięgnę światłe) rady pana hraARTUR GRUSZECKI.
biego.
- Hm„. O co idzie'?-stanął we
framudze okna.
'
- My, konserwatyści, jesteśmy
w mniejszości bez pomocy bezpartyJnych ...
- Wiem.
- Czy nie byłoby dobrze zwiąNa jego szerokiei, nieładnei twany, wid1>ć było głębokie prześ"' 1ad- zać tych ludzi z nami i w ten spowytworzylibyśmy
stanowczą
czenie o swym rozumie, dov..c1p1e i sób
11wej potędze. Z duu.nem lekceważo większość.
- Tak też bywało... a co do :i:oniem spoglądał na prawicę, a pobłaż
liwie na centrum, w którem zasia- bowiązania ich, to nie okazało się
dało trzydziestu dwucll radców, z dobrem w praktyce... Oni-spojrzał
tych siedemnastu żydów.
na radców z wyższością-są czuli na
Według obliczenia Milcera, stron- mieszek i boją się każdego wydatku
:nictwo demokratyczne liczy Io dwu- na miasto, bo muszą go zapłacić. My
dziestu członków. I samo przez się zaś gospodarujemy oszczędnie, mamy
nie było groźne konserwatystom, nie- w kasie kapitały i gdy tylko idzie o
bezpieczeństwo tJn\'iło
w tern, że jakieś nowin.ki, zmiany, wydatki, promogli zj ednać sobie część bezbarw- jektoviane przez opozycję, oni munego centrum i .z.- c: k:i r większość rem stoJą przy nas, a przy te1 spoehwilową, którnby 11a 1·a1 1i owała rzą sobności głosują za naszemi wnioskami. Z tego samego powodu nie
dy kouserwntystów.
Milcer szybko się zorjentovrał, clopu:szczają oni opozycji do rządów,
te bez pomocy centrnm wszelkie gdyż boją się o swói mieszek-uNiema
Vi nioski i wy bor r na. burmistrza, wi- śrniechuął się z lekką ironią.
eelrnrmistrzów„ "dyrektorów, na wy- tu co zmieniać i ozem się tl'.oszczyć,
działowych miejsldch i prezesa wy- my byliśmy większością i będziemy.
- Jednak przy \\yborach opodziału upa1in•.
a wypłyną lurlzie
bczhuwm i kto wie czy nie zwycit}- zyc1a może nam bruździć, a nawet w
danym r:lzie utrącić naszego kandyt.} na eałej Jinji opozycja.
W eznsie przerwy posiedzenia, data, a prz.:lprovni.dzić swego.
- Do tego Jeszcze daleko, barM.ilcl·r, rospieszył przeilstawić si~
hr:ał.jcmu, który nR <'.Zolohitny ukłon dzo daleko-uśmiechnął się-chociaż
i 1iie1m1il,ło przPd11i.Awienie się rzekł przy t.rch ostatn ich wyborach do Rady wyszła ipozycja 1c:totnie wzmocdoeó chloJ.no:
- Prof• ,,Ił' Okniński wspomniał mona.
-- Pani1• hrak'i•·. .„,:hunelr baro panu. 14.Jodct -111 \łl\ nam potriebne.
U)
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z ministrem Makłakowem w sprawie nieporozumienia w kaplicy katolików rosyjskich, którą postanowiono

się

ogólne.

--

Szkoły sądowe. Minist.erjum oświaty postanowiło otworzyć
szkoły sądowe dla praktycznych zajęć osób, które pokończyły wydziały

prawne.

,
Emerytury. Opracowano
projekt przedłużenia terminu ważnoś
ci książeczek obracbunlrnwych dla
emerytów do d wuch lat, zamiast o·becnych I-rocznych, wprowadzenie
przelrnzywania emerytur do miejsc
zamieszkania
emerytów,
oraz uproszczenie przekazywania zapomóg
jednorazowych.
.
( ) Interpelacja. Grupa polsko-litews.ko-białoruska
opracowuje
interpelację do ministra spraw wew~
nętrznyc.h z powodu głośnych rozporządzeń gubernatora mińskiego, Girsa, przeciwko używaniu języka pols!{lcgo na szyldach i w innych przy„
pad.kach. Interpelacja ta wniesiona
będzie na jutrzeJszem
posiedzeniu
Dumy.

Antonjusz Wołyński ~ąda pocią
do odpowiedzialności księdza
Dejblera za szyderstwo. Metropolita
petersburski Włodzimierz, pochwalił
. pestępowanie archijereja Nikandra.
gnięcia

c::.. Analfabetyzm komisa•
rzy. Gazety, wychodzące w Sara-

towie, dają próbki analfabetyzmu
przed stawiciflli miejscowej policji. ·
Jeden z komisarzy
raportuje
,~isprawnikom" w ten sposób o kr.a·
dzieży

z

włamaniem:

„Kradziflż dokonaną została

przy

pośrednictwie otworzenia (otpieriet'ja)
zamku z wyłamaniem wnętrzności j6-

go przy pomocy dobranego klucza•.

Inny przedstawiciel władzy donosi o wypłynięciu trupa topielca:
,
„'l1rup nieznajomego widocznie
zjedzony przez. ra.ka, który ma duże
ryże wąsy, brodt;i przystrz,-toną, oczy niebieskie; ubrany w mieszczań
skie ubranie. O utonięciu (utonut'i}
nieznajomego doniesiono
sędziemu
śledczemu i prokuratorowi".
6.
Pod zarzutem szpf e„
gostwa. W tych dniach, we . wrcr

świata.

Ze

zamknąć.

O Syn kanclerza Rzeszy
Niemieckiej w rękacn lich·
w!arzy- Syn kanclerza Rzeszy

tach Michajłowskich fortecy w Dynaburgu obok składów, żandarm ujął
pod zarzutem szpiegostwa szwedzkiego poddanego Ernesta Segabadena
Ligibac.ha. Po dokonaniu w jego pokoju, w hotelu Centralnym rewiz)i.
odesłano aresztowanego do mie.j scowego więzienia. Segebaden symulow a ł nieznuiomośó języka rosyjskiego.
W aresztowanym władze podeirzewają austrjackiego, lub niemieckiego oficera.

Njemiecldej Bethmann-HoUwega, jest
cz!owiekjem skromnych pl'zyzwyczajeń i prowadzi życie zamożnego, lecz
n!e mogącego sobje
pozwolić na
większe wydatki urzędnika pruskiego. Tymczasem jegQ syn najstarszy,
który studJuje prawo, nie wdał się
w ojca. Już poprzednio narobił sporych długów jako student uniwersytetu w Heidelbergu. 01ciec zapłacił
L„llWV ;
długi syna, które dorosły do sumy
~ a
40,000 marek. Potem zapłacił drugi _ __
.........,..
raz w Paryżu, a teraz
sprowadził go do Berlina.
·
X Giełda pracy. Przy kowieńskim oddziale towarzystwa rolniczego otworzona ma być giełda pracy, mająca na celu uregulowanie
wzajemnych stosunków między pracodawcami a robotnikami.

·z

Z Cesarstwa.
D. Poseł

Jagiełło.
"Birżewyja Wiedomosti" donoszą, ż.e w
sprawie mandatu Jagiełły posłowie
bc:dą si~ kierować partyjnymi, a nie

X Zakaz.

Głównodowodzą0,7

woisk wileńskiego okręgu wojenne,go, gen.-le.jtenant Rennenkampf, za„
bronił oficerom okręgu uczęszcza~
do klubów cywilnych.

praw_nymi_ względam~ .. l\!iektórzy pox Usiłowanie otrucia PO•
sł.owie t~1erdz~, że 1e~eh wybór Ja- pa. SąLt okr~gowy w Krzemieńczu
g1eł.ły me. będzie zatwierdzony .to w · gu na Ukrainie, osądził spraw~ psał·
ta;k1m razi_e przyznać trzeba . ntepra- - terzyst y 'l'okarewa, z cerkwi starow1dłowym1 ~ybory wszyst.lnch po- , obrzędowców, oskarżonego o usiło
slów z Polski.
wanie otrucia popa tej cerkwi, Roaj•cie na kaplicę ka· manowa, podczas nabożeństwa.
tolicką w Petersburgu. OberZgodnie z wniosldem ekspertówprokurator synodu Sabler naradzał mis1onarzy, przy15ięgli odrzucili sadzo 1 prosty. Nam do większości brakuje trzynaście głosów, im dwadzieścia Jeden. Jeśli przeciągnf\ do siebie bezpartyjnych, mają większość, a
i to trzeba brać w rachubę„ że nie
na każde posiedzenie stawią się nasi
w komplecie.
- Tak.„ tak. .. pan dobrze licz,.
Cieszy mnie, że pana to za.imu1e...
Jeśii jednak ma pan takie wątpliwosc1 i tak dba O dobro miasta, zapewne pomyślał pan, jak złemu zaradzić .
Słucham pana.
- Jedynym sposobem, tak mi
się zdaje, jest pozyskanie piętnastu
lub więcej głosów dla nas. Wówczas
bez żadnych względów ua przewrotną i ' podstępną opozycję, możemy
przeprowadzić wszystko, co uważamy
za dobre dla miasta.
.
.
. - Zgadzam sJę, ale iak to zrob1ćt
.
,
..
- M_ó~łbym si~ tego pod1ą~. ale
musz_ę m1eo P~~no~~, że do czegokol w1ek zobow1ązę się względem radców .Po~zczególn_Jcll, tego
nasze
stronmct~ o dot~z~ ma.
. .
.
Hra.bia sp oJrzał baczme1 na M1_1cera, milczał przez chwilę, wreszcie
rzekł:

. - Sprawa to zbyt wa~na, ażeby
s1~ decyd~·wała tu, na pocze!rnn1u.
-. W1~c, ~oże P8:n hrabia naznaC'Zy m~ dz1en i godz1rn;1-zaprop.onował .M1lcer rad, że będzie u hrub1ego.

- Ruzrnówię się z profesorem
Oknińskim ... i do niego niech się pan
zgłosi po instrukcję,-a ponie'1\·at w
tei chwili rozległ sii: z wonek oznaimiajfłCV

dalszv ciag

l'u~ 1edzenia,

bra-

się w tłum radców l
do sali.
·
Milcer połknął ~e?Zkl\ pigułk~ i
-na razie stracił pewnQść siebie i do· bry humor. W tej cb.wih nienawł.
dził .hraluego, tak gięboko odczuł
lekceważenie ofiarowanej pracy, ni-edowierzanie mu i traktowanie go, ia-

bia

wmieszał

poszedł

J{? p~oste_go w~E~n~wcy roz~azów.
- Cl~~piała JegC' ~mlJJ~•a, dum~ I pr~t
- U_OSC. 0~ ,Pl'Zee1eż dobi'?.wolme ~hmał
. się pod1ąc r.eko11:-;trukc!1 stronn!ctwa,
. powi_ęk~zyt.

Jeg,>

f:lHy,

wzmoc~ic ~na-

cze~1e 1 .wpływ~, a spot~ał su~ n~e z
-obo)ętnosc1ą, _ .t1 · ~. z lt~Kcew~żen~em.
On Jeden dos.k~Dtl.1~ czu 1 ~-R s".I\. siłę i
możnoś~ stwuiz t rna v.1ę„ zosc1, ~tó
ra będzie dec,rd'-'.w~ła ~ wszystkiem.
S_po 1 rzłd, p.o .sw u~ą0.• ch radca~h i
wszyscy Vi.\dai1 rut.: się W?llec_Jego
wła:rne1
osoby tacy marni, mierni,
za , ęci tylko swemi drobnostkowcmi
sprawami. Na t\·\arzt1r ł: ich pospoli. tycJ1, wysza1·załych, ja k przenoszone
, ubrania, me ~posti·zegł zapału, enercrii nawet zaciekawienia tiyłv one w
)ego oczach tępe i bezm:Yś lne. Tylka
na 1ewicy około radcy Szflradzewicłlla
spostrzegł ruch i porozumiftwawcze
szept,v.
Ci tam, rozm;t'ślał, będ~
moimi przeciwnikami, ale tę res:r.t~
urobi ę według moich myśli.
Teraz pożałowat, że przed hrabi~
odsłonił sw~je plany, on mMe zechce z nich korzystać po za jeg<.
plecami. Spo rzat na hrabieg-o, a wi·
dząc jego oboj ę tną i znudzoną minę,
uspokoił się myslą, że taki człowiek
nie znajdzie w sobie dość energii.
(D. o. n•.)
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krament, w po1ęciu staroobrzędow
ców i uznali jedynie, że Tokarevv
zatruł wino, nie ma1ąc zamiaru ode·
brania tycia popowi Romanowowi i skazali podsądnego na 2 i pół roku rot
a~es?.tanckich, z pozbawieniem wszystkie.a praw.

!:URJER LÓDZKI -

27 lutego 1913 r.
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Tow. Rolnicze Piotrkowskie po-

goaz .. 8 po poł., w sali jadatnei ta.
bryki. Poznaóskiego, przy ul. Ogro.
.konutetu obywate.i:Bkiego, na jakich
doweJ nr. 18, odbędzie się miesięcz.
warunu:ach może d0starczyó robot= (0 Jubileusz Domu Ro· D~ zebranie członków związku ogrod.
manowych. Z okazji i:wo-letniego mków.
ników.
P. K. Sliwióski, patron kółP.k jubrłeuszu Domu Romanowych, ma--- (s) Z Tow. wpisów i za.
'>< Rewizje we dworach. - Spółek rolnirzycn, Sucha Dolnn, przAz gistrat m. Łodzi, postanowił w:vasyg- p~móg przy gimnazjum męs.
W uzupełmeniu poprzednich w1ado· Lęcz.ycę, ZRw1ad_omił komitet o by w1t- nowaó z rnsy mieiskiej w dniu 6 k1em. Walne zgromadzenie TowamośoJ, czytamy w .Dzienniku Kijow- teJslt1, te na wsiach u iawnia się brAk marca 7,700 rb. Jla łakocie dla ucz- rzystwa odbędzie si~ dniu 3 marca
skim":
robotników nle tylko w dużych DH1.~ niów miejskich szkół elementarn;vch. r. b., w gmachu gimnazjum lJOlskJe„ W majątku Józefa hr. Potockie- 1ątkacłl, 11.le równiP.t w gospodar- Gubernator wydntek ten zatwierdził. go przy ul. Nowo-Cegielni&ne) nr. 9
g? .Pilawinie" w pobli~u Szepietów- stwach śrPdnich.
Roboty dekoracyjne około gma- o godz. 7 po pot.
.lu zaszedł mezwykły zakte w na~ o.kolicy, znmies:drnłej przez '[>. ehu magistratu na Nowym Rvnku
O ile w oznaczonym czasie nie
szych stosunlrnch wypadek. Oto w ~liw1ńsk1e~w, Jest dużo robotników posu~va ) l\ się w szybtdem teinpie. przybędzie, wymagana przez ustawę
nocy, ta.n~armi w asystencji stra:tnt- pochodz&"Y?h z Lodzi, którzy pra„11: Będzie on ok olony transparentami liczba członków, następne zebranie
ków pollen oraz dwu secin kozaków lf.\ JUt d rugi rok i są z~dowoJeni.
gazowymi z odpowiednimi napisami. J~k_o w dr'!Jgim terminie, odbędzi~
»toczyli należąoy do hr. Potocldea"~
Do j~dnAgo z agentów pryw0ł:- · (f) Ustawa pocztowo-te• się t~got dma o godz. 9 wieczorem i
.domek mysłiwsk1", poczem dokona- ~ych w Lodzi zg10siła się wiel•~ 1 legrafic~na. Ministerium spraw będzie prawomocne bez względu na
no ~ nim 8cisłej rewizii. Zandarmi liczba robotników, bo at. 600, eh.cą - wewnętrzns cil opraco\rnło projekt ilość obecnych.
s~dz1a śJe~cz1, oraz liczni funkcjona~ cych praco·.vać na roll, f\ 300 kanrly- nowej us+'l •vy pocztowo-telegraficznej
Porządek dzienny obejmuje: 1)
r1usze pol1cyJnl zrewidowali skrupu- datów _na Wyjazd za gr~ nicęt-ageflt DOr~ując ~j organizacj~ poczt, tele· srrawozdanie Za rok 1912, 2) WDiOS•
latnie wszystkie pokoje, kuchnię su- ó.w n ie ma posad, więc robotuitj.f grafu i ?'!'l'I iotelegrafu w państwie ro- ki członków i 3) wybór członków zateryny, stajni~ i inne zabudo~ania e1 powrnni qję zwróeic\ <lo Biura po- syjsldem Nowy -projekt odrzuca o- rzą~u ~ il'.,h zastępców, oraz komisji
qworskie.
średuict.w" pracy
(uL Wólczańsll.\ ~tateczn 1 • · nyśl ut\\orzenla spec1alne· rewizy1ne7.
Rewizja trwała przez całą nor, 1 Ni 96).
go mrnict""jum poczt i telegrafów i
• Sprawozdanie kaeowe wykazuje
była, oczywiście, bezowocna. To tet
Kom!td obywate}Rki podaje uo główne kl„:.-ownictwo pozostawia mi- w dochodzie:
po z~ykłych przeprusinach policja ~iadomości, ~e robotn!r.y wyJddM · nistrowi sr; 1 w wewnęt.rzn.rcb.
Saldo z roku 1911, 1,881 rb. IS
opuściła zamek".
Jąey za gran 1cę za paszportami be~ .
W brl'w tyczeniom zarządów ko- kop. Proc. od .kapitału z roku 19ll
•
ft W pas.ie
pogranicznym Woł;r. płatnymi nie przyjruovnni sq do fab- lejowych 111'\wa ustawa zobowiązuje 26 rb. 24 kop. Składki członków ..;
11Ja odbył e1Q szereg .rewizji po dwo- ryk, lecz tylko do robót rolnyc h Je nadal '11l przewożeni!!. bezpłatnie ~oku 1912, 920 rb. H kop. Ofiary
l'a<'h. Oprócz w lasa ... h Józefo br i wogóle traktowani sq 1ako ludzie poczty Y" .l kolejach
prywatnych i Jednorazowe, 656 rb. 90 kop. Ofiary
Potockiego, zrewidowano bez skutk1i podrzędnej wartości; po~a tem wszys rzt1dowyrh. Rozkład ja7.1ly pociągów za pośrednictwem gażet, 118 rb.
domy pp.: Gutowskiego, br. Uwaro- cy kandydaci na wyjazd za graniu~ poczto w.' •1.h musi być normo wany Czysty dochód z bazaru urządzone
w~ .i Leona Ledóchowskiego w Mat- są poddaw;iui ogl~dzinJm w magi- według 7.ymagań poczty.
go w kwietniu 1912 r .• 676 rb. 10
Wle}owcar.h. •
stracie.
.
W .„„~<'ści nowa u~tawa nie rót- kop. Czysty dochód z koncertu Mar.
X Sprawa Gruzinowa. Sąd
Kom:~~~ obywatol.af?ł zwrac1t tJ~ ni si~ z-isłl<łniczo w t'i~zem od do- teau, 1,082 rb. 49 kop. Czysty der
chód ze sprzedaty rabatowej
w
ok~ęgowy we Włodzimierzu Wolyń- do robotn1Icć.v, aby, o ile nie m11.ją tychczaM„«,i.
1k1m, skazał ohorążego Oruzinowa zape.wnio!1 e_j pracy za granicą, zanie. : (f) ~ komis A~ szkolnwoh. grudniut 187 rb. 97 kop. Czysty der
który zastrzelił kapitana Gryniewi~ chah wy1azdu, bo Jest wiellca ilość Wr.7.oraj ..,,~czorem w rrrngistracie od- chód z podwieczorku w kawiarni
c.za, na 7 Jat więzienia.
zapotrzebowań do robót rolnych w był~ się ".Jsiedzenie r:>ł.ączonych ko- .savoy", 108 rb. 60 kop. Razem
misJł 87..blnych polskiej i niemiec- 6,101 rb. 10 kop.
:
X O nowe azkoł~. \V ~elu kraju.
lpftmi~tnienia jubileuszu Domu Roie względu na to, te w mie~cfo kie1 poA\-+;ęcone om~wieniu sprawy
W rozchodzie zaś: opłacono wpłn1anowów rada miejska w Białym zbierają slda<lki osobistości nie ..ii;v- opłat na t'!Acz komis}i i:izkolnych, na- sów za I półrocze 19llj12 r .• l lHS
stoku postanowiła poczynić starania ważnio1lt- f•l'Zez .komitet obywatelski, ,leżnycb (•d iustytuojj handlowych i rb. Opłacono wpisów za II półr~cze
,
1911112 r., 1,593 rb. Opłacono wpisów
u władz o otwarcie "!" Białymstoku ten o~tatfll zwrac11 siQ do obywat-Flli finansowych.
Pod11~ek ten rozdz!~lany jest 0 • za I półrocze 1912118 r., 1,62~ rb.
wytsze1 szkoły techmcznej i gimna- miasta, by w ka?.dym poszczególn.)m
t1iurn m~skiego z ustanowioną normą wypadku f.~dali okaz:rnia odnośnee,o hecnie 1n podstawie r.ormy ustano- Dano zapomogę uczniowi klasy VUI
60 procentową dla żydów. Pod budo- u~oważnieDJ!ł, podpis•rocgo przez ko- wionej p!".c.~z minist.t•r1um, stosownie na kurację w Zakopanem, ioo rb.
Strata na .Przedstawieniach Przybył
Yfę tych zakładów naukowych miasto m1tet obywatelski, ~dyt tylk-0 w ten do bHanm1 danej firmy.
Norma ta opiewa: dla Tow. ak- k?-Potock1ej, 36 rb. 66 kop. Zaka·
~z:_znacza odpowiednie grunta mieJ- sposób zd?ła się umłtnl\6 nadużyć.
~omitet {lbywatefa!n jeszcze l'J\I eyjnych: 1t.) pół proc. (60 kop. od ty- piono 12 skarbonek do ofiar, 16 rb.
prosi o po ~vatną .kontrcię przy kwa- Riqca r!•. od kapitału zakładowągo), 80 kop. Za ogłoszenie sprawozdania
l1fi.kowaniu potrzebujqcych poml•e1 b) jeuD• i:.r.ecia procentu od docho- z roku 1911 w pismach zapłacono Cł
bezrobotnych.
du bru&.to i c) 66 kop. od katdego rb. Materiały piśmienne, ruarki poczPoc~uwamy ei1 ~~ obowłą•l\.'ti robotni Il~
to we, drobne wydatki, 7 rb. fJ k. Druklp
złotyó kilka słów wy1ą~nfenia \1 -.: r "!"'.c.Od ogólnftj sumy wylfczone~o w 14 rb. 60 kop. Koszta inkasa skła-
wie .wya~ygnowania lO<l,000 rb. pr:toz ten 8Ji''"c-l; podatku dla dane) firmy dek, 92 rb. 67 kop. Razem 4„50f> rb.
+ Kara praaowa. Redaktor magistrat m. Lodzi na roboty mioi- odLrł.\cn 11d~ po rb. 8, za katdego 468 kop. Saldo na rok 1918, 696 rb.
dwutygodnika .szewc Warszawskia Bkie. Otóż \iogóle nfo nie wiadom~ uczma .A.~t1tłcąc~go si~ w tlZko1e fa- 2 kop.
. ~omisia rewizyjna sprawdziła
za wydrukowanie wierszyka ś. p. K. .kiedy ta suma zostlluie wyasygne: bryczneJ. Pozostałość stanowi właLaskowskiego .Na prz_ytbie•, skaza- waną, bo w dane) chwili komit6 i ściwy podatek opłacany przez firmę. ks 1 ęgi rachunkowe i dowody w dniu
nie posiada tad nych pewnych i konll~nki I Tow. potyczkowo-oszczQ- 6 lutego 1913 roku. Protokuł komisji
ny został na 100 rb• .kary.
kretnyoh wjadomo~oi odnośnie do teł dnośc1o"·e płacą 2 pror.. od czystego rewi~yjnej będzie odczytany na zesprawy. W katdym ll~lll ratzie k0:. zysku, bftnki zaś centralne, posiada- bramu.
mitet obJ wat.elski wa powatn 6 dane )l\ee oddziały w innych miastach (w
W
roku 1912 powinno było
ł.tt suma ta zostanie wr~ozona do Je' Lodzi t t~ lko: Handlowy i Kupiecki), 'Wpłynąć ze składek, 969 rb. 62 kop.
go rozporządzenia.
s powodu, łt nie ustanawiaj'\ dla cen- Zalega, 49 rb. Wpłyn~ło . zaś, 920 rb.
Do drua wczoraj1Hgo, do kasy trali biJan sow oddzielnych płacą s 62 ko_p.
prenumerałor6w.
komitetu obywatelskiego wpłyu~ło proc. od połowy czystego zysku oNa 1 stycznia 1912 roku było
Na 28-ie z rzędu przedstawienie 60,uoo rb.; z sumy teJ w dniu weao- sii1gniętego z prowadzenia całego członków 187. W roku 1912 przybyło
dla naszych Preuumeratorów, .które ra)l:lZ.Ylll ~:rnano obwol.!owym człon- przedl:liQb1orstwa. Oddziały 'fow. ak· członków 66. W roku 1912 ubyło
odbQdzie siQ w teatrze Popularnym
kom komitetu, w ceiu rozdania micr cy1nych i Tow. ubezpieczeniowe pła· członków 7. Pozostaje członków 196.
dz.t
6,8UO ,rb. 76 kup„ Cl\ podatek według normy roku 1912. W tej liczbie cechów i związków si.
we środę 5 marca · co z bezrul.iotuych
dotychczas wydam\ na ten cel
Dalej nast~ pujl\ wyjątki. Kolej 6 chórów kościelnych, 1 bank i 1 etrybraliśmy zawsze mile słuchane ar- aum~ wynosi 2~ou~ rb. 88 .kop.
fabryczno-łódzką obłotono podatkiem le.ktrownia.
eydzieło w 3 c.z~śclach SL Wyspia6dwupro<?entowym od czystego zysku
Nadmienić nalety, te uwalnfan&
1Jdego p. t.
oo czyDI 4,691 rb.
s~ tył.ko dzieci rodziców naprawdQ
Z Tow. ochron, kobiet.
Gazowni~ miejski\, aczkolwiek b!ednych, których stan majątkow1
W czora1 o godz. 8 wieczorem, w Tow. akcyine, lecz zwolnione od dru- bywa sprawdzany osobiście prze1
,lokalu .Stow .. .wojażerów przy ulicy kowania bilansów publicznych, zali- członków zarządu, przewatnie rzeM1kołaJewsk1e1 Ma, odbyło si~ pierw- czono do rz~du banków i opodatko- m.ie~J~ików, robotników. prywatnycb
W t>Odniosłeru teru arcydziele nie- sze organizacyjne zebranie tyd. Tow. wa.no na 2 proc. od czystego zysku of1c1a1Istów, drobnych urz~dników.
co tworzy 1,083 rb. D 0 wyjątków oraz handlowców.
sapommaoego wioszcza występuje ea· ochrouy kobiet.
W roku sprawozdawczym na oły pęrsonel teatru Popularnego, z pp.
Zebranie zagaił p. S. Hercberg; naloty i rzetnia miejska, której mająlłulesl.awskim i Mielewskim ua czele. ~a przewodniczącego wybrano p Juł: tek zna1duje si~ w Łodzi t Częstocho- płatt} wpisów za trzy półrocza wyd„
.Bilety, za okazaniem kwitu z o- JUsza Rozenthala, na asesorów zaprosił wie. Wobec trudności w yUczenia o- no zapomóg w ogólnej liczbie 192, w
płaconej prenumeraty, nabywać mot- parne: Brodacz, W ołJc, Oinzberg, Ka- brotów rzeźni w Lodzi, przyjęto za tem 168 chrześcianom i 24 tydom.
1ła w admiuistracji pisma naszego.
"' (r) Odczyt. Jutro o godz.
cenełebogen i Mondelsohn, oraz Adolfa podstaw~ te majątek rzetni w Lodzi
Szatnia i programy bezpłatnie.
Wołka, I. Sz. Alperna. S. llerszberga stanowi 81 proc. wartości ogólnej, w 9 wiecz., w sali Stow. pracowników
Czt;stochowie zaś .19 proo. na tej za- handlowych przy ul. Spacerowej .M 21,
i na sekretarza I. Kupermana.
PrzewodnlcZl\CY w dłutszem sadzie wyliczono, te rzefoia opłacała odbędzie się odczyt adw. przysięgł.
dotąd podatek zbyt wysoki i określo- Pawła Rozentala na temat •Wy mia-.
przemów1en1u
wykazał
doniosłość
na, Jej zasady ekonomiczne i normy
przyszłej działalności Tow., które ma no go obecnie na 701 rb.
Równiet zmniejszono podatek prawne". Będzie to piąty odczyt z
na celu zwalczau1e haniebnego procederu, t. zw. handlu tywym towa- [ akc. Tow. Heblera do 664 rb. ponie- cyklu wykładów z d?.iedziny prawa.
rem. NastQpnie p. Wołk odczytał u- wat uprzednio opodatkowano mu
= (r)
klubu rzemieilnl•
komitetu obywatelaklego. staw(2 Tow., którą jednogłośnie przy. zysk ogólny z przedsi~biorstw w Ło- cz~go. P. Teresa Rosenbaum wy„
Jęto.
dzi i PiotrKowie.
głosi w lokalu klubu rzemieślniczego
W czo rai, o godzinie 8 wieczoZ powodu niewielkiej liczby przylV . Tow. potyczlrowo-oszczędno- przy ul. Wólczańskiej nr. 28, szereg
rem, w domu majstrów tkackich, od- byłych wyborów zarządu nio doko- ściowe usunięto z listy płatników, odczytów z literatury powszechnej,
było siQ posiedzenie komitetu oby- nano, lecz powierzono to prezydium. poniewat opłaca ono podatek n& których pierwszy, na temat .o pta.-1
w11telskiego dla niesienia pomocy
Do składu prezydium oprócz wy- rzecz komis1i tydowskiej.
.ku niebieskim" Maeterlincka, wygło
robotni.ko~ pozLawionym pracy, pod tej wymienionych osób wybrano teł
N owa norma podatkowa znacznie szony b~dzie w niedzielę dn. 2 mar·
przewod111ctwem d-ra SkalsJdego.
panie: Ab i Teplickl\, oraz pp. T. A- obniżyła opłaty wielu tirmom, co wy- ca od godz. s i pół wiecz.
W dalszym cił\gU napływają . rona, E. Sołowiejczyka i E~ Humb ur- wo/~· w~ło dyskusje, innym zaś podBilety - w lrnncelarji klubu od
zgloszenia ze strony majątków, za- skiego.
mosła J3. Wypływa to z obliczeń, u- godz. 6 do 9 \\iecz.
ofiarowuiących pracf).
Wszyscy obecni na s~lf, w licz· nwtywcwanych
bilan:mmi danych
Członlrnwie klubu oraz innych
~arzl\d 111aiątku Sułkowice, pocz- bie 60 osób, zapisali eiQ w poczet lirm.
'
Stow. zawodowych, korzystaj!\ z uta Pulte1{, gub. kali~ka, potrzebuje c.zlonków.
Ogółem podatek od 111 firm na stępstw za okazaniem biletu człon·
12 dziewczyn do robót rolnycn na
O godz. 12 w nocy zcb1·anie znm- rok 1913 stanowi 118,069 rb.
kowsk1eg-o.
pr,zec11\g c~asu od d. u marca do d. .kniQto.
=
(s) Ze związku ogrodni•
(s) „Wieczór artystycz•
16 Jrruduia.
ków. W 'ladchodząca niedziele o nJ"• Wczorajszy wieczór artysty oz„

Wiadomości

trzebuje rob~tnik?w do pracy na rollł
prze~o zwrómło się z zapytaniem do

I•k a.

kraiowe.

J.rzeDsłavfenia

Bla naszych

e ele

Z sali obrad.

z

z

__

~

•Y ·w sali ~oncertowaj z udziałem· pp.
l:fownar-Zapolskie}' (z zapałem oklaskiwanej pl'zez słucha.ozów), artystki
.t eatru polskiego p. Reginy Ba.chnerówny (deklamacja) oraz pp. UrszUrsteina, artysty tt'latru polskiego p.
Leślliewskiego i p. Ostor)i-Orochockiego powiódł się w ~upełnośoi zarówno pod· względem estetycznymJnk
t kasowym.
'
Na wyrM.nlenie zasługują, prócz
wyteJ wspomnianej p. Zapolskie.i, pp.
.Urstejn, oraz Leśniewski, który prócr.
szeregu znakomicie wypowiedzi!}.nych
wierszy humorystycznych (Rodocia i
tnnyc.h); nadzwyczaj uuatniB odtwa~
rzał postaeie, gr~ i m; 1nikę kilku l;>Owszechnie znanyoh artystów sceny
warszawskiej, oraz dyrektora teatru
kaliskiego p. Myszkowskiego.
Pubiiciii:ność wogóle nieszcz~dzHa
zasłu~onyoh braw wykonawcom.
Paniom. Zapolskiej i Bachnerównie wr~czono wiązanki kwiatów, paDU zaś Urstejnowi ozdobiony kwieoiem aparat telefoniozny, dostosowany do humorystycznego monologu
.Rozmowa przez telofon•, który jest
Jednym z
najlepszych numerów
repertuaru p. Urstejna.
Publiczoośó opuszczała salę Kon .
~ertową pod miłem
wraż~niem .i
szczerze rozbawiona.
(s) = 2-gi wiec.E6r Słowa
I ple6ni". Wozoraj w szpi~~lu Poz' nańskich, staraniem sAkcji etycznej
iupitala, odbył siQ drugi wieczór
.Słowa i pieśni"f w którym przyjmowali udział: 12- etnia panna Fiszmanówn& (fortepian), dr. Rieder (skrzypce), p. Gablerówna (śpiew), oraz dyrektor teatru „Casino" p. HuttenCzapski. Prócz tego p. St. Bal. pokazywał obrazy niknące.
Akompan.)ował dr. Litmanowicz.
Wszystkich wykonawców słuchaeze darzyli rzęsistymi oklaskami.
Pożądane jest możliwie częste urządzanie tego rodza,j u wieczorów,
gdyt Sl\ one znakomitym czynnikiem
psychicznym, oddziaływującym na
·polepszenie się stanu zdrowia pa~ientów.

Wypadki.

=

(f) Okradzenie robotni•
ka. Wczoraj wieczorem do mieszkania Pawła Tretjakowa robotnika,
przy ulicy Krótkiej M 26, w czasie
nieobemiości właściciela mieszkania i
tony jego dostali się złoczyńcy, zabierając literalnie wszystko tak, te
b.iedni ludzie pozostali tylko w tem
eo mieli na sobie.
. . S.k:~adzione rzeczy .kosztowały
lnlkadz10s1ąt rubli. Prócz tego zło
dzieje zabrali obraz św. Piotra i
Pawła, wartości 50 rub: i paszport
:panieński iony Tretjakowa na imię
Małgor:r,aty Urbaniak, wydany przez
w~jta gminy Piątek, powiatu łęczy
ek1ego.
-= Znaczna kradzie*· Z
podwórza domu 58 pr;t,y ul. Milsza,
niewiadomi złodzieje skradli skrzyni~
przędzy wełniane], wartości 400 rb.
należąca do Icka Wajstusa.
=_,

(o)

Miły

przyjaciel.

W czo:raJ, rano, ze wsi Skotniki, poz furą
siana na ~przedaż, włościanin, Tomasz Pajur.
Na rynku Bałuckim Paiur spotkał
s~ego przyjaciela, niejakiego Kazimierza Wajnsztejna, zamieszkałego
przy ul. Targowej nr. -15, który zaoflarował mu się z pomoGą w sprzfldazy.
. Kiedy naresr.cie Pajur sprzedał
e1ano za 38 rb„ Wajnsztejn wyrwał
mu z ręki pieniądze i uoiekł.
Odszukaniem miłego przyjacielft
zajęła się połieja.
:'\
(o) Kradziej:e. Z mieszkaJllt:I: Fajgi Zingermail, prey µl. Wolborskiej nr. 36, niewiadomi złodŻieje
skradli masiyn~ do szycia, wartości
120 rb. i dwa palta, wartości 50 rb.
. - Z piwnicy Leonarda Biernacki.ego, ~rz1 ul. Łowickiej nr. u, niew1adom1 złodzieje skradli trzy beczki
lllasła i inne rzeczy, ogólnej wartości
około 100 rb.
- (o) Zwłoki aoworodka.
Wczoraj o.koło. godz. 6 rano, stróż
domu nr. 16, przy ulicy Południowej,
zamiatając kurytarze, zauwatył na
schodach _jakie.i zawiniątko, w któ"'.
rym znaleziono zwłoki .kilkudniowe-go noworodka.
Odszukaniem matki zajf)ła iq poli·
~iatu łódzJdego, przyjechał

aja.-

= (p) Z głodu. Tragi~zna kronika wypadłrów ~mdlel}ia z głodu na
ułicaeh naszego miasta powtal'za si~
oodziennie. Nędza i zimno, oi zaciekli prześladowcy biedaków, towarzyszą im stale w nieskończonych w~
drówkaoh za pracą i chleb ein, wysysają niewielkie zasoby sił i wreszcie,
wyczer~any~h osta~ecznie, r~lllC&.Ją na
bruk ulicy, )ako widomy ciowód „na
szyph zasług spoJecznych i fllantropji"'.
Wezoraj . Pogotowie zanotowało
cztery powa.trtiejsze wypadki za~ab
nięć z głOdu.
Na ulicy Sredniej Ni 41 zn„J.., _
~iono w stanie zupełnego wyczerr.!!
nia. sił róbotnic~ bez zaj~cła, St"";,
sławę Maiewskl_\, lat 19.
Odwiebiono
ił\ w stanie cię.~kf m do szpitala 'P oz6

nańskich.

- Na ·ulicy Gube,·nt1torskiej omdlał z głodu Ber Golclman, handlarz,
lat -19.
- Na Plicy Paflskiej M 87, Clmdlał robolriil_
?: bez zaJęcia Józef Dy- czyńsJci, htt 89.
. . :
- Na ul. Ewang1ehck1ej .M l
znalezio_no ..w stanie zupeł.nego wyczerpama sił tkacza pozosta1ąoego bez
zaj~cia, Wilhelma Opitza, lat 42. Odwiezi?no go w stanie, bar~zo ciętldm,
p~raw1e bez pulsu, do szpitala Czerw.
Krzyża.

~~

(p)

Krw~tok. Zamiesz~ała

przy ul. Zachodmej nr. 18, Stamsła
wa Dctbowska, to~a tkacza, lat 86,
dostała
nagle silnego
krwotoku
gardta..
Od.wieziono ją w stanie ciężkim,
do szpitala Czerwonego Krzyża.
= (t•) Ofiara niedozoru.
Przy ul. Hfl'ledykta. nr. 25, spadł ze
schodów pozostawiony bez dozoru
8-letni Da,vid Albersta.dt, syn handlarza.
Chłopiec okaleczył silnie głowę.
Pierwszej pomocy udzielił mu lekarz
Pogotowia.

Zaml•Jscowe.
- (1) Echa kradzie*w na
Jasnej Górze. Dalsze śledztwo
w sprawie kradziety świ~tokradzkiej

Ze Scenvr1' „. estrBdJI
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Stawiona przed sąd, oskar~ona~
winy si~ nieprzyznała, przez
-. świadków jednakte ~ina jej została
Teatr Polski.
dowiedzioni\ i sąd skazał Paskiewiczową .Po pozbawieniu szozególnY:ch ,
Z kanoelarji teatru komunikują praw 1 przywilejów na s .lata ł tJ
nam:
miesi~oy wi~zieni~.
.
- Dziś, premjera głoś.nej sztu.1ri
2) . Nast~pnie rozwataną by,ła spraHenryka'. Rot.~childa. „Na scenie i za wa 18-letniego Franciszka Dąbka,
sćen4" (Rą.mpa), któt"I\ doznaje w pa.~ oskarżonego Q usiłowanie dokonania
rytu olbrzymiego powodzenia.
gwałtu na 17-letniej Józefie Rataj- w piątek po oena.cłt popular- czyk w d. 28 lutego 1912 roku.
nyoh „Losy Europy".
$prawa rozwdaną była prz;y
- w sobotę, o godzinie 3 j pół drzwiach zamkniętyc;h. Sąd, uznał
„Dzwon za.topiony", I) godz. s minut winę D. za niedowiedzioną i uwolnił
).5 „Na soerue i za ~CAną".
•
go od wszelkiej odpowiedzialności.
- vV niedzielfl, o 3 i pół po po·
(b)
łudniu „Losy Europy", o godzinie 8
minut 15 wieozo,rem „Na. scenie i za
scen4". '

Teatr Pop1darny.
Z kancelarji teatru

komuni,kują

nam:

·
Dziś we czwart.ak "Ojczyzna" Sardou \I,' 7 aktach.
Jutro. w_ph\tek „Wesele" Stan.
Wyspiafiskie.go.
W sobot~ p_Q I>Oludniu "'ropiel"
St. Przybyszewskiego, ceny najniż
sze.
Pełne rróby odbywają si~ z arcyzabawM~o wodewilu w 5 aktach
ze śpiewA. mi i tańcami p. t. „Raz się
tylko t.y1e".'
·
Pówyt~r..v" wodewil obiegł wszystkie soeny, r..iesząc si~ olbrzymim powodzeniBnlr a to dzięki zabawnej
treści, zn~lromitej budowie sztuki i
muzyce pełne,j melodyjności.
Równlet artyści pracuj:\ nad zespołem tr-llganji Szekspira „Makbet",
która ulcd.e si~ za kilka dni w odświE2tne1 B7.acie, a przedewszystkiem
ze znakomitym gośoiem ęoeny krakowskiej i warszawskie.\ p. Stanisła
wą Wysocką odtwórczynią ról tragicznych, ma;ąefł w Polsce ogromne
uznanie, ov.ego dowodem Sl\ jej występy pełne tryumfalnych pochwał
prasy i 'publiozności.
_
Na pierwszy s·"ój występ wybrała Lady Makbet w „Makbecie.
---:-~

na Jasnej Górze, prowadzone- dotych- Koncert orkiestry .filharmoczas prźez sędziego śledczego siednicz"ej.
leckiego Sł\dU okręgowego, oddano
obtcnie prokuratorowi piotrkowskie-_
Dziś w sali Koncertowej przy
go sądu okręgowego. Do odpowie- nl. Dzielnej odbędzie siE2 koncert
dzialności pociągnięto kilku mnichów warsz. orkiestry filharmonicznej pod
oraz b. przeóra klasztoru, .ks. Rej- kierunkiem Zdzisława Birnbauma.
mana..
Solista wieczoru znakomity
= ('1) Samobójstwo ucznia. pjanista francuski Alfred Cortot.
z Tomaszowa Rawskiego donoszą nam: Teatr Polski w Warszawie.Dn. 21 b. m. zaszedł tu smutny fakt
usiłowanego samobójstwa ucznia szkoDziś i jutro· „Nowe Ateny" Noły Aleksandryjskiej, Jana Jaworskie- waezyńskiego, w sobotQ „Irydjon"
go, który struł się ,spirytusem dena- Krasińskiego, w niedziel~ i ponieturowanyl!l.
.
,
działek "Nowe Ateny", .które po usuJ~k s1~ okazu1~. ~aworsk1 na pa- __ nięoiu niektórych scen przydługich,
rę d~1 przedtem. spił si~ wespół ~ nau- wychodz~ nader plastycznie i szcze:..
ozyc1_elem czwarteJ klasy, któreJ był rze bawią widzów.
uczniem, za co wydalony został ze
szkoły.
.
Fakt 'ten, tak wziął do serea, że
postanowił pozbawić się życia. Zrozpaczeni rodzice wezwani depeszą przy~
byli z Łodzi do łoża syna, który jest
ich ,j edynem dzieokiem.
d
k
Nadzieja uratowania chłopca jest ·1
Sł! u 0 ręgowego.
bardzo słaba.
O kontrabandfł.

Kronika

sądowa:

z

Przed kratkami sądu okręgowe
go piotrkowskiego na kadencji w Ło
dzi stanął mieszkaniec Pabja.aic 46
letni Izrael Ber Białek, oskartony o
przewotenie przez granicE2 bez opła
(.) Podwieczorek c~kll· cenia ała jedwabiu sztuoznego, któstów. Energiczny komitet docho-. rego znaleziono u niego 33 funty,
dów niestałych Tow. warszawskioh wartości 84. rub. 10 kop., prócz tego
cyklistów w Łodzi, urządza w nie- zaś 2 talje zagranicznych. kart do
dzielę, dnia 9 marca, o. godz. 5 po gry.
poł., w lokalu Tow. zwolennik6w
B. na,j pierw tłumaczył sif) wyro'lwoju fizycznego, podwieczorek krętnie, następnie zaś przyznał się
muzyozny, program którego wypeł do czynu inkryminowanego.
nią: śpiew, muzyka i deldam~cja p.
Sąd skazał Białeka na 810 rub.
Antoniego Bednarczyka, .zakończy 90 kop. kary lub dwa miesiące arezaś wesoła kom.edja Gustawa Mozesztu i próoz tego na zamieszkanie w
ra „Tatuś pozwolił".
przeciągu roku najmniej o sto wiorst
Pod wieozorki 'I'ow. cyklistów oie- od granicy.
(f)
szą się w Łodzi dużem powodzeniem,
do czego w znacznej mierze przyII wydział karny piotrkowskiego
czynia się bardzo intensywna. dzia- sądu okręgowego na Tradencji w Ło
łalność komitetu doohodów niesta- dzi rozważał w dniu wczorajszym
łych '(>Od przewodnictwem p. Andrze- następujące sprawy: 1) 32-letnia Flojewskiego.
rentyna Paskiewicz była oskarżoną o
ło, it w dniu 8 wrześn i a Hill r. dała
lekar~two zamieszkałej w Radogoszczu Annlę Pakulskiej, od. któ re go
nastj\piło
ropne · zapalenie błony
brzusznej. Pakulska w dniu 13 tegoż

Za6awy i rozrywki.
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~ą;ea zmarła.

do

pre/ekt policji. paryskie).

Pan Lepine ustl\pił ie swego urzę
du. Z .krótką przerw{\ był on ;przez .
lat dwadzieścia prefektem pohojł w
Parytu. Posada ta Die jest bynajmniej
synekurą. Pary~ wymaga bardzo wiele od swego „opiek~·. Czyni go
przedewszystkiem odpowiedz~alhym
za swój spokój, i to w wielu wypadkach z większą dtatllwośoil\, nit prezydenta Rzeczypospolitej · za spokój .
kraju. Prefekt policji winien przewidzieć . wszystko i zapobiedz wsz1st- 1
.kiemu, eo· mogłoby stać się choć trochę nieprzyjemnem - nawet niesfornemu zachowaniu si~ Sekwany, która 1
od czasu do czasu zalewa nitej polo- .
tone dzielnice. Gdy na krati.cach miastat na bulwarach La Viletto apasze "
etaezat poczynaj!\ bójki m1E2dzy sobl\, 1
Paryż cz7ni prefekta policji, taksamo
za to odpowiedzialnym, jak gdy 'browningami i notami zagra1aJf\ bezpieczeństwu spokojnych obywateli, lub 1
mniej ostrotnych cudzoziemeów.
.
Dzienniki paryskie nieco tartobliwie potraktowały po$-egnalny inter- .
wiew prefekta policji.

- Mo~ ustt\pić z mego stB.nowiska z czystem sumieniem - oświad- .
czył w nim p. L~pine. Paryż jest obec-

nie stosunko'wo dość spokojny, gdyby mnie jednak potrzebowano, tnam
w mem nowem m.teszkaniu telefon.
Słowa te świadOZll o dute.j pewności siebie. Nie jest ona.jednak nieuprawnioną, albo co najmnie.1 nieżash.1t.oną. P. Lepine nie pozostał niozego
dłużnym swemu rządowi. Zawsze, gdy
tego zaohodziła potrzeba, narażał ewą
osob~ bez wahania, niejednego oberwał. guza w utarczkach z syndykali- ·
stami, Jak pierwszy lepsr.y z p.od wła
dnych mu policjantów, niejedna kula
rewolwerowa przeleciała mu nad uohem. Nawet przecjwnicy przyznać
mu muszą, ~e nigdy swej władzy
urz~dowej nie trakto wał foor~tyc.znie.
Z biura jeszcze nie wys z e dł ani jeden
~rozkaz dzienny" tego rodzaju, w jak.im si~ np. fo.bował prezydent policji '
w Berlinie, Jagow: „lllica wolną ma
być dla ruehu". P. Lepine pojmował ·
to inaozej. Akcja Lepina polegała na
tem, źe umiał ten wielki tłum roz- ,
dzielać na małe odosobnione grupki,
z któremi już łatwiej było mu daó ;
sobie rad~. Taktyką tą sprawił, że ,
nawet grotne rozruchy miały w Pa- .
rytu przebieg· bezkrawy, dopóki Lć
pin e dziertył berło w r~ku.
Berłem tym był dla L~pina parasol Zdobył mu on w Parytu ta.kf\ popularność, _jak „mieszczańskie
mu królowi", Ludwikowi Filipowi.
Nigdy nie widział nikt Lepina w uniformie. Z początku biurokracja fran- 1
cuska brała mu to za złe. Zaraz p o 1
jego nominacji urządzono w Pars żu '
demonstrację przeciw przedstawieniu
.Lohengrina" w Operze. Z parasolem
w r~ku uderzył Lepine na szeregi ma- ,
nifestantów. W Radzie mieskiej Pary- .
ta wywołało to zgorszenie. Nie rozu.: ,
miano jeszcze wtedy, że mo~na utr~y- •
mać spokój i porządek takte w spo- :
sób dobroduszny. W katdym razie ,
Lepine w czasie swego urzędowania ·
ani razu nie uznał za konieczne wy~ ,
stąpić przeciw tłumom z bronią. Humorem, dobrodus z nością, m ałemi us- ~
tępstwami zyskiwał wię c ej niż patro- 1
nami.
W śród pod władnych cieszył sit
bezwzgl~dnym posłuchem; przy iem
był bardzo lubiany. W słllłbie ni•
uznawał rang ani ~tnie. Jak w wypadkach rozruchów uliGZnyoh, wystQpo wał w czarnym, okrągłym kapeluszu, tak znów podczas potarów \Vi,daiano 1 ~ w bluzie stra&aoJdeJ, w

"'

N01' Y IORJBll ŁÓDZKI ezasie powodzi, w łodzi. Charakterystycznem jest, że grly poder.as przerwy w swem urzędowaniu, uczestniczył w pogrzebie Feliksa Faure'a jako człowiek prywatny, a na cmentarzu porządek pochodu się zamieszał
co groziło katastrofą, władze policyjne instyktownie zwrócił;}'.' si~ do niego z prośb~ o zarządzema, które tet
bez wahania wydał.
Na stanowisku swem pozostawał
z krótką przerwą przez lat 20. Przetrzymał czternaście zmian gabinetów.
Potrzebną była do tego już sztuka
dyplomatyczna,

Telegramy.
(Tel. Ag. Pet).
Wykształcenie

ludowe.

PE'fERSHURG, 26 Jutego.-Do
.Rady ministrów złożono do zatwiMdzenia projekt Najwyższego wniosku
dla sejmu Finlandji o wyasygnowanie na wykształcenie ludowe w 1914
roku 11,062,000 marek.
·
Rosja I Austrja.
WIEDEN, 26 lutego.-„Biuro informacyjne" z powodu wiadomości ,
jakoby rząd rosyjski wyraził gotowość odwołania przedsięwziętych na
granicy galicyJsk1ej zarządzeń wojennych i jakoby rząd austrjacki
iwolnił część zapasowych, znajdują
cych si~ pod sztandarami w Galicji,
- pisze: .MoMiwość podobnych za?Zf\dzeń nie jest wyxluczoną, lecz
porozumienia jeszcze niema. Dlatego
tet nie można powiedzieć, czy poro•
zumienie przyjdzie do skutku i kiedy
mianowicie.

Ofiary lotnictwa.
MILHUZA na Renie, 26 lutego.
Podczas próbnego wzlotu na nowym
.samolocie wojskowym, spadł wraz
z samolotem i zabił się podoficer
bataljonu telegraficznego.
WIEDEN, 26 lUtego. Z Poli do. noszą, że kapitan floty liniowe.i .Kło
bukar podczas próbnego wzlotu na
samolocie wodnym przewrócił się i
ctl~żko się potłukł.

Straszny wybuch.
GAJANT, (Francja), 26 lutego.
Podczas rozsadza ni a skały, wskutek
.niepomyślnego założenia miny, nastą pił przedwczesny wybuch. Formalny deszcz kamienny zasypał obecnych. Mnóstwo rannych. Dotychczas wydobyto z pod gruzów 24
trupy.

Rewolucja w Meksyku.

wypadek

21 lutego ttia

wojny, dowody te dają
Rosja nie opuści Fran-

Podróż cesarska.
ku. W mieście podobno środków I
BERLIN, 27 lutego (wł.).-Cesarz ży:wności jest poddostatkiem. Szukri··
Wilhelm uda się \v marcu z wizytl\ pasza broni twierdzy po bohatersku.
CJI. Ares
. ztowanie szpiega.
do Petersburga, a to z powodu - Telegramy południowe.
.KRAK O W, (wł.), 26 lutego. Z soo-letniego jubileuszu domu RomaSkutari.
Nowego Zagórza donoszą, te aresztoLONDYN, 27 lutego. (wł.) - Pół·
. wano tam osobnika, przebranego za nowych.
GwaHy
sufra:ł~stek.
urzędowo
donoszą, te król Mikoła p<l
księdza który zdejmował tamtejR7.e
. '
.
~ONDYN, 27 lute.go (wł:)·-~ raz ostatni wystosowuje apel do fZl\fortyfikacje pomi~dzy Przemyślem a Pont1pol donoszą, ~e sufrażystki ui:11- du rosyjskiego, aby wyjednał przy.
Łukowem. Znaleziono przy nim apA.- łowały dokonać tam nowego -gwałtu. łączenie Skutari do Czarnogórza.
rat fotograficzny i różne dowody
Chc~ały one poprzecin~ć dru·t y tel?""
WIEDEN, 27 lutego. (wł.}-Wed
kompromltuiące.
graticzne,
lecz
udało
się
przeszkodzić
ług
doniesień z Białogrodu, Rosja na
Pogotowie Rumunji.
temu.
•
•
dzisiejszej konferencji ambasadorów
LONDYN 26 lutego, (wł). :Były
Zacho.•an1e ró•nowag1.
w Londynie, zgodzi si~ na oddanie
poseł rumuński Czalargi zamieszcza
PARYZ, 27-go lutego, (wł.) - Skutari Albanji w myśl żądania
w pewnej {?'\Zecie dłuższy artykuł, w
W c~oraj .wieczorem był! .mini- Austrji.
'
którym dowodzi słuszności tądllń ster WOJDY Millerand . wygłosił mow~
Serbji oddane będą okręgi na
Rumunji i twierdzi, że Rumunja ,iMt o zbrojeniach francuski.~h. i oświ~~- zachód l peku, Djakowy i Dibry, oraz
przygotowana na WSZt\lki wypadek i ezył, te według naJwrnrogodn 1e.J- teren na zachód od rzeki Wardar.
może każdej eh wili 400 tysi~czną &J."- szych
wiadomości
N i e m c Y po linji ku Salonikom. Ponadto otrzymj~ wystawić•
przygotowują nowe gw~łtowne zbro- ma Serhja przystęp neutralny do
. .
.
morza. Adrjatyckiego. Pasicz udaJ'Telegramy południowe. jenia.Jeteb. zbrO)enta
te staną SJ~ fok- ·
· b
d w· dn1"a
.
h . .
się me awem
o ie
•
tern,
to
m1stąp1
zac
w1ame
równovvft•
•
d •
Olbrzymia defraudacja.
gi sił wojennych niet;rlko pomięd?ly
Wi„ici z A rJanopo 1a.
BERLIN, 27 lutego, (wł.) Dyrek- F r a n j ą
i N i e m c a m i
SOFJA, 27 lutego, (wł.) - We0
tor banku przemysłowo ziemskiego, lecz równiet
sił trójporozum.ie~ dług ostatnich wiadomości, nadeszły
Lindner, zdefraudował za pomocą:fta-ł
nia i trójprzymierza. Francja musi z Adrjanopola, panuje. tam z~p~łne
szywych bilansów 800,000 marek i
wobec tego czynić to, co uzna za ko- wyczerpanie sił. ~~łmer~e, wz1ęm d6
zbiegł. Jut w grudniu z. r. wykrynieczne.
niewoli przedstawiaJl\ widok godn1
to brak 170,000 marek w papiera<'h
ubolewania..
wartościowych. Dalsze badania wyJuż to samo-, te turcy od dwuch
kazały, te sprzeniewierzt'nia sięgają
tygodni zaprzestali wycieczek, ś~ia~c
cyfr o wiele wyższych. lee.z pomimo
czy, że twierdza goni ostatkami sił.
to Lindnera nie aresztowano, at obecnie ulotnił się i jest już prawdopodobnie w Ameryce. Pozostawił on
Telegramy z nocy.
żonę i dzieci w stras~nej n~dzy.
Pod Adrianopolem.

pewność, te

o

Wojna.

O zbrojenia niemieckie.

27 lutego. Z kół
urzędowych donoszą, że koszta zbrojeń niemieckich po ponownem zwięk
szeniu, wynosić będą 200 do do 220
miljonów marek, niezależnie od kosztów powiększenia floty napowietrznej, które rząd zamierza przedłożyć
oddzielnie. Pierwotnie nowe zbrojenia niemieckie miały kosztować 100,
następnie 150, a obecnie dochodzą
do wyżej wymienionej sumy 220
miljonów marek rocznie. Wraz z powiększeniem floty napowietrznej, wynosić będą 320 do 350 miljonów marek rocznie. Powiększenie wywołane
zostało p rzygotowaniami Francji.
BERLIN,

(wł.),

Strajk generalny w

PARYZ, 26 lutego, (wl.) Dzisiejszy „Matin" otrzymał depeszę z Adr,janopola, według której od 3 lutego bułgarzy wykonywują ataki bezustannie na Adrjanopol lecz bez skut-

Władze poczyniły

również

udziela lekcji
poJ.
skiej, historji polskiej i powszech·
n ie ..:__.. w domach prywatnych.
' Oferty w redakcji Nowego Kurjera Łódzkiego sub•• Literat•
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saaayconym na)pochlt'br>lej•zc m i opiniami w spec)alne)
pra • le l<"karskie).
KAVANOSE 0 -ra JlfUNET'l niszczy m lkrolty neqc.ld,
pows trzymuj e wyciek, kłu:ie, b ole I a&ybko uauwa
„,,pa 1tme c ew~ .! mocz.o'ft:eJ.
POLEC.\N Y JE5T PRZEZ LEKARZJ.
• spnedat w ~p tallach 1 składach aptec111rcll.
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Dl

rozległe

przygotowania zapobiegawcze i wezwały ludność, aby zaopatrzyła si~
na kilka dni w tywność. W kilku
Te!egramy z nocy.
szpitalach powiększono liczbę łóżek,
ponieważ dojdzie
prawdopodobnie
Zaostrzenie sytuacji.
BERLIN, 26 lutego (wł.).-Wbrew no demonstracji, na które policja nie
wiadomościom wiedeńskim, że sytua- pozwoli.
cja się uspokaja, zapewnia półurzę Sojusz rosyjsko • francuski.
dowy „Loc. Anz.", że wszelkie
PARYZ, (wł.), 27 lutego. Prasa
wiadomości o widokach po• tutejsza omawia w d. c. list odręcz
rozumienia europejskiego i ny cesarza rosyjskiego do PoincareJ"Ozpuszczeniu rezerwistów go i zaimuje si~ sojuszem rosyjskoaustrjackich są przedwcże• francuskim. Dzienniki stwierdzają, iż
wnę.
będzie to miało olbrzymie znnczenie,
że armja rosyjsko francuska na stoDymisja ambasadora.
BERLIN, 26 lutego. (wł.}-Wed pie pokojowej będzie liczyła 2,500,000
lug wiadomości, otrzymanych tutaj, ·żołnierzy.
Drogocenne obrazy.
Ambasador austrjacki w Petersburgu
RZYM, ( wł.), 27 lutego. Przy
podał się do dymisji, dotychczas dyodnawianiu kościoła Mikołaja V, znamisji tej nie przyjęto.
leziono obrazy; wielkiej wartości. AuPrzyjaźń Francji i Rosji.
PARYŻ, 26 lutego, (wł.) - Dzi- torami tych obrazów są Michał Anioł
•ieisze dzienniki piSZI\ z entuziaz- i Rafael.
Podróż.
jazmem o dowodach przyjatni, złożo
HAAGA,
27
lutego, (wł.) Królonvch Francji przez Ro s ję. Gazeta
wa
holenderska
przyjechała do Ham.Figaro" pisze, że w obe cnej .sytua-łji i takiej chwili, kied;r FraucJa mu- burga, gdzie zabawi do ~wietnia u
si skupić wszystkie siły swoje na ksi~żui czki Jul Jany.

„&1..ow. Kur.

Literat
historii, literatury

„Cl

MEKSYK, 26 lutego. Według orzech.
~rzymanych przez Ag. Reutera wiaBUDAPESZT,
27 lutego. (wł.) domości, m ał o jest nadziei na szy bO
d
było
s
i
ę
tu
zebranie
m ę Mw zaufakie przywrócenie spok oju w kraju.
W północnym Meksyku wzmaga s~ ę nia par tj i socjalistycznfch, w celu
działalność powstańców, na połudnm ostatt>cznego omówienia organizacji
stronnicy gen. Zapaty spalili i obra- strajku powszechnego, jaki ma si~
oowali kil kan aście osad, oraz dokorozpocząć w poniedziałek w całych
nali napadu na pociąg wojskowy.
Węgrzech. Strajk prowadzony będzie,
jak wiadomo, o reformę wyborczą.

Telegr. własne.
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G E NE R A L

.Leon Endel„an i 111.ła•
d~sław Welt, Warszawa.

'16 \-owe oac1ędnoM Pnt-

Prze jaz· 5. fni,<'rt na Łóclz
Z~ierz, Tomaszów, PabJanice i Kałis;z: ł.6di:, Pa
aa Me„e· as. t.el-20-76

du. Absolutote ntecJ1uł• oa
mnlł~nteola do 4000 ~„
•n~ ~wttee'l ·a.

Wystrzegał slfł nałladownlctw. Na kiddeJ lampce zna)duJe się napis

DZIECKO
•:a

Jak r6wnleli l••PJ naftowe•iaPo•e In•
„eh ·~•tem6w, r6żnego rodzaju latarnie I latarki I wazelkle
prs1bor1 I urqdaenla oawletle6 na;tanlej, bo • pioPWaa•J ••kl
POLICA OŁOWNT SKŁAD:
LlwpJ P•WJ. . .

H

•
,
''
Pro mIen

Jnż.

Zygmunt Xorycki
Warszawa, trębacka Z, łeL 13-65.

ZARZĄD
kawiarni hotelu

fabrykantów•

Precz z chlorkleml

Pcdądana nowoła
w Łodzi poleca na,Jncnną

Pab,,.ka m1dła i praetworów chemicznych

I?EORQOQl-.C•

prC111"'ek do pranagrodllony oet.aUllo
nia pod nazwą ' '
I.\ 9
I.\ r./ t medalem srebm71D na
Wystawie Rzemieślniczo-Przem11łowej w Łodzi. ,,PePborolH 1&11\tpuje w zupełności chlorek ł 8<ldę :w praniu, ol!!zczędza ozu, pracę l m1dło. „Perborol 11 nadaje bieliżnje Anle1ną białość, dezynt~kuje J'l
i oszczędza tkaninę.

SAVOYll
11

zawiadamia, t.e w dniu 10 lutego :r. b.

I

I

bezpłatnie.

Cenniki na qdanle

UWADZE
•

Cz~ść lokalu na Śkład towaru lub wzorów w centralnej,
hurtownej części Moskwy, naprzeciwko Wierchnich Torg.
Riadow, mog~ odstąpić na prowadzenie handlu hurtowego.
Na ~ądanie mogę osobiście przyjąć udział w sprzedaty to- 1
waru. Z powatnemi propozycjami prosz~ ei~ zwracać listow- 1
nie: Moskwa, Podwieski, ul. Dołgorukowskaja M 81, wła
ściciel domu.
.
?672-1-1

~,

„

0rlglnal Wolfram•

11

·kupców

mote zapalił I gasił lampfł naftowo-tarową
11REFORM" bez pompowania powietrza o sile 1 1000
łwlec. Zldyde natą tylko
funta na go•
dzlnę.

li E;

„nedl!!tawtc1eletwo 1 s~ład:

'3-100

Żądać

L. Sdlrllter Pal\ska Nr. 54.:
we wszystkich mydlarniach i składach aptecznych•

otworzył własny dział

Kosztowne k•iątta za darmol
Pod wskall&nym ml w zamkniętej koperole a~
sem wysyłam każdemu bezpłatnie (Proszę ale
przysyłać pieniędzy lub marek) samouk h-,pno-

e= wyrobów cukierniczych

ązmu, chiromancji, fi•Jonomikl, frenologji1 grafologjl I -trologjl a ryeuakamł
w tekśot„ Z kllllśk1 te.J dowie lię katd7 duło
dziwnych nowych 1 watnych rseczy o własnej osobie, o swych blilkleb, prz7jaetołaoh 1 znajomych.
Z ła\wością motna uetallć charakter, przeszłość, terain. I przyazło•ć.
Adr. P•J•

ola•t, tort.Sw, lłau1nlruchen6w, oukr6w I t. p. Dział ten prowadzony 1est pod kierunkiem wybitnych speojalistów, tak t.e ze.dowala najwyl>redniejsze gusta..
Cukiernia dostarcza wszelkiego rodzaju ciast, tortów, cukrów,
lodów, baumkuchenów i t. d. na wesela, zabawy i zebrania po
oeJ1ach umiarkowanych.
Zamówienia przyjmoJe sfQ telefonicznie.
TelefJDY J'ti 12-72, 12-74 i 80-73.

cho•frenolog Ch. Sąller-Sallolaik. W•rszawa, Pl,kna 28.
rl20-0-1

Lecznica WiijzewsKa c:roh
~j:r~:.::=E
ohor:rch.

„

Gl6wna 51 1 róg Widzewskiej.

Rzeżqczl(a
(Tryper)
letell Pan leczył Błf2 l»etslcutecsnie zastrzykhranlamł
1,,.gaolami, przntekanlem
i tp. teteli próbował Pan
naprótno rótnych łrodków
, wewnętrznycll I npełnfe
••lłtplł !ut o molllwoścl "'7leczenta etę 1 teł nporczpej
choroby, natenczaa poł~ea
my Panu ;...4p1ułld K11b„
nol kt Jre :1119lcały juł IO•
ble bar11zo wtellrle unaute.
Na.Jbardzłel santed~ane i
zastarzałe, faicotei na.jctęł
eae formy rzetl\cald Ctrnra)

komlłkaeJe ł nae\ępstwa, leez~ ehł rad7kaln1e za pomoclł kapsułek K.u-

oru Je!

benol, zarówno u męies;ru
iak t kobiet. Kapl!IUlkt Ku•
benol, uteo11ł Pana oteaawodnłe, bez 1nsględu na to,
1ak dłu~ choroba fUi trwa,
o ozem śwladci~ odezwy le
karzy-specjalistów oraz nae11a włelotnfa prak:tykL Ce.
na 1 pudełka Rb. 2.26. Wy8'1łka za zaliczeniem. Skład
główny St. Petenibur~ Slcla~
Medyezno-l"armaceutyczne!?O Tow. Artyleryjska 1ł !
Oddz1ał 1ł 043. Sprzedat wa
Yl!!Zystlctch aptekach l slda.-daclt apteeJSnyeb.
Ostrzeżenie. Wobeowlel-

Cborob7 d1lecl l wewnęLrzne D„ lterachneP od 101 pół
do 12 1 pół rano i od & I pół do 7 I pól.
Choroby wewnętrzne l dzieci Dr. Friod od 11 1 pół do
12 ł pół rano rano, ł od 6 do 8 pp.
~ja Dr. Ka~dman od 11 do 12 l pół rano.
Chorooy kobiece l akuezerja Dr. Sqlkret od 1-Z pp:
Choroby weneeyczne l llk:órne Dr. Langbar d od 1 i pół
do a pp.
Choroby oczu DP. Goldste.l n•PolJall: od ł do 8 pp.
eodziennie, a w poniedziałki, środ7 lpłitłld od 11-12

rano.

Analls7 krwi, -)ł'7dztelłn ł moezu. - SICleplelde oą7. Badanie mamek.
1 ·

~ .;ftorada 50 kop. 4911

Nlolejss;rm sawiadamłam Sz Publlcsnośó, li o'worzyłem

Restaurację a la BAR.
Ul. Zaw•łlllk• ł.
ło polecam 'WJ'bornlł kuchnię pod arzl\f]em manep
kuobmiłtrza p. B. Kow&ll!!1Qego.-W7bomeobład7zł-eh da4po łO kop.
W

Sni&llania l kolacje a'la carte po nader nuldcb. cenach. Buret obftole
saopatrzonr we wuelkle t.runki 1 wina, zakl\Ski gor~ i zimne. A la
Bar prąJmuJe Jl&lllówleala do domów a eaem aię polecam Sa. bupllcanoścL

z

&.

1~~-z

Crłln•
lł•yca

Weaołowsl(l.

81naoa I• w pro4•tt o

11.·

i•cyn upacllu, ai~1ut-oy się
llO oielikataiO'llia 11t6ry, Ui:y .

wany r.amlast gold~crAme. Puder $ 1

mon (La pe>11d1c S·inon : 1 Mydło Creme

Simon (La

~„Yon

i. la C1eme Simon)
o tymte upaob.u c• I C re1n: Slmao,
uzupeh1iaj, ckialanlo ·•&ol.

na1111wyczajne1

lwa te~o preparatu. wsku·
tek er.e~o 1'.aopatrujem1 obeenle cdde nasze pudełko
powyiei umlel!!zczont\ mark tabr1czn11r~O

L. P. TRUZZl

W czwartek, dn. 27 lutego 1918 r.

8adzw:rczajne ppzedatawienie w 8-eh ozęśoiach !
udziałem całej trupy.
a-gi wys~p najwi12kszego ·współczesnego komika-satyryka.
znanego ze swych występów

V/łodzimierza

Leonidowicza Durowa

se nolm merz;rli.eem J>S7ch1cano-antropomorncan1ch zwleralłt (.600 awi...,.
nil\ ró~nego rodJsaju).
Wiei• 11owo,cl.
Anona1 W nieddelę 2 marca 2 przedatawtenła· pocqtek dalea.nego o godz. a-eiej po południu, wteczorowego o g;;dz. 8 i pół wte~r.
Szczegół7 w aftszach. Passe-p&ńout 1 kontramarki podo.zu ,,,_
łępów Durowa nieważne.

Synlyk tymczasowy masy

upaBłości

. J6zefa LAUFERA
z mooy art. 512 kod. Handl. zawiadamia wszystkich wierzt„
oleli tej!tb masy, te Piotrkowski Sl\d Okr~gowy wyrokiem.
z dnia H:l27 Lutego 1918 r. wyznaczył termin ostateozn7
ezteromlesięczny dla sprawdzenia pretensji do masy; łe
sprawdzanie odbywać si ę będzie '!{ obecności Sf)dziego Ko->
misarza i syndyka w kancelarji I wydz. Cyw. Plotrk. Bildu
Okręgowego. Wierzyciele, którzy w powytszym termillle
wierzytelności nie sprawdzą, podlega11\ skutkom vr art ~1.łr. 1
618 Kod. Handl. przewidzianym.

· ut1e w

Lllłi'•

„.„a ...

110~1

Syndyk Tymonaowy.
Adwok. prqa. Rudolf PLA•D
Cegle!n!ette sa.

słui:,cy

wslętoścl 1jawlł7 się od nie
jakiego cuau naśladownie-

1

„„„.••••

GremeSimon

slcutecznośel 1--eznlezeJ
kapeuł11lc ICullenol 1led7czno Fiu·maceutyezne~o Tow.

lcb.

Stolecz~y

k\ónJ

kl•I

oraz

CYiRK

Mark.1
tetw •er r.onn

J SI.mon oo 59 Foubouro
•

Saint-M„rtin, Paris

Sprr:edot detalia.wa • fryr.j«ćw, • nerlumerJach
I aptel:ach.
r28T~-5 - 2

Probitas,

ł:.ADRE

MIESZKA•IA

2, 8. ł pokojl z kuchntamt, skte P1
do wynajęcia od zaraz lub od 1-g~
Kwietnia. .Mieszkania ze \ll'SZełkte~
Przejazd &.
wygodami~ wannami, el1ktr7ez.oea
biuro nauczy"ielskie S. Le- oświetleniem . W tym~• domu znajwinsonowej poleca cudzozie.m: du je się oddZ1ał pocztowy. RzgQwska
~ki, nauczycielki, nauczyą1ell 1 - Rynek Ga.Jera, Wladomośó u SG- l
od 12-ej po pot.; \ami:e ob- '
wychowawczynie, bony, gb~ spodu·.1aphmłca
z 5 pokoi 1 elek:"'ycz.
spodynie, pie lęgniarki wsr.el- szerna
nem oświetleniem odpowiednia dla
1\i eh nar otlowoi;d.
r5 29-4 pie.karni.
- r3łg~S&
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eeee

-

27

ee ee

-e

Od

dziś

do

lutego 1913 r.

-

Piątku 28

---

ee

Lutego

eee

włącznie

międzw

e
e
tl
e

lnnaml.

ZA OJCZ
Wstl'ząsający

W

głównej

dramat w

roli

wszechświatowa sława.

wojną

a) Pzed

-e

s c

aktach.

3

9

b) planw sekretne c) pod grailem kul.
v d e n l e m W spaniał.a parodj.a. komiczna w
P r e n s P r e z Jl
wykonanm ulubienca Prensa.

Pocuslunek
Orkiestra koncertowa

fi
fi

e

CeNSadaprrzoga
· ra-;;:amat z czasów Napoleona w wyk. . najl. artystów Holenderskich.

„Sextet11•

Orkiestra koncertowa

li

„Sextet'•.

e
Dr. Leyberg
Wen~ryczne,

fliciowe

1

skór; c ć-

10-1, 6-8. Niedzide i św!ęta
od 8-1.
Dla Pań-5, poczekalnia od
dzielna.

Kr6tka 5 1 tel. 26-50

PiGtrkow•k• .Ni 1441 r6g Ewangelickiej
Telefon 19--łl.

prom1eniam1 Rón1genaJ, Swiaskóry i wło·ów) i Laboratoqum
lekarsko-kosmetyczne. Bdda 11e k.rw1 na Syf11ii i leczenie Sa1varsancm (Ehrlich-Hala 606.) Gc.1binet elektrolerapeuty<.:zny (1\\asaż w.bracyjny 1 pne11matycz11y
pod~ug prof. Zabludowsk1ego niemoc płciowu).
Gouziny pn:yjęc1a: 8-2 rano i &-9 pp. Dla pań

JULJI MACHER.

, =!~~;~:~! \. P~:k~~o~i~

'

Dr. 3(elman

Oczyszczają

Szymon Wolman

Zawsze

Pigułki

Or. franci~zet ~~zioti1ew:cz
(senior)
.mieszka obecnie na ul. Prze•
jazd 8 1 tront, l pi~tr. Tel.17-14
uo

przyjęć

od 9 i
1 od 6-8 wie.cz

UOllziDJ

pół

do 11 ra-

D-r. Eugenja

Xerer-g!rszuni
Choroby Kob.ece.
Piotrkowska Jci 121 Tele1. 13-07
pn7jmllte od 3 do () po p W 01cdz1elc
od god11ny 9 do

U

rano

Dr. rr.ed. Z. Gale
choroby skórne

ul.

wener.

1

a

~tan i~ w·UWIK~ij ~

Wschodnia., 63 (róg Cegielnianej). T~
leton 810. Choroby węwnętrzn.e. Przy)~
muie od 8-meJ oo 9-tej rano 1 od b-eJ
do 7-meJ pp.

Konstantynowska 11.
Syphilis, skórne, weneryczne,
• choroby dróg moczowych.
Przy1muje od 8-1 rano i od 6-8
wiecz . .Ula pań od 4'-ó po południu

POLUDNIOWA .Nil 2.
'l'eleton 13-l'>9
Choroby gkorne, włosów, (kosmetyk.a
lekars1ta) weneryczne, moc.zopłciio~o
l niemocy płciowe). Leczeme syph1 Uau l:lalvarsanem .ll:rllch·łiata tlO() i
lłl4." wśródżylnie.

ikolajewska N! 18

Leczeme e1e1u.rycznośclą i masaTeletonu Je 2060.
żem wibracyinym
Gorlz pny1ęc ,.)d 9 do U 1 o.i -4 1 ptl Przy1mu1e: chorych od 8-1 rano I od
do 7 i µN w~ w Niedziele 1 w1cla ud ~Il po pot pame od ó-6 po pot.
g do , ~ r 01
r 11() u
Dla pań oaobna p~czekalnia.

~f, ffie~.

w. [ijJll~ - Dokt6r .

B Oonchtn

ui. Piotrkowska ·M 11.
Chorol..y ·serca• płu~
przyjmuje od 10--11 po poł. od ~

Telefonu nr. 21-19.

·c horób oczu

·nr. s. Sznitkind
ut. Sreonia 11r.

choroby sk.órne,

weneryczne,

moczopłc1owe,

le.kars.ln\.
'Przy1muje pd 8 112 do 2, ,od 4-ej
do 9, ·damy od 4 do 6.
włosów

i

69. Fioh Kowska 69.
kami.
Godz1n1 przyJęć w ambulatorJum od 10- 12 i oo ł-7 po poł

kosmetykę

- Wvdawca: ...

„.

\01.• '"•

•

Dr. Lewkowicz
Przy sypbilisie stosowanie prep.• 606"
.9u•

Leczenie etekt.rycznością i ma
satem wibracy1nym.

KC:u.s ... a.~ty .. o.-s«a 12
o ... o .„ t ... atru ~eli „a.
od 9- l t od

:.ae

„HENRYK„

do nabycia we wszystkich aptekt<ch i w PARYŻU.

ul Zielona U, l-pięt..-Od ~ej do
9-eJ wieczór.
972-lb

Fg. Sr. Denia 147.

ł'>:....s.

pań

dla

mo~na

dostać

od b--6

Dr m'.1 d• Karo I ole ar

okolo l.uoo przepisów na 1eotze11ia _na·
po1e, p1eozywo. kompoty lł'..iurn111y
chorobJ dzieci.
kontllury pierogi i t. p. przeszło 300
nawrot 1.
r434---0-l stronic \\'yrażnei;o druku Cena z przesyłką za zaliczeuiem <! r 60 k. WtiKAlOWKJ )aK 11alezy prawidłowo prowadzić gospouarstwo dornowe i przy40 dni
gotowywać
ekonomicznie smaczne
mBEZP&.AT~IEm
i pożywne obiady z otnaśnieniaml 1ak
Jeżeti
się nie nauczycie w ciągu
należy kra1ać mięso i z1tobić stoły
40 dni swobo1tnie mówić, czytać i dama, około lUO str z rysunkami.
i pisii.ć po niemiecku, trancusku,
Cena z przeayl11:ą z11. zaliczeniem 1 r.
angle1sku i łacinie przy pomocy 20 k Uby,1wie 1>.sią.-:Ki razem 3 r. P,ó k
na.slllycll samvuczl!:ów, ułożonych (można markami). f, zamówienia.
pod.ług na;uo.wezoJ metody lWszynależy się zwracać tylko •H> J . K
stk:1e lllne reielama)
PE'l'h.R::iA, 8-PeterslJur~ Pet btor1
Z.H•· oa 1.
i
dz ·!..
Bolszo1 pr. N 06. 2730--0
Cena samouczka w jednym Języku
~-z przesyltrą za zaliczeniem pocztowem rb. 1 kop. 10, 2-cll rb. l KOp.
!Wł
Ili
go 3-ch rb. <! kop. 80, ł-ch rb. 3
• lk
k · I p l"k i"'
kdp 6ó. ~amowienia przyimuje jewie a o ·azja
o z l ·w LtOWadyny ua całą R.osję skład l:::it. Pe- nej fabryce piękne materjały
tersburg. Peterb st.orona, Bols1oj
na. suknie i bluzki bajecznie
prosp .. 6ó-o5b J K. PKT.1rns.
tanio. Piotrkowska .ni'! 128
J
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1021-~

m. 13.

·-""f

o:l ;

.....

dania z powodu zmiany interesu.
Ogrodowa 20.
~
_
1101-,,!
oszukuie się lokaja z dobreml
świadectwami
Alikolajewska ł

P

tylko Piotr• m ó
ró67-l
kowska 128 m. 13. Ubratrzebny~uczci Wj chłopiec dÓ
kantoru. \\ iadomość w admtoł•
nie motna nosić 5 lat, łok. od
40 kop. plusz 75. Tamże go- strac11 „nowego Kuriera Łódzkiego•
towe spodnie.
r1022-a od 6-ei t.10 b·ej wieczorem.

~ niedziele od ~do a
210~ l-e KUl!na"n~ KU~~~ zanGrnJ.
~©1@U~~~~~ CAŁKOWITY KURS WYKŁADOW
u d p l .sTuŁ POS'l'f' '{ I Obl.CZ.11UNY"

QI

f

KOWENA

Poważne, stare dzieła okultystyczne (hypI1otyzm, magne
tyzm, magia i t. p.) kupię.

eą

Chorob9 sl{órne, weneOstrzegamy wszystkich !e
r9czne i niemoc płciową. prawdziwą „Skór~-angielską",

a

Telefon 28-39.
Lecznica ze stałe1111i ł6ż•

1.

Specjalność:

(;'.

.
D

prosperująca,

e

specjalista

B

iwiarnia - z urządzeniem rzeźolO:
P
kism dobrze
naprze..
ciw tabryki
do sprze-

~.:....----------I~ 0
I
I
I 0

•

tury salonowe l:>!'l. Kupuję zam1en1am
Magazyn w święta i niedziele otwarty od 1-ó-ej p.p. 986-10
uchalter z wyższem wykształ-:
ceniem handlowem ze zna1omością jęąków miejscowych, poszukuje
posaoy. Wymagania stcromne. Laska-we otarty składać w acJministracjl
nN. Kuriera ŁóllZKlego" Z.achodni&
37, pod „Buchalter•korespon•
dent".
1U7ó-O
o wynaj'ęeia piekarma ze sktePeiiL.
Mikołajewska M 64. Wiadomoś6
na mie1scu.
·
1096-8
om drewniany o 6-ciu mie&zk&•
niach z placem i ogrodzeniem do
sprzedania. n. 'frelenberga N! 64.
1102-S
upię konia, wóz i bryczkt
używane, ale w dobrym stanie
i dobrej roboty. Adres zostawló w redakc1i dla „A. K. ", Zachodnia 37.
1076-20

wynajmuję.

Poznańskiego,

I

Dr. L. l,ry ~ >uL~ki

·

spertyzy.

i

Dr.1. Klaczkin

li
•
'fi
dużym
Wł'adysł'awa Romiazowskiego
Łódź Piotrkowska 117 l•piętro
(firma chrześciJańska). Otomany dT•
wanowe od 3ó rubli, bieliźniarki 22,
szaty do ubrania ilf>, łóil!a 18. garni-

K

krew I regu-

przynoszą ulgę.

Meble • aJtanieJ uż••
A IAVwyborze
wane i nowe poleca
magazyn
meblt

D

lują czynności kiszek.

'el.

po-

nauczają

(Dr. CAUVIN)

weneryczne
ll\llikołaj;ate"1s :.:a 4 tel. 16-00
syfihs1e preparat
powrócił.
606). Kosmdyka lekarska (usu•
Choroby uszu, nosa., i gardła.
wanie szpecących włvsów, .plam
PiołrJCowska lłS.
zg.l)O
etc.)
Porady w zakres lecznictwa wchoPrzyjmuje od 12-2, 5-8. Nie...
dzące, szczl.' ,rnJd diagnostyczne ek•
Doktór

::~~• .~·~~:~,~;s

74.

D-ra KOWENA

Lekarz-we teryuarj i

płciowe ~f'rZv

dzie•e

c:i;a w Warszawie, .Mar-

szałkowska

zamiejscowych listownie
stenogratować .
Prospekty
Po ukończeniu świadectwo.
r430-13-l

OOOO~KU~!~~OO

skóry

Choroby

Nawrot 4.

SRBDNIA M 5.
biegle
Sp. choroby skórne, włosów, wene- darmo.
ryczne, moczopłciowe i kosmetyka
lekarska. Leczenie syphilisu tialvarsanem .Rhrlich-Hata .606" i .Ila•
IARl'Z11 Dtl20 os6e POLEPSUŁD
(wśródżylnle). Leczenie elektrycznoś
IWDJE ZDROWIE i TAKOWE UTRZY·
eią (elektroliza) l masdem wibraMUJE PRZEZ U2YWANIE
•yJnyrn. Przyjmuje od 9-1 1 od 4--PARYSKICH
w niedziele od ll-2 po południu.
Dla pań osobna poczekalnia.
PIGllŁEK PRZECZYSZCZAJĄCYCH

r2521-0-1

12.

pończo

szniczych.

Ba Rejt K~R~A

Dr~

n1e wnętrzności dała
tłoleczmczy (choroby

DrZawadzkieJ
I. Silberslfom
•
Ni

POLECA

pracow ia wyrobów

~©ł~~~©ł~

Oabinet Roentgenowskl (Prześwietlenie i foto~rafowa

osobna poczeiuilnia.

Pończoc~~ is~ar~~tKt

e

i j(anDlowcy

znajdą poważne kapitały. Adrea: Carnet Che!J.ues-Sł-O;')ł Bureau 8ł Paris.

r536-2-l

.

otrzebne uczenice,oo krawieccz,-;:
uy. Pracowuia Wandy Zacbodula
30 lD. <!3.
l 103-1
-..
,__......,__
okóJ frontow7 o dwuch ok•
nac 1 lub pokój o Jedne•
okme do wynajęcia. Poł'!dn10wa 42 m. ló tront lll•pu;tro.
11111-0
rzy błąkałs1......ę-w-y-że_ł_b_r-ouzoW'h
Japy białe, 0gon l uszy dłup;1e.
UdetJrać mo.&ua za zwrotem i.oszww.
Urewuow,;1;,a -n An<.1rze1 Lewy HJolł-S
ydaję obiady i kolacje po ~
i iló kop. Benedykta 12 w pi•
WJArn .
1087-3
:: - a!i.ład rryzierskiii.a prowincJrdG
sprzed:i.uia z powodu chorulJf.
\V iauvmośc u1. Wictz.ewska Ni l\Mł m.
Hł od ti·-t! w1ecz.
lOU-3
i ;..giu,11 "7eiir4 -czarny, z llia1eiui
tdJ latami z drutem w ryju. Udp1~
wa.Uw.\ za Wj uagrouzoniem Piwna 7.
Leop0l·1 KL'So.:he..
lvllł -_!
' nal<Jziono k1ucze na kółku, w tramwa u .\! 8 t:ią do odebrania z•
zwr tem kosztów w administracji N.
KurJeł'a LollzKiego.
100~_-.:2
·agfoąCpaszport. wydany z gminf
Hazelja, pow. staro - l!onsta1ny•
now!!kiego gub. wolynskieJ na imi~
Antoniego Lab~dzJc.iego.
!080-8
aginąl-paezport;-\vydany :A gmiii'i
Wo 1sr.czyce, pow. kutoowsk1eµ;o
guu . warszawskiej na imię t>teraua
lU-.J :!
lna1ews1dogo.
·Maginąl- paszport wydany. z u,iJ.~~
"'- „tra.tu· m. i..o<lzi, na 1mH~ Jo1.eff
Wo 1tczaa:
iug~-.!
a.ofoeła k•rta od paszportu, wyda·
~a ż ralirykl Józefa Richtera ua

--

-

Z

Z

i_mię ł"rydf_}Virrlnor.

Cg!~S~_!'1ia ~o_!Jne.

Z

~ 101ł7-::j

aginęła li:arta. od p~zportu . wyda•

na

7'

t'abryki

Bieder11.1a11a,

imię lgnacego 13ro'llarnego.

11•

10glł-!

aginęla kar1a od paszportu, wyda•
udziela lekcji, ma godaiua z tal.lry1d Hugo, na. lmiQ cit&·
JJY wolne. Przypnu1e 10-11 ranisława Górskiego.
1100-;J
ao, 7---8 w. Pioir'l:owaka 16f>, 7.
lOSl-1

A

n~ielka

W drukarni St. Ksij\!ka~ Zachodnia 8_7___ -

Redaktor: . a • ..aiarl•

.u•• „i

