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Redakcja i administracja „N~r. Kurjet:"a
Prenumerata w Łodzi wynosi :rocznie rb. 6,
Cena ogłoszeń: I-sza strona 50 kop. za
L.SdzkiegoH mieści si~ w I o.ka Ju· przy ul. półrocznie rb. 8, miesięcznie kop. 50.
wiersz lub jego miejsce, na.desłane 50 kop.
Zach.od.niej :M 87.
za odnoszenie do <!omu lub przesyłkę pocz- nekrologi i reklamy l5 kop .• ogłoszenia zwyczajne
Interesowani do redakcji zgłtt~f\Ć si~ mo~ tową dolicza się 20 kop. miesięcznie.
10 kop. Drobne ogłoszenia 1•12 kop. za wyru.
od 12 do 8 po południu i od 6 do 7 wiecz.
Ogłoszenia zamiejscowie: I strona 50
Administrac.J'a otwarta od 9 rano do 8 wiec.z.
Za przesylkę zagranicę dolicza się 60 k. miesięcznie. k op„ re kl am1 po 20 k ., zwycr.. 12 k . za w1·ers"'"
Adres telegraficzny „L6dź Kurjer''
Zmiana adresu 20 kop.
Telefonu .Ni 253. petitowy lub jego miejsce.
' R~opisów nadesłanych. redakcja nie zwrv.ca, za artykuły nieozn,a.ozone z góry ceną, honorarjów adminisLracja Wf'płacać nie . będzie•
Agentury: w Łodzi Bi11l'o ogłoszeń „Promień", Piotrkowska 81; w Pabjanicach A. Wadzyńsltl, Zamkowa 23; ,w Zgierzu: Nowy Rynek. kiosk AleksandraLecha
WYŁJlC2WE PRAWO prąjmowania ogłoezeń w Roeji, za gra•:cłl i w Kr61. Pol• iem, •prócz Łodzi i okolic~, oddane jest Domowi Haadl. L. i L Metzl i S•ka
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wychodził z nich odrodzony i wzmoc- dzie rosyjscy wytrwałej pracy i szeniony. Ciasne granice Rusi moskiew- ro.kiej inicjatywy, którzy stworzyli
skie.j rozszerzyły si~ i Państwo Ro- wspólnemi usiłowaniami pot~g~ gospo-.
syjskie stan~ło obecnie w szeregu darczą Rosji: Niezmierne i niezliczo-.
pierwszyeh mocarstw świata.
ne są zasługi dla Roaji dziesiątków
niel'.miennej jednośel z uk
miljonów jej oraczów, których cierohanym narodem Naszym, My mamy pliwościl\ i pracj\ ulepszony jest prze- '
nadziejQ prowadzeuia i nadal pań- mysł rolny i powiększane są podstastwa po drodze pokojowego urządze- wowe tródła bogactwa narodowego.
nia tycia narodowego. Ogarniając
Wdzięcznie wspominając wszyst• •"!!f"f,,
.:;;--~~-t.:ll,-Wid"· ~
wzrokiem trzy minione stulecia, · My kich, którzy pracowali dla pomyśl
widzimy podczas całego ich trwania ności Rosji.wzywamy obecnie, na gra.
wielkie czyny bohaterskie najlep- nicy 4 stulecia Panowania Domu Ro-.
szych synów Rosji, nie szczędzących manowów, wszystkich wiernych poddla niej ani pracy, ani majątku, ani danych Naszych do wzniesienia wraz
nawet tycia swego. Niechaj pamięć o z Nami modlitwy do Najwy2.szego 6
fabr91(a i · sl(ład główn9: Spacerowa 9, td. 23·f0.
nich pozostanie na zawsze świętą w spokój duszy Koronowanych Przod„
I Ji • Plotrkowek•
84 i m, Konatant~nowsk• 37, Dzielna 30
kronikach
ziemi ojczystej.
ków Naszych i wszystkich tych, któGłówna 21 i 62, Zarzeweka 49 i R:rgowska 7.
'
I w tym dniu uroczystym wszech- rym Ojczyzna Nasza winna swoją p<r
Zakład pny]muje wszelkie wcbodz~ce w zakru pralni chemiczne) obstanarodowego święcenia trzechsetlecia tęgę i wielkość.
Bogobojne wspo 1
lunki. Pie.rz_e i farbuje. garderobę mę::.1'.ą 1 d&m8ką Od najskromniejszeJ do naiwy~ninieJSZe~. czyśc~ dywany, ~eble, . porLjery, gobelin7, plusze, aksamity,
. panowania Domu Romanowów radoś- mienie o czynach zmarłych niechaj
koroilki, pióra I firanki, dekatyzu.Je tkamny w małych kawałkach jak i całych
nie Nam jest z przychylnem wzru- będzie puścizną dla pokoleń przysz..
szLukaoh po cenach nadzwyczaj nizklch.
szeniem zwrócić uwagę Naszą na za- łych i niechaj zjednoczy dokoła Troli'
• ~luz~ dams. od rb.-40 U br męa. od rb. 1.50 I Ftr. od rb.-40 za szt.
sługi . dla Rosji współpracowników nu Naszego wszystkich
wiernych
i.eDtr • Sulaue • od • i.oo Palta • od rb· 1.00 Port. od rb. 1.60 za parę
_ J KostJum.. od • 1.50 KamJz.. od rh -60 Dyw od rb.-20 łok. kw
jej ·Cesarzów i wszystkich wiernych poddanych na nowe prace i czyny
NB. Częśći garderoby I inne rzeczy, oddane do cs7szezenla podlegają
Ich poddanych.
na szcz~ście i pomyślność Rosji.
w zakład&ie n~pn;ód gJU.Dtownej desfDłekcjil
' 2899- i5ll
. Pragn~c godnie upa~iętni~ dzi..
Wielkie są zasługi najwytszych
•r-~~~~~~~~~~~--.;._~~------'
kapłanów
i
p~sterzów
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prawo-sie3szy
dz~eń. uroczysty 1 uwiecznić
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sławnej, którzy olśnili Rosj~ świa- .. go w pam1~c1. ~arodoweł! uznaliśmy
tłem prawdziwej wiary i wsławili ją za doore udz1el1ć amnes11. poddanym
swojej wielkiej łaski. Na wezwanie czynami
bogobojności i miłości Nas.zym, o czem rozkazaliśmr senasilnych duchem ludzi rosyjskich, chrześcjańskiej.
towi rządz~cemu ukazEim, dz1~ wyda.skupionych pod dachem Ławry Tro_jSzlachetna
szlachta rosyjska nym, ?głos~ć c~łemu nar?dow1.
.
. _NiechaJ me osłabn~e. błogosła
ce-Sergijews.kieJ, porwał się naród k~wią . swoją przypieczętowała przyrosyjs.ki na obronę ojezyzny i z po· w1ązame do ojczyzny i w pracach u- w1en.stwo Boż~ nad. Na~1 i uk_ocha-:
(Tel. Ag. Pet.)
mocą Bożą pokonał wroga. uwolnił stroju państwowego niezmiennie da- nymi N~s~ym1 ro_zc~ągmone. N1echaJ
Moskwę od pr.zemocy nieprzyJaciela. wała wysoki przykład męstwa cywil- wzmocm. I J><>dmes~e P~n . Wszech·
Zwołany nast~pnie wielki sobór n.ego. zwłaszcza w pamiętną ob.wił~ m~c~y z10mi9 rosyJs~ą. i ~nechaj U·
ziemski na dzień 21 lutego ·1a1a r. uwolnienia włościan od pańszczyzny. ~zieli Nam siły do mes1.en1a wysoko
jednomyślnie wybrał na. cara bojara
W świetle dzielności i wielkości I mocno słynnego od wieków sztan-Michała Teodorowicza Romanowa, ·naj- występuje obraz rycerza rosyjskiego, daru Ojczyzny.
.
(Komunikat ureędowy.)
bliższego zwiAzkami krwi wygasłemu obrońcy wiary, Tronu i ojczyzny.
Dan w St. Petersburgu. dn. 21
z BożeJ· Łaski
ro~o~i Carskiemu Ruri:1ra i św. Wł<>: Tradycyjne męstwo i niezachwiane lutego, w roku od ~arodzema Chry•
.•
·
' .
dz1m1erza. Po głębokim namyśle i poczucie swego obowiązku miłujące- stusa 1913, I?anowaąia Naszego 19. 1
. MY, MIKOŁAJ Il-g1,
. gorącej modlitwie młodociany Nasz go Chrystusa rycerstwa rosyjskiego
. !'la or;y:gmale włas~ą Jego Cesar-r
Cesarz 1 S~mow~ad~a W_szechr_osyjski, . przodek, pobłogosławiony przez mat- obroniły Ruś od wroga i obecnie słu- skleJ Mośo1 ręką podpisano:
Król Polski,. W1elk1 Książ~ Frnlandz- k~ swoją, za.konnicę Mart~, wziął na żą jej za silną tarczę od najścia
„MIKOŁAJ.
ki etc. etc. etc.
siebie ci~żkie brzemię panowania car- wrogów:
wiadomo
czynimy wszystkim skiego.
·Wiele usilnej i uczciwej pracy
wiernym poddanym Naszym:
Odtąd i dotychczas Palec Boży włożono w sprawę organizacji pańWolą Najwyższego przed trzema . ochraniał i pot~gował MonarchjE2 Na- st'wa · i przez oddanych Nam ludzi
w~ek~mi wygasł Ród Carski Ruryko-. szą. Wspólnemi. usiłowaniami koro- sł~żbistów bez różnicy stanu i stano- PETERSBURG, 6 marca.-T.A.P.
w1_czów, Założycieli i Zbieraczów zie- nowanych poprzedników Naszych na w1sk.
.
. .
.
. - Dla. upamiętnienia upływającego
m.1 rosyjskiej. CiQżkie nieszcz~ścia tronie Rosyjskim i wszystkich wierdz1e~1~11e n~uk, l~teratury l dziś trzechsetlecia od dnia ogólnozwaliły si~ ·na ojczyznę Naszą. Bez- nych synów Rosji tworzyło si~ i szt~k1 "".fyb1tn1 ludzie .ro~yJSC~ zdo- narodowego wybrania na tron pierw„
r~ąd i zamieszki ogarnęły Ruś; ino- wzmacniało państwo RQsyjskie. Nie- ~ylI sob10 pocz~sne imiona .1 prace st.ego Monarchy z Domu Romanowów '
z~emni. wrogowie wtargnęli w jeJ gra- jednokrotnie Ojczyzna nasza ulegała Ich, które zwróciły uwag~ świata ~a- przyjemnie jest Nam, · według wzo~
mc_e; p~er~sża stolica, Moskwa, z jej próbom; ale naród rosyjski, mocny lego, pozyskały . wysok11;_ ocen.ę nte- rów przeszłości, zaznaozyć tę rocz.
rel1lqv1am1 stała się 'lzdobyczą wroga. w wierze prawosławnej i silny gorą~ tylko w ?J?Zyźm~ Na~ze1. ale l dale- nicQ dziełami dobroczynności prze1
nadanie miłym poddanym Naszym
J\le na, kraw~dzi na.jwytszego niebez- Cl\ miłością ojczyzny i oddamem siQ - ko poza J6J gramcam1.
p1eczenstwa, zagrażającego Rosji, Pan z zaparciem si~ siebie swoim MoNa polu pokojowem rolnictwa, rótnych łask, ulg i ułatwień. Wierny:
Wszechmocny nie opuścił Jej bez narchom„ pokonywał nieszcz~ścia i handlu i przemysłu wyróżnili si~ lu- współpracownik Nasz w latach pra~
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cy i cię!2'.kich doświadczeń, niech
połączy się z Nami naród rosyjski
j w tym uroczystym dniu modlitewnych wspomnień o przodkach Na-

. W. życzliw~m uznaniu dla gorli·
we7 dz1ałalnośc1 osób pfoi żeńskiej w
ró~?~cb dziedzi?ach służby pa:ństwo
we1 I społeczne1. uznalismy za poży
t~cz!le utworzyć specjalny dla poparcia ich zaslug znak odznaczenia.
Pamiętając dalej o losie tych,
którzy z biedy lub JJe względu na
inne okolic.?lnosci, oka?;ali sit} niepunktualnymi płatnikami różnych podatkó.w, postanowiliśmy ~ltyć ich poło~emu przez uma.rzeme w całości
lub częściowo obciążających ich zobow.iązań wobec skarbu.
Wreszcie, nlezapo·mnieliśmy i o
tych z Naszych poddanych, którzy
na mocy wyroku sądowego lub w
drodze administracyjnej ponoszą karę za przekroczenie praw karnych
lub niestosowanie sil) do ustanowionego przez władzę ponądku, a zasługują, z tych lub owych powodów,
na pobłażanie, rozkazując umor:r,yć w
całości lub częściowo odbywane prze7i
nich kary.

staną mu
przywrócone ordery i
rangi.
Sprawie Łopuchina był poświę.
eony ostatni raport ministra spraw
szych, sławnych budowniczych zieml
wewnętrznych. Zapewniają, że minirosyjskiej.
ster Makłakow zapoznał się grunIdąc za ich wielkim przykładem,
townie ze sprawą Łopuchina i przy·
a jednocześnie za J>Opędem serca Naszedł do przekonania, że konieczną
,szego, nie moglismy
nie zwrócić
jest jego reba bflitacia.
przedewszystkiem uwagi na smutny
Sprawa rehabilitacji Łopuchina,
~os osieroconych
dzieci ludności
powstała jeszcze za życla Stołypina,
wiejskiej, cz~sto pozostających bez
który na Jrllka dni przed wyjazdem
wszelkiego przytuf.ku, a nawet wydo Kijowa otrzymał list od pewnego
chowania.
wybitnego re wolucjonięty, - który
Widząc przyczyn~ tego w niezaprzysięga, ~ ie wykryty przez Burdawalającym stanie opieki nad bi·e dcewa i ogłoszói1y w · czasopiśmie „Bunemi sierotami w miejscov. ościac.h
duszczu ie", fakt o udziale Azefa w
wie1skicb. Cesarstwa i nieuzgodnieni()
zabójstwie wielkiego księcia Sergiu, <l.z i ałalności na tern polu miejscosza Alek'-'nndrowirr,a, jest prawdą.
w y ch instytucji społecznych i osób
Na Sto~ypina 'f,en list zawierający
•:prywatnych, uznaliśmy za po!2'.yteczfakty, r.robił ogromne wrażenie to
'ne utworzyć dla uporządkowania tej
też pokazywał list dygnitarzom, któważnej sprawy komitet specJalny,
rzy w ten, lub w owy sposób przy.którego zadaniem ma być: zjedno··
jęli udział w losie Lopuehina,
•
cżenie troski o W!i"pomniane dzieci , i
Po śmierci Stołypina W~t ten
pomaganie instytucjom, zajmującym
znaleziono w gabinecie .jego i załą
1
się opieką nad niemi, aby otrzymawczono do ~aktów sp.rewy Lopuchina.
szy wychowanie i wiadomości poJeden z publicystów członek stron~trzebne W: życiu wie.js~iem, mogły
nictwa konserwatywnego robił staraone sta6 SIEl pożytecznymi dla pań
nia w e;fe.rach o zasądzenie rewizii
1
,stwa pracownikami.
zamęi:nych. procesu Stołypina, Zwolennikami reCeniąc pożyteczną działalność lohabilitacji Łopuchina są: prezes mi~
'kalną przoduJącego w Państwie Nanistrów Kokowcew i minister spraw
•szem stanu szlacheckiego, opartą na
Jak wiadomo, trzecia Duma u- w.ewnętrznych Maldakow,
którego
~posiadaniu ziemi i przenikniętl\ stałą e~waliła projekt, znosz4cy ogranicze- pośrednictwo uwienczone 21ostało po1w1ernością dla podstawowych zasad ma praw cywilnych kobiet zamęż myślnym skutkiem.
,państwowości rosyjskiej, uznaliśmy nych, jaklami są: zakazy mężatkom
iza celowe przyjść z pomocą wiernej wystawiania weksli bez zgody męża
·szlachcie Naszej pr7.e2l użyczenie jej (o ile nie prowadzą same handlu),
'środków dla wzmocnienia i rozwini~- uwierania na własną rękę umów najRządy
;eia szlacheckich kas wzajemnej po- mu osobistegv, otrzymywania bez a·mocy i innych stanowych instytUcji pro baty męża paszportu i wstępowa
'wzajemnej pomocy.
nia bez zezwolenia męża do służby
Na mocy rozkazu Naszego, wyda- rządowej lub społecznej, jak również
1nego 12 sierpnia 1906· r., poleciliśmy do szkół.
(Kor. własna „N. K. Ł. ").
pr:t.1ekazać włościańskiemu bankowi
· Obecnie projekt ten rozważono
'.ziemskiemu . grunty apanat'owe, za- w komisji wmosków ustawodawczych
Wiedeń, a marca.
znnczająo przyt„m, te zyski, osiąga- ~ady państwa łącznie z innym prone ze sprzedAży. tych gi·untów, podle- Jektem, tłchwalonym . przez trzecią
Powołany przed rokiem na dygają przekazaniu na fundus.z spacja.I- Dumę i ustanawiającym prawo od- rektora opery nadwornej cesarskiej
ny dla dostarczania pomocy agrono- dzielnego pożyci$ dla kobiet ~amęz w Wiedniu pan Hans Gregor, po.micznej ludności rolnej.
·
nych w wypadkach, stwierdzonych przednio dyrektor opery .komicznej
Obecnie w nieustannej trosce o przez sąd.
w Berlinie, w ciągu roku uczynił się
urządzenie wło_ś,ciańskich gospodarst!" ,
Komisia Rady państwa przyjęła ~ Wiedniu poprostu niemotliwym z
rolnych, uzna!1smy za !zecz wła~o1- ~ba proje~ty łącznie, wprowadzajl\c racji swoich rozmaitych pruskich
wą _wyodręb~16 w~pornmane zyski w do nich niektóre uszczuplenia. Mia. przyzwyczajeń.
Przedewszystkiem wydał wojnę
kapitał spec1alny i użyć go na współ- nówicie prawo wstępowania do służ
dz1ałanie po~e_pszeni~ by.tu gospodar- by i szkół bez zezwolenia m~ża, ko- przedstawicielom gazet słowiańskich
c~ego l~dnosc~ rol ICZeJ, na po.dsta- misja przyznała nie każdej mężatce, w Austrji. Odmówił bowiem biletu
"'.rn ma;ących być ~pracowanem1 sp~- lecz tyll~o tym, którn uzyskały pra- wstępu na próby generalne przedstawicielom gazet r.zeskioh, polskich,
CJaJnyeh, co do .k~p1tału ~ego, przep1- wo oddz1.elnego pożycia.
sów. Jednoczesme uznaJ!śmy ~a wł~Komisja orżekła, te sądy cywil- oraz innych, dopuszo~ais,c na t& proęc1we umorzyć zupehue pozyozk1. ne maj:\ orzekać oddzielne po~ycie by generalne tylko przeds~wioieli
wydane według .P~a~a z d. _15 m~r- w wypadkach, gdy będzie dowiedzio- gazet niemieckich.
Dopiero na energiczny protest
ca HW6 r., ~łascrn1elom z1emąlp~ ne: okrutne obchodzenie si~ jednego
tych
gazet pan Gregor zdołał zrozuróżnych stanow dla podtrzymama małionka z druaim
lub
z
dziećmi
0
gospodarki w ich dobrach, _ zn!szc~o- ciężka. obraza, zdrada małżeńska: mieć, !te Austrja - to nie Prusy. W
nych . ":skutek rc,zrucbów, J~loe z~a- nadu~ycie praw małżeńskich, nieucz- Austrji wszyscy obywatele bez ró~
rzały s1~ w smutnym okresie zamie- ciwe prowadzenie się, ciężka choroba nicy narodowości posiadajf\ zupełne
·
szek wewnętrznych.
umysłowa lub zaraźliwa choroba ft- rów no uprawnienie.
Do opery cesarskie.j, utrzymywal'{a moc1 specjalnego. rozk11zu zyczna..
Naszego, .""Y~:nes.o ~-., 22 gru.dnia r. .
Co eiQ tyczy. paszportów, pr.zyję- nej prżez s~katułę cesarza, na której
1912, ud.ziel11i~~Y mm1strom l głów- to zasadę te, kobiety zamężne, bez zapełnienie skład11ją się obywatele
nym , k1erowmkom poszczególnych względu na wiek, będą mo'gły otrzy- całego państwa, maj~ i powinni mie6
~ydz1~łów w~kazówek, co do l!-1g w mywać bez zgody męża paszporty na prawo wst~pu wszyscy obywatele bez
zakresie kwalifikowania do Na.1wJ:t-. swoje imię od urzędów policyjnych. różnicy narodowości i przedstawicieszyhh n~gród z~równo osób z~a.JdUJI\'- Natomiast komisja Rady państwa u- le wszystkich gazet w Austrji.
Po tym niefortunnym wstępie
. ey~
~1ę. na czynn~j służbie pań- chyliła w projekcie Dumy artykuł,
st" owe1, .J~ko te~ I tych, które od- ~noszący obowiązek wpisywania do pan Gregor rozpoczął wojnfl ze śpie
znaczyły s1~ na polu dobroczynnem paszportu mężowskiegG żony po ślu- wakami. Jego zaóhomanie się- bru1 ogólnem; "' .
.
bie. Zona winna być wpisana do pasz- talne ze śpiawaezkami pierwszorzęd
~ie;a ,'. ~.<·~1~ od tego, w cel~ po- portu m~ża, poczem dopiero b~dzie ~emi ogołocił<> oper~ z wybitnych
p~re1a i:iv• i1 \\ eJ pr~cy · pra??Wnlków mqgła otrzymać własny paszoort bez sił artystycznych.
Podobnie zaozął .postępowa6 z
rożnych dyk~ster.i1. uznahsruy za zezwolenia męża.
"
kapelmistrzlllmi. · 1Niedawno
kapelsłuszne przyJąć na przyszłość do
.
. .
.
chwili wyd,ania nowej ustawy ogólPrzy7ęty w te1 postam P!o1ekt mistrz włooh popr.ostu uciekł z Wienej o emeryturuch i zapomogach ie- lD.a rozważać wkrótce Rada panstwa, dnia, bo llie mógLdłużej wytrzymać
dno razowych, niektóre środki, mają- poczem z.no wu .wróci ~o Dumy dla kaprysów i rządów . pana Gregora.
· ce na celu polepszenie zabezpiec~e- ~yrów~ama różmc . . P~oJekt _ten roz- Tak samo i śpiewacy wybitni ópunia
materialnego
pracowników i mą15a się na Ce~arstwQ, co, s1~ tyczy szczajl\ o.perl) nad w~rnlłt_~dezas gdy
ich rodzin przez dopuszczanie w za- K.rolestwa Polskiego, o~ow1ązywać w inni, ceniąoy si~ i . cenieni, nie chcą
sługujących na uwzględnienie wypad- mem będą tylko przep1~;y co do ~asz zawierać kontraktów z panem Gre~
kach bardziej ulgowego stosowania por!ów dla J,llęża~ek, naJmU oso~1ste rem.
Jstnie.iącego systemu wy:żnaczunia e- go 1 wstępowama na służbę I qo
Wreszcie w niedzielę, dnia · 2-go
merytur wzmocnionych i zapomóg ez.kół. bez z~ody ~ęża. V?" zakresie :marca rządy pana Gregora . wywoła
jednorazowych · w zastosowaniu do w.eksh w Kró1estw1e Polsk1em ~osta· ły niebywały skandal. Trzeba znać
· terminów ich usługi.
me w mocy dla ~ężatek pr?lep1s. ko- Wiedeń i trzeba znać ton wykwintny
J ednocześnie włotyliśmy na mi- · deksu ~ap?leońsk1ego, wymag:a1ący który panuje na przedstawieniach onistrów i głównych ki erowników po- up_oważmenia m~ża, w zakres10 od- pery nadwornej cesarskiej w Wiedniu
szczególny3b wydziałów obowiązek dz1elnei;l'O . po:tiyc1a . małżo,nków, lu~ ażeby zrozumieć znaczenie skandalu,
postarania się 0 powiększenie żąda- . nośó katolrnk.~ kra.JU posiada przepi- który się rozegrał na przedstawieniu
nych w określonym porządku fundu- sy o separ11.cJf.
niedziel nem.
!Zów na wychowanie dzieci urzędni_......,._
Z depesz ju.ł wiadomo, te pan
Gregor zamiast śpiewaczki panny
ków, a: to głównie dla dopomo~enia
Weldt. , oddał rol'), .Walentyny" w
niższym pracownikom.
.
Kehabiliłacła
„Hugo notach• zupełnie nieznanej i
W uznaniu watnego znaczenia i
początkui,ącej śpiewaczce pa;nnie Jarkorzyści pracy rolniczej, będącej najno, byle tylko nie zmieniać przedstaważniejszą podstawą pomyślności goOtrzymaliśmy wiadomość !l wi&- wienia i nie być zmuszonym de od.spodarczej Państwa Naszego, uznaliś
my za słuszne utworzyć znak -Odzna- rogodnego źródła, że były dyreJdor dania pieniędzy tym widzom, którzy
czenia dla osób, które wyróżniły si~ departamentu policji Łopuc'hin z po- chcieli słyszeć „Hugonoty".
Spiew panny Jarno oburzył puswą pracą korz1stną na po1u dzia- wodu ogólnej amnestji, ot1·zym11 połalności gosnodarczej.
zwoleni6 na powrót z zesłania i zo- bliczność do tego stopnia. te zaczeła

Prawa kobiet

,,pruskie••

w operze nadwornej cesars iej.

fopuchiua.

protf::stować
przeciwko
dalszemu
przedstawieniu.
. Prócz :protestó! odzywały się
głosne
gwizdy. Wołano; „To jest
skandal", „pr!)cz z Gregorem", „skan,
daliczna gospodarka", „wypędzić g<:>
precz".
Krzyki doszły do zenitu tak, it
orkiestra mu.siała przestać grać. Zasłonę spuszczono i przedwcześnie zam~
knięto przedstawienie.
·
Dzienniki domagają słę, a~eby
gospodarce pana Gregora poło~yć
J\ros i udzielić mu dymisji. Ow jegomość, uwM;aiący się za genjusza i
traktujący wszystkich z niesłychaną
brutalnością, okazał się zupełnie niezdolnym do pełnienia powierzonych
mu obowiązków. Zdaje się istotnie,
~e dni dyrekcji pana Gregora są policzone.

A. N.

rarnlarno~G tranciszta J~rnfa
włr6u albal\czyk6w. ·
.
Na podstawię ,?;godnych donieo p.rzebiegu kongre1m albańskie
go w 'l'ryeście, wynika, że cesarz
Fi:anciszel(-Józef !,Jest w chwili obecnej na}populatnie]SZtJi osobistości'\
wśród albań.czyków. Albańczycy z
wielkiem rozrzewnieniem wspominają
o osobie cesarza Fr&nciszka-J ózefa I
nazywają go „Cesarzem oswobodzicielem.
Istotnie dla albaJiotr.rków cesana
Franc1szek Józef pozostanie raz na
zawsze postacią wiekopomną.
Nie
mała to rzecz odzyskać niezawisłość
pańitwow'l po pi~ciuset latach 1 cudzfł pomocą i bez własnego wysiłku.
Przy ocenie stosunków albańskich
zawsze trzeba pamięta6, ~e w gruncie rzeczy albańczycy tak długo, jak
długo Turcja istniała, nie rwali si~
zbytnio do wolności. Za broń chwytały i
przeciwko turkom walczyły
sień

tylko pewne szczepy

ważn1e

albańskle.. Prze-

katolicy i biedne plemiona

górskie.
Natomiast cała szlachta albań
ska to jest właśnie ci, którzy teraz
stanęli na czele rządu prowizorycz~
nego i rwą się do godności w nowem
państwie albańskiem, woleli trzymać
i turkami i zajmować
w ;Konstantynopolu ważne i dobrze płatne stanowiska, zamiast walczyć za wolnoś6
własnego narodu.
Cesarz Franciszek Jó~ef I zatął
się albańczykami . głównie dlatego,
żeby ratować przed 1upełną zatra~
albańczyków wyznania katolickiego.
'Turcy w ostatnich latach df.\tyll sy~
stematycznie do zupełnego wyniszczenia albańczyk6w katolików. ,

Wiaeomoścl

og6lne.

-

(',; Zatarg Dumy- z

rządem.

Głośna

jut sprawa odmowy rzt\dU
wydania Dumie państwowej doJm..
mentów wyborczych dla .sprawdzenia
prawidłowości wyborów zu:ońozy sit
wniesieniem interpelacji.
Inicjatyw~ dali paMziernikowey.
Interpelacja zwrócona b~dzia pod adresem prezesa Rady ministrów wobec
te go, te odmówiła Rada ministrów
na wniosek ministra spraw wewn~trz
nych.

C Wa*n•

ro~porządzenle.

Rada ministrów, na posiedzeniu w tL .
28 z. m., uchwaliła złotyć ciałom
prawodawczym opracowany przez
główny zarząd rolnictwa projekt rozclf\gni~eia na. Królestwo Polskie mocy przepisów o wykonywaniu na cu- ·
dzych gruntach rowów i innych urządzeń wodnych gwoli osuszeniu
lub naw.odnieniu gruntów przyl&<
głyc14
· .,
·

O Drogi *elazne,

Zanąd

dróg żelaznych w Petersburgu, uz:qał
za k.o nieczne urządzenie we wszyRt-.
kich pociągach odbywających dalekie 'prz,e strienie, bufętów z zakł\ska·
mi. chłodnemi, .herbatł\ i kawi\.
Komi]Jja , specjalna przyzwoli na
wybudowanie drugiego toru Iia. odstępie Kowel-Brześć-litewski dróg

Nad wiśłańsJtloh.

.

NOWY KURJER ŁODZKl -

6 marca 1913 r.

L

(gospodarz) i trzech człon
ków do zarządu pp.: A. Łatkowski,
Z. Kwapiszewski i J. Ciepły. Do komisji rewizyJnej weszli pp.: E. DuDoniosła uchwała.-Gmi szek, B. Linke, L. Domolążek, na zaO Telegram Mikołaia Czar•
nogórskiego. Tow. kultury sło na Swięcice pod Wyszogrodem uch- stępców pp.: R. Otto i I. Klusak.
wiańskiej w Petersburgu, otrzymało waliła pobudować 6 nowych szkół z
telegram od króla
czarnogórskje- pomocą skarbu po 2,000 rubli na
Komitet obywatelski.
go, Mikołaja, w którym dziękuje za szkołę.
Projektowane szkoły m~ją stanąć
powitanie i wyrażeni!3 uczuć symJ>a·
Wczoraj, wieczorem w domn
tji dla Czarnogórza i wyraża nadzie- w Ciućkowie, Nakwasinie, Kobylni- majstrów tkackich, odbyło się posieję, że Skutari starożytna stolica kach, Grodkowie, Gałkach i Aroku- d~nie komitetu obywatelskiego dla
Czarnogórza - będzie zwrócona czRr- towie.
niesienia pomocy robotnikom pozbanogórcom. Żąda tego wola narodu i
Napad. W kolonji Krzywa wionym pracy, pod przewodnictwem
krew sześciu tysięcy bohaterów z~ Wierzba w lubelskiem pięciu bandy- p. A. Roszkowskiego.
bitych. Skutari jest tak bardzo po- tów napadło w nocy na dom włościa
Po przeczytaniu protokułu z zetrzebne Czarnogórcom, jak płuca - nina ŁukRsza Karpa. Związawszy na- brania poprzedniego, przewodniczący
padniętego ·wraz z całą rodziną, zło zawiadomił zebranych, że zostały wyezłowiekowi
żoną z 8 osób, i grożąc rewolwerami, słane listy do obywateli ziemskich z
bandyci zażądali wydania pieniędzy. odpowiedzią w kwestji robotników
Łupem ir.h stało się 110 rubli.
rolnych.
P. Mączewska z Ostrołęki zwróciła się do komitetu obywatelskiego
o trzech tkaczy ręcznyc4, którzy już
zostali wysłani, podobno ma zażądać
~ Literatura
pf nkert~
jeszcze więcej, p. Swierczewski przednowska. Według wykazów statrstawił zgromadzonym do zatwierdzestycznych na wystawie wydawnic-Mj
nia
następujący regulzl.min, który kow Petersburgu w 1908 r. wyszło w
W sobotę, dnia 1 marca r. b. o
państwie rosyjskiem G04
wydaw- godzinie 9 wj~czorem w lokalu To- mitet obywatelski przyjął i ogłasza:
.1-0 uprasza siQ o łaskawe bar,..
nictw, w 1909 - 506, w 1920-nagły warzystwa miłośników rozwoju fidzo
dokładne, każdorazowe, ponow~
spadek
do
90,
w
1911
dalsze
obniże
1
zycznego w Widzewie, przy ul. Ro·
nie si~ do 23, a w 1912 r. wzrost do kicińskie.] nr. 62, odbyło się ogólne ne sprawdzenie wydanych już daw39 wydawni<'iw.
roczne zebranie członków tego To- niej kwalifikacji, a to z powodu wyD. Aresztowania w Peter•• warzystwa przy obecności 35 człon darzeń w niektórych obwodach podszywania się wielu robotników pod
burgu. Według informacji .Now. ków.
Wrem.• oetatnie rewizje w Petel'SNa przewodniczącego wybrano kategorje pozostających bez pracy i
burgu wśród robotników miały na "P· I. Kłusaka, który na asesorów za- znajdujących się z tego tytułu w
eelu wykrycie centralnego komitetu prosił pp. W. Ciemińskiego i R. Otte- wyjątkowej nędzy.
partji soc}alno-demokratycznej.
2-0. Przy kwalifikowaniu odnoś
go, a na sekretarza p. Z. Kwapiszewnych osób należy sprawdzić w paszó. Kara prasowa. Redakcja skiego.
gazety .R11skoje Słowo•, została .skaUczczono przez powstanie z portach ostatni meldunek i zwrócić
zana na 600 rb. grzywny za umiesz- miejsc zmarłego wiceprezesa L. Gn- u wagę na termin meldunku; zdarzały si~ bowiem wypao.Jri, że jeden i
czony w numerze 81 artykuł .Poli- cza.
cjada•.
Sprawozdanie ustępującego za- ten sam zakwalifikowany osobnik fió. Zubatow. Podobno znany rządu wykazało, że do Towarzystwa gurował równocześnie w d wuch obZubatow, którego Plewe wydalił z należało 80 członków i pod wzglę wodach.
s-o. Należy przy kwalifikowaniu
t.andarmerji, znowu powróci na słut dem sportowym stowarzyszenie Tozrobotników żądać kategorycznie świa
bQ do ministerjum. spraw wewn~tr.z wijało się pomyślnie.
W grach o mistrzowstwo piłki dectw uwolnienia z danej fabryki, na
nych.
nożnej,
drużyna tego Tow. zdobyła którą kandydat się powołuje, wraz z
Zubatow ma otrzymać posad~ zaprzedostatnie miejsce, jednak w koń podaniem _powodu odejścia.
rz!ldzaJllcego wydziałem śledczym.
4-o. Wreszcie uprasza się naj• cu sezonu poprawiała si~ forma dru- uprzejmiej
o zapytywanie i ewentyny nożnej piłki, a także i w tym
roku gra koleżeńska z Towarzystwa tualne namawianie każdego z kandyŁ. K. S. w stosunku 1:2, dobrze świad datów do wsparcia, do przyi~cia praczy o rozwoju drużyny nożnej piłki. cy na roli i zanotowanie eh~tnych z
W ostatnich czasach wprowadzo- podaniem dokładnego adresu.
x Aresztowanie. Wielkie no lekcj~ gimnastyki, z której korzyP. Wiśniewski zaproponował zewra!enie w Mohylowie Podolskim sta przeci~tnie do 20 osób.
branym, w celu usunięcia nadużyć
w1wołało aresztowanie
zamotnego
Sprawozdanie kasowe za rok 1912 przy wydawaniu zapomóg zaprowaziemianina, p. M. Wojtkiewicza, w wykazuje dochodu 483 rb. 15 kop., dzenie kontrolerów, rekrutujących si~
chwili, gdy z powozu swego przypa- rozchodu 452 rb. 86 kop., pozosta- ze sfer robotniczych płatnych, z pła-·
trywał siQ ćwiczeniom !ołnierzy, czy- łość wniesiono na przychód kasy cą od ł
s rubli tygodniowo.
W kwestji tej wywiązała się ży
nil\C przytem jakieś uwagi w notat- 1918 rb.
Po załatwieniu budżetu wydat- wa dyskusja, w której przyjmowali
niku.
X Pod sqd. Redaktorka od- ków na 1913 rb. i o uchwaleniu udział: dr. Glogier, pp. Swierozewski,
powiedzialna .Przeglądu Wileńskie wniosków zarządu w sprawie zmiany Najman i inni.
Ostatecznie wniosek p. Wiśniew
go• p. Zofja Ostachi ewiczowa ;pociąg lokalu, przystąpiono do Wy-boru noni~ta została
do odpowiedzialności wego zarządu, w skład którego we- skiego przyjęto i pozostawiono do
sądowej pod zarzutem nawoływania szli pp.: S. Kułakowski (prezes), E. uznania opiekunów obwodowych.
Do dnia wczorajszego magistrat
,po~aków do buntu w jednym z arty- Kunt (wiceprezes), W; Gapiński (kasjer), F. Michalski (sekretarz), W. m. Łodzi wydał około stu bezpłatkułów innego autora.

Ze

świata.

Ciemiński

Wiadomości kr~iowe.

+

+

Z Cesarstwa.

Z sali obrad.

Z Litwy i Rusi.

do

nych paszportów robotnikom na wy„
jazd za granicę.
Tow. robotników chrześcjańskich
urządza 16 b. m.
przedstawienie
i czysty dochód przeznacza dla robotni ków pozbawionych pracy.
Bank wołsko-kamski nadesłał na
ręce komitetu 300 rubli, Bank Azowsko-Doński 150 rubli, „Fabryka jedwabiu" 100 rb., „Hirszberg i Wilczyń·
ski" 25 rb., Robotnicy fabryki M.
Grawe, Brozy pod Łodzią ofiarowali
5 rb.
P. Najman w imieniu Towarzystwu szachistów w Łodzi złożył na
ręce komitetu obywatelskiego 200
rubli.
Do dnia wczorajszego, do kasy
komitetu obywatelskiego wpłynęło
63,143 rb. 81 kop.
Z sumy tej wydano w dniu
wczorajszym obwodowym członkom
komitetu w celu rozdania między
bezrobotnych 7889 rb. 71 kop„ eo
wraz z dotychczas wydaną na ten
cel sumą wynosi 32, 482 rb. 09 k.
B.
Rzemieśin.
Tow. pożwczko·
wo-oszczędnościowe.
Wczoraj o 9 wiecz., w !okala
klubu rzemieśln. (Wólczańska 231
odbyło się ogólne roczne zebranie
członków kasy pożyczkowo-oszcz~d~
nościowej.

Zebranie zagaił p. Oskar Prussa~
który zaprosił na przewodniczącego
p. Jnżyn. Dyljona, na aseserów pp.'
B. Szneka, L. Krakaura, a na se~eł..1
p. J. Zdroja.
,
Sprawozdanie kasowe na rokj
1912 stwierdzą, te Tow. w roku spra-;
wozdawczym miało rozchodów 698
rb. 77 kop., a w wyrokach rb. 668
rb. 59 kop. czystego wi~c zysku osiągnięto 24rb. 19 kop. które, ten za
zgodą ogólnego zebrania przelano na
kapitał zapasowy.
Odczytane sprawozdanie, oraz budżet na 1918 rok w
sumie 2 tys. rubli z prawem powi~k
szenia go w razie potrzeby o 10 pz.
jednogłośnie zatwierdzono.
Nast~pnie przystąpiono do wy_borów na
miejsce ust~pujących
członków
rady zarządu,
komisji
rewizyjnej, oraz dopełniający wyborów czł. kasy.
Do rady wybrano:
N. Bukieta (prezes), M. Semmla,
Ch. A. Trunka, inż. J. Marguliesa,
H. Tyllera, H. Drabkina, N. Szwarca,.
R. Hirsza, H. Brauera, Sz. Goldberga,
M. Rogozińskiego i P. Ziembińskiego.
Do zarządu weszli: Oskar Prussak
(prezes), J. Mome, E. Czamańsk1, W.
Mar.kusfeld, T. F!nkelhaus, N. Chmielewski, L. Nowiński, M. Grawe, A.
Burewicz, J. Lewsztajn, S. Bornszaj~
i A. Perlberg.
Do kom. rewiz.: N. Nusbaum, L
Wodzisławski, B. Schneck i G. Liir
deuteld.
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chcecie
Rady'ł
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ARTUR GRUSZECKI.

'I
KANDYDA n
~ •
- W jakiejkolwiek sprawie pan
przychodzi - mówił słodko Szaraazewicz, - zawsze mi miło poznać
pana - nastąpił nowy uścisk r~ki.
- I ja oddawna pragnąłem poznaó pana rade~, tak zasłużonego
dla naszego społeczeństwa.
Przez chwil~ umilkli, wyczerpały
siQ .komplementy, wreszcie Milcer
zaczął nieśmiało, jak gdyby miał dotknąó bolf\CZ.ki:
- Pragnf\łbym zasięgnf\ć światłego i wytrawnego zdania pana radcy w sprawie dość drażliwej i dellkatnej.
- Ułatwi~ panu - i na szerokich. miQsistych ustach zjawił siQ
uśmiech wyższo~. ci - idzie o stronnictwa w Radzie miejskiej - a widzf\c lek.kie zdziwienie Milcera - dodał ucieszony: - chcecie wejść w
u.kłady z nami?...
- Pan radca .jut wie 'I - szukał w głowie, kto mógł mu donieść.
. - '.11eraz siQ dowiedziałem - za6m1ał s1~ grubo - bo jakit inny interes mote mie6 ta.ki nowy, eleganoki radca do mnie?... Zatem do rzeCZYi jesteście w mniejszości, czego

za

spokój

w

Micer poczerwieniał i
jąc rozdrażnienie, mówił
grzecznością:

obradach

-

Zaczynamy od

głowy

-

za-

śmiał się gospodarz czy godzicie
si~ na naszego kandydata na burmi-

ukrywaz zimną strza 'I
- Nie możemy.· Pan Piórnicki
Tu zaszła mała pomyłka w tyle zasług położył dla miasta, sania
rachunkach, my mamy osiem głosów przyzwoitość i wdziflCZność nakawi~cej, aniżeli opozycja ..•
zuje, at.eby on został wybrany.
- Tak, na papierze... ale my
- Panie radco kochany - uś
mamy .za sobą prz~mysłowców mniej- miechnął si~ złośliwie Szaradzewiczs~ych 1 r~~odz1elmków, prze~on&my sala Rady nie jest salonem i o przyzwoitości towarzyskiej nie mówmy.
· s1~ przy p1erwszE1m głosowaruu.
- Wróżby nie zawsze się spraw- Zaś co do wdzi~czności, to wy jezobowiązani, gdyt wam się
dzają - uśmiechnął się Milcer iro- steście
nicznie - mówimy o teratniejszości. wysługiwał, ale niemy.
- On się nam wysługiwał 1 - Dobrze... słucham - oparł łokieć na biurku, a zgi~ty wielki pa- oburzył siQ Milcer - chyba tem, że
lee przytknął do szerokich ust, nie swych przeciwników faworytował.
spuszczając oczu z Milcera.
- Nie nasza wina, te pilnowa- Wł~ściwie w Radzie są trlko liście go niedbale - zaśmiał siQ dwa stronmct~a, ~onserwatywn~ 1 de- ale to nie nasz człowiek, tylko ciepłe kluski, a my potrzebujemy enermokratyczne, i~m ~ą bezbarwm.
śmiałego i przesi~bior
- Zabarwi~ s1~ wkrótce - za- gicznego,
śmiał się gospadarz :- zobaczy pan. ezego•.
- Zatem pan odrzuca kandyda- Zanim to si~ stanie, możemy
spytał
zrobić układ, gdyż właściwie, pod turQ pana Piórnickiego '? wzgl~dem celowym, nic nas nie rót- zimno.
ni. Obydwa stronnictwa pragną dob- Nie ja ! - zaprzeczył z t.yra i pomyślności miasta•.
wością osobiście lubię go i cenię,
- Tylko na odmiennyoh dro- ale zdaniem naszego stronnictwa, on
gach - uzupełnił Szaradzewicz.
nie nadaje sifl na. tę odpowiedzialni\
- Idzie o wynalezienie średniej posad~. Głosujci~ za naszym .kanproporcjonalnej-uśmiechn~ł si~ Mil- dydatem, a my damy wam wiceburcer - i my pierwsi wyciągamy r~kę .:iistrzowstwo.
do zgody.
- Bardzo dziękujemy za t~ łas·
- Bardzo pi~knie, eo nam ofta- Jr~ - zadrwił Miloer - my nie morujecie?
tamy odstąpić od wyboru naszego
- Jed-:io miejsce wiceburmstr~a.„ kandydata.

-

- A my od naszego.
- Bardzo żałuj~ - wstał Milcer
- te niepotrzebnie trudziłem pana
radcf2.
- Bf;\dt oo bądt - uśmieohnf\ł
siQ przyjaźnie gospodarz - cieszQ
si~. że poznałem .pana. I jako star-'
szy, mogę to powiedzieć, że szkoda
sił i inteligencji pana, marnujących.
si~ w beznadziejnej walce.
- Wynik walki, panie radco,
jest zawsze wątpliwy, jak mawiali
rzymianie i nie wiemy, kto ~dzie
zwycięzcą.

-

ZazdroszczQ panu tych złud

młodości ściskał rękQ Milcera i mam nadziej~, że skoro pierwsze
lody złamano, spotkamy siQ cz~ściej

przy wspólnej pracy dla dobra miasta i kraju.
Milcer, wyszedłszy na ulioQ, ni&
uozuł tadnego gniewu i nie miał ta-.
lu do Szaradzewicza. Przeciwnie, był
zadowolony, te go poznał i najpierw
zdeftniował go jako eilowieka sprytnego i silnego. Po namyśle zmienił
jednak zdanie o nim. Sprytny i be.z.
czelny, gdyż w oczy mu powiedział,
jakoby konserwatyści prosili opozycję o jakąś łaskawi\ odprawQ.
To
przeoież były bezo21elne drwiny 1 oaleio stronnictwa.
(D. ł. .-.)

•••

______________________________

NOYf Y B..U:RJłllR ŁÓDZKI Ogólne zebranie uchwaliło
etępuJące wnioski Zarządu:
1) Upoważniono zarząd Tow.

na- sii rewi~yjnei; 8) wnioski zarządu; 4)
wnioski członkó w, 5) wybory zarządu
do i komisji rewizyjnej.
kredytu w Bando wyrobienia
(b) Odro czenie zebra•
ku Państwa.
nia. Wczoraj, w lokalu 'l'ow. wza2) Zaciągnąć w różnych prywatn. j emnego kredytu przy ul. Piotrkowinstytucjach kredytowych po!2;yczk~ skiej nr. 43, miało się odbyć roc~ne
do sumy 50 tys. tb.
zebranie członków Stow.
3) Przy;mować nowych członków
Z powodu nieprzybycia dosta•na prawach ogólnego zebrania.
tecznej liczby członków, zebranie o(b)
droczono do przy szłego tygodnia.
(s) :.l!e Stow. majstrów
fabryc7.nych. W sobotę, dnia B
Szkoła rzemiosł.
b. m., o godz. 8 wiecz. w lokalu właWczoraj, w domu ludowym przy- snym (Nowy Rynek nr. 6), odbędzie
tułku starców i kalek odbyło si~ si~ miesięczne posiedzenie zarządu
Toczne zebranie ogólne członków ko- ze współudziałem członków Stow.
mitetu · szkoły rzemiosł przy chrześ majstrów fabrycznych, gub. piotrcjańskim Tow! dobroczynności . Prze- kowskiej.
wodniczył p. Koźmiński, który od= (f) Resursa r:::emieilni·
czytał
sprawozdanie,
wykazuiące, cza. W czoraJ, na po&iedzeniu noiż szkoła liczyła w r. z. 2~2 uczniów woobranego zarządu Resursy rze,i 100 dorosłych w kursach wieczoro- mieślniczej, nastąpił pe-dział mandawych. Inż. Birkenhof odczytał spra- tów.
Stanowisko prezesa objął p. Henwozdanie kasowe w nast~pujących
cyfrach. Przychód w kasie główne.i ryk Sohth1ler, wice-prezes I p. Ma9,014 rb. 90 kop., skladki członków rjan Bawarski, wice-prezes II p. Mifi,969 rb. 61 kop., ofiary 2,391 rb. 98 chał Kapuściński, sekretarza p. Ani pół kop., od uc,;niów za nauk~ i toni Piotrowski, zastępcy p. Wacław
narzędzia 8,676 rb. 90 kop., ze sprze- Jaguś, skarbnika p. Jan Pągows}\i,
daży wyrobów 844 rb. 6 kop., ogó- zastępcy p. Józef Prasałowski, bibl.jołem łącznie z pozycjami
innemi tekarza p. Wiktor Cze.j&wski, zastęp24,ł42 rb. 30 kop., w rozchodzie cy p. Wacław Sokolowioz.
Zarząd działem sport.owym przy16,657 rb. óó kop., pozostałość 7,784
rb. 76 kop., z której w kasie głów padł w udziale p. Aleksandrowi Onej 4,808 rb. 08 kop., we wzajemnym }echowi, zastępcy p. WalAntowi
kredycie przemysłowców 2,142 rb. Przybyszowi. G-0spodarzem jest p.
72 kop., w warszawskim banku han- Józef Wiliński, zastępcą p. Piotr
Borkowski.
dlowym 838 rb. BO kop.
Członkami zar71ądu bez specjalKapitał t.elazny wynosi 270,28
rb. 70 kop., wartość inwentarza 958 nych mandatów, zostal.i pp.: Antoni
_rb. M kop. Oprócz tego szkoła po- Laskowski i Władysław Wagner.
Członkami komisji rewizyjn{lj
siada kapitał w sumie 90,000 rb. ofiarowany przez akc. Tow. Z. Geyera, pp.: Jan Rymkows.ki, Paweł Zdziarwydany na budynki i t. d. Pozostałe ski i Jan Dawidozyński.
= (r) Ze Stow. nauczycieli.
1,688 rb. 42 kop. znajduje si~ w zaW sobotę, 8 bm. o godz. s wiecz.,
wiadywaniu akc. Tow. Geyera.
W końcu dokonano wyborów w lokalu Stow. przy ul. Konstanty~łonków zarządu komitetu szkoły, nowskiej nr. 5, odbędzie się ogólne
na których po obliczeniu kartek wy- zebranie członków Stow. nauczycieli
chrześcjan.
borczych powołani zostali.
=- (f) Odroczone zebranie.
Dr. Alfred Groman, Eugenjusz
Geyer, Robert Geyer, Gustaw Geyer, Wyznaczone na dzień wczorajszy zeEdward Wagner, Edmund Birken.hof, branie Tow. wzajemnego kreoytu kupBronisław C.hojnowski, Leon Koźmiń ców i przemysłowców przy ul. Piotrski, Edward Herbst, Stanisław Zie- kowskiej M 17 z powodu nieprzybyliński, Markowski, Raciborski, Wła cia dosta.tecznej liczby członków Hrdysław Kroh, dr. Michalski, Feliks roczono.
Odb~dzie się ono w drugim terminie
Przedpełski, Olczakowski, Józef Budn. 19 b. m. w siali Koncertowej V o~howski i Roman Tulin.
(s)
gla przy ul. Dzielnej N 18.
= (r) Ze &tow. „P.rao•"·
~-- 9 rano, w sali
.Dzisiejszy numer składa siQ a 8 Dnl·a n• b• m., 0 gouz..
jadalnej Tow. ako. L. Geyerą, przy
kolumn.
ul. Piotrkowskiej nr. 289, odb~dzie
si~ roczne walne zebranie członków
Stow. zawodowego robotników przeKALENDARZYK.
mysłu włóknistego .Praca"'.
-oW razie nieprzybycia dostateozCzwartek, 6 marca 1918 r.
nej
liczby
członków, zebrani~ odb~
D z i ś: Wiktora i Wiktoryna
dzie się tegoż dnia o godz. 12 w poJ u t r o: Tomasza z Akwinu.
łudnie i będzie prawomocne bez
względu na liczbę przybyłych członków.

= (s) ,,czarna kawa" u
andlowcow. W nadchodząc" nie-

Kronika.
- (r) Odc~Jły. Jutro, o godz.
9 wieczorem, w lokalu Sto\t. przy ul.
Spacerowej nr. 21, adw. przys. Paweł

Rozental wyglosi dalszy ciąg odczytu
na temat „ Wymiana, je.) zasady ekonomiczne i normy prawne".
Będzie to szósty wykład prawJ1iczy.
- We wtorek, dnia 11 bm., odł>ędzie sitt odczyt dr. :fil. Natalji Gą
siorowskiej, na temat 11 Kultura. odrodzenia•. We j ście dla członków 20
kop.
(b) Zjazd. Jak się dowiadujemy. wkr ótce odbędzie się zjazd
~złonuów kas pożyczk o wo-oszczędnoś
eiowych g ubernj1 piotrkowskie ).
WedH1g opracowanego projektu;
b~dą brali udział w zj eździe tylko ci
delegaci; którzy będą wybrani w
swych stowarzy szemach.
- (b) Konf skata. Dzisiejszy
numer .Lodzer Rundscl1au" z rozporządzerna p. PJ;,_pe.ktora do spraw
prasow,vch zos tał skonfiskowany.
- (s) „Naaz Dach„. W nte
dzielę, o b. m. o godz. a po połud
niu, w jada.lni fabryki Pozuańskiego
,Ogrodowa 18), odbędzie się zebranie
ogólne człon k ów Tow. „Nasz Dach",
na którem b~dl\ przyjmowane i za4

dziel~, d. 9 marca, wydział zebrań
towarzyskich przy Stow. wzajemnej
pomocy pracujących w przemyśle i
hanllu m. Łodzi, urządza 0 godz. 6
popołudniu, we własnym lokalu przy
ulicy Wólczańskiej nr: 28 zebranie
towarzyskie pod nazwĄ .czarnej ka-

wy"'.--

Program zebrania wypełnią produkcj6 artystyczne wybitnych amatorów miejscowych.
- (r) „Porwanie SabinekH.
w sobotę wieczorem, w Dumu ludowym, przy ul. Przejazd nr. 34, grono
amatorów Tow.•Harmonją." 7 odegra,
po raz drugi, komedj~ Scnoenthana
pt. • Porwanie Sabinek". •
Wypadk~
(o) .Zbrodniczy ..uojażer.
Od dłutszego czasu w mieście
na~zem zaczęły ginąć młode dziewczęta, które po pewnym czasie wracały do domu rodziców, lecz adresu
zbrodniarzy-uwodzicieli, wskazać nie
=

umiały.

Przeprowadzone w sp'ra..wie powytszeJ śledztwo wykryło ohydo&
zbrodnie zwyrodniałych rozpustni.ków.
Sprawa. ta przedstawia siQ jak
następuje:
W ubiegły piątek wygzła z

domu rodziców, przy uhcy Kamiennej
M 6. z młodszą siostrzyczki\ na spadzienny następujflcy:
1) sprawozdanie zar2ądą z dzia- cer 11 letnia Janina T„ córka robołalności To"f,; 2) spr,iawozdanie .komi- tnika kolejowego.
ległe skład ki.
Porządek

6 marca 1913 r.
Po

kilku

godzinach do

-·---

M H

przyznała się do kradzieży i ze.
znała, że monstrancj~ da~a na prze-

domu i M.

wróciła zapłakana mała dziewczynka,
starsza za ś Janinka zniknęła bez
wieści :
Zrozpacr.eni rodzice napróżno o-

czekiwali jej powrotu.
W sobotę wieczorem o zniknięciu córki, T. zawiadomił wydział
śledczy. Niezwłocznie na poszukiwania dziew1w;yny rozesłano całą brygadę agentów. Poszukiwania trwały
całą noc i do'piero nad ranem jeden
z agentów znalazł w hntelu przy ulicy Sredniej, dziewczynę, rysopis której zgadzał się w zupełności z podanym przez rodziców zagir.iionej dziewczyny.
Znalezioną dziewczynę odprowadzono do wydziału śledczego, gdzie
złotyła ona zeznania, zastraszające
swą ohydą.
W par~ dni po Nowym Roku, 11
letnia T., przechodząc ulicą Piotrkowską,

zaczepioną została przez
starszego mętczyznę, który zaczął ją
wypytywać o stosunki rodzinne.Dziewczyna opowiedziała mu stosunki familijne, nadmieniając, ie została wydalom\ z pellSJi z powodu braku funduszów na opłacenie wfisu.
Nieznajomy zaczą się litować
nad nią i kupiwszy jej cukierków
zaprosił do siebie do domu, obieoując zaradzić złemu.
Dziewczyna uwierzyła i p:Jszła do mieszkania przy
ulicy Sredniej N! 18.
W mieszkaniu u siebie nieznaj?my raczył ją łakociami. a~ wreszcie
powalił na łó~ko i dokonał gwałtu.
Gdy d~iewczyna zaczęła płakać,
zbrodniłtrz dał jej 16 kop. i wyprowadził na Uli"Q.
D:r.iewczyna przyszła do domu,
lecz wstydząo się rodziców nie o wypadku nie powiedziała.
Po kHku dniach równid na ulicy
Piotrkowskif\j dziewozynQ ~ zacze,pił inny nieznany .jej mętczyzna, i
zapropoaovał jej miejsce praktykant.
.ki w swy-.aa sklepie. Dziewczyna za
zgodl\ rodmoów poszła na drugi dzień
do sklepu, mieszczł\cego si~ w suterenie domu 1'i 12, prz1 ulicy Kon·
ste.ntyoowakiej.
Po kilku dniach właściciel skl&pu, jak równiet i jego ~ona żacz~
J' namawio.6 by poszła na uli~ i
aprowad:u.ła do nioh m~zyzn.
Hasłem do wpuszcsenia do mieszkania m.Jały by6 słowa .Złota rybka•. W mles"zkaniu opró<'S niej mieszkała j~zcze Jedna młoda dzlewczy;na, która rówmeł sprowadzała mężezyzn.
Wobec zeznań dziew~7ny„11praw
dzono mieszkanie zbrodniarza zamieszkałego przy ulicy Srednie1H18.
We wskazanym prze.z dziewczyn~
mieszkaniu zastano właściciela Jnie$Zkania Salomona Jezierskiego, łB
lata, wojażera, oraz... dwie nieleWe
dziewczyny.
·
Zbrodniczego woja!łiera, oraz obie
dziewczyny aresztowano i przeprowadzono do wydziału śledczego.
Aresztowane dziewczyny złotyły
zeznania identyczne z zeznaniem 11
letniej Janiny T.
Idąc dale.i za wskazówkami Janiny T., agenci wydziału śledczego od.naleźli pomysłowego sklepikar,Za i jego godną mał~onkę, Chuna i Ester~
Rudzkich.
·
Rudzki był dawniej Iaziennym w
zakład.zie kąpielowym, t.ona _jego zaś
garderobiana, ·w jednym z domów pu-.
blicznych. Jako sublokatol"k~ w mieszkaniu ich zastano prostytutkę Ja-

dwig~ Gał~zowską.

_.,,...;_;,..

·
Godne to towarzystwo również
aresztowano.
Przeprowadzone dalsze śledztwo
stwierdziło, it na sumieniu Jezierskiego ciąży .kilkanaście ofiar.
Aresztowane w sprawie po.wytszej osoby osadzone zostały w wi~
zieniu, a sprawę skierowano do sę
dziego śledczego.
= (o) Swiętokradztwo czy
fanatyzm. Wczoraj . o godz. 12 w
południe w kościele
mariawickim
przy ul. Franciszkańskiej M 27 za.uwatono
brak złotej monstrancji,
wartości 400 rb.
Zaalatmowano ntezwłooznie całą
słutbę kościelną, która zeznała, te
na chwil~ przed kradzieżą widziano
kręcące się Masztelarzową i RożalSki\, znane ze swych scysji na tle obłędu religinego.
Zawiadomiona o kradziety policja udała si~ do ~ieszkanih Masztalerzowej przy ul. Chłodnej• -Ni 19

chowy wanie Rożalskiej, z a mie sz kałej
przy ul. Chłodnej M 1; w mieszka'ni u R. znaleziono skradzioną monstrancję.

Obie kobiety aresztowano i odprowadzono do aresztu przy I cyrkule policyjnym. ·
Sledztwo w toku.

= (h) Wypadek w fabryce.

Wczorai o gl)dz. 8 po poł. w fabryce
czekolady Szwarcberga, przy ulic}.
Drewnowskiej M 11, robotnik Józef
Baumgold. chcąc podpalić ogień ·w
piecu, na.lał spirytusu. W piecu zae
znajdował si~ jeszcze ogień; buchn•ł
płomień. B. odnió13ł poparzenia gło
wy i twar~y. W stanie nieprzytomnym odwieziono B. do domu.
= (b) Bandytyzm. Przed kilku dniami do sklepu Szlamy Kutnera
przy ul. Przejazd M 81, przyszedł
jakiś człowiek i nie mówij\c ani sło
wa pozostawił kartkę, w której pisze, iż żąda od Kutnera 90 rb,; w
razie odmowy K. zostanie zabity. .
Karta pisana ołówkiem w j~iyku
polskim, zakończona była rysunkiem
kindtała.
= (p) Z głodu. Wczoraj omdlał z głodu na ul. Anny nr. 20, Kon-stanty Roszyński, rQbotnik bes zaj~

cia i mieszkania.
- Takiemu! wypadkowi uległ
przy ul Dzielnej nr. 24, równie~ .po-zostajf\CY' bez zaj~oia i mtesz.ka.Dł&
leek Józefowicz.
.
= (p) Napad. W podwórzu do-mu nr. 17, na ul. Piotrkowskiej n&<
padnif2tO na stróta Józefa Wewuewia i ton, jego Józef~ i zadano obojgu po kilka ran notoWJt\h.
= (p) Postrzelenie• .Przy 111.
Rokicińskiej nr. aa, jaoyli niewykryol
napastnicy postrzelili w lewfł nogtJ
stróta Stanisława Releszozuka, lai '8..

zamiejscowa.
= ('l) O w,bo197 eoH,s6w.
Naozelnik powiatu ł6dz1tłego" wybory
sołtysów i poborcy na Bałutach nowych uniewatnił dlatego, te według
art. 297 Zb. Praw Ces. Ros. t. II
Zarz. Gub. Król. Pol (wyd. 1892 r.),
uchwała o wyborach. sołtysów musi
być podpisana przez wszystkich obywateli (za niepiśmiennych mogte
podpisać inni) tych, którzy odd&li
głosy na nowoobranyoh sołtys6w.
Tymczasem na odbytych wyborach z 469 o bywatell, którzy • oddali
głosy na nowych sołtysów i ·po bor~. uchwałę o wyborach podpisałO
zaledwie 160 obywate~ reszta obywateli, nie przywiązując znaczeni•
do podpisu, rozeszła się z zebrania
Diopodpisawszy uchwały.
Z tego powodu w nadchodzącą
niedziel~ t. j. 9 marca o godż. l po
poł„ w rzetni bałuckiej odbędl\ siQ
Jeszcze raz wybory na nowych soł7'
tysów i poborcę.
By nareszcie zakończyć wyborr
nowych sołtysów, obywatele Bałut w·
tej tak watnej dla nich sprawie, powinni nieszczQdzió czasu i fatygi l
zejść się licznie na oznaczony termin o godzinie 1 w połudn e, gdył
tu chodzi o dobro dla ka~dego 1 e
bywatell.
= (z) Z „LutniH aleksandrowskiej. w niedzielę, dnia e
b. m„ Tow. śpiewacze .Lutnia"' \1ł
Aleksandrowie, zwołuje roczne ogól·
ne zebranie członków, celem rozwa~enia spraw, związanych z rozwojem
Towarzyętwa.

- (s) Sprawa Maoocha. Dnia 18 b. m. rozpocznie siQ w senacie sprawa Macocha. Kasację .ze
strony Macocha i Olesińskiego wnosi adw. przys, Sędzikowski, Heleny
Macochowej bronią pp. BobriszczewPuszkin i Stefan Mickiewicz.
W na.j bli!2;szej przyszłości woj~
dzie pod obrady i sprawa przeora ke.
Rejmana.

Ze sceny i estrady.
T~atr

Polski (Cegielniana 08)•

Z kancelar}i teatru komunikuj~
nam:
·
Dziś, po cent1.Ch
popularnyeb
„Cyganerja Warszawska•.
Jutro, równiet po eenaeh po~~
larnych „Wielkie bractwo•, Al. .Il.I'.
Fredry„

•
___H
__M_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;N;.;.O.;;.W..;.;.Y;....;.T\ URJ~R

W sobotę, o godz. 3 i pół po skiego,
poł. „Losy Europy", wieoz. o godz. 8 skiego.
m. Hi, ukaże si~ po raz pierwszy

·stud,jum psychologiczne w 3 odsłonach, E. Grabowiec.kiego, p. t. „My
mężczyźni". Obsad~ tej sztuki w
głównych rolach tworzą panie: Czechowska i Dobrowolska, oraz pp.:
"Bednarczyk, Wiślański i Woźniak.
W niedzielę, o godz. 3 i pół po
poł. „Wielkie bractwo", wiecz. o
godz. 8 m. 15, „My mężczyźni" po
raz drugi.
W poniedziałek o godz. 8 m. 15,
na rzecz biednej rodziny, dyrekcja
daie
po raz trzeci wyborne studJ·um
;i
Gra bowieckiego. „My .mężczyźni".
---

Teatr Popularny.
Z kancelarji teatru

komunikują

nam:
Dziś wieczorem uka~e się pa
~ierwszy wspaniała tragedja w 5

raz
ak-

tac~ Szekspira „Makbet" ze współ
udziałem znakomitej artystki Stanisławy Wysockiej, która odtworzy
~łówną postać w tragedJi.
piątek,. Wesele"

St. Wy•
po poł. po cenach najniższych .Ojczyzna.• w 7 aktach Sardou, wieczorem po raz drugi .Makbet• z wyst~pem gościnnym Stanisławy Wysockiej.
Znakomita artystka wystąpi tylko kilka razy spieSZf\O na wyst~py
do Warszawy, a oprócz „Makbeta"
graó b~d.z.le jeszcze w dwuch innyoh
utukach: Upiory" Ibsena, oraz w
ołeznane.1 dotąd w Łodzi, nowej sztuee Hamsuna • W szponach życia".
Bilety do nabycia w kasie teatru
Jutro, w

spiańskiego.
W sobotę

~ennie.

· Operetka polska.
Dziś, w czwartek dn. 6 b. m. w
teatrze „Scala" odb~dzie si~ ostatnie
.ptzedstawienie operetki pod dyrekcją
J. Myszkowskiego. Wystawiona bę. dzie rozgłośna, pełna humoru i _pięk
nych ruelodji operetka w 3 aktach
znanego
kornpoz.rtora L. Falla .Księżniczka Dolarów".
Operetka ta na wszystkich scenach. cies.zył~ si~ zasłutonem powo~zemem i zdobywała sobie poklask
-Ogólny, nie Wf\tpimy wioc. te i dzi!liaj zapełni ona sal~ teatru, tembardziej, .że ceny miejsc na to przedsta•wienie znacznie znitono.

~oncert

po*egnalny W. O. F.

I

Koncerty gościnne warsz. orkiestry filharmonioznej w Łodzi dobiegaJą końca.
W czwa1iek dnia 18 b.
im. drutyna artystów warsz. pod ba•iu~ą Zdzisława Birnbauma grać bę1dz1~ u nas poraz ostaw w . tym se1zome.
Zarówn-0 orkiestra ja.k jej dosko~nały dyrygent dokładają starań, aby
\koncert ten wypadł pod każdym
'względem świetnie: ma on byó u· wieńczeniem wszystkich koncertów
(dotychczasowych, oraz pewną rekomJ>ensatą za zbyt wczesne zamkni~cie
48ezonu.
W wykonaniu bogatego i uroz.maiconego programu wetmie udział
włoski skrzypek-wirtouz, Arrigo Se'rato, który, jak piszą najpoważniejsi
:krytycy muzyczni pism stołecznych
Europy, .potęgą swego talentu czar
?zuca na ludzi, zmusza zapomnieć o
-wszystkiem co pozostało ' poza sferą
, wyrażanych przez jego sli:rzypce u1

czuć

i

myśli".

Drutyna artystów warszawskich
'była ~ . nas pierwsz1ID i Jedynym
krzewrntelem muzy.ki symfonicznej
stworzyła liczny zastęp melomanów'
dl~ .k~ór~ch koncerty te stały si~
nz1srn1 meodzowną potrzebą życia duchowego, a ~ażda gościna artystów
1dyrektora B1rn bauma-prawdziwą uroczystością.

Koncert

potegnalny zgromadzi

~ż niezawodnie w sali Kancertowej
tłu.my melomanów, którzy wraz z oAtatni~ oklaskiem podzięki, zechcą
, w;rraz1ć prośbę

o nową gościnę orkiestr1-w przyszłym sezonie.
. ~ilety są jut do nabycia w skła
d ~Ie inst. muz. Frydberga i Koca

~Okk

'

Teatr Polski w Warszawie.
Dziś i jutro w teatrze Polskim w
Warszawie ..Nowe Ateny" Nowaczyń-

-

6

ma rc:_a~..!;_

_ _ _ __..,..__ _ _...__ _ _ _ _ _G_._.,.

„Irydjon" Krasi~- pośrednictwem prasy przestępstwa,
przewidziane w art. 128, 129 i 132
kod. kar. Osoby urzędowe usunięte
ze słuzby przed 21 lutego st. st. 1913
r. za przestępstwa, popełnione nie w
celaoli korzyści· osobistej, uważać za
Łaski.
usunięte ze stanowiska, podlegające
___
zaś usunięciu 7.ie służby za takie
Pet. Ajen. Tel. uzupełnia donie- przestępstwa u sunąć ze stanowiska.
sienie urzędowe następującemi sz~ze- Osoby urzędowe, skazane za przegółami:
stępstwa powyższe na osadzenie w
„Rozkazano Najmiłościwiej: utwo- twierdzy z pozbawieniem niektórych
rzyć dla poparcia sprawy opieki nad praw i przywilejów, niezależnie od
sierotami wiejskiemi, bez różnicy sta- skrócenia o jedną trzecią terminu
nu i wyznania, oraz dla UJ. ednostaJ' _ kary, uważać, w zamian za usunięcie
nienia rządowej, społecznej i prywa- ze służby• za usun1·ęte z za J·mo wan etnej działalności w tej dziedzinie, ko- go stanQwiska.
mitet Romanowski.
Łaski powyższe nie dotyczą: 1)
„Utworzyć z rezerw Banku szla- osób, które POJ?eł~iły kradzież,. os~u
chec.kiego specjalny nienaruszalny stwo! roztr~omeme, l~b spr~emewie
fundusz w sumie 10 miljonów, od któ- rzerue ~owierzonego 1~ maiątku, urego odsetki użyte być mają na za- kry~ai:ie rze.czy kra.dz1onych, kuposileńie szlacheckich instytucji wza- wame ~ przyJi;nowanie w. zastaw rzejemnej pomocy.
- ~zy _mewątphwie l~ra~z1o:iy~b, lub
„Z zysków Banku włościa:dskiego, bchwiarstwo, przedaJnosć, zd.zierstwo,
otrzymanych ze sprzedaży gruntów zdradę stanu w drodze i:lzr1e~ostwa,
apanażowych utworzyć specjalny nie- oraz przestępstwą., przewidziane w
naruszalny kapitał Imienia Jego Ce- art. 1433 1 ust. o kara c h w art. 524 /
sarskiej Mości Najjaśniejszego Pana 529 ust. kar.
j dołączać c?rocznie, począwszy od
. 2) nie doty cz ą osli b, ~tó re pop el1913 r., zyskt te do kapitału powy.ż- mły przestępstwa przec1wko czci oszego.' a~ do dojścia go do wysokości raz za:mac.hy na n ie tykalność ci~ła. i
50 ~Jljonów z tem, żeby procenta od .zdro~1a. I_ podlega_Jących za1;Ilk~1ęcrn
kapitału, oraz nadwyżka poza 50 mil- w więziemu, zanuast usumęcu1. ze
jonów, obracane były na środki, zmie- słu~by,. lu~ też. karom? poł~czonyrn z
rzające do polepszenia warunków pra- pozbaw~emem 1 _ogramczemem praw
cy i utrwalenia bytu ludności wiej- stanu, Jak rówmeż osób, które popeł
skiej:
niły przestępstwa, karane grzywnami
„ U morzyć niespłacone pożyczki, nie na . rzecz skarbu. Oso bom, które
wydane z kredytu, udzielonego na popełmły przestępstw~,. ob.ięte pu'.1 zasadr.i e ustawy z dnia 28 marca. J 906 kt?m tym, ~ary zrn nieJszone • zosfaJą
r., w celu polepszenia gospodarstw o .Jedną trzecią.
w poszkodowanych skutkiem rozru„Uwolnionym przed 21 lutego
chów rolnych w majątkach.
st. st. 1913 r. z więzienia z odda'!' Wprowadzić w życie Najwyżej niem. pod specjalny nadzór. policyiny,
zatwierdzony wnlosek o ulgach do- termm nadzoru tego skrócić o iedną
tychczasowych nagród Najwyższ-y:ch trzecią. Osobom, które przed 21 ludia .osób, pozostających na służbie tego popełniły przestępstwa, karane
cywilnej, lub t-eż odznaczających się zesłaniem na osiedlenie, równie jak
wybitną działalnością na polu dobro- skazanym już, lub odbywającym kaczynności lub użyteczności publicznej. "Q, dalej osobom, które obecnie z ka„~o czasu wydania nowej ustawy tegorji „katorżników" przeszły do
?gólneJ o emeryturze i zapomogach Jrntegurji zesłai1ców, jak i tym, któJ~dnorazowych, przyznać Radzie mi- rły przejść. dopiero mają, skrócić
mstrów prawo stosowan1a ulg przy 10· cio i 15-letni termin, pierws.zy do
załatwianiu próśb o zwiększenie eme- 4, , drugi do 6 lat. Zesłańcom, którzy
rytury lub zapomogi jednorazowe.
przebyli na zesłaniu najmniej 9 lat,
„Utworzyć z sum, asygnowai:iych po~wol~ć na w_yb?r miejs~?wośoi, z
głównemu zarzł\dowi rolnictwa, fun- WJJątkiem sto~1c i gubernJl stołecz
dusz w wys?kości 75 tysięcy rubli nych, z. ~~d~mem na la~ 5 pod nadna wydawame w roku 1913 włościa- .zór pohcJl I z przyznamem tych z
nom, majł\cym wzorowe gospodar- nich, kt?rzy podlegają pozba~ieniu
stwa., bezzwrotnych zasiłków pieni~ż- wszystk~ch praw, za pozbawionych
nycb. pod nazwą „Nagród na pamiąt- wszystkrnh specjalnych praw, bez
k~ 800-lecia Domu Romanowów".
przywrócenia jednak praw majątko. •uw~lnić od wszelkiej odpowie- wych. .
.
dz1alnośc1 pozostających na służbie
Ulgi powytsze n!e dotyczą osób~
wojskowej, .którzy zawarli związki skazanych na zasadzie art. 54, 85 i
ma.łteńskie przed 21 l~tego st. st. 9~ us.t. karnej. Ska~any~ na ro boty
1918 roku bez zachowama obowiązu- ciężkie skrócić termm o .Jedną trzeeych w tej sprawie specjalnych prze- cią, bezterminowe ciężkie roboty zapisów wojskowych."
mienić 20 laty.
Łaska ta o bejmie
„Uwolnić kończących kurs w u- również osoby, które skazane dopieniwersytetach i poddających się eg- ro będą na cięż~ie roboty za przezaminowi przed komisjami egzamina- stQpstwa, popełmone przed 21 lutego
oyjnemi do 81 grudnia. st. st. 1914 r„ st. st. 1913 r. Wszystkim skazanym
od opłaty egzaminacyjnej, o ile złożą po dzień 21 lutego na karę śmierci,
świadectwo ubóstwa.."
lub podlegającym karze tej za prze„Przyznać głównym naczelnikom st~pstwa, popełnione przed 21 lutezarządó:W, w których zawiadywaniu g?, k~r~ .śmierci z~stąpió 20-letniemi
pozosta3ą wytsze szkoły, prawo udzie- e1~~kiem1 robotami .
Łaski powyższe nie do tycz" osób,
lania!. na skutek przedstawienia dyrekcJl naukowych, pozwoleń na po- które popełniły przestępstwa przewiwrotne przyjęcie byłych słuchaczy i dziane w art. 923 do 931 2, 987 1, 1449
studentów, uwolnionych za udział w 1451, 1458, 1477, 1632 do 1684 1643.'
niedozwolonych wiecach, o ile nie 1654' ust. o karach, oraz w ~rt. !'oÓ
byli organizatorami wieeów i nie do 102, 126 2 ust. kar. za zdradę staprzeszkadzali czynnie biegowi zajęć· nu w drodze szpiegostwa.
szkolnych.•
Osobom, którym dawne manifesty
Amneatja.
:przyniosły 'łaski, skrócić termin zesłania i robót ciężkich jeszcze o 1
.Osobom, które dopuściły sfę do r ok. Osoby, podlegające larom ad21 lutego st. st. 1913 roku prze- ministracyjnym uwolnić od nich. Na
stępstw, nie wyłączając państwowych 1,oddanych rosyjskich za m ieszkują
udzielone zostaj& łaski i ·ulgi nastę- ,"uh za granicą i podlega j<\r vcL. odpujące:
.
t ·, wiedzialności z art. 235 i B26 ust.
. „Rozkazano uła~k.aw16 w~zy~t- i kod. kar. przewidzianych w artykukioh? ~tórzy poI_>eł:r;iili spri?mewie- ' lach tych, nie nakładać i poddać je
rzema i .roztrwomem~ na shi~bie na r,1 lko po powrocie do Rosji pod dwusu.rn~, me przekracz.a.Jącą t~·s1ąca ru- k t ni dozór policyjny. Uwolnić od
bl!, I _którzy skazam zostali lub od- : > i.u u i kary osoby, które uchyliły się
bywa1ą k0;rę ~a to przestępstw~,. o od powinności wojskowej, o ile stalle sp~zemew1erzoną sumę zwrócili vr wiły się przed 21 lutego st: st. 1913
całości do 21 lutego st. st. 1913 r.
r., lub stawią się przed 21 lutego
. Uwolnić od sądu i kary: osoby, 1914 roku.
wmne przestępstw, przewidzianych
Uwolnić od ·dawnej kary osoby
art. gs i g4 kodeksu karnego, oru skarane w drodze art. 84 ustawy ~
art. 1{17G ust. o karach; Qsoby, które środkaoh ochrony porządku państwo,
do 21 lutego st. st. ,1913 r. popełniły weE?o,. na oddanie pod ,jawny dozór·
przest~pstwa przewidziane ari. 103, polIOYJny, dalej te, którym za~azany
104, 106 i 107, oraz osoby, które do został pobyt za udzi ał w rozruchach
21 lutego st. st. 1913 r. popełnił1 m w szkołach wytS1t.yc.b. i wreszcie ska.w

sobotę

ŁQD~~I

Ulgi i

zane

na

oddanie pod jawny dozór,
na wyjazd nie dłuMj jak
na 1 rok terminu nadzorn policyjnego lub zakazu zamieszt<1wania oso-.
bom, skazanym na kary r}(J wytsze na '
termin, dłuższy ni~ rol. przyczem
środek ten w stosunku ~ r.13słanych
na Syberję i do odległ ,. ,., gubernji
Rosji europejskiej stosu" 1u· należy
dopiero po stwierdzeniu aot'>rego zachowania się zesłanego. U wolnić od
więzienia oso by, skazane z:i. pogwał
cenie postanowień obowiązujących.
policyjńy j

Telegramy.
('Pel. Ag. Pet).

Jubileusz dynastjl„
PE'11BRSBURG, 5 marca - Dziś
w przededniu obchodu 300 lecia Domu Romanowów, w soborze Petropawłowskim odprawiono uroczyste nabożc:llstwo żałobne w obecll •; sci Najjaśniejszego
.Pana,
Najja ś l!iejszej
Pani, Marji 'l1eodorówny,
Naidostojniej szych Có1·ek Jego Cesarskiej
Mości Olgi Mikołajówny,
Ta tjany
Mikołajówny or ft_t'> \Vielki oh Księtnych i Ksią żą t.
.
Nabożeństwo odprawiali: patrjarcha antyochański, metropolita
ajczundski, serbski, petersburski, kijowski, 16 arcybiskupów i biskupów
i protopresbiterów ne.d wornego, wojskowego i marynarskiego duchowień
stwa.
PETERSBURG, 5 marca. (Urzę
dowo). - Ogłoszon o
Imienny Najwyższy ukaz do świętobliwego synodu Rządzącego i Najwyższe pismo do
Kostromskiego i Ipatjewo-'rroickiego
katedralnego
męskiego
klasztoru
pierwszej klasy.
Posłuchanie •

5 marca, Dziś
przedstawił się Najjaśniejszemu Panu i wręczył listy wierzytelne ambasador włoski margrabia Carlotti. Tegoż dnia ambasador przedstawił si~
Najjaśniejszej Pani Marji Teodorównie.

PETERSBURG,

Telegr. własne.
„Now. Kur.

Łódzki."

Telegramy z nocy.
Strajk generalny.
BRUKSELA, 5 marca, (wł). Wobec zapowiedzianego generalnego
strajku w Belgii postanowiła orga.ninizacja robotnicza wysłać dfiieci strajkujących na cały czas strajku do:
Niemiec, Francji i Holandji. Organizacje tych krajów oświadczyły gotowość przyjścia z odpowiednią pomocą.

Straik kolejow,.
LONDYN, 5 marca. (wł.) ·- Kon·
fti.kt pomiędzy pracownikami kole~
wymi a zarządem zaostrza s~. Zarząd jak i pracownioy nie Ohm\ poczynić ~adnych ust~pstw.

MolUw~

strajku jest bardzo wielka.

Telegarmy poludnlwo• _
Podatek wojskowy.
MONACHJUM, 6 marca, (wł). Pr&sa centro wa i soc.alistyeznn wy.
p<>wiadają się · przeciwko podatkowi
jednorazowemu.
Organ centrowy
„Bairitter Kurjer" pisze, ~e 6 lat pokoju ko!ztuje więce,j, niż kosztowała by wojna; W pruskim Berlinie poja wiaje, się myśli . .które stanowi' ~
dłoże dla idei socialistycznyoh.

Ofiary katastrof ••
BERLIN, 6 marca, (wł.) - Ogło::
szono ·tu urzędownie listę ofiar :a tor·
p cdowca „S 173". Zgiu iz ło ogółerr.
70 marynarzy. Na liście znajdują si~
trzy nazwiska po lsk.ie.

Katastrofa loit1ioza.
I~ONDYN, a m ;~r c a . (w. Aa.:
gielski lotnik. Geofry, 8lJ adł ze swego aeroplanu i ponió sł 4mforć na
WejRCV.-

8.
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mare& 1913 r.

Zbrojenia.

czone do Czarnogórza, to niema mo- Liczba wesołych przybytków stale
wy o zawarciu pokoju. Walki będą wzrasta.
rozpoczynają się w ministerjum woj- w takim razie trwały nawet gdyby
ny ważne narady nad zakupem ar- się toczyły rokowania pokojowe.
mat i materjałów wojennych. Podobo
Krytyczny nastrój.
no AustrJa i Niemcy zamierzają
KONSTANTYNOPOL, 6 marca
wprowadzić do swych armji karabi- (wł.).-Sytuacja tutejsza jest bardzfoj
Paryż bawi się nową farsą. J est
ny automatyczne.
krytyczna, niż była dotychczas i
nią spór o koguty.
Zamach.
przypomina nieco nastroje, jakie paRzecz przedstawia się tak:
.
SOFJA, (wł.), 6 marca. Na wo- nowały przed napadem młodoturków
Kiedy przed niespełna siedmiu
jewodów Popowicza i Dymitriewa ~a rząd Kiamila paszy.
laty emerytowana obecnie pani predokonano w .Vales zamachu. NapastForma zawiadomienia urzędowe zydentowa Fallieres sprowadziła si~
nikami są prawdopodobnie członko go o wykryciu spisku, każe pi·zy- do swej letniej rezydencji Rambouillet, spostrzegła z oburzeniem, że w
wie band bułgarskich.
puszczać,
że rząd pragnie ukryć kurniku zamkowym ani jedna kura
pewne poważniejsze fakty.
Przy- nie gdakała.
Odroczenie demobilizacji.
Co p'rędzej tedy rozkazała p.
puszczają,
że
faktyczni
S"'
iskowcy
BUDAPESZT, 6 marca (wł.).
prezydentowa
kurnik w Rambouillet
nie
zostali
aresztowani,
porneważ
stoi
.Pester Lloyd" donosi, że demobili„zaludnić"
przepysznymi
okazami
zacja Austrji została odroczona na za niemi część armji. Onegdaj spi- kureczek ze swych włości w Loupilczas pewien z powodu nieprzewi- skowcy zrabowali tajne dokumenty lon. Zarząd dó r republiki przyjął
młodotureckie. Panuje oburzenie na dar z wdzięcznoscią, a nie chcąc, by
dzianych trudności.
młodoturków, ' że chcą oddaó Adrja- si~ kurom z Loupillon ·nudziło na
nopol, aby uniknąć płacenia odszko- nowem mieszkaniu, dodał im do towarzystwa dwa rasowe koguty.
dowania wojennego.
I wszystko działo się jak najleJaką rolę odgrywa wtem wszyst- piej w Rambouillet do dnia wyboru
kiem Enwer-bej, dotychczas niewia- p. Poincarego, z tą chwilą bowiem
doma, pewnem jest tylko, te opuścił musiała p. Fallieres opuścić swą
Telegramy z nocy.
on Galipoli i znajduje si~ obecnie w letnią rezydencję. I oto rozognił się
spór.
Skutki wojny.
San Stefano.
Skrupulatny zarząd oddał tyle
LONDYN, (wł.), · 5 marca. DziZawarcie pokoju uważają tu za kurcząt byłej pani prezydentowej,
siejszy .Times" zamieszcza artykuł, niemożliwe.
ile z Loupillon przyjechało.
w którym twierdzi, że dopiero teraz
- Oddajcie mi cały przychówek,
bo on jest dziełem moich. kur - zapokazujfł si~ skutki wojny bałkań
wołała b. p. prezydentowa.
w gwałtownych zbrojeniach, na któNie oddamy, albowiem on
re Anglja musi zwracać baczną uwajest dziełem naszych dwuch kogug~ i przygotować si~ na wszelkie etów, kogutów przysłanych przez rewentualności.
publikę - odpowiedział zarząd dóbr.
Na 24-e z rzędu przedstawienie
I zdawało się, że miał rację, alI
Telegramy południowe. dla naszych Prenumeratorów, które bowiem kura bez koguta... znaczenia
odbędzie ąię w teatrze Popularnym
nie ma.
Pod Adrjanopolem.
Tymczasem p. Fallieres znalazła.
środę
nowy, zabójczy argument:
SOFJA, 6 marca. (wł.) Pierwybraliśmy głośny i bardzo zabaw- Po waszych d wuch kogutach
ścień ob.lężniczy Adrjanopola został ny wodewil w 5 aktach Horota p. t.
jut dawno śladu niemę., pozarzynano
już zupełnie zamknięty.
Na dzień
je przed kilku laty, a dzisiejsi wład
pierwszego marca planowany był
cy kurnika wywodzą si~ wprost od
szturm, jednakże stanęły temu na
moich kur. Ządam ich zwrotu natychmiast!
przeszkodzie śniegi i mrozy.
Przez
Bilety, .za okazanfom kwitu z<>trzy dni szalała straszna śnieżyca,
płaconej prenumeraty, nabywać motśnieg miejscami leży na 2 metry
na w administracji pisma naszego.
wysoko. 50 żołnierzy bułgarskich
Szatnia i programy bezpłatnie.
zmarło z zimna; 20 żołnierzom muWIEDEN,

(wł.),

6 marca.

Dziś

.Spór

f(ogufy.

Bezsprzecznie! Pani prezy„
• dentowa ma rację! Proszę jednak
zważ;}'ć, że koguty naszych kogutów
są jednak naszymi kogutami!...
B. J>· prezydentowa osłupiała 1
zdaje się, pierwszy raz w życiu nie
umiała odpowiedzieć Pani Republice.
Tymczasem w całej Francji za: sfana~iają się, cz~ koguty naszych
kogutów są naszymi kogutami, czy
też nimi nie są_

Odpowiedzi Redakcji.
. P. Iqnaeemu B. Adres „Gaz. Lo-.
Warszawa, Krakowskie-Przed„
nr. 47 I 49.
R. I. Urbanowski. Oobecnie frank
ró~n~ się 88 i pół ~op. Wysłać na1'
lepie1 ~8: pośredmctwem jednego s
powr.tme;szych banków.
sowań"
mieście

Wojna. ,

przeastawienia Dla naszych
.prenumeratorów.
we

Il marca

az się tylko żyje

~iano

amputować

Na morzu.
KONSTANTYNOPOL. 6 marcia.
- Krążownik trrecki „Hamidie", który zawinął do portu Aoros,
napotkał tam na 24 transportowce,
zajęte przewożeniem wojsk serbskich
na pomoe czarnogórcom pod Skutari. Krążownik ostrze li wał transportowce j zatopił z nich trzy. Załogi
i żołnierzy udało się uratować.
(wł.)

Na cele wojenne.
ATENY, 6 marca (wł.).-Po.dczas
wczorajszego otwarcia parlamentu
greckiego, minister skarbu zażądał
kredytu 50 miljonów franków na cele
wojenne.

Propozycje pokojowe.
(wł.),

Spiewu

profesor

(b. artysta opery)
zamieszkał w Łodzi i ma jeszcze
parę

godzin wolnych dziennie. Pośpiewu udziela
jednocześnie lekcji zasad muzyki,
oraz historji muzyki.- -Opracowuje
repertuar operowy i salonowy.
Oferty do redakcji „Nowego
Kur.jera Łódzkiego• pod .Profesor•
bierającym lekcje

81-0-1

poodmrażane

członki.

SOFJA,

Literat

udziela lekcji hlstorji, literatury polskiej, historji polskiej · l powszech•
nje - w domach prywatnych.
Oferty w redakcji Nowego Kur•
jera Łódzkiego sub•• Literat•

6 marca. Rzt\dY
państw bałkańskich
nie przyjmą
propozycji pokojowej mocarstw w
formie zaproponowanej. Państwa bał
kańskie zażądają wyjaśnień co do
stanowiska, .jakie mocarstwa za7 mują
wobec odszkodowania. wojennego,
wysp Egiejskich i wschodnich granic Bułgarii.
BIAŁOGROD, (wł.),
5 marca.
Propozycję
pośredniczą
mocarstw
przyj~to tu z pewnym zadowoleniem,
jednakte koła miarodajne oświadcza
j'ą, te jeśli Skutari nie będzie włą-

Różne

wia:·oToici.

- Kradzież 10,000 tysię•
cy rubli w Banku Państwa.

Nrnzwy kle śmiała kradzież wczoraj
po południu dokonana została w oddziale Banku Państwa przy ulicy Biel ańskiej w Warszawie.
Kradziet ta dokonaną została w
następu.iący sposób.
Około godziny 2 po południu wypłacono p. Ryszardowi Sokołowskie
mu sumę 40,000 ru b. Płatnik Banku
Państwa kwotę tę wypłacał pakietami banknotów po 10,000 rub., które
p. Sokołowski chował po kieszeniach.
W qhwili gdy płatnik wręczył
mu ostatnie 10,000 rub., p. Sokołow
ski zauważył, że znikły mu włożone
poprzodnio do kieszeni w palcie 10
tysięcy ru b.
W tej chwili wszczęto alarm.
W snli przylegającej do kasy
nie było już nikogo.
Okradziony zwrócił się do wydziału śledczego, gdzie przedstawiono mu album z podobiznami przestępców, między którymi nie poznał
nikogo z ohecnych w Banku Państwa
podczas kradzieży.
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ostra i przewlekła najskuteczniej daje się leczyć NOWYM
KLINICZNIE WYPRÓBOWANYM PREPARATEM
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KAVA.NOSE

-
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I li

0-ra REUNET' A

ID

zaszczyconym najpochlebnłeJszemi opinjami w specjalnej
prasie lekarskiej.
KAVANOSE D-ra REUNET'A
niszczy mikroby rzeżączki, powstrzymuje wyciek, kłucie, bóle
i szybko usuwa zapalenie cewki
moczowej.
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POLECANY JEST

c:

LEKARZY.
Sprzeda ·ł · w aptekach
i składach aptecznyclt
PRZEZ

- Najweselsze miasto w
Europie. Paryż .iest najweselszym
miastem w Europie. Obecnie stolica
Francii posiada 2!0 teatrów, 32 cyrki, 262 kinematogratów, 341 sal balowych oraz 19~ sal koncertowych. .

~

-o

"'&

Cena Rb. 1.65 kop.

'tj
CU

-

NależJ ł•d•c

oryilnah1e110 ahnnl·
•loweeo opakowania s plomb,
komorow"

~

Cl)

·W poniedziałek
dn. 17 marca

oJ cIEc

. We wtorek
dn. 18 marca
Szczegóły

.-

w 3~ch aktach

Strindberga.

dramat w 4 akt.
Djakometti.

afts~oh.

rfłlJ-6-1
I

I

(
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U Ł N E ft A L
~
i>ne48tawiolelstwo l skład:
Leon Endeltnan i 11.!ła
dfsław Welt, Warszawa.
Pnejazr 5, fnetJst. na Łódz
Zgierz, Tomaszów, Pabja.:'
nice i Kaliaa,: Łódź, Pa

8 najwy:tszych
ołznaczeł v 1911 r.
'lrl'lo·ows oszezędnoś~ pl'fł
du. Absolutnie nieczuła na
WB\ndnfenła do łOOO godz.
jasnego świecenia.

a•

r. Meyer a I. \el•Z0..76

''

F··N -.

\:'Jyslrzegaf

N
A
p

Na kaidej lampce -znajduje się napis

się nałlado~lctw.

·N
A
p

-W SPANIA&Y
UPOMINEK
jesteśmy 'fi

zemplarzy

posiadaniu

wspaniałego

~ki.ldtleslęclu

eg-

albumu

•
•
-o •·NAROLEON • o
.L
L
(leg)ony I Ksl•stw• warszawskie)

E·

E

Cena k:siQgarska rb 111 prenumeratorzy
.Xu:tJttra• nabywa6 mogt\ po

o

. „„

•U.a w ~dmlaia\PllCP ".....,._
Ili. tielaodal• ft.

ZARZĄD ._

N

s·Avoy11
·

I :! ·~ wyrobów cukierniczych
1.
'. : ,

Ólaat,' to.t6w„ baamkuohenów, oukr6• I t. p. Dział ten .prówadzo.ny jest pod kierunkiem wybitnych speejalistów, tak te zadowala najwybredniejsze gusta.
. OUldernia dostarcza wszelkiego rodzaju ciast, tortów, cukrów,
Iod6'W; bautnlrochenów i t: d. na wesela, zabawy i zebrania po

't·.· ...... ".

• '

Wyjątkowa wyprzedaż ·
rozmaitych towarów po cena-eh dotąd na wyprze..
da~ach niepraktykowanych.
Towary posezonowe nitej cen fabrycznych.

„Bron·s1aw„
CYRK

cenach, umiarkowanych.
Zamó:wienia przyjmuje sit) telefonicznie.
Telefony :M 12-72, 12-74 i 80-'18." ,

r563-20-1

'

. Stołeczny

L. P. T UZZI

(aa RJnku TargOWJm, Telefon 21"'8~

Dziś uroczyste świąteczne przedstawienie·
,~

wa

Ołlęściaoh z udziałem całej ~y.
W)"B\ęp lltakotnttego k~niilr:a-saiY1'$'b . . . ..
go ~ swoich 11'1Bbępów,

Włodzimierza
który
l·szy

Durowa,

międey innemi n11meraml pok:ate poN. ,
Jszdę 1nał'p na peach z ......,.. •

ll&lrodaml.
I-szy Uozta Darowska. Słoń Bebt, soena • :ftrJ•I~
i ud!tałem ucznia p. Durowa, kozła. Szczegóły. w af1slaeb.. ~ ~
. przedetawienła o godz. 8 i pół -,neczorem.

p0

saWiadaniia, t..e w dniu 10 1.uiego r~ b. otworzył własny dział

· ·
•

sklepu

DZIELNA Nr. 2.
Spieszcie dla obejrzenia nizkich cen w oknach
wystawowych, a przekonacie się, że są najniższe.
Filji tadnej nie posiadam tylko Dzielna ~. 8-1

kawiarni h_otelu 11

1

pr2iekształcenia

· ~ Ol(olo 500 lltustracjJ. ~

N

flł

Z powodu

Magazyn blellznr I galante„JI

'

•·

Tylko krótki czasl ·

w opracowi.niu EPne•ta I.unii\ •kiego

o a-.. _rb.. . 5.50.
1

110rlglnal

Wolfram11

l'!lll

Zarząa lódzl. TowarzJstwa

Wz~jem~ego Kre~~tu
Piotrkowska

'a

ma zaszczyt podać do wi~do
mości, Ile

w

myśl §§ 31 1 38

Ustawy.

Ogólne zebranie

Jlzeżqczl(a
(Tlyp•)

Członkow

.Jełett

Pan lecął &tę bes-

skuiecmlie ll&Strzyklwmdamł
fJ'Yg~ami,

odb~e się . w j-gim terminie
6 (18) maroa r. b. o g. 6 po poł.

w Sali Koncertowej

Pl'IJJ>iekaniem
Pan

Jeten

1 tp.

próbował

na.próżno J'ÓbTcl!.

środków

wewnętrmych

zupełnie

nątpfł juł

i

o mOtił'WONI wy.

choroby, nałenCl!as poleca-

my Panu
aeł

kapsnłk1

llllbe.tut so-

które zyskały
bie bardso wiełtfe mmanie.
Najbardziej . zantedb&ne I

1) Sprawosdanie 1 bilans ,11a rok ltn2.
2) Projekt podział11 zysków aa. rok
JJ&Stanałe, 1a&'Ołeł najolęł
1912-y.
t.
ae formy ~ (trnra)
8) Budżet wydatków na rok 1913-if"
oru 1e1 komllkaeje 1 na•
oraz wnioski Rady.
stępstwa, leosę slę radyłale
!) Wybory członków Rad11 Zarządu
· . , nie za pomocą kapsulek KuPllZJIDSTAW: DYSTYLARNIA, F. JA•KOWSlll. ·~....wa, Ma•nałkowalra ISO.
1 kom1B.ji Rewizyjnej.
~'
, benol, zarówno ll mężąym
.
• ,
.
J
,
Bilety •ejśoia wydawa•e ,-r ' Jak i ko bict. Kapsulki l(u' - - - - - - - - - - - - - . . . ; ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,.;.;_:,;;:--.-.-._._, ll•dą w h;,kala To•arZ7•twa.

rozmaite mieszkania:·
z 1-go

2, 8, 4 pokojów z kuchnią i wszelkiemi

·oraz skiep.
'"
Pe.brrka

.

Stłli'o-Zarzews1ra

47149.

Preez ,z Clllorkieml
mydła

wygodami
114'1...:...:10·

„

nowota

Potądana
i prze\wor<)111 cbemicsnyeh w Łodzi poleca najnowszy

OEORQOQI.-."
,,I"
A.\9 .l\ J::J J

nagrodzony ostatnio
m.edalem !n'ebrnymna
W:yeta'Wie Rzemi eśln!czo-Przemysłowe.) w Łodzi. „erbóPol U zastę·
pttje w zupełności chlorek i sodę w :praniu,'oszezędza czas, prs.eę i mydl o. „Perb,rol" nadaje biellżnie śntetną białoM. dezynfekuje ją
J>!oszek do . pran1a. pod nazwą

1

13-100

oszc21ędza tkaninę.

.

·

L. Schriiter Pańska Nr. 54.

Żąda6 we wszystkich mydla rniach i składi1.ch a.pl.e cznych.

609- 2

llAIOLO OUZO ISÓll HLEPSZYŁI
IWOJE ZDROWIE i TAKOWE UTRZV-

MUJE PUEZ U:lYWAME
PARYSKICH

PlłUŁEK PRZEClTSZCZAJĄOYOll

D-ra KOWENA
(Dr. CAUVIN)

OczyszczaJi\ krew i regulują czynności kiszek.

Zawsze

przynoszą ulgę.

Pigułki

KOWE:.NA

1t11 do nabycia we ws zyetklch aptekach i w P ARYŻU,
Fg. Sr. De nis 147.

KAWIARNIA

1' "'

benol,

nleezfł

karzy-specjalistów· Ol'&l!S na"Praktyka. Cena 1 pudełka Rb. ·2.25. W7•
syłka za zaliczeniem. Skład
główny Si. Petersburg Skład
Medyezno-Farmaoeutyome~o Tow. Artyleryjska 1' 2
Oddział N! 043. Spnsedat we
wszystldch apteka.eh ł skła .
, dach aptecznyeh.
Bl!ll.l włelotnta

POLECA
pończo

sw iczych.
JULJI MACHER. .
Nawrot 4.

że
prawdziwą „Skórę-angiels.k~ ",
można do stać tylko Piotr•

Ostrzegamy

wszystkich

kowska U!!B m. 13. Ubrado sprzedania na dobrych W R- ni e możn a nosiQ 5 lat, łok. od
runkacl1, Pabjani ce1 ul. No- 40 k op. plusz ·75. 1 amże gorl022-3
wa Nr. 3.
1146-3 towe spodnie.
1

względu D&

o ezem śwJ&dozą aiłel'W)" .le -

rończocD~ lsKar~etiu
Baczność!

Pana ntenaio,
ehorol>a Juł trwa;

ovodnle, bez

Jak długo

pracownia wyrobów

l

leeHD.fa lłę I .tel 1łJIO"cUllj Wej

przy uUoy Dzielnej ~ 18.
Porzatdek dzieanft

Do wyna.)~oia od 1 kwietnia lub od 1 lipca

I

I

Ostrzeżeni e. Wo-beowielskntecznośei lecznlezej
kapsułek Kubenol Medycz-

kiej
'

no Farmaceutycznego Tow.
oraz ich nadzwyezai nej
wzię tości ztawiły się od nie

ialctego

cżasu.

n aśl adowru e-

• t. wa tego preparatu, wskutek czego zaopatruJeJily o-

becnie

każde

naslle

pud ełko

powyżej umieszczoną

ką fabrymm ~.
•

.!\.~

in1u•-

r286- -0

.

lI
I

W niedzielę, 9 marca o godL 3 po południu, w jadalni fabryki
Jli 18, odbędzie się
·

·

Chorob9 sl(órne, wener9czne i niemoc płciową.

foznańsldego

Zebranie Og61ne

Tow•• Nasz Dach", na którem będą przyjmowane t zaległe sldadld.
Porządek dzienny następujący:
1) Sprawozdanie zarządu s działalności Tow.
Z) Sprawozdanie komisji rewisy.)neJ.
S) Wnioski zarządu.
ł) Wnioski czJonków,
.t 6) Wybc>ry zarząou 1 komisji rewizyfneJ.
Sl\dl'iimy, ie na zebranie przybędą wszyscy członkowie, którym le!)'
ł.tA eercu rozwóf .Naszego Dachu".
W razie nieprzybycia dostateezne.f liczby członków, o gods. +.ej
po południu, w tym samym lokalu odbędzie się drugie Ogólne Zebranie,
bóre będaie prawomocne, bez względu n& liczbę obecnych członków.
ałollkóy

\160-2-1

Z

poważaniem

Konstantynowska 12
o b ok teatru Selina.

od 9-1 i od 6-8. dla pań od 6-G
w Diedsiele od 9 do 8.
2701-0

~©!~~~~~

ZAllZJlD.

Dr. B. Reit
Jl

.„
Preparatem ,,BRUNOLE•N''
Każdy moż·e

Dr. Lewkowicz

Przy syphilisie st.osowanie prep.•606"
l .91'" Leczenie elektrycznością 1 ma
wam wibracy}nym.

~

sobie

pl,knle od!lwie2yf MEBLE
(wyrób najwit:łkszei f irmy w Europie).
Wyłf\czna

610-8

1p~ennej • zabudowaniem gospodarczem 1 ogrodem owocowym we wsi
~ałe Kiełminy, gminy Dobra pomiędzy Zgierzem a Strykowem, zaraz do
JPrlled&nt&. Bllisza wiadomość u F. Bosińsklego, uL Ogrodowa J'e 24. sień
10 m. lł, dom tam1ll.)ny od 6-ej wlecaorem.
1161-S

WYDAWNICTWA GEBETHN~ R A i WOLFFA
Nowołd historyczne

Smoll(a Franciszeł{.

(1848--1849) •

Dzłennil{ w

~~~~~~~

Dr. med. Karol.Rieder
chorob:r dzieci.
••••ot J.
rł3ł-O

ryczne,
lekarska. Leczenie syphilisu Salvar·
sanem Ehrlich-Hat.a .606" 1 .in••
(wśródżylnie). Leczenie elektrycznoś
cią (elektroliza) i masażem w:i bracyjnym. Pny1muje od 9-1 I od łw niedziele od 9-2 po południu.
Dla pań osobna poczekalnia..

masażystka

1lkuszerka

listach do żon9
.o ojcu i jego listach",

Godziny przyjęó od 9 i
no 1 od l>-8 wiecz

pół

wygodami,

wa.nnami, elekt1ycznem

oświetleniem. W tymte domu znaj-

etc.)

Przyjmuje od 12-2~ 5-8. Nie-- duje się oddział pocztowy. Rzgowska
dzieie 11-3. Dla Pan 4-5 po- 7 - Rynek Gajera, Wladomośd u go· dd · 1
spodarza od 12-ej po poŁ; tamte obcze k aIma O zie na.
szerna piwnica 21 6 pokoi z elektryca-

11'.UIUIU'.ICIOO~ ~~::~eUenlem odpowie~J:O~~

.Lecznica Widzewska

lekarą

cjaliatów

•Pe-

Dr.L. Prybu1ski

dla

przJ'chodzą•

cych chorych.

POLUDNIOWA 1'i
Telefon 18-59

Gl6wna 51 1 róg Widzewskiej. Telef. 30-83.
Choroby dzieci 1 wewnętrzne Dr. Kerschner od 10 1 pół do 12
1 pół rano i od 6 i pół do 7 i pół.
Choroby wewnętrzne i dzieoi Dr. Fried od 11 i pół do 12 i pół
rano rano, i od 6 do 8 pp.
Chtrurgja Dr. Kaufman od 11 do 12 I pół rano.
C'horoby kobiece i akuszerja Dr. Szylkret od 1- 2 pp:
Choroby weneryczne 1 skórne Dr. Langbard od 1 1 pół do a pp.
· Cboroby oczu Dr. Gold•tein•Poljak od 6 do 8 pp.
o... Boma•z 6-8.
Codziennie, a w poniedziałki, środy i piątki od 11-12 rano.
Anallz.r krwi, wydsielin 1 moczu. - Szczepienie ospy. - Badanie
mamek.

~

Porada 50 kop.

.

.,,_

·}Ayjc\2 się
myDiem

Choroby skórne, włosów, (kosmetyka
lekanka) weneryczne, moczopłoiowe
i niemocy płciowe,j . Leczenie syphiUsu S&lvarsanem .Erlłch-Hat& 606 i
91'. • wśródtylnle.
Leczenie elektrycznością 1 masatem wibracyjnym .
Przyjmuje: chorych od 8-1 rano t od
ł-9 po poł.. panle od 6-G po poŁ
Dla p&ń osobna poczekalnia.

i

Telefonu nr. 21-19.

~©1~©1~J@M~

Dr. Leyberg
Weneryczne,

p łciowe

1

skóry od

0-r. Eu g enja

Xerer-gerszuni

JO-l, 6-8. Niedzittle 1 śwl~ta
od 8-1.
Dla Pań-6, poczekalnia od Piotrkowska ~ 121 Telef. 1B·07
dz1e:na.
prayjmuje od 3 do 6 po p . W nied&lele
Kr•tka &, tel. 28-50
od god&iDf 9 dG 12 rano.

Choroby kobiece.

~łt:.'iWłt.O::l'f@U~©J~©t 1'.i:S'cr.li'tr.:ll'(„~ł&;/Jff~~~f.

~

~ ~~~

Dr. S. SZill·tk"lll d Dr 1 Klnczl{I·n
U
ul. Srednia nr. >,

•

Spee.jalność: cho ro by skórne,

weneryc~ne,

włosów

1

•

Konstantynowska li.
moczopłciowe, Syphilis, skórne, weneryczne,

kosmetyk~ le.Jrars.ką.

frzyjmuje od 8 112 do 2, od 4·ej
do 9, damy od 4: do 6.

choroby dróg moczowych.

Przy jmuje od 8-l r~no 1 od a-8
wiecz. Dla pań od ł--6 po południ u

~-- W~węa.· JUatA.Di hi~*""'

Dokt6r ·

B. DOnchin
specjalista

C horo• b

OCZU
69 p1"oł1 kOWSka 69

.

.

Telefon 28·39.
Lecznica ze stałemi ł6i·
kami.
Godziny przyjęć w ambulator1um od 10- 12 i oo 4-7 po poł
PrzyJmUJe chorych na stale.
·"f'"~•'t-''

\V drukarui Si.

P

1162-ł

o~ebny czeladnik na małe szta.ld do krawca. Plovkowak& 261.

11'8-I
ovsebni czeladnicy s.zewsoy na
nowe robot1 i reparacje uL Zak,tna 62.
1166-1
oinsebnr nhiopieo do rozuo.uo.aJa
gazet s kauoJ14 rb. d. WJadomo•d
w A.c1miniet.r&o)i Kurjera, Zachodnbt
Ni 37.
1182-l
rayjmę na mieszkanie dwuch praJP zwoHyoh panów. Wladomoś4
Konstantynowska 116 SS. m. 7.
ray błąkał się pies, lióheJ maŚGl
ogon długi, uszy obcięta. Odebra6
można sa zwrotem koa:a'6w. Lipowa
J1i U w sklepie Nowaka.
llM-ł
przedsm garnitur używanycb mebli, 2 ssalJ" otomantl lliedrOgo.
UL Widzewska 82 m.
, od 1-eJ
do(..
UM-i
przedam li maszyn7 bębenkowe po
12 rubli. Ul. filo\& J'ł S m. ł7.

P

się

1056-I

aglnęł, dwie dziewczyn.Id: trzy•
letnia 1 czteroletniL Nazywaj'

Maniusia Bliżnlewska i Geneweta.
D•iworska, blondynki, ubrane w gra•
natowe suldenld, okryte ohustecz~
Ktoby wiedz1ał gdzie się daleol zna)a
du ią , proszony jest o zawiadomieni•
rodziców: Bliżniewsld Długa J'ł S.

612-11

USł-1

··

40 dni

m BEZPt.ATNIEm

•J eżełi

przJjmuje od 10-11 po poł. od ł-6

N

Z

s-vie.

•osaw-.

· Gorlz pnyi«:e od 9 do 12 1 od 4 l po
do 7 1 p6ł w„ w Nied&iele I 4więta od
9 do 12 l pół.
r~76 o

ul. Piotrkowska 1'i 71.
Claoroby serca i płuo

D

S

S. J. Czepelewieck.i

ul. Mikołajewaka ł6 18
Teletonu 1ł 2060.

trolerapeutyc:zny (Masaż w.bracyjuy i pne.ima tyczny
prof. ZabłuJowsk i egu - niemoc ptciowa).
Godzin1r przyjęcia: 8-2 rano i 6-9 pp. Dla 11 ań
osobna poczekalnia.
r2521-0-1

tury salonowe 8l\. Kupuję zamieniam
Magazyn w święta i ni&&
dziele otwarty od 1-6-ei p.p. 980-10
Meble, wyjd.iożaj140, sprzedam
• za bezcen stół, krzesła, otomanę, tremo, szafy, bi•lliniarkę łott&
1 materacami, lampę, segar. Rok:lcińska ił 7-8.
115~
uchalter • wyższem wy.IC8Ztał·
oeniem handlowem, l!l8 zn&Jomośeią języków miejsoo~ch, poszukuje
posady. Wymagania altromne. Łaska
we olerty · akładaó w administracji
.N. Kurjera Łódzkiego• Zachodnia
87, pod „Buobalter-koreapoa•
dent11•
J.076-0
o sprzed&iiia 2 magle w dobrym
punkcie. Plotrkowska 60. 1168~
upię konia, wóz i br,ozkt
K utywane, ale w dobrym stanie
i dobrej roboty. Adres aostawid w redakcii dla .A. K. •, Zachodnia 87.
owo-otwarte biuro prenumera'7
1 sprzedaży żurnali mód zagranicmych, oru salon dla przegląda
nia na m.iefscu. Krucza ł m. 6. Tel.
~2--42. (Biuro czynne od 10 do 7.)
wynajmuję.

S

T·wa

choroby skórne i wener.

podług

22.

P

MARiENrn

Dr. med. Z. Golc
Dr. me~. W. KijTlrn

w

dużym
wyboue maguyn
mebll
Wład;raława Romiazowakiego
ł.6dz Piotrkowska 117 f•pifatro
(tlrma chrześcijańska). Otomany dy•
wanowe od 85 rubli, bieliżniar.ld
szaty do u brania 36, łóżka 18, gaml-

P

i.

00000000~000000

Piotrk owska .Ni 144, róg Ewang e lickiej
Telefon 19-41.
Gabinet Roentgenowski (Prześwietlenie i fotografowanie W llętrzności ciała prom1eniam1 Ro nigena ), Swiatłoleczmczy (choroby skóry i włosów) i Laboratur1um
lekarsko·kosmetyczne. B.ida 1ie "rwi na Syfi lis i le czen ie Sa.varsanem (Ehnich-H ata 606.) Gabinet elek·

Meble najtaniej
A.Al wan•
i nowe poleca

B

do 11 ra-

wan!e szpecących włosów, plam Kwietnia. Mieszkania ze wszelklemi

I>

~~~~~et@ł

A

(senior)
mieszka obecnio na ul. Prze•
jazd&, front,Ipi~tr. Tel.17-14

objaśnieniami opatrzył,

zapiskami Fr.
Smolki • la' 18U-18ł8 oraz wielu dokumentami z ,jego papierów dopełnił Stanisław Smolka
Cena rb. 2.40
Do nalt;wda WS&lJP'9łldch lrsl•a•rnlacll.

· ..I
,
ekopalD I !:::oj:;
znacznych
1wróoi6
~i!!oooo:=p~arnei Chequ~1~
3ŚClCJe

UŻJ-1

z dyplomem Cesarsll:iej Akallemji medycznej w Petersburgu, praktykuJit·
ca: 20 lat, przyjmuje: masat. porody
w nocy, zamówienia na słabośó . podskórne zaAtrzykiwanie, udziela porad,
dyskrecja zapewniona. Niezamożnym
ustępstwo. Andrzeja J'ł ag m. 13 od
12--6. Odpowiedr;l na listy

Zawadzkie' Ni 12.
Choroby skóry weneryczne
UDNE •IESZKARIA
plciowe (przv syfilisie preparat !, s. ł pokoJi 1 kuchniami, sklep7
606). Kosmetyka lekarska (usu• do wynajęcia od zaraa lub od 1-go

1606.

iiil.ll!ial!EallEal!SC31&:a~al!ii

Wł

kapii&łów ~echcą

-

Dr• I. Silberstrom

Cena 2 rbl-

Wydał, wstępem

Pnyjmu)e do 11 rano i ł-7 po p.

~~@~K~ł~~~~

"

·Sobłewski Wacław. pamiętny Sejm.

Choroby uszu, nosa, gardła
ID. 13.
1021--1
i chirurgiczne
ul. Piotrkowska 56.
~~~~~~~~

~r. Fran~i~z~t [oziot~i~w:cz

8 mórg ziemi włośćjańskiej

(Skarga 1 sprawa dyssydencka).

Bolesław Xon

Dla pad

wielka okazja! Po zlikwidowanej fabryce pi~kne materjał7
na suknie i bluzki bajecznie
tanio. Piotrkowska NI 128

Sp. choroby skórne,

EKI~~oo~oooo

sprzedat: S. Teeman, Zawadzka 16 A.

I

)ł 5.
włosów, wenemoczopłciowe 1 kosmetyka

SRBDNIA

Dokt6r med.

się

nie nauczycie w ciągu
swobodnie mówió, czytać
po niemiecku, francusku,
angielsku 1 łacinie przy pomocy
naszych samouczków. ułożonych
podług najnowsze) metody (wszy.
stkle inne reklama)
łO dni
1 pisać

zwracam y

i.:

. 1ądze

Cena samouczka w jednym języku
z przesyllcą za zaliczeniem poczt.owem rb. 1 kop. 10, 2-ch rb. 1 kop.
90, li-eh rb. 2 kop. 80, ł-ch rb. 3
kop 66. Zamówienia przyjmuje jedyny na całą Rosję skład St. Pe·
tersburg, Peterb. storona, Bolszoj
-prosp., 56-566 J. K. PET&BS.

1-~ ~ulinarn~ tur~r za~nzn~.
CAŁKOWITY

KURS WYKŁADOW
p. t. .STOL POSTNY I OSZCZĘDNY"
około 1000 przepisów na jedzenia. napoje, pieczywo, kompoty, leguminy,
konntury, pierogi i t. p., przeszło 300
stronic wyraźnego druku. Cena z przesyłką za zaliczeniem 2 r. 60 k. WSKAZOWKl jak należy prawidłowo prowadzić gospodarstwo domowe i przygotowywać ekonomicznie smaczne

aginęły ł wekSle, 1 wyatawlon7
przez J Markowskiego na alecenie W. Gruszczynsklego na rb. 100
płatny ~ maja 1913 r.; Il wyst.awton1
przez F. lilikszewskiego na zie cenie
W. Gruszczyńskiego na rb. 76, pła~
ny 22 kwietnia 1913 r.; 111 wystawiony przea K. Bart.odzińskiego na zie·
cenie W. Gruszczyńskiego na rb. {Ą
płatny 1 czerwca 1913 r.; IV wystawiony przez l B. Neutelda na zlecenie M. f:>zitmana. (Wschodnia 6!) na
rb. 25 płatny 16 czerwca 1913, ł:f
ranci: .M. Szitman, li. Lipszyc 1 ll.
Lub1iner. Zastrzega się przed nabyciem, gdyż weksle t11 Sfł nieważne.
11834
aginlłł d.uży, mł~u.y żółty. pies,
bia,ła pierś 1 łapJU, z obcięte.mi
uszami, wabi się ~epek, łaskawy znalazca zechce odprowadzić za nagrodl\
na uL Cegielnianą J'ł 29 do Baru.
1180-2

Z

Z

Z

"".,,.....agi...,...n"'"'ął,..-pa_s_z-po_r.,..t,-w-y-d-:-a-n_y_z--gminy

Mikołajów, pow. brzezińsJdego..
gub. piot.rkowskiej, na imię Jal}&
Wuckie11:0.
G
1179-~
agwął paszport, wyoany z magi•
Z stratru m. Wilna, na \mię o~
fanji Stanisławy R.omanowskie,j.

.

Z

1185--&
aginął paszport, wydany z magi„
stratu m. Łodzi, na imię MllJ'o

janny Kaspronia.
1160-ł
aginął paszport, wydany z ~· Ku•
ipożywneobiady.zobjaśnientamijak:
rowa, pow. nowoaleksandryJsk1e ·
należy kraJaó mięso i zdobić stoły
gub. lubelskiej, na imię La1zora
i dania . około 100 str. z rysunkami. go,
!167-Z
Cena z' przesyłką za zaliczeniem 1 r. Najmana.
20 k. Obydwie książki razem 3 r. 3f> k.
(można markami). z zamówieniam
należy się zwracać tylko do J. K. ~~~@ij~~~
P.KTH&SA, S-Petersburg Pel St.ort
BolszoJ pr. 1ł 66. 2736-0 C~K~K~!©K~ł~~

!Ui.a.tln•• Zaaio!lnia i l
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Aarli~owald

