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Dzisiejszy nunier składa si~ z 8
kolumn.

Tuel(arz domow9.
Mężusiu, zdaje mi się, żeś niezdrów.
co· ci jest?
- Musiałem się przeziębić.
·- Trzebaby zażyć chrniny, albo
aspiryny.
- Nie mam ochoty.
- W takim r azie m oż e poslać
po doktora~
.
Ani myślę. Mam swego domowego lekarza który mnie napewno wyIeczy.
,
- Któż to taki?
·
.
- Pewien Włoch ...
- Włoch? Jak się nazywa?
- Cognacini-Szustini. Czeka na
wezwanie w szafie. Poprog go tutaj
z całą butelką, daj mi herbaty, zrobię sobie ponczyk i wnet choroba
_pójdzie na lasy.
. M~żuś miał rację. Po wypiciu
kilku szklanek herbatyw towarzystwie
signora Cognacini Szustini, smutne
skutki przezi~bieniazniknęły, jak r~
kt\ odjął.
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Dziś, gdy patrzymy

·

na ol brzymie kolosy fabryczne, na 1as kominów, wznoszących si~ ponad naj wy ższe budynki miejskie, an i . na my śl
nam nie przyjdzie cofnąć się m yśl ą
do ty ch · czasó w, kiedy obecny przeDiysł fabryczny opierał si ę jedyni.a
na rę ko dzi elnict wie.
Olbrzymi przewrót w fab rykacji
NAJSKUTECZNIEJSZY ~RODEK
odbył się n a pr.ze!omie XVIII wieku,
usuwa
w okresie wynalezienia maszyn.
piegi, pryszcze, opaleniznę
J akkolwfok v. pro \\wlzenie do fabwągry, czerwoność twarzy ry.k acji siły mechaniczr~ej uprościło
i wszelkie plamy
i udoskonaliło pro duJrnj ę, jednak dla
s~erokich m~s prac~J ~cych nie przy ,
.
mosło żadn e.) k orżysm.
wynalazku aptekarza
.
Przemys ło w cy, zmuszrni kr o c zy ć
-ń
z postępem czas u, zam.i entali doIWI
t vchezasow e rękodzi elnicze warsztaDla uniknięcia naśladownictwa, każde ty na olbrz rmie g rnachv w którn h
t
· t
1 b
• .
' '
•
~audełko
któr . zaop~drz_one _.Jesł.. r. w P ~m ę, dotyczasol/\ ą · sil Q ręcz1 u2 zastr~ pO \\ ała
eJ znal UJe się J'i!ł 284 l naz,„
·
.
maszyna. vlż przcmys 1owcy, zmewisko wynalazcy
.Ian Niwiński
woleni konieczno ś cią · do znacznych
Sprzedaż w aptekach, s.Jd~dach ap- wydatków ' na bud owę i urządzenia
tecznyc.b. i pedumerjach.
wewn12trzne swych fabryk, z ,właści-

Pasta do twarzy _

J

' Nana

'k •
s 1ego.

0

.

i zachłannością,
ponteS'tone na razie wydatki odbić w taknajkrótszym czasie. W tym celu zaprowadzono pracę nocną, zwiększono długość dnia
robocze go i zamieniano pracę męzką
prze.z kobiety i dzieci, którzy kon·
tentowali si~ mniejszymi zarobkami.
Nie liczono si~ z najelementarnie_jszymi warunkami hygieny w fabrykach, nie zwracano .uwagi, iż praca przy maszynach powodu je częste
wypadki .kalectwa i śmierci.
Potę żny głód "pchał na miejsce
·niezdoli1ych już · do · pracy :n owe zastępy proletarjatu.
Rąk roboczych nie
bra k ował o
nigdy J nie braku je U.o dzisiaj.
v\i- i elotysi ęcz11e
.k ohorty
robotnicze były bezsiln('I wobec dzieją· cej im się krz;r\\dy, gdyz niJd się
nimi nie zaim o w ał i nie opieko w ał,
a serca bogatych k apitalistó w nie
zatętniły nigdy dreszczem współczucia dla wydzi edziczonych i bez bronnycll.
Dopiero z czasem na anormalno· ś c i te i bezpm" ia Z\\ r óciły u w agę
rządy · uiektórych krajów.
P~erwszym z nich był angielski,
który w rolrn 1802 uchwal ił prawa:
1) o mrolnieni u dzieci od p racy nocnej i 2) o :rntr 1d nieni u dzieci nie
· dłu ż ej rrn Ll 12 go1lzin na d obę, włączaiąc w to i ,·zas obovviązk ow ego
chouz e1iia do ~zlioły.
ó d tątl prawodaw t wo angiels kie
do ostatni ej chw ili ":rn·o".adza coraz
to no we pra\' a, mające na celu ochr onę pracy Jlasy r obotni cze i.
1 Slatlcm .\ug lji poszl;r i inne ·palist wa Zachodnie} Eu ro_pv. Nie będzi ellly s]p, ·tu ta)· zatrzy1;1y wali · nad
·
t .
·
.
r uz patr_y \\am em r óznurodnych lJ l'a w
. ;
. ó d t
h
·
1 .przepis w,, o ycz ą cyc
warunko w
pracy w za kład ac h fabry cznych, a
prze.idziemy odrazu ·do tego co w
•tym zakresie uczyniono u nas.,
sobie

chciwością

zapragn~li

'

'

I

Pierwsze przepisy, tycz~ce si~
spraw robotni czych, wprowadzone
zostały w państwie rosyjskiem w
1882 roku; zab rani ały · one zatrudnia6
w fabrykach dzieci ponitej lat 12.
W roku 1885 wydano prawo, zabraniające pracy kobiet w nooy.
W wielu fabrykach stosowany
był zwyczaj wypłacania robotnikom
zarobków towarem.
Zwrócił na to uwag~ w ro.ku
1886 rząd rosyjski i wydał prawo,
zabr aniające regulowania naletności
w powyższy spo,sób. Jednocześnie
zaś ustanowiono przepisy o najmie
robotników, o wymierzaniu kar, oraz
o wy poczynku ś wiątecznym,- wreszcie w 1903 roku wydano przepisy o
wynagrodzeniu robotników w razie
nieszczęśliwych wypadków.
Coraz bardzi ej komplikuiąca si~
i coraz szersze rozmiary przyt ierająca, tak zwana •kwest.Ja robotnicza•
zmusiła rzr:\d do wydania w roku ubiegłym nowego prawa o ubezpieczeniu robotn i1i:ó w na wypadek kalectwa, śmierci lub choroby.
Prawo to bezwarunkowo pozostawia jeszcze bardzo wie le do życzenia,' czego do wód złożyły liczne
rzesze robotnicze w centrach przemysłowych Rosj i, ogłaszając krótkotr wałe demonstracyj ne strajki.
Bądź, jak bądź stoimy wobe.a
faktu , iż sfery rządzące zda j ą sobie
jasno sprawę z waż nosci zagadnienia
socjalnego, jakiem j est kwestja ro·
botnicza.
Mi ejmy nadz i eję, że niejaka od·
powi euzial n os~ naszych przernysło wców, we \Vłas11ym ich interesie, nakaże zapro wadzi ć p ewne urządzenia
za:b ezpi e cza1·ące robotn ik ów od wy·
padl<ów.
1\- ·
d
J
d
· d · h
.f'I Ie mam po rę > ą o [ "J l\ Je .me
danych statystycz ny ch, lecz wrnmy
. aż nadto do brze, że Hość w.\ padków
podczas pracy jest u nas olbrzymia.
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Zarówno robotnik fabryczny, jak
Ze ogół ludności coraz mnlAj- musimy, ~e bardzo wiele z podob- '
uczciwa walka - i nawet _porat.
mularz zajęty przy budowie domu, szem uznaniem i sym-plltJ#\ darzy na- nych kooperatyw od pierwszej chwili
ka w takiej walce przyniosłaby
działalność., stwierdza choćby swego powstania nic wspólnego ,
wawrzyny".
eą jednakowo narateni na wypadek, szą
ten
fakt,
że
prasa
naszl'l
,
która,
móprawdziwą
społdzielczości-ą
nie
mja.grożący Kalectwem, lub śmiercią.
.Riecz" podnosząc z uznańielll
wiąo nawiasem,
nie odznacza si12 ło, natomiast są to bardzo korzystne
artykuł p. Gromohoja, zarzuca mu, te
Myśmy przyzwyczaili si~ tego zbytnJem zainteresowaniem sprawami .banczki".
.
wykazie po1ądanych ustaw wolnotodzaiu wypadki nazywać wynikłymi ekonomicznemi i .kooperatywie poA tymczasem instytucje drobnego w
ścio wych zapomnial o najważniejszej.
.z powodu wlasuej nieostrotności".
swięca barnzo mało mieisca, coraz kredytu SI\ i winny pozosta6 instytuo reformie prawa wyborczego.
Tak niestety! A jednak gdziein- e:r.ęśc1e 1 pomies~cza artykuły, pośw1~- cjami czysto społemmemi. W it.h śro
dziej, gdzie ochrona pracy .j est ściśle cone. nie rozw oj owi naszych „Spółek dowisku niema i nie może być mie1p1emężnych".
lecz niezdrowej dzia- sca na nieproporcjonalne wydatki adprzestrzeganą, dzieje sifl wręcz przełalności wiG'." .1.niejskic.h Towarzystw miniśtracy1ne.
,,pozyłeczne"
elwnie. Dość przytoczyć fakt, te pożyczkow i ·.:?tezęctnościowych, ceReasumując _powyższe, pozwalam
podczas budowania soo metrowe.J Jem którycc, tirtało się wydanie jak- sobie - pisze p. Aleksander Knorr
słynnej wieży Eiffel w Paryżu, w J1aj wi~kszr- ~ " urny po żv czek, dla po- w .Przeglądzie Spółdzielczym" CałĄ pras~ 'państwa rosyjskiego·
1)
przebiągu dwuch lat ni*' ZJlszedł ani brania VI ·~ ce nit wysokich procen- przedstawi6 następujące wnioski:
tów.
Na;wyższą stopą procentową od po- można podzielić na dwie nierówne
jeden wypadek zakońc.?.ony bądt to
Tow11rzystwa te wydaj!\ pożycz. t.yczek w instytucjach drobnego kre- kategorje: do pierwszej należą gazekalectwem, bądt śml&'"'tą.
ki bez wzg l ędu na rzeczywistą war- dytu jest S proo. 2) Procent powi- ty, czytywane pr?:ez obywateli pań
Ochrona pracy nie na tern ei„ tość moralną, a nawet rnaterjA.ln n nien byt obliezany od katdej gpłat;r stwa, a do drugiej te ga?.ety, które są
wszakże kończy i <11.atego prawo z danego członka, byle mial poręczy- poszczególnie. 8) Tow., pobierające ezytane i wprawiają w dobry humor
·
wyżej 8 proe., uzna6 należy za. mi1a- i dumę rozmaite wład ze centralne i
roku 1912 o ubezpie<"„„niu robotni- cieli.
NaAt„pstwem tego l!!ą liczne eg- jące si~ z celem .kooperatywy. 4) Po- prowinojonalne.
ków u nas 1est niezupełne.
Takie, zesłane pr'lez niebo dla
zekucje i wprost olbrzymie c.yfr:y lcar, , bieranie- prqcentów od potyczek, spb.··
Wniknijmy w jakich warunkach &ciąganych z nlewyp ł ae.aln y e!J dłut- eanych r a.tami z góry za. c8.ł;r ezas, )'JOeiechy, otuchy i rozrywki władz
~
uznać nalety za niedogodne i ujmę wydawnictwa. istnieją jut w rozmaif>racuje klasa robotnicza w zakła· ników.
tych miastach państwa, tt. mi~dzy inDla uzdrowotnienla tych koope- przynos,zące .kooperatywom.
~ach prze mysłowych u nas, a do1nemi w Warszawie, Lodzi, Kijowie„
ratyw,
należy
uwolnió
je
od
.finandziemy do pr:r.ukonania, te nłezbęd
.
:Rydze, Kamieńcu Podolskim.
sistów", co uczynió :moina ty lłctt
łle jest zaprowadzenie
ulepszonej przez unormo1rnnie stopy procento- 1rt
Teraz trzeba do nich zaliczyć jesz.
fi
• a
metody pracy, uwiględniającei stro- wej, , która ober.nie jest wysoka i
~1en7t11\a. eze i oficjalny organ w Mińsku.
Niedawno przeniesiony z Kijowa
ny fizjologiczno-hygieniczną i ducho- często przekracza 1lorm~ pra wnle
do Mińska gubernator Girs rozesłał
dozwoloną. to _
j est 12 proe.
wą pracownika.
Dziennik „Gołos Mos~• egłosił dwa okólniki do wszystkich urzfldni·
Ten :wysoki procent _jest Prt:tPrzy zastosowaniu pewnych !liedawno,
te od Nowego 'Roku prze- ków, za.wieratące otchłań dytyrambów
ezyną., te kredyt nasz est za. O.rogi
środków ochronnych wiele dałoby dla rzemieślnika, a jut wprost ?Jabó,j - stał być organem październikowt.ów i pochwał na eześć nowego organu
Sifl zmienić na lepsze i usunąć czyn- czy dla robotników, tyd handlarz i jest obecnie dziennikiem niflzależ prasy. Obydwa te okólni.ki są wy·
niki, zagratająee na katdym kroku biorąc na S proc. i wyżej, lnote je- I1ym. Wymownym dowodem tej zmia- drukowane in extenso w tej ga..(
szcze od bić to z procentem, leez ny frontu .Gołosu Moskwy" jest ar- zecie.
tyciu i zdrowiu robotnika.
tykuł p. Gromoboja o 4-ei Dumie, na·
.
W jednym okólniku gubernator.
I jeszcze jedno - ·kwestia ts c zy rzemieślnik albo rolnik zarobi pisany w duchu kadeckim. Oto ce
tyle, by płaci6 tak wysokie odsetki?
Girs
proponuje pod władn1m mu u~
·
teoretycznie nie powinna być rozwią Zresztą pobieranie takiego procentu pisze p. Gromoboj.
rzędnikom, by dostarc-z all wiadomoś-'.
ianą, lecz przy współudziale przed- trudno usprawiedliwia6 brakiem lub
,;Duma. powinna. była przy- ei i pisali artykuły do bardzo b!iz..,
Przecivrnie st~pić do prawodawstwa polity- kiej sercu gubernatorskiemu gazety~
1tawicieli sfery robotniczej. którzy drożyzną kapitału.
ezneg<) - do tego, r,c tale da w 00
Drugi okólnik zawiera cały szf;.J
inajqe szczegóły postępowania i wszędzie widzimy nadmiar gotów"lrl
potrzebne ojczyźnie, bez ezegf} reg pochwał.
·
obchodzenia si~ z maszynami, mogą składanej na 2 - 8 proc. przy bez6na niedomaga. Prawa o swobo·
terminowem, a ó - 6 proe. za pół
Poleoa~a gazetka, poda.j e do wia·
udzielać wiele pożytecznych wskaz6- rocznem wypowiedzeniem.
dach politycznych, reforma-.. sta- do:mości ~ .01{ólnik,-jest jedynym · or~
wek i spostrze.teń.
Zestawiwszy cyfr~ oSZ'ezęćl.neiei
nów w;yil\tkowych, ustawa pra- ganem prasy, który w dostatecznym
eowa, ustawa e nietJ.h.lnośoi oso- !!!topniu ebełut1 wszystkie \Varstw;Y,
~ kilkunaetu wi"kszych Towarzystw,
111 cytrą wypłaconych
ed tej sum1
bistef--to wszystko powinno była społee7;el1.stwa „.
Polecana gazetka
póJść na początek. Przytem nie- .test redagowaną na zasadach praw-i
procentów, otrzymamy przeciętni\ 4
proc. jako odsetki wypłacone od wkła~
należałó wcale zaprzątać sobie dy i nie .zawiera w sobie t.adnej
głowy tem, _
j ak to wszystko przyj- szkodliwej tendencji"
dów.
mie władza biurokratyczna; nie-Natomiast itd wydawanyełi poPoleca.na gazetka .ogarnia z~
w instytucjach drobn•••
tyczek procent wynoei z małymi wyehaj sobie Rada państwa niweezy kres kwestjl polityki ogólnej l mle)..:
jątJrnmi 8-10 proc., a nawet spotyreformy Dumy, jak zniwecza.ła scowego tycia•. Polecana gazetka.
~redytu.
kamy jeszcze zwycza.i pobierania
sprawę szkolną, reform~ wyzna- „zwraca wielkfł uwagQ•, .stoi
procentu tak zwanego 1'1rostego, .któniową w tern tkwi walka, straży intere_sów• daje dostateczn .
Zważywszy, ~e eelem kooperaty· ry polega na tern; że od potyczek
niezb~dnyeh materjał o ~harakterze ogólnym• itd
w tym potoku
fr! jest podniesienie dobrobytu całe i;;płacanyeh ratami 'Pobieraj4 z górr
dla
kraju
usta.w
tkwiłby J ednem słowem to nie gazeta, a cu ,
go ogółu a nie pewnych tylko jedno- .za całą su inę i cza.s 6-7 proc„ bez
właśnie
nacisk na Ra.d~ pań kierek...
·
stek, uważam za konieczne podda6 brania pou uwagę, że jut za miesiąc
stwa; wywołałoby to otywfen'e
Rosy1ski wesoły filozof Kotma
eurowe7 krytyce ziazdu działalno ~/.. część te,j sumy b~dzie spłacona. Tym
w społeczeństwie, wiarę w Dum~ Prutkow w _jednym ze swoich aforyz...
wielu zarządów, które przez pobierĄ !posobem ezionek danej .kooperatyi silę Dumy. Nie tak to łatwo mów wskazuje, te szambelani rzadka:
n ie nadmiernych procentów niety1k&1 wy zamiast 6 proc., plaei 11 proc.,
byó przedmiotem nienawiśei spo- używaj" rozkoszy przestawania, z na-\
łe nic wspólnego z prawdziwą koo- a przy 7 proc. przeszło 12 proc. łeczeństwa, dzień po druu odrzu- turą. Gubernatorowi~ jeszcze rzadziej)
peratyw3, nie mai ą, lecz przeciwnie, a więo odsetki lichwiar~kie.
·
cać to wszystko; oo dla ludności zachwycaj!\ się gazetami.,.
,
. dz1ałalnośmą swo j ~ :3Zkodz& idei
Gdy 1eszcze do t~· ch procentów
jest gwałtownie potrzebne. Przy
'1.1rzeba mieć nadzieję, te wobeo
1półdzielcze1, podry~ając
zaufanie ~odamy Wpisowe, zwrot .kosztów inwytrwałości Dumy w takiej wal- eneyklopedyoznego charakteru i zna'"'
ogółu do instytucji drobnego .kre- formacyjnych i nieotrzy mywanie dyce, musieliby ulec i jej przeciw- ezenia polecanej przez mińskie~o gu-;
dytu.
nicy. W katdym razie, byłaby to bernatora gazety, wśród .kwestj1 przes1
wjdendy, to z przykr'O ści' stwierd?.i6

gazetki.

„.,efantor1o.za

a

Unormowania stopy orocanto~l

ng

dżyety.

Około
południa, Milcer,
fraku, wyświetony i elegancki
1\'Siadł do dorut.lcl i .kazał si~ za wiet6
ARTUR ORUSZECKL
do mieszkania burmistrza Piórnickiego, niegdyś kupca, obecnie kapitali·
sty i właec. ieiela. dwuch ładnych kamienie puy jednej z 1ł6wnych ulie
miasta.
Otworzyła mu drzwi stara słutl\.;
ca, która na pytanie czy pan burNastąpiła druga przerwa. Tym mistrz przyjmuje, odparła mrukliwie:
razem MHcer \I\ mieszał siQ do rad- Nie wi em„. zobaczę-i wziąwców, siedzących w środku sali w cza- sz;r bilet, zni.lrnl!iła w drzwiach bocztie posiedzeń, a znając z nich kilku, nych.
wypytywał się, zręcznie, czy wybiorą
Po dobre1 ehwili przys:r.ła i wskadotychczasowego burmistrza j jego zujf\C na boczne drzwi, rzekła:
1astępcę.
- Niech pan wejdzie.
- Nie wiadomo - odpowiedzłaW małym gabinecie, oświetlonym
:no mu - on dobry człowiek, nikomu jednem oknem od podwórza, zastał
:krzywdy nie zrobi, ale tamci są. mu siedzącego przy biurku Piórnickiego,
przcciwni - wskazywaH na lewicę ezłow!eka łysawego, moono szpako- chcą go utrącić a postawić swego• . watego, w marynarce znoszone1, po- A cóż panowie na to'l
planuonej, który wyciągnl\ł chudł\
- Zobaczymy„. mamy tzas. Mo- rękę ozdobioną, trzema pierścieniate zostanie, a może nie.
nu w stron~ .kłaniającego si12 MilceMi1cer ·uśmiechnął si~, podobali ra, mówiąc:
mu &ii) cl ludzie z gliny; któryc.łl
- Dzień dobry radcy dobrodziemógł przerobić według swej woli.
.iowl.„ prosY.ct siadać-wskazał na foGdy w y chodz ił z posieazenia, tel z boku biurka i odłożywszy czyftlan w ogólnych zarysach miał goto- tany papier, spojrzał na Milcera m•wy, zaś szcze gółowe obrobienie zo- łemi, przenikhwemi oczkami.
&tuwił sobie na później, gdy rozmówi
l.Jważalem sobie za obowiązek
si~ z profesorem Oknińskim.
złoży ć mo Je uszaJiowanie panu burNa razie myśl ał ziednać dla sie- mistrzowi dobrodziejowi, jako nowobie burmist rza, który na mocy prze- -Obrany radca.
pisów nd ministrncyjnych musiał te·
- Miło mi, bardzo mifo - silił
1az ~i~ poddać no"A·emu wyborowi.
1lę ną przyjemny usni iech-wielka to
Nazajutrz dzień był chmurny i uprzeJmość .ie ~trony pana radcy, że

we

KANDYD.ACl.

odwiedził mnie starego, który wkrót- ga o to, a stronnictwo wasze sied
ee .pójdzie w odstawkę. Trudno ina· cicho... zresztą, kto zechce siQ telD.j
ezei, stary gra~ musi ust(\pió miejeoa zajf\ć? Ja nie widzQ nikogo, który"
młodym.
'
.by s.kuteeznie podjął si~ tego.
- Pan burmistrz dobrodzie,J m7- Zie pan burmistrz do brodzie.J
It !!ię, wszyscy pragniemy, deby tak widzi. Jestem upowatniony do skapzasłuton;y dJa
dobra miast. bur- towania potrzebnych nam do wi~k
mistrz pozostał na swem stanowisku. szośei radców„. I ja to zrobi~! Pana dobrodzieja bezinteresownośe, rzekł z naciskiem.
uczynność i dbałość o miasto SI\ o- PanlV-spojrzał zdziwiony.
gólnie znane i tylko warcholstwo f- Tak, ja! I pan burmistr~ d.CJ"'
pozycji nragnełoby usunąć m~ta tak brodziej zostn.nie ponownie obrany.
nieposzlakowanej czystości, ateby VI
- Pan radco. mówi to z tak~
mętnej wodzie rybf łowić. Jest fa pewnością, że prawie zaczynam wiejednak drobna klika, .która prócz .ha- rzyt - uśmiechnął si~ rozradowany.
- łasu i swądu nic nie zrobi.
- Nie rzucam słów na wiatr i
- Czy tak pan radca dobrodziej przyszedłem tu jako zwolennik i
Bł\dzi? - rozjaśniła mu s~ r.:wi~dla przy}aciel pana burmistrza dobrotwarz.
dzieja. .M1 przeprowadzimy wybór
- Tego jestem pewny. bo .łcan pana, 1.le liczymy na to", ~e odda nam
dydat przez nich wysuni~tf nie zł( pan ;Pięknem za nado bne-uśmiecb.
sługuje na zaufanie.
nttł e1~ dobrodusznie.
- Hm„. r:apewne, ale oni maj"
- Natnr&lnje„. naturalnie, tylkb·
większośó w Radzie i zrobifl 'CO H·
jak
to
mam rozumieć?
chcą.
- Pozwoli pan burmistrz dobro- A nas, konser"°atystów, któ- dziej, te będ~ z nim szczery, jak a.
rzyśmy pana burmistrza dobrodzieja
przyjacielem!
wybrali, pan dobrodziej nie liczy'ł
- A!eł ovr9zem, bardzo proSZf!,
Owszem, owszem - pospie- panie radco dobrodzieju, przecież onył Piórnicki - ale WJ stracilhieI.
bydwaj naletym1 do tego aamego
dziesi~ciu radców, a oni ayskali.
stronnictwa.
· - I co to szkodzi1 - usmiecb(D. o. ,n:.)
,
. nął si~ Milcer - zawsze możemy
mieć więk~zoś6, jeśli pozyskamy rad„
ców niezdecydowanych, bezbarw..
nych.
•
"i
-;-- W te~ rzecz cała-weetchnl\ł
gospodarz--w1em, te opozycJa zabie-

.
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n.J2' poruszanych znajdzie się tam
miejsce dla wiadomości o skutkach
machi?~c.ji wyborczych w gtłb. ki;owsk1e7, na które skarżą si~ obecni
w Dumie posłowie -. z Ki1owa, i podc~as których wojewodą .kijowskim był
Girs.
Robi to wrażenie, _jakby Kijów
podczas wyborów przekroczył z nad
D~ie_PrU nad Wołgę i stanął obok
Ni~mego-Nowogrodu z czasów wojewody C.hwostowa.

ŁODZKI

Celem wysadzenia w powietrze
skały, założono min~ prochową, watącą 70 cent. Wybuch nie nastł.\pił
·prawidłowo i obsypał widzów i okTęty w porcie deszczem odłamów

skalnych i kamieni.
Port Hiszpański Gijon, leżący
nad morzem Atlantyckiem. liczy 46
tys. mieszkańców i prowadz-i ożywiony
handel węglem, żelazem, drzewem,
rybami i końmi.

Z. R.

ogólne.

-

6 Represje presowe. Re(' Jubileusz. Obchód iublJeu- dakcj~ gazety „Nas~ kraj", wyc~o_
szu Domu Roruanowów odbędzie si*} dząceJ w Bałaszowie, saratowskiej
ja~ wiadomo, 6 marca, w którym to gub., skazaną została na 500 rb. ka;dmu czynn~ści w instytucjach ?Zł\- · ry. Redaktor aresztov:any.
.
dowych ma.Jl\ być zawieszone, ponie6 Aresztowanie. W Dtw1ń
wa~ w następne dni, to jest 7, s i 9 sku. aresz.towany zos~ał podejr~any o
marca .przypadają zapusty st. st., sz~1egos~wo ur~ędmk .fabryki ~rul
przeto ~rnra rządowe zamknięte bę- ,nyJ; w )ego 1!1ieszka01u znaleziono
il.I\ w 01ągu czterech dni z rzędu. w plan twierdzy i broń.
'niektórych instytucjach wyznaczono
6 Ucieczka ucz1Jłów. Z Ap~wną .kwotf2 na śniadanie dla urzęd,DJków, które otrzyma7ą w dniu jubi1eusz~ po wysłuchaniu naboteństwa.
W dmu tym mają być zamknięte
również wszystkie sklepy.

O Reforma policji.

BZ'\

Dono-

z Petersburga, że zebranie gu ber-

natorów pod przewodnictwem minist~a spraw wewn~trzaych, wypowiedziało siQ za . utworzeniem speojalnych szkół ~ kursów policyjnych.·
'
Przedmiotem . długich rozpraw,
było wyoagrodzeme policji Zgodzono się, że udział zarządów miejskich
w wydatkach na utrzymanie policji,
nie może być wyższy od 16 procent
ogólnych miejskich wydatków budżetowych.
Oświadczono si~ za pod wyższe
niem .płacy u~zędni.kom policyjnym,
. Z1azd proJek~uje tworzenie speeJalnych egzammów dla wstępu.iąeye~ d? służby policyjnej oraz usta·now1eme cenzusu nie i1iższego od 4

1

klas.

Ze
• O

świata.
Now~

strachania donosze,, te w tych dniaeh
uciekło dwuch uczniów 4 klasy mifljscowego gimnazjum: J.-,psak i Czajewski, zat-rawszy 200 rubli, bieliznę
i rozmaite rzeczy,
Obydwaj. pozo~tawili kartki, w
których zaśw1adcza1ą, ~e sprzykrzyło
im się życie i postanowili utopić się
w Wołdze.
.
Przypus,;czaią Jednał{:że, te ehfopey, uleg~jąo wp~y~om literatury spacyfi~zneJ, pu~cih się w p~dr?ż:
- Uczen szkoły mieJskieJ w Jek~terynb_urgu, Winokurow, niesłusz
me pode.Jrzany o ~radzież kaloszy u
kole~l, pozostawił kartkę, w której
zawiadamia, że nie mote prze~y6
hańby: i odbiera sobie życie.

Z L•itwy •1 R••s·i.
~
X Sprawa Bejlisa.

-padł

czony został i przedstawiony mini!trowi ~prawiedllwości, ·nowy akt oskarżerna w sprawie Bejlisa, zawierający cał.kowity historyczny przeglll;d
wszystkich procesów zabójstw rytualnych.
•

kIJ?,_ fun~C..J?nariusze. ruchu: K_rasow.sk1 I ustaw1a~z P.oc1.ągów Raiewski,
za wymuszame piemędzy od kupców.
. X Defra u~aoja. Były pocztm.1st:z ~. WysoJrnn Dworz~, w gub.
w1lenslne.J, któ_ry .roztrwomł s,ooo rb.
skarbowych piemędzy, _został schwytany w Jednym z hoteli w Krakowie.
.. x Zabójstwo. w pow. troclum, w pobliżu miasteczka Gzno do
mieszkania włościanina Arcikow~kiego, wtarguę!J w no~y Jacyś bandyci,
Jdórzy w celu grabieży zabili małżonków, Arcilrnwskich, pocz;em zbiegli
niewiadomo dokąd.

wyrok w sensacyinej sprawie
bandy
ratmsiów
samochodowych
wspólników Garniera i Bonnota.
'
pieud~nne, Soudy,
Callemin i
skazani
na
Monter, S1mentotf śmierć. Carouy i Medge na roboty
ei~żkie dożywotnie. lJeboe - na lat
10. Trapaux i Benard - na 6 lat
więzienia celkowego: Kilbacsicz, Poyu, Crosa, Fleury - na 5 lat. Det- ~Jiarlomości
w.iller i Belonie - na 4 lata więzie
nia, Gauzy, Jourdain - na B mieSprzeda~ dzieci.
Gasif~cy. Reinert - na rok. Rodl'iguezety
sosnowieckie
donoszą, że wezo~
za, oraz kobiety: MaUrejean Sehotfs
Leclers-uniewinniono. Calle'rnin prz.r~ raj na stacj i Dąbrowa kolei nadwiusiłowała
znał, te napadł razem z Garnieren1 ślańskich j akaś kobieta
sprzedać
sześcioro
drobnych
dzieci
na inkasenta Caby'ego.
pasaż.erom.
Naturalnie
nie
znalazł
W ~zoraj, gdy dozorcy weszli
d.o ~ell skaza11ego na doży\\ otrne się żaden z pasażerów, któryby kuc1~żkrn. robotY; bandyty Caruug'ep:o, pował dzieci.
Wsrodna matka ze swemi dzieć
1maleźli. go nieżywym. Po bliższem
zbadan!u przekonano się, że baud;yta mi odjechała niewiadomo dołrąd.
!l.t." ."aszna śmierć. W poP.opetmł samobójstwo zażywszy trubhżu staCli Łobacze\\', na plancie Jrncmmę.
znaleziono trupa. mężczyz
lJ Straszny wybuch. Z por- leiowyrn,
ny~ ze strza s Jrnną głową i obciętemi
tu Gi)on w Hiszpanji, donosza telegramy o strasznej katastrofie. !Jo obiema n ugami. Ze znalezionych przy
robót ~iemnycll pod portem używano zabitym tiuwodów ol<azało si~, że był
to ś. p. dr. Hemyk ZmigrodzJd. Weddynam~tu. 25 b. m. J1astą pił bez widocz,neJ P.rzyczyny ~ybucll miny dy- ług v. szclJ< iego pra v. do podobie11stwa
leyarz wy padł z wagon u podezns
vanntowe.J.
~abit~ch jest 24 osób, między in- b1~g;u pociągu i poniósł śmierć na
nem_1 _pew1~n g~nerał, kierujący robo- miej SC U.
tami rnżymer I przedsiębiorca. Gruv,y zasypały przeszło l oo osób z których 16 odniosło bardzo cif:tkfe rany
wielu w lek.kie.
'

kniowe.

+

.+
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rządzili

Na 23-e 21 rzędu przedstawienie nością, gdzie pracują tylko tydzi.
dla naszych PrenumAratorów, które
.= .(!) Zawieszenie wypłat.
odb~dzie się w teatrze Popularnym
Zawiesih wypłaty bracia Wolman,
. "Odę S marca
właś?iciele fabryki. i składu wyrobów
wełrnanych damskich, przy ul. PiotrWe S
wybraliśmy zawsze mile słuchane ar- kowskieJ. Pasywa firmy w;vnoszą aa
cydzieło w a częściach St. Wyspiań- tys. rb. Głównymi wierzycielami ftr-·
skiego p. t.
m;y- są: bank Rys~i, dom bankoW)
~1lhelm Landau i przędzalnie łó<b
kie.. Do zawieszenia wypłat doprowa· dziły firmę uczciwą i powa~ną niewypłacalności odbiorców towaru i oW :podniosłem tern nrcydziele niP.- gólny zastój w handlu.
zapomnrn.nego wieszcza występuje ca(r) Z cechu czeladZ!C
ły personel teatru Pop11larnego, z pp.
pończoszniczych. W niedziel~
Bolesławskim i Mielewskim na czeJe.
2 b. m., o godz. 2 po poł., w lokalu
Bilety, za okazaniem kwitu z o- własnym ~rzy. ul. .Mi.kołajewskiej nr.
płaconej prenumeraty, nabywać moż
7~, odbędzte się miesięczne posiedze-.
na w ad~ini.stracii pisma naszego.
nie zgromadzenia łódzkich czeladzi
Szatma l programy bezpłatnie.
pończoszniczych. Członkowie komite--'
tu proszeni są o przybycie do lokalu '
w piątek o godz. 7 wiecz.
- (r) Ze zgrom. czeladzl
ezewckich. W niedzlelf2, dnia a
ł
~arca, w gospodzie c~eladzl szewc= (r) Z poczty. W- dniu soo k1~h~ przy ul. Sredniej nr. 25, o go.
letniego jubileuszu panowania Domu dzime 2 po południu, odbęizie si'
Romanowów biuro pocztowe czynne posiedzenie miesięczne członków.
będzie tylko od godziny a do 10
Zarz4d uprasza swych członków
rano.
o liczne przybycie.
= ('?) l'ładzór nad uczniami.
= (r) Z cechu czeladzi sto„
Policja łódzka otrzymała od wyższych larskich. Zebranie członków goswła~z sz.ko~nydh okólnik, polecający po~y ~zelad~ikó~ stolarskich odbQrozciągmęcia nadzoru nad zachowa- dz1e się w medziel~ dnia 2 marca w
niem .si~ młodzieży poza szkołą, t. j. lokalu przy ul. Widzewskiej nr. 84.
na ulicach, w teatrach itd.
Na zebraniu odbierana b~dzic
- (f) Etat bóźniczny. Gmi- składka szpitalna.
na żyd?wska sporządziła i wysyła
= (r) Z cechu czeladzi cie•
do zatwierdzenia władz etat bóźnicz- sielskich. Yf. niedzielę, dnia 2-go
ny i szkolny na rok bietący.
marca, o godzm1e 2 po południu w
- (r) t.ominacja. Dotychcza- lokalu przy ulicy Nawrot M 52 odsowy długoletni se~etarz tutejszych będzie się miesięczne zebranie c~łon
sądów pokoju, p. Piotr Lasocki, mia- ków Zgromadzenia czeladzi ciesiel·
nowany został adwokatem prywat- skich.
DJ:m i. zaczął praktykować w naszem
Na zebraniu przyjmowana będzie

Kronika.

składka miesięczna.

(r) Tow. Krzewienia o.
zawiadamia, że w niedzielę

W

Ukoń- światy

kapitan z Koepe•
X Zd_z1erstwo na .drodze
. „L1dowe Nowiny" podają .telaz~eJ. Oddan} zostali „Pod s~d
opis za.Jś?Ja, przypominającego słyn- J'!astęp~Jący urzę.dmcy stacJi Brzesć
nego kapitana z Koepenick.
Zawia- hte_ws~i: pomocnrny naczelnika stacji
dowca . stacji Luneburg,
otrzymał T~1er~och~ebow, Bobrowski, Dziud-

O ~yrok w. sensacyjnej
sprawie. W czoraJ w .Paryżu za-

przeDstawienia Dla naszych .~~~! t!':~s;:~~~= ~:n~~ P~f~lzb~r:i
Vrenumeratoro'
w•
.F. J. Landau
w ostatmm czasie
J
fabryki poruszane elektrycz-

mieście.

-'ll~ku~

om1gdaJ .telegraficzne polecenie przygoto~aill!I' specialnego pociągu na
drugi dzień, przyjedzie bowiem foSJJek:tor dla z~ewidow~nia linji. Inspektor przybył i "'. specJalnym pociągu
od~y.ł .Podróż mspekcy3ną. Dopiero
"{lózme.J wykryto, że zawiadowca padł
ofiarą oszusta, którego udało się jed·
nak schwytać.
·

a.

28 lutego 1918 r.

Wesele·

· Z Cesarstwa.
Wiałomości

-

=

ypa

dkl

•

= (o) Niefortunna wypra•
2 marca odczytu nie będzie. Natomiast 0 godzi~ie 4 .Po południu, w wa złodzieja. Wczoraj rano do

lokalu przy ulicy Milrołajewskiej M
u, odb~dzie $ię doroczne ogólne zebranie członków Towarzystwa. Zarz~d spodziewa się, że członkowie
zblotą się lieznie, aby stało się za'dość tradycji,. ż~ zebranie ogólne
Tow. Krzew. Oswiaty w pierwszym
terminie przychodzi do skutku.
(r) Odczyt Lorentowi•
cza. Urządzany staraniem sekcji
kultura!neJ przy Stow. pracowników
handlowy.eh czwartkowy odczyt Jana
Lorentowicza, p. t. „Stefan Zeromski"
z .przyczyn od Sto w. niczależnyc~
me o~bę~zle się.
.
f1emądze za kupione bilety zwraca b1bl3~teka Stow.
- (f) Koło buchalterów. _
Przy .Stow. wzajemne) pomocy pracowmków handlowych m . . Łodzi
uchw~lono założyć Koło buchalterów,
zadamem którego będzie stawanie ~o
ek~perty~ sądowych, zaprowadzanie
książek 1 t. p.
__;. (r) Z Tow. miłośników
rozwoju fizycznego. W sobotę, dnia 1 marca, o godz. ~ wiecz.,
w lokalu własnym Tow. miłośników
r?~w~j~ fizycznego, P.r_z y ul. Rokim~ski~.J nr. 62 na Widzewie, od~dz1e się ogólne roczne zebranie członków Tow.
= (o) Dla bezrobotnych
t~aczy żydów. 1'a ostatniem posrndze~iu 'l'o~. dobroczynności, onegdaJ, omawiano sprawę pomocy
.dla. b~zrobotny~h tkaczy żydów. Kilku. więl<.szych fabrykantów wypl)wiedziało się prze~1~ składnniu ofiar ~a
ten cel. P.od~rnsiono też, ponowrne
sprawę w Ja kl ~posó b dac bezro ~1otnym pracę w fabrykach mechamcznycb.
<;>becni na ~ebraniu wi~lisi fabryk~nc1 znznaczy~1, że ~o sw;y ~h la bryk
rn.e _ mogą . przy.JmO\\ ac. rob o c~arzy żydo\', g~J z to rne. da1e p o ządanych
rPzuhatow, . możliwe . jest natom ia'-t
przy1.mo\\ a 11 1e robotnll; ów żydów do
m01eiszyc11 fabryJ\. .
.
Oma"ia!10 r 1 1 wn 1e ż k\\ e:::l1 1;, czy
robotn~cy „,~ydz1 ma1 ą pra e~ 11 .a 6 .\\·
soboty, _ W::;zyscy WJ l'l'" 1edziel1 s1·~
przecrn.
.

doi;riu modlitwy przy ulicy Południo-
weJ M 15, przyszedł Icek BorensteiD
zamies~kał?' _przy ulicy Wschodniej
M 22 I zdJął palto, które powiesił w
przedsionku. ·
Kiedy Borenstein miał wyjśO.
zauważył iż palta tego już niema.
Około godziny 10 rano do lombard~ W?łchowicza, przy ulicy Po-

łudmowe.J. M .20, ~rzyszedł jakiś mło

dy czł.owiek i chciał zastawić palto,
lee.z kiedy taksator począł powątpie
, wać, czy palto to stanowi własnoś6
młodzieńca, ten uważał za. stosowne

umJrnj\ć.

,
Zawi~doi;i:iiono o tem wydzilh
sledczy, 1 kiedy Borensztein przyszedł zameldować o kradzieży zn"- '
lazł już swoją własność. . '
. = (o) Za szantaż. Z poleeema. . władz sądowych, agenci wydziału sledczego aresztowali wczoraj Samuela ~on~, zamieszkałego przy ul
Wólczaus kieJ M 43, oskarżonego 0
szantaż, ktorego Kon dopuścił siQ
względem Ryszarda Grafa. fabrykan- '
ta, za~i~szkałego przy ullcy PiotrkowskieJ M 154.
• ---: _(o) Are~ztowanie zło•
,dz1eJk1. Agenci wydziału śledcze
go aresztowali poszukiwaną od dłut
szego czasu pod zarzutem kradzieży
prostytutkę-złodziejkę Surę Szpiro'
1~ lat. Osadzono ją w więzieniu.
'
(o) „Zawcześnie kwiat•
ku"··· Przed killrn dniami jakiś
chłopiec przyszedł do . v1ieszkania
Chila Strunka, przy ul. Piotrkowskiei nr. 88, prosząc o jałmużnę. O·trzyn:awszy ~atek chłopiec wyszedł,
lecz 1ednoczesn1e ulotniło się wiszą
ce w przedpokoju futro wartości 220
ruLli.
'
, Z Jotogr~fii w albumie przestępcow '" wydziale śledczym, ustalono,
że „ż e brak" ten jest znanym policj!
zlouz1 e1em, 1'.lendelem .Maroko 12 lat
kt0 re ~o udało się też "czor;j aresz~
'towa c'-.
lJ ndany w wydzi ale ś l edczym
~forl.J,u,
1 irz)znał się do winy i
0Lo:a.: 111ł, ż e skradzione futro sprzedał l<rawco'i\ i, Maiero~i Warszawslu emu,
zarn i e sz lcałem'1
przy ul.
. . P. ~ulian Roselltha~ wskazał ~v Podrzeeznej nr. 15, za... 3 rb. War1aki spo::;ób można. prz.v1ąć robotm- sza\\skiego, u którego futro rzeczyków t.Ydów <l.o fabrylc m:echamcz- wiście znaleziono i Marokl) osadz"no
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(f) Panama w Pabjani• przezabawna. satyra poliiyczna B. szarpie si~ - ale kocha. - Naresz•
cie przychodzi decydująca rozmowa
cielowi.
cach. W sprawie panamy w Pa- Winawera, p. t. „Losy Europy".
(o) Przez nędzę - do b1ankkiem Tow. wzaiemnego kre-dytu,
Jutro, w sobotę, odbędą się dwa między kochankami. Kochanek kradzieży. W czora.J, około godz. o .które i pisaliśmy w numerze ś rodo- widowjsJrn: ó godz. 3 i pół po poł., mężczyzna, -przyznaje się z cynizmem,
1 w poludnte, do otwartej sali „ War- "ym, aresztowano
żonę zbiegłego dla młodzieży,
wspaniały „Dzwon te jest lcabotynem, że go nudzą jej
szawskieJ",
przy ul. Południowe) Zalmana Rotb<:rga.
Oama\\ia ona zatopiony" G. Hauptmana; wiecz. zaś czułości - krępuiące jego wolność.
M 36, ws;r,edł Jaldś człowiek, zabrał wszelkich zeznań. Wspólnicy, .którzy, o godz. 8 m. 15, głośna sztuka Hen- Co innego, powiada artystka w dosześć krzeseł i począł uciekać, lecz Jak się obecnie okazu.je, wz i ęli z 'ruw. ryka Rotschilda, p. t. „Na scenie i mu, a co innego na scenie; tu on
został zauważony przez stróża, który wzajemnego J{redytu 435,000 rb. i nie za sceną" (Rampa), w której rolę nie może robić scen zazdrości ar.
go J>rzytrzymał i oddał w r~ce po- mieli na nie pokrycia, gdyż towary głośną Magdaleny wykona p. Sylms, tystce„.
Kochankowie rozsta1ą si~„. Po
licj1.
. podstępnie rozsprzedali, zbiegli i $ą dublu.)ąca tę rolę z p. Bachnerównl\.
Jest to Antoni . Czapski, lat 20, poszukiwani. Je :3t ich szesciu: Icek,
W rnedziełę, o godz. 3 i pół po kilku miesiącach, Magdalena stu·
zamieszkały -przy ul. Lutomier$.kiej Jakób, Zalman i Cb1l lłotbergowie, poł., „Losy Europy", po cenach po- djując rol~ dla sztuki Pradela,-prosi
M 19, robotrnk pozostaJący bez Chi! Horuchowicz i Jakób Lewko- pularnych; wiecz. zaś o godz. 8 m. go, by ułatwił jej widzenie si~ z
wi cz.
15, „Na scenie i za scenf\" po raz Klaudiuszem. Pradel namawia go odpracy.
wiedzić ex-kochank~ w celu dania
= (k) Systematyczna kra•
- (k) Wielkie sprzeniewie. trzeci.
wskazówek... Klaudjusz przychodzi.„
dzie:ł. Admmistrac1a iabryki Ar· rze11ie. W Tomaszowie raw::>.k1m
Magdalena zwila si~ z bólu u jego
tura .Meistra w Rudzie Pabianickiej przed::>tawlciel domu spedycyJnego na
Teatr PopularnJ'.
stóp. - Klaudiusz proponuje odbyć
w~·lnyła systematyczną kradziet to- Lódź i okolicę p. f. „Kaukaz i .MerZ kancelnrji teatru komunikują prób~.„ Mngdalena wlewa trucizn~
warów gotowych. Sprawcami kra- ku1·y", Leopolda Landaua - Kornnam:
do szklanki (Klaud_jusz me widzi tedzieży okazali się trzej stróże fabry- gold, popełnit nadużycia na sumę
- Dr.iś, w piątek arcydzieło St. go) i zaczyna grać scenQ otrucia si~
czni: Stanisław Olejniczak, Tadeusz soo,ooo rb. Dokonywał on manipuPrusik i J·ózef Kolasiński, którzy ju~ 1acj1 z zaliczeniami i sprowadzał przfl- Wyspiańslnego pod tyt. • Weseie• w pod dyktando wskazówekk Klaud·
Jusza 1 wypija truciznę„. Pada_
od trzech miesięcy kradli towary z dz~ i odpadki z zagranicy na rachu- 3 częściach.
- Jutr<', w sobot~ p~ południu Klaudjusz
krzyczy: .brawo podaj
z magazynów fabrycznych i w nocy nek firmy, .które potem l!lprzedawał.
po cenach najniższych .Topiel" St. fl\CZk~"„.
."".ynosi1i do pobliskiego sklepiku Fran- Korngold uci.ekt.
.
c1szka_ Mądrego. - M. zaś towar1 .
- (x) List gończy. P1otrkow- Przybyszewskiego; wieczorem zaś po
Ale trup ręki nie poda1eekspeajował do Łodzi paserowi Chai- ski sąd olrngowy poszukuie listami raz pierwszy ukaże się doskonały
I Klaudjusz, zrozumiawszy - oo
mowi Fuchsowi, zamieszkałemu przy gończemi mieszlcańca gminy Wiskit- wodewil w 6 aktach .Raz si~ tylko ~i12 stało - mówi spokojnie: .Biedna
ulicy Rzgowskiej.
no, 'w pow. łódzkim, Bronisława Łasz- tyje" Horsta z muzyki\ Milleckerll, Magdalen&! .• •
Policia zaaresztowała wszystkich kiewicza, (Bronek Slusarz), lat 17, oraz kilku innych kompozytorów,
Sztuka Rotszylda ma przedew·
wspólników i osadziła w wi~zieniu. oskartonego z mocy art. 1630 i 1682 których pieśni jako „WJ{ładki• od- szystkiem niezdecydowany charakśpiewają panie Jasińska i Romska, ter: balansuje mi~dzy komedjl\ a meDalsze śledztwo prowadzi
SQdzia kod. kar.
zwiększony chór męski w 8-im lodramatem. Pierwsze dwa akty SJl
oraz
. śledczy IV rewiru powiatu łódzkiego.
(s) Prośba Macocha. Daakcie.
niemożliwie nudne przez płytki djalog
= (o) Znaczna kradziei:. mazy Macoch podał wczoraj pro~łl~
Tytuły obrazów: Akt I • W a- i brak aknJi,
Wczor~j w podwórzu
fabryki N. do Senatu o uniewinnienie Starczewgenturze ubezpieczeń; II „W pogoni
W akcie trzecim wysuwajl\ sł~
Szpira przy ul Milsza M 65, nie- skiego, jako zupełnie niewinnego.
klijentem", III „Noc Wenecka"; na płan pierwszy tylko dwie role:
za
- (z) Jarmark. Wczo raj, \V
wiadomi złodzio,je skradli 68 paczek
,prz-:dzy i 12 kawałków towaru, ogól- Strykowie, odbył się walny jarmark IV .Zywy posąg•, V „Wszystko w Klaudjusza i Magdaleny. P. Wiślad·
ski wraz ze swą partnerką-p. Bach·
neJ wartości óOO rb.
na ir1wtmtarz ~ywy, oraz narzędzia porządku".
Równooześnie odbywają si~ pró- nerówną odniósł swietny sukces. = (o) Smiała kradziei:. -- rolnicze i rótne towary.
by z tragti11iji Szekspira p. tyt. „Mak- Widzieliśmy wycyzelowani\ posta6
Wczoraj wiecz. ja.kiś złodziei, skoDzięki pięknej pogodzie, ruch na
rzystawszy z tego, ~e w sklepie ze- jnrmarku panował ogromny, szcze- bet". w której wystl\pi gościnnie po m~tczyzny, zwycięzcy ducha tkliwej
gl\rmistrza Abrama Rotsztajna, przy gólniei około zakupu Jrnni i narzę raz pierwszy we czwartek 6 marca kobiety, której molowe tony miłośoi
Stanisława Wys o ok a znakomita nie wzruszają a. nutl\.
Z poczl\tku
ul. Brzezińskiej M SO, znaidowal si~ dzi rolniczych.
artystka
teatru krakowskiego i war- maskuje swoje znudzenie nonszalantylko małoletni syn Rotsztajna, rozbił
- (z) Kara adtninisłracyJ•
szawskiego w roli „Lady Makbet".
cją, potem - wybuchem i ukazuj&
szyb~ wystawową i zabrawszy z ok- na. Właściciel jatki w AleksandroBilety na jej wyst~p sprzedaje siQ przed kobiet!\ oblicze m~tczyzny
na 10 zegarków kieszonlrnwych i 2 wie, August Rympel, za. wywieszenie
budziki zbiegł w kierunku ul. Fran- szyldu z napisem tylko w ięzyku si~ od dzii\ w kasie teatru i w cu- zwierzęcia, - przyzwyczajonego gło
ciszkońskiej.
niemieckim, skazany został przez gu- kierni W-~o Uirichsa z małą podwyt- sem stentora i słowem rozkazu ujarzkl\ (25 proc.).
mić miłość .kobiety.
Wartość skradzionych tegarków bernatora piotrkowskiego na 25 rub.
oceniono na 80 1·b.
kary lub 7 dni aresztu.
P. Bacbnerówna dostała nareSZ..'
Operetka polska.
eie odpowiedzialni\ rol~ i... zwyoi~ty
. - (o) Kr~d~ieże. Z mies~ka·
= (b) Napad bandycki. One111~ Jana Kłos1ńsk1ego, przy. ul.. Z1elo: gdaj, w lesie rzgowskim czterech 1.aOpAr••tka p. Myszkowskiego ro~ ła. Publiczność, - ta zimna łódzka
11e1 nr. 13, na Bałutach, mew1adom1 maskowanych i uzbrojonyoh w rĄ poozyna gościnQ swoją operą Mo- publicznoś, za wzięcie ją oklaski wał~
Zł?dzieie skradli rótne rzeczy warto- wolwery bandytów dokonało napnrtu niuszki p. t. .Hrabina", z pp. Lato· zmuszaJl\C kilkak!otnie do podniesieic1 około 100 r.b.
.
na włościanina Konstantego Włatlika. ezytlskl\ l Brochwicz w rolach głów nia kurtyny.
Artystka nadała typowi Magdałe·
- Wcz?ra1 w .godz. popołudmo- W. wyjął z kieszeni 80 rb. i wręczył nych.
ny typ miękiej, słodkie}, subtelnej I
wych, do m1eszkama, za1mowanego w je rabusiom, którzy po dokonaniu odom u nr. ~2 p~zy u~. Na.wr-ot, pr.zez sobistej rewizji, przekonawszy i;ię te Teatr Polski w War•zawle. realnej kobiety, rozmarzonej pięknem
miłości... Gdy ją u.kochany odrzuca
}(~rola Sap1ńsk.1e~o 1 Fe~1~s~ Jez1er- W. nie posidda więcej pieniędzy,
Dziś, .Nowe Ateny•, Nowaczyń· ona wybucha okrzykiem rozpaczy,
sk1ego, zakradli się złodz1e1e 1 skrad- pozwolili swej ofierze udać si«2 w
eklego, idl\ w teatrze Polskim w War- - nie rezygnuje walczy o uczuclełli rótn 'l garderobę, war~ości . około dalszą drog~.
szawie po raz dziesiąty. Jutro, .Iryd- TQ właśnie walkQ p. B. oddała znaaou rb., oraz paszport Jez1ersk1ego.
jon", Krasińskiego, w nJedziełQ i po- komicieł A gdy si~ Magdalena usu- (p) Przyciśnięty wozem.
niedziałek .Nowe Ateny•.
Przy ul. Placo'wrnj .M 2, wo:tnica, Jan
wa od spółtycia, znów t~skni, ~ś
Rude, lat 68, przyciśnięty wozem do
nie... Zdawałoby siQ, te miękka dubramy, uległ złamaniu prawego obojsza jut nigdy nie wybuchnie.„
A
- (.} Przed•tawienla dla
1ednak znów. wyrywa si12 I
jej
ozyka.
młodzie*•·
Teatr .Oaza• (róg
- (p) Atak nerwowy. Przy Glówuei i 1'10trkowskiał), chc,c da6
piersi silny. szczery okrzyk bólu,ul. Długiej M 76, robotnica, Anna motność równiet młodz1ety szkolnej
nie zrobiony przez artystk~, lecz arMendel, lat l 9, dostała ataku Dbrwo- uczęszczać na przedstawienia kinetystycznie z gł~bi duszy wyczuty! W ostatniej scenie aktu czwartego l
wogo i dłutszy czas była bez przy- matograficzne z odpowiednio zestaw akcie trzecim zawiera si~ jedyna
towuości.
wionym programem po cenie przyTeatP Pol•kl.
- (p) łłapad. Na. rogu ulic stępuej, urzl\dza tego rodzaJU widoclou artystycznej
wartości sztuki
Rampa. Komedja Rotszylda, - uratowanej wprost od
.8rzezińs.ltie1 i Marysinskiej, napad- wiska, począwszy od na.dchodzł\cej
Rotszylda w ' akt. debac16u tylko zawdzięcza}ąo grze p.
Di~to na malarza pokoJowego, Bo-ru- soboty codziennie, prócz niedziel i
cha 'Ferbrana, lat 22 i zadano mu świl\t, od godz. 8 do 6 wiecz.
Powiedzmy odrazu: synowi mil- Bachnerówny i jeJ partnera.
nut.em dwie rany w plecy.
Inne role w sztuce Rotszylda-111,
We Jścrn tylko 6 kop., bez wzgl~ jonera Rodszy lda pod o bało si~ na pi- (p) Z głodu. Przy ul. Wi- du na miejsce.
epizodyczne,
krótkie, bez tadnego
sać sztuk~ - która jego pieniądzmi
dzewskiej N! 11, Ulbgła zupełnemu
(:) Ze Stow. Pobotnik6w utrzyma si~ nawet na scenie parys- .nerwu„. Szkoda wysiłków artystów.
wyczerpaniu sił z głodu Cłlawa Ber· ohrzeicjańskich. Koło drama- 1.: ·
Wogóle repertuar ostatnich czasów w
cr, lat 22, pozostajl\Ca bez zajęcia tyczne przy Stow. ro botm'k ów c h rze śó. AJeJ. Istotnie _ Pary~ z wesołt\ miną Teatrze Polskim nie odpowiada pomieszkania.
w niedzielę, 2 marca, W sa- wysłuchał tworu bez talentu - po- trzebom artystycznym miasta. Nadto
= (r) Drobn• ogień. Dziś h'YYStaw1a
dziwi mnie. dla. cze~o prem)ery . sit
Domu Ludowego, przy ul. Prze~azd, diiwiając artystów, tworrących role.„
przed południem wybuchnął potar w obraz dr~matyczny w 4 aktach DaPodobniet nieliczni widzowie Te- odbywają w dniu, .kiedy cała pubhcakou1órkach na podwórzu domu przy niel~wsk1ego .Pod godłem Krzyta, . e.tru Polskiego z kondolenci~ patrzy- ność idzie na koncert Filharmon)i.
u1. Grabowej .Ni 6.
.L W. AL
czyh rok „u7".
.
1i na pract2 artystów, starających
Akcjq ratunkowi\ prowadził IV
.Poczł\te.k przedstawienia o godz. sif~ swymi talentami pokryć ubóstwo
„ddział straty ochotniczej.
Straty 'I w1ecz.
artygtyczna autora.
Jliozuaczue.
"" (.) Z teatru „Odeon••. Niejaki artysta l dyrektor teatru
Dzt~, po raz ostatnł, najwspaniBlszy Klaudjusz Bourgueil {p. Wiślański
ZamleJscowa.
= (z) O spis inwentarza. program obrazów kinematograftcz- rozkochał w sobie kobiet*) z towaz rzystwa Magdalenę Graudier (p. Bach·
NłBdze powiatu łódzkiego poleciły nych, mianowicie: .Komedja11ci• Astą
Nilsen
w
roli
t.ytulowej
i
fantanerówna), znalazł w niej talent i
w~zysUdw urzQdom gminnym, oraz
Na wczor&jezym, pil\tym z kolei,
styczny
dramat
„Metamc;rfoza
dusz•,
rozwinął go swemi wskazówkami. zarządowi m. Zgierzn, przystflpić niekonceroie
W. O. F. usłyszeliśm7
w
wykonaniu
artystów
amerykańMagd1t!frna
kocha
go
do
zapami~tałwłocznie do spisu inwentnrza ~ywe
trzeci~ symfoni~ A. Brucknera. nad1kich.
łośc1
za
to,
te
1ą
uczynił
artystl<ą,
go w wiosJrnch i miasteczkach.
Kto nie widział Asty Nilsen w za to, te jest takim wJelid.m artystl\. wornego organisty i prof. konserwa·
Zebrane t(\ drogą dane o liczbie
tym
dramacie nie mote sobie wyo· Odrzuca wszelkie zabiegi o nią do- torjum w Wiedniu.
1najdu1ącego si~ w 0Lr12bie powiatu
Bruckner mało był znanym w
b1·azić
do jakiej doskonałości doszła stawcy sztuk - Pradełona (p. Cha&nwentarza, mają być zakomunikowaawej
ojczytnie, i dopiero w pó:tnej
m
imik&
i
gra
tej
znakomitej
artjbarski)
i
młodego
zakochanego
.mło
ne władzom przed upływem d 10
ptarości,
doćzek&ł si~ uznania i rozstki.
dzieńca Verdier (p. Rodmund), któmarca.
powszechnienia
swych dzieł, zawdzi~
ry
z
westchnieniami
jako
cień
za.
ni\
(x) Aresztowanie dezer•
cza1ąc to główni~ takim dyrygentom
chodził...
Dlui;o
nie
spostrzega
zaterów. Oueguaj, w Zbierzu, na
kochana art.rstka, te zwykła pai~cz1· jak Richter, Nikisch, Makler i Wein·
etacji kolei kaliskiej. policja are~zto
na intrygi Rampy zniechęca .ku nie_j gartner. Bruckner i Brahms, stali swewała d\\ uch młodych łudzi, Michała
kochanica.
lmpresarjo i autor sztuki go czasu na czele kierunku szkoł1
Kr1wcowa i l1jQ l~ut.a, ktv1·zy zlJieg-li
Teatr Pol•ki (CegiP.lnlana 68).
„l'rzesiani
'·
"
- starają si~ jl\ znie- symfonicznej„ stali na przeciwległych
t 12 pułlrn. strzelców, k\\uterui11cego
chi;cić
do
Kla:Jd1usza.
Ona jest nie biegunach pod \fZglqdem swej twórz .kancelarji teatru komunikują
w 'tmcrynce, w gubernJi ka111iu11iec."
·zruszona.
Nareszcie
- widzi, te czości, duchowo i zewn~trznie1 i to
i>odobkiej. Odesłano ich etapem do nam:
T<>pularnycU.
K!aud.iusi
całuje
a.ktork~Cierpi, dziwni. pomimo, ie oba.,J wywil)rall
Dziś,
po
eenlleh
1tac~elnilre wojennego w Lodzi.

w areszcie, a futro oddano

właścł-
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91S~ ------------------------------'•·--swemi utworami wra!tenia graniczące tecznej Hości owsa, tle się obchodzi we Francji wobec znanych objawów jenną w okręgu Skutari znacznie l1
z entuzjazmem, ani Bruckner, ani ze strażnikami i t. d. N. widząc, iż serdeczności Rosji, sytuacj.a jest tak trudniają ostateczne sformułowanie
5rahms, nie stworzyli nowego kie- strażnik jest pijany zagroził mu, że dobra jak nigdy jeszcze, aby Niem- uchwały.
Serbowie zażywają spokoju.
runku, nowej szkoły w dziedz-inie· ji;iżeli nadal będzie się zapominać, to com urządzić odwet.
symfonji. .
,
BIAŁOGROD, 27 lutego. Biuro
go przeniesie do policji pieszej. Niedź
Rozdźwięki.
prasowe komunikuje: wobec tego, że
Wielką zalet~ Brucknerowskich wiedzik 'począł lżyć naczelnika i naPARYZ, 27 lutego, (wł) „Petit dalsza akcja wojenna nie jest prze6ymfonji, stanowią szczerość i jas· wet zamierzył się na niego.
~ość w wypowiadaniu swych idei Stawiony przed sąd N. do winy Parisien" dowodzi, że powodem zbro- widziana, główną kwaterę przenie~asność tematów, bogata instrumen- się nie pniyznał. Skazano go na B jeń niemieckich jest właściwie roz- siono ze Skoplje do Niszu,
(b)
rtac1a i iście Bachowskie mistrzow- tygodnie aresztu.
Znowu Prochaska.
dźwięk w sprawie bałkanskiei ·pomh~
l8two kontrapunktu. Słabszą stron~
WIEDEN,
27 lutego. Pisma do·
dzy Berlinem a Wiedniem.
Niemcy
~jego talentu kompozytorskiego staSkutki alkoholu.
noszą, że konsul austrjacki w Priz,
wątpią w trójprzymierze i dlatego rendzie, Prochaska, będzie przetran·
:nowią: wybór i nie zawsze logiczne
Dn. 20 czerwca 1912 r. stójkowy pragną stanąć o własnych siłach.
1przeprowadzenie motywów. Z liczby
zlokowany na konsulat do Rio de
.osmiu ~ymfonji Brucknera (dziewiątą. I cyrkułu Piotr Korniak wszedł po
Janeiro.
·
Flota napowie'irzna.
pozostała niedokończoną), trzecia i służbie na piwo do piwniarni SzyLONDYN,
(wł.),
27
lutego.
DzienZ placu boju.
czwarta (romantyczna) należą do naj- mańskiego przy ul. Grabowej M 1,
BERLIN, (\rł.), 27 lutego. W tupopularniejszych. - Wykonana na gdzie spotkał z~aiomyr.h Ignacego i niki żądają powiększenia kredytu na
'wczorajszym koncercie trzecia sym- Wacława braci Kowalskich. Ci, po flot~ napowietrzną, :r. powodu obawy tejszej ambasa1.u1ie tureckiej zapew·
.fo nia, poświęcona R. Wagnerowi w wyjściu z piwiarnj, namówili Kornia- inwazji Niemiec.
niają, że Turcja nie ma powodu do
dowód „bezgranicznego u wielbienia" ka aby poszedł z nimi na dalszą lizawarcia
pokoju za wszelką cenę:
rJest to hołd, oddany beyreutskiemu bacj~ do znajomego Hieronima Pia- Telegnamy południowe.
bułgarzy oka.zali si~ za słabi na zdo;mistrzowi, którego Brucktler był za- skowsk!ego, miee;zkającego na ulicy
by~ie Adrja.nopola. Sytuacja na C2:aktórego Widzewskiej.
•palonym wielbicielem i
Przedłożenia wojskowe.
W mieez.kaniu próez przybyłych
\wpływ, zaznacza sil) wyraźnie w jePARYZ, 2'8 lutego. (wł.) - Uza- taldży korzystną jest dla turków.
.go utworach. Z czterech części z znaidowały się tona i córka P1as- sadniając przedłożenia wojskowe i tą Koszt;y utrzymania wojsk pod broni~
lktórych si~ składa symfonia, pierw- kowskjego, oraz siostra żony, Zofja
podczas
dając 500,000,000 franków na po- rujnuj!\ skarb bułgarski,
·
:Sza, (ze wspaniałym chorałem) i dru- Gradek. ·
gdy
ofiarność
·
ludu
tureckiego
uła·
Raczono si') wódki\, piwem i ko- wi~kszenie i uleszenie armji, mini1ga Ad11gio, bodaj czy Sł\ ni& najpięk
wkrótce
wszyse,1
byli
pi,janiakiem;
uiej:sze - bezwątpieni& napisane ono
ster wojny oświadczył, że ogółem twia rządowi niesłychanie trudne zabyło w przeczuciu bliskiej · śmierci ni. W tym etanie poczęto si~ bawić koszty reform wyniosą 685,ooo,ooo danie; pozatem nale~;r się spodziewać
Wagnera i miejscami uderzaiąco bronią, prosząc strażnika o pokaza· franków obecnie jednak rząd potrze- w na,bliższym czasie rozstrzygającej
przypomina epizody z Tristana i Ni· nie szabJi, co ten uczynił. Następnie
zażądano pokazania rewolweru, na buje tylko 500,000,000 po resztę zaś akcji tureckiej na placu boju.
belungów.
Pogorezona sytuacja.
co si~ stójkowy zgodzić nie chciał.
zgłosi si~, kiedy zajdzie potrzeba.
Symfonifł prowadz'ł p. Birnbaum
Wtedy Ignacy Kowalski, wyrLONDYN, 27 lutego (wł.). Po:i:ar w teatrze.
ee zwykłym temperamentem i ma~
eterjl\. Solistą koncertu był znako- wawszy Korniakowi szabl~, uderzył
~Al'j SEBASTJANO, (wł.), 28 lu- Dzisiejsze dzienniki uważają sytuację
.111ity francuski pianista, Alfred Cor- nią 'Strażnika w ~łow~, poczem uciekł tego. Wybuchnął tu olbrzymi po~r znowu za. pogorszoną. Zaniepokojelot, który wykonał wspaniały kon. na Jmrytarz, gdzie go przytrzymano. w teatrze „Bela Artos". Teatr został nie budzi fakt, te na dzisiejszej koncert Saint-Saensa (c-moll z orkiestrą). Korniaka odesłano do cyrkułu, a naJest to pianista typowej szkoły fran- stępnie do szpitala. św. Aleksandra. doszcz~tnie .zniszczony, straty olbrzy- ferencji ambasadorów nie poruszan&
Na sądzie Ignacy Kowalski przy- mie. Straży ogniowej z trudem udało sprawy albańskiej; również akcja
cmskiej dawnych tradycji Maomonieznał się do winy 1 skazany został na
'8, Alkana i Beriota (tylko nie skrzypsi~ zapobiedz przerzuceniu się poża pośrednicza w zatargu bułgarsko-ro·
ka, rozumie się, a profesora parys- 8 miesiące wi~zienia
ru
na l.nne budynki i katastrofom z mul1skim nie postąpiła a.ni kroku na(b)
kiego .konserw.)
przód, 1aś misja Hakki paszy takte
ludźmi.
P. Cortot, wykonał, pomimo, te
Rumunja i Bulg~rja.
nie udała si~ zupełnie.
bez próby, wspaniałe dzieło swego
BUKARESZT, 28 lutego (wł.).
ziomka-gra jego wyrótnia się wielką technilrą, wspaniałe i pewne okDelegat rumuński do prowadzenia Telegramy południowe.
tawy i przedziwnej równości gamy-Szturm do Skutari.
rokowań z Bułgarją, ksiąM Ica poposiada to, co fra11cuzi trafnie nazyLONDYN,
28 lutego (wł.).-Dzien
wrócił
do
Bukaresztu,
aby
zdać
ra(Tel. Ag. Pet).
wa1ą Je'U perU. Wielka szkoda, ~e zaniki
dzisiejsze
przynoszf\ wiadomość,
port ustny o przebiegu rokowań.
miast zapowiedzianych solowych utwoOd•iedziny Najwyższe.
Prasa urzędowa wyraża nadzieje, te te przygotowuje się nowy szturm na
rów, grał p. Cortot brzydkie i mało
PE'I'ERSBURG, 27 lutego. Najwteresujące warjacje Pranka. Owakonflikt
bułgarsko-rumuński załat Skutari, w którym wezm~ udział takjaśnie;sµy Pau zaszczycił swemi odcyjnie przyjmowany artyst&, zagrał wi~dzinami główną szkołę gimnastycz- wiony zostanie pokojowo.
te serbowie.
nad program walca Chopina - tech- ną i fechtunkową, raczył fotografoPowittk•zenie armjl.
•ow, •płsek.
11icznie bardzo ładnie, ale bez nale- wać si~ w grupie z całym kompleBERLIN, 28 lutego, (wł). .GerKONSTANTYNOPOL, (wł.), 28
tytego zrozumienia, rozciągając tem- tem szkoły, wyraził opielmnowi szkomanja" donosi, że rząd rozpoczął ro- lutego. Policja wykryła nowy spipo drugiej części do nierno~Jiwości.
ły i jej naczelnikowi swe zadowoleKoncert rozpoczęto
uwerturą
Jrowania
z partjami w parlamencie w sek przeciwko rządowi młodoturec
nie, poczem odjechał, żegnany grom•Karna wał rzymski", Berli oza,
sprawie przedłożeń wojskowych. kiemu. Do organizatorów nalatał
kiemi okrzykami oficerów .hura".
utwór o bogatej szacie instrumentaPowiększenie
armji
pociągnie
za
soksiąże Sabab Edin, oraz ,jeden z seChwostow.
cyjnej wykonanym był przez orkiePETERSBURG, 27 lutego. Senat bą wydatek jednorażowy, pieć razy kretarzy ksi~cia Lufti beja. Wielu.
strę znakomicie.
W końcu, Jakkolwiek wdzięczni je- ~atądał od posła do Dumy Chwosto· większy, nit koszt roczny utrzymania wybitnych polityków jest skomprowa wyiaśnień z powodu oskarżenia powiększonej armji, t. j. jeden miljard
steśmy p. Birnbaumowi za zapoznamitowanych w tej aferze. Dotychczas
11ie nas z dziełami Strausa, Mahlera go o nielegalne postępowanie podczas marek
·
aresztowano
7 osób. Rewizja, doker
i Brucknera, to radzibyśmy, i sądzę, wy borów do Dumy, gdzie zajmował
„Lokal
Anzeiger"
wzywa,
aby
nana w mieszkaniu sekretarza · Lufti.
te mamy ku temu pewne prawe> stanowisko gubernatora niżegorodz
parlament przedewszystkiem uchwa- beja, wykryła olbrzymią ilość odezw,
pierwszeństwa, usłyszenia cos i · z k.Jego.
Katast•ofa kolejowa.
lił k~edyty na powiększenie arm.ji, a wzywajl\cych
utworów naseyeh mistrzów. nie gordo obalenia rządów
KIJOW, 21 lutego. Na linji potem dopiero zastanowił siQ nad młodotureokioh.
szych od powytszyoh.
Odezwy te były
Mieliśmy jut kiedyś
wieczór humańskiej na stacji Andrusowo, sposobem pokrycia wydatków.
przeznaczone
do
rozrzucenia
na uliWagnera, Czajko\\'skiego, czy nie wskutek źle nastawionej zwrotnicy,
Przeciw
militaryzmowi.
I
cach Konstantynopola.
można by mieć w na.j bli~szej przy- zderzył się pociąg osobowy z towaP ARYZ, 28 lutego. (wł.) Feszłości choćby ieden wieczór, poświ~ rowym.
KonfHkt europejski.
Ciężko raniony pomocnik ma- deracja związków zawodowych wycony Noskowskiemu, . Zeleńskiemu,
BERLIN, 28 lutego, (wł.) -„ Vos.
szynisty. a. obratenia odniosło sześ dała wspólną odezwQ przeciwko miKarłowiczowi i innym'I
Ztg."
donosi o nowem zaostrzeniu si~
ciu podrótnych i pięciu - z obsługi litaryzmowi i trzechletniej służbie
E. Smłdowic•.
sytuacji.
Pismo to otrzymuje wiadopocil!rgowej.
wojskowej.
Odezwa na.wołu.je do mość z Wiednia, te Serbja wysyła'
Rosylski balon sterowy,
nowe posiłki na pomoe Czarnogórzu. '.
BITTERFELD 27 lutego. Zbudo- zbliżenia francusko-niemieckiego.
Katastrofa.
wany dla Ros}i balon sterowy „R. 14",
Rzeid serbski p.ostanowił wysłać pod 1
obj~tości 9,800 metrów sześciennych,
BERLIN, 28 lutego. (wł.) W Skutari jeszcze SO tysięcy żołnierzy, ·
dokonał zupełnie pomyślnego próbne- królewskiej operze w Charllottenbur12 armat ciężkich i 24 działa polowe ·
go lotu.
gu, zawaliła si~ kopuła sceniczna Wszystko to pójdzie dro~ morską,
Lukecs.
Sprawa 24 fabrykantów.
BUDAPESZT, 27 lutego.-Ukaza- wagi 20,000 kilogramów, wyrządzając na Saloniki Durazzo i Alesio. 10 tyII wydział karny piotrkowskiego nie sil) Lukacsa w kuluarach izby olbrzymie spustoszenia. Nikt nie sięcy tołnierzy serbskich jut wsiadło
sądu okr~gowego na kadencji w Ło posłów powitano burzliwemi owacja- poniósł szwanku. Przedstawienia od- na okr~ty transportowe, reszta r.aś
dzi, miał rozwatać dziś spraw~ 24 mi nuodowego stronnictwa pracy. W łożono do ~ marca.
wyruszy w najbliesz1JJ1 ozasie. Cliofabrykantów zgierskich, oskartonych izbie odcz;rtano reskrypt o dymisji
dzi o za,j~oie Skutari, eo w razie uo zanieczyszczanie wody w rzece Ziczy'ego ze stanowiska jllinistra
rzeczywistnienia
wywołało by na nowyznań i o mianowaniu na jego miejBzurze.
sce
Jankowica.
wo zawikłania w sprawie u.reguloz powodu nJestawieni& m~ oskarFr•11oj• i Ro•ja.
t.onych: Kurtza, Napieralskiego, Ledwania granio, a zatem ao1trzenie
PARYZ, 27 lutego.-Prasa W8Zyflltwochowskiago i Marozewskiego sprakonfliktu europejsldego.
kłch odcieni w dalszym ciągu ~yczli ...
w~ od.łotono.
Telegramy · z nocy.
O pok6j.
Za. Geizlerem rozAsłane listy wie omawia treś6 listu Jego Cesar!l.kiej
Mości
do
prezydenta
PoincaKonferencja
ambasadorów.
LONDYN,
28 lutego (wł.).-Rzq~
~d~L
~)
LONDYN, 27 lutego. Odbyła si~ angielski polecił posłom swoim w
rego.
konferencja ambasadorów z udziałem Atenach i Białogrodzie, aby wysądo-ł
Il wydzi&ł karn7 S\dtt okręgowtGrey'a.
10 piotrkowskiego rozwatał w dniu
własne.
LONDYN, 27 lutego. Na podsta- wali rzj\dy oo do warunków ewen~,
wczor11i~z;ym następuj'\Ce sprawyc
wie informacH, zaczerpniętych ze tualnegó zawarcia pokoj11.
„fiow. Kur. Łódzki."
Dnia 20 czerwca ltU roku cło
jródeł dyplomatycznych Ag. Reutera
BERLIN, j j lutego (wł.).-.Bed.
aaeulaika rezerw1 p9licji p. Nowi·
donosi,
t.1
bardzo
motJiw&
jest
osiąg·
T
.........
,
z
nocy.
'l'agebld" donoii a IJofJi, ta wielhr
kowa podszedł pedchmielon;r stójk...
ni~io porozumienia
mocarstw w wea7r Machmud ~fkei pasz& zwró-'
wy konn&l policji 80-letni NiedtwieOdwet.
głłwnle1szych kwostjaoh oo do gratzik i })oez~ł oskarta6 pełni~c&go oPAllYi,
!ł
lutego.
(wł.)
W
nio
Albanii, Jednakte prowadzenie cił 1i4 do ambasadora ro1y}skiego 11
bo wie,zki 15tarazego stratni.ka Jan.
Clilewioza, te tJLli ~,-daj• on do!lta- kołaoh p&lit1cgnych utrzymują, że . dalsze,j wojny, a zwłaszcza akc,jc wo· Koustantynopolu, GierSQ, z prośv~

Telegramy.

K.ronikn

sądowa.

Telep.

__s._______________..;.;N..;.o.W'f.:......;;;...;;;lt:;;.;CI'.;.;;R.;.;J.,;;.E_R tODZ}{!

r..

wpłynęła na Bułgarję i
do zawarcia pokoju. Tur- ...
cja zgadza się na odstąpienie AdrjaTJ.opola i na uregulowanie granicy na
wschód od Adrjanopola w kierunku
linji Enjada-Enos.
Rokowania pokojowe.
LONDYN, 28 lutego, (wł.) - Z
Konstantynopola donoszą, ~e rząd turecki zamianuje Hakki paszę pierwszym pełnomocnikiem do prowadzenia rokowań pokojowych na miejsce
Resz.ida paszy. ·

flby Rosja

'31.~oniła ją

•.;;
zas odft0WI-.
pre·n umera „A•

-

2l!

tutego t9IS r.

1 myszy tępi szybko 1 pewnie pasta przrROtozaraz potrzeba do farbowania garderob;y dam- wana w Aptece Ą. Zalew- sktego w Raw\&.
~ub Piotrk. --Cena funt.a 1 rb. 20 kop„ 1 pne.
skie.J i męskie.i- Zgłaszać się do firmy A. Hei• syłką 1 rb.46 kop. Próbne torebki śwłetel pu.
ninger. uL .Mikołajewska .M 39.
1113-2 typo 60 i 36 kop. wysyła się - NalełnoA(

mote

przy odbiorze

poe7łłtl.

KAPSUŁKI

__&n

Dla robo nEf.tów, pozostają
ąch be z pracy do uznania komitetu
.>bywate lskiego:
Zebrane na zabawie u S. P. rb. 1
kop. 60.

"~UKALYPTIA':

Na żyd'ow. kolonje letni_,,.
Z okazii urodzin Michalinki LitauerKarol Goldberg rb. 2.

)ę1.111Jsulld Maillet de.zynfekui2' drti.~i płucne! ułatwłe!I\ WJd:~elanie się śh•,..v, s~ybko usuwa1a ka!lzel 1 p„ty, ~..,.,.,,,.
lt.tj!l apetyt i wyv•ieraJI\ dob~oczynny wpływ na •gólne
se!"topoczuc1e c...'1oreao.
p,...y kaidem !H.;~h!~niu, przy kn~dem zapaleniu es•
krz~ll, kaszlu- lt'!~5ulki Maillet :i~ najlep~zym środ·
kiem zapo'.!ii~gawczym przcc:w gruźlicy.
Sprzedaż w 1pt21lach i składach •11tecznyoli.
Cena ptłd9łka 1 rub. 50 lcop.

P. I. Kwieciński rh. 12 dla nie~częśliwyc.h z głodu UPAdając.yc.h na
'llic.y - do rozporządzt>nia redakcji
„Kurjera Łódzkiego".

•••
• •

lal1ły ł•dał

&n.AD

I!

l'Jłr& 1ł

· lr~vw~

D•ra

pllftłllł k9lll:r•""'

&

e„1„6

M11.r11Hł~ow•

120, Oddt!.

J'ł

nieżytach

26.

górnych dróg oddechowych

przy chrypce, kaszlu, zaflegmjeniu CORYFIN-CUKIERKI znalazły uznanie, jako pewny i pnyiemnie
1'j~
działający środek kojący. One przewy?is?.ają podobne przetwory przedłużonem działaniem i nieszkodliwościj\.
{.( j
.One bywają rrzez lekarzy cnęt~ie nazn1~one i przychylnie przyjęte.
~)
STOSOWANIE: Co 2 godzmy 1 Coryfin-Cukierek zwoln_i:_przepuszczać przez usta..
,S'J
Przyjemnie chłorlzące, lrniące działanie Coryfiny na podrażnione błony śluzowe daje si~ zauważyć jut po
r()
kilku minutach.
-~~~~E!!!~~s~~
Uciążliwe drapanie i łaskotanie w gardle i ustaoh szybko przechodzi, chrypły głos staje si~ swobodnym
~~--~·~„"""'"
i dźwięcznym. Należy żądaó w najbli~szcj aptece h!b składzie aptecznym oryginalne pudełko za 75 kop.
~ ~~~,,...,,
Jeżeli gdz.ie nie ma do nabycia, nafoży zwrócić si~ do Tow. Akc. Friedr. Bayer i Ska. w Lodzi, Mikołajewska
illllll'el~
~ 55 o wskazanie najbliższego źródła.

;

.zwłaszcza:

Przy

O.

trytinalntgt •hl•li-l1w•„

0 pak1wa!Ua.

GŁOWHY

fl:?l'.'.eyłutu
Wi:.~:r,:nva

... ~

być płaconą

Udoskonalony
preparat przeciw :zapaleniu oskrzeli, katarowi. kaszlowi
i przy le~'-enau gruźlicy płuc

_,

•

SZCZURY

Farbiarza

I

-~ ~~~~~ CORYFIN-CUKIERKI.

--------------------------------------------~------------------------------------------,-----------------------------------------„„ ,·

Stowarz9szenle

Majstrów Fabrycznych
w Lodzi, (Nowy Rynek 1'i 6). TeL 19-7'.

CHCĄC

ZAPOBIEDZ

lub wyleczyć się w wypadkach chor6b gardzieli,
zaziębienia, zapalenia krtani, influenzy,
"dychawicy, kataru, zapaleniu płuc, i. t. p.

. rekomenduje fachowców
U

do wszystkich działów przemysłu fabryeznego.

a

GOdz. biurowe od 9 i pół rano do 12 w południe.

~~.,...,....~,....,,.

NALEŻY ZAŻYWAĆ

•'OJ a:C..:.DiiiJ .._.~.~~~iiiilS!RDfl~-Cl---lli

•

astylki V LO

I E

,o z

M AGIA

A

Nie ma aa świecie cudow111e)1zej lr.sl~lll. Przy )li pomocy
mo1na zdobyó aob10 aulosó ukochanej kot.loty. w og6lc
uzJskac wszyst.tb, uego ct.lowiek pralinie. odkr7d oajglflb
aze tajemnice, dowiedzieć alę, co 1111 • 8'Ale4D1m domu
dzleJo. wy torzonlo p1janatwo, aamogwalt (onan~ 1 Inne
. rozmaite zboczenia. mloó atale szcZ4ic1e • gr.eh 1 lot117I.
pozyak.ae władzę nad Inny ml ludtmł, we wazełtlch bandlo
wych pn1dsl~wzięclach mleć stale powodzenie I l d. I l d
Ta nadzwyczaj za1mu1-c;a lts1-1ko kosztuje t1lko rb. l.7S
a J•lrt do nabycia-ty lto ta zallcun1em pocztowem-pries
Mr. F. c.· "'-met prot. Bolte postało U$ Brwutllas-Centre
Bel91a. 82
Hl-1

(Pastilles Valda)
ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY,
DZIAJ1AJ4CY NIEPÓROWNANm.
ALE PRZEDEWSZYSTKIElll:

ŻĄDAJCIE ZAWSZE
we wszystkich aptekach i

składach

Lecznicza

by wam dano

Ui,GUtlł UM HtRBALE

PRAWDZIWE PASTYLKI VALDA
{Pastilles Valda)
w pudełkach z b.anderolą cnrwon<}

~

1 opatrzonych nazw1&

VALDA
Cena!

:n.

małf ziołowa

~ VILIA-CREME o~~~E~E~A

aptecznych

ł

„
~·

lprzeda:i w aptekach I składach a11łeca111irch po rlt. 1.a• kop.
aa pudełko. PRAWDZIWE w CZERWONIEM npallo- straegat
nuladownlctwl

i

UWAGA. Dla osi4gnięcla pełnego zna• ~"'"•lf!llłl

J

·

l ~~~- „~ .„fły

1

1

~·~·

• -i:.

należy przy
VILIA•CRt•
iman• w cuym

mltego wyniku

używaniu MAŚCI

ME l!!tO!OWaó
świecie ziołowea

Io Herba"

:;,b-ra OBERMEYERA a wlaer. Slost17 MUo

•

Wr

•I•

.

"'

CO .iPOS OBERMt YE8.

pecjalnJ niezr•wnan1 środek medyczny P•••elw
wszelkiego rodzaju& EGZEMOM, ŚWIERZBIE, U•
ZAJOM, WRZOdOM, WYSY KOM, PRYSZCZOM,
ODMROŻENIOM i wszelkim chorobom akórnr••

sierdzi• na kal:llirm

kawałku.

Przy r6 ••.oczesnem stosow. cuuot.wórcte w1laczeolel
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,
NOWY KURJER

ŁODZKI

- 2'' lute o 1918 roku.

•
Płótna

lniane,

Madapolamy TyrolSkie,
Nansoukl, Satyny,

Sllesta, Chiffony,

Drellszkt na kalesony.

Chustki do nosa białe t kolor•
Garnitury kolorowe do kawy,

.·. Podczas Wystawy

Ścierki do szkła

kurzu.

Prześcieradła białe,

/

sp1;9zedai towarOw bialych
po cenach znacznie

Kapy pikowe,
RęczntJrl, Płaszcze l
jcf eradła K ąpielo~e.

·prze-

Paryskie Nowości 11ea_„
5000 sztuk

zniionycll.

Bluzek damskich
od 1.95 do Rbl. 10.

Wnieazierę 2 i 9 ltarea

b~ałe

Szlafroki

i kolor.

,.

-

%wiea~enie

Ostatnie Nowości

Atasazyn oa t-ej po poł.

lQy~ławy w mas~ .•

of\\lar·Ey.

zynie nie o!)owi~ .
zuje ao ~upna~

I

Gotowe wyprawy
ślu~ne

od I OO-do 5000 Rb.
Bielizna dziecinna.
I

'

Wyroby Trykotowe,
Kołdry Pluszowe,
Kołdry Watowe,
Koldry Letnie.

'

fłowołci

w angielskich

, francuskich Xrawałach,
firanki, Story,
_Xapy tiulowe,·-

Lódż,
· ·· Telefon 24-26 .
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AKC.

.Piotrkowska N2 .87.
·T~lefon 24-26.

----------------e
:..iędą lnneml.

Dzii ostatni raz!

ZA OJCZYZNĘ·I
cllaret Wstrząsający

w głównej

e
e
e
e

dramat w 8 aktach,
roli wszechświatowa sława.

a) Pzed wojną b) plany sekretne o) pod gradem kul.

parodj.a
Prens Prezavdentem Wspania~a
wykonamu

komiczna w
Prensa.

ulubieńca

•unek cesarzsu

~
Poe u41

Orkiestra koncertowa 11

li

I

Sexteł' 1 •

••
••

Wspaniały

Nit_Jzna
.· k om1't-

nail. artystów Holenderskich.

Orkiestra koncertowa

ee

2-u godzinny proim.

sen

Dził

piątek,

W
Wspaniałe
występ

Sliwiński.
ostatni razi

zz

dn. 28 lutego 1913 r.

przedstawienie w 3-eh częściach.
największego współczesnego komika-satyryka,
znanego ze swych występów

Vi łodz~ mierza

ce swoim

s.

to czny L. P.

CYRK
3-ci

yr.

u ro wa

Leonidow cza

zwierzyńcem psychiczno-antropomorticznych__zwierząt \500

zwie-

rząt rożnego rodza.1u).
Dziś po raz pierwszy wzlot szczura-awiatora
na własnym aeroplanie 1-szy raz Słoń Be bi wykona komicznę scenę u Fryzjera. Na zakoń
czenie aiegoryczny pochód zwierząt.
Anons1 W niedzielę - 2 przedstawienia: o
godz. 3- cicj p. p., o 8 i pół. wiecz. z udziałem

Durowa.

Passe--portout i kontramarki pc;dczas
występów Durowa nieważne.

•• ••
••
••

I' •

~,za

częściach podług

r.
j('
man
Jolesław Xon
Dokt6r med.

Choroby uszu, nosa, gardła
j chirurgiczne
· ul. Piotrkowska 56.
Przyjmuje do 11 rano i 4-7 po p.

Chorob9 sl{órne, wener9czne i niemoc płciową.

r. Lewkow·cz

Przy syphilisie stosowanie prep. „606"
i .9lł" Leczenie elektrycznością i ma
sażern wibracyjnym.

a2

przychodzących chorych
45. Piotrkowska 45 (r6g Zielonej).

dla

Wewnętrzne

i nerwowe Ur. I. Szwar;wasser od IO - 11 i 4 i
pół-!'> i pół. w nieuz1elę od 10-11.
:
Choroby skórne i weneryczne Dr. L. Pry.!Julski W niedz., wtor.,
czwartki , piątki od 1-2. Poniedziałek. środa, sobota od 8-9 wlecz.
Choroby dzieci Dr. I. Li pszyc. Codziennie od 1-2 pp. Choroby
chirurgiczne Dr. b'l. Kantor. Codzitinnie od 2-ił. Choroby .11:0biece Dr. M. Pap1er ny. Codziennie od 3-4. Choroby oczu
Dr. a. Ooncnin .Pomellz1alek. wtore.11:, środa, czwartek od 9-10 :
rano. "' ic11ziela, piąLeK, sooota od 1-~ po południu. Choroby
nosa uszu i gardła Or. C. Slum. Poniedziałek, wtorek. środa,
~zwartek od 1-2. PiąteK. sooota, niedziela od Q-10 rano

Ana:t~ZY
'

od Q-1 i od 6-8. dla
w niedziele od 9 do S.

pań

0000~00

nie mamek.

Dr. Leyberg

Porada dla niezamożnych kop. 50

Weneryczne, l)łciowe ' skóry od

l0-1, 6-8.

N1edzi~le

Dr.

m~d.

arol hrnder

Roe. t

tło l e i.. z11 1LZ Y

p o ułu ,:
UO Zll l·
1.J~Ol.Jild

przy1muie od 5-6.
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'felelon

dzieła ok:u.ł

,1 HE NRY K n

aginął wyciąg z księgi hypotyoa~
Z
nej w Piotr1eowie,
ay Józefa .Majewskiego w Chełmacla
dotyc~ąuy oa&•

pod '.tJgierzem. Upriu;za się zn&IUUQ
o łaskawe przeslame wyciągu 6',...
jewskiemu, za nagro11ą _
rbbó~
naleziono klucze na kółku, w ~ram•
wa1u J\! 8 oą do odebrama za
zwrotem kosztów w administracji N.
Kurjera Lóazldego.
106&.:;:2,
aginął wieprz czaruy, .a błałem,l
łatami, z drutem w ryJu. Odprowadzić za wynagrodzeniem. Piwna 7.
Leopolcl Koschel. _
__ lvlłł
aginął paszport, wydany z groinJ
Maków. gub. łomżyńsKiej, na unit
Jan1da Katza.
Ul1-l
;. agmął paszport, wydany z magi:'
btrarn m. Lodzi, na imię Jó1,"ł)'
W o I tez u.
l OUS-J
· /'agin~ła karta od paszportu, wydi'na r. tauryki Pozuańskiego Ilf

Z

Z

-!

Udzlelam lekcji gry

na mandonnie.

choroby chirurgiczne
ł-.l

Cen&
1108-2

\C•ll 1u l>y :.v. ó•y 1 wło

ÓN) 1 Laborat 1r 1u m
B .da 11t! ."r"'' 11ct Syt1 .1> 1 te ·
czen e Sa vc1rsanem (E„r.kh-Hata 60ł.} Go1bi11el ełek
trote raiJ eU1y1.wy 1,1Ylasaż w bracyj 11y 1 pne mat} ClllY

JekarsKo 1<os

Dzielna 4

atare

S

~~~~~~~S!

e rwws 1 (Prześw i etl e nie i foto ~ rafowac
n.t" w1.ęt 1 mości dała p1 om •in Mill • Ro 1 gen.i ,, ~Wi!.'
Gabinet

Poważne,

tystyczne (hypilotyzm, magne
tyzm, magia i t. p.) kupl11-

ul Zielona 41, 1-pięt.~d ł-eJ do
9-ej wieczór.
972-16
"...:...:":"la_c_w-Brzeztnaeh do sprzedania
POLUDNIOWA M 2.
06 Jokci szerokości, l 70 łolcal
rl'eleton 13-59
głębokości. Wiadomość uL Szydlow1ec Xi 427 u Władysława Miazek
Choroby skórne, włosów, (kosmetyka
1110-1
lekarska) weneryczne, moczopłciowe
i niemocy płciowej. Leczenie syphi- Brzybłąkał się wyżeł bronzow79
łapy białe, ogon i uszy dlu~te. ·
lisu 8alvarsanem .Erlicu-Hat.a 606 1 r
!Jl4'." wśródżylnie.
Odebrać można za zwrotem koszt.ow.
Leczenie elektrycznością i masa- Drewnowska "J.7 Andrzej Lewy. 101:111·1
tem wil>racy1nym.
klep ko1oniamo-dystrybueyJDY do
sprz~dania, z powodu zmiany in•
Przy1mu1e: chorych od 8-1 rano i od
1101>-ł
ł-9 po poł. panie od 5-6 po poł. tere su ul. Młynarsi>:a żl).
Dla pań. osobna poczekalnia.
ydaję obiady i kolacje po 2&
i 3a kop. Benedykta 12 w pi•
wiarnL
1087-ił

az1elna.

Piotr owska M 14 _, rór,t Ewang::lic :tiej
Te don 19-41.

D

0

1 święta

Dr. J. Eisner

wynajęcia

Mikołajewska

pr. M. Papierny

Krotka 5, tel. 26-50
pec1alista chor ..,b wenerycznych,
skór n ych i dróg moczowych

Do

K

od 8-1.
Dla Pań-5, puczekalnia od

~

[!]

piekarnia ze sklepem..
1-e 64. Wiadomoś6
na miejscu.
1096-3
om drewniany o 6-ciu mieszxaniach z plar.em i ogrodzeniem do
mikołaj ~w• (~ 4 tel. 16-00 sprzedania. Ul. Trelenberga 1'e M.
powrócił.
1102-S
upię konia, wóz i brrcz&"I
Choroby uszu, nosa, i gardła.
używane, ale w dobrym staru•
i dobrej roboty. Adres zostawić w redakcji dla „A. K.", Zachodnia 37.
1076-20
Sllililieb'ieró.i iie_z_k
._i_lk_u_p_o_k_oiów ·wy"":
~k.uszer i s 1ec alisi:a
..... jeźdza1ąc rozspuedam. tanio.
c.aoró.!J f<o .aaacycn.
Długa 14. I 35 oficyna.
110!>-S
P1y1nlU1e o Il r.100
vd 4
pól !-'OP
-strzega się przed nabyciem wek~
1fo 6
pól ov polu<1niu.
na 100 rubli, płatnego 1112 1913
Ulica Połud:lliowa 23
wystawionego pnez Drewnowskiego
Teletonu 1'ł 16-85.
na zlecenie Nachmana Jalcóbowiez&.
Weksel ten jest w posiadaniu Korna
1 jest nieważny.

chorobr dzieci.
od f>-6
2701-0 Nawrot 7.
rł34--0-l

SRHDNIA 1ł 5.
Sp choroby skórne, włosów, weneryczne, moczopłciowe i kosmetyka
lekarska. Leczenie syphilisu oalvarsanem .Bhrlich-Hata .606„ i 9 914„
(wśródżylnie). Leczenie elektrycznoś
cią (elektroliza} i masażem wibraey1nylll. Pnyimuje od 9-1 1 od 4w niedziele od 9-2 po południu.
Dla pań osobna pocze.K:alma..

krwi, wydzielin moczu. Bada· ·

8 1

•
dusz••

Drr. B. Rejt Dr. L. Pryuulski

~

1

Dramat w il-eh
romansu D'Annunzia.
I fłajnow&ZJ' sextet muzyczny.
Ceny miejsc nie pod.,.żazone.
'
Uwaga1 Codziennie przedstawienie dla młodzieży od 4-ej do f> ej pp.

Ko1.stanty •. 0Nska
o o . .: t„atru S2liaa.

pierwsza tecznica .tekarzy ,Specjalistów

~

sza tragiczka
do by obecnej

ad program.

•• ••
••
••

9

11Sextett•.

W dramacie życiowym „KOMENDJANCI"
i wiele innych najnowszych obrazów.

li

-

Nad programl - - - - - - - - - Dra~at z czasów Napoleona W: wyk.

l UluUDWICZ

~

rbl.

miesięcznie.

Za.wadzu !9 m. 17.

Z

J_mi1Ę'.!?tr_a J~;czyu.

11~_::!

- ·aginęła karLa od paszportu, wy•
aana z tabryki Gliksmana i ~pa!!teina na imię lgnacego Perlińs1.::ei,"O.
~ rot .•a 12., (iei. I B ~ :S a)
ft\ ł
:> C..
J i. :.-1
Choroby: nerek, pę· vg
_ut'~liln~. _.. agliif'.łi kart a ftd pae..,lort .1 ~",f 1 ia
..... na z fabryki .Mo1żesza 1Jr.>1ve,
il"
.,m "" s irze>lania lle ~..:1epe~ K.~- na imię Antouiego Jakóua Lewan"
I
rzt, 11 11 -u y;nryl.Jucy1ny. plui:e l.Jyć
1107 1
uod.zrny przy J ~ó: do 10 rano o ldz1el111r). na (lugod11yc11 warunkacu dnw!lkie~o
J od 4-7.
Wiuae w, \1 ilauows!La 14 za Mciaruią.

c

rza cew.rd

w drukarni

;..

•
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St. Książka, Zachodnia 87
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