·' '
Cena 3 kop.

Nr. 79.

I

Na stacjach kolejowych 5 kop.

Dziennik ·p~lft,Yczny~

I

soołeczny

i

lite•~~cki.

\.

Poniedziałek, dnia 7 kwietnia 1913 r.
. .......
•

I

Redakcja I administracja „Now. Kurjera
Prenumerata w Łodzi wynosi rocznie rb. 6,
Cena ogloszem I-sza strona 50 kop. za
mieści się w 1oka1 u przy ul.
półrocznie rb. 3, miesięcznie kop. 50.
wiersz lub jego miejsce, nadesłane 50 kop
Zachodniej Nil 87.
Za odnoszenie do domu lub przesyłkę pocz- nekrologi i reklamy 15 kop„ O!!,
.; łoszenia ~wycza.J·ne
Interesowani do redakcji zgłaszać się mogą tową dolicza się 20 kop. miesięcznie.
IO kop. Drobne ogłoszenia 1•12 kop. za wyra.z.
od 12 do 8 po południu i od 6 do 7 wiecz.
Ogłoszenia zamiejscowe1 I strona 50
Administracia otwarta od 9 rano do 8 wiecz.
Za przesyłkę zagranicę dolicza się 6 0 k. miesięcznie. kop., reklamy po 20 Ir„ zwycz. 12 k. za wiersa
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Zmiana adresu 20 kop.
Telefonu M 253. petitowy lub jego miejsce.
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NAPDLEON w MOSKWIE.
Napoleon w Moskwie '
popasał niedług9:

Uciekł

i

..

NAJSKUTECZNIEJSZY SRODEK
węgr-,,

pr-,azcz~,

Byłby może dłuźej
· żosta.ł na popasie,
lecz Szustow nie ro bił

koniaku w . tym ,czasie!..

USUW<l

pleg,i ,

przed mrozami
śnie~ną szarugą.

o~alen~znę,

ozerwono•c twarz-,

i wszelkie plam-,

· Chwieinosc
Pasta do twarzy ministerium
i D!!my
wynalazku aptekarza

Jana

Niwińskiego•

_ 2__!_

. 1.1daje się, że w chwili obecnej
Dla unikniQCia naśladownictwa, każde
nic
bardziej nie charakteryzuje ·polipudełko zaopatrzone jest w plomb~,
ua której znajduje się M 284 i naz- tyki wewn~trznej państwa rosyjskiewisko wynalazcy '
go, jak nieustannie prześcigające jedJan Niwil\ski.
na ..drugą pogłos.ki o rozmaitego ro~przeda~ w aptekach, składach ap- dzaju przesileniach.
tecznych i perfumerjach.
Naprzemian 'kursują pogłoski uporczywe o majl\cych nastąpić zmianach poważnych w radzie ministrów
i
o możliwości dymisji znacznej części,
I
'
I
lub całego prezydjum Dumy państwowej. Otóż i teraz zjawiły się
jednocześnie wiadomości, że wkrótce
1
Dzisiejszy numer składa si~ · z 8 'nastąpią powatne zmiany w minikolumn.
sterjum i o blizkiem ustąpieniu postępowców z prezydjum Dumy państwowej.
KALENDARZYK.
Wiadomości te nie są :naletyoie
-oi
objektywnie
umotywowane, jednakPoni edziałek, 7 kwietnia 1913 r.
że
nikt
nie
będzie
powątpiewać w
D z i ś: Epifanjusza B. M.
możliwość zmian oczeklwanych w r a
J u t r o: Dyonizego B. W.
dzie ministrów i w prezydjum Dumy.

Czas

odnowić

prenumerat11.

•

I

Pogłoski

przez si~ zrozumiałą, ~ nowi mi·
nistrowie b~dą prowadzić sprawy vr
ten sam sposób jak ich poprzednioy.
a jednakże niewiadomo czemu ci 0statni mają ustąpić miejsca kaD,oc
dydatom szczęśliwym. 7'88tąpienie
Makarowa przez Makłakowa nie wpły
nęło _
p od żadnym względem na politykę wewnętrzną państwa, a jednak~
państwie.
że zmiana ta nastąpiła; wi~c i nowti
Nieustannie mówią o wkrótce zmiana również nie wpłynęłaby na.
mającej nastąpić dymisji prezesa ra- politykę, eo ipso czyt z tego mołna
dy ministrów Kokoweowa; p-0dobno byłoby wyciągnąć wniosek, tle :nowa
przeciw niema prowadzi kampanję · zmian a ,j est niemoMiwa'I
energiczną skrajna prawica, · która
Wszy~tkie Zpliany ,jakie na~pi
zarzuca mu, iż jest zbyt umiarkowa- ły ostatniemi latami w radzie miJli...
ny i zamało rea~cyjny. Lecz jed- strów były podobnie nieumotyw.owa•
nocześnie ma podobno opuścić swe ne i nieoczekiwane.
Wszystko się tam znajduje w
stanowisko minister o światy Kasso,
względem którego najsympatyczniej stad.jum wahającej się równowag1 1
jest usposobiona skrajna prawica.
wszystko zalety od przypadku, od
Kursują równieź p@głoski o dy- szczęśliwego lub nieszczęśliwego losu.
misji ministra spraw wewnętrznych tego lub innego kandydata.
Więo
Mi!.kłakowa, który chociaż bardzo nie- społeczeństwo gotowe jest w katdej
dawno został ministrem, jednaliże już chwili do przy,jęeia wiadomości o
zdobył sobie sympat,je reakcjonistów. zmianach ministerjalnych i jednoczeMiędzy innymi. jako przyszłych na- śnie a priori wie, że zmiany te _będą
stępców wymieniają, byłego ministra posiadać li tylko charakter osobisty.
spraw wewnętrznych D'tlrnowo, ·ZaDuma państwowa mogłaby ugrun·
rządzającego rolnictwem Kri woszeina tować trwałość nawy rządowej. Wspóli kuratora petersburskiego okręgu na praca z przedstawicielstwem na.
naukowego Prutczenkę.
rodowem, niezaleźnem od wpływów
Zabarwienie polityczne tych pa- przypadkowych potrafiłaby i mininów jest skrajnie prawicowe, są to sterjum uwolnić od wpływu przypacj>,
zdecydowani reakcjoniści; ale czy ków.
znajdzie się człowiek, któryby doNiestety, czwarta Duma
je8'
wod.Ził, że starzec Durnowo będzie amorficzną i chwiejną, więc nie m-0te
zarządzać
ministerjum spraw we- być punktem oparcia i eo ipso nie
wnętrznych inaczej, niż młody Ma- może świecić przykładem rządowi.
kłakow, lub, że zastąpienie Kasso
Jesteśmy świadkami chwiejności.
"przez Prutczenkę wytworzy jakie pracy Dumy, nieustanne usiłowan~.
·kol wiek bądź. zmiany w ministerjum o- zdążające do utworzenia więks~ośo\
światy~
niszczeją w zarodku.
Wszystkie pogłoski o majl\eych
Od samego początku istnienilJ
nast1\pić dymisjach i, co za tern i- czwartej Dumy mówiono wiele i pl&·
·dzie, nominacjach każę
stwierdzić, nowano utworzenie , większości opo·
że nastąpią tylko zmiany osobiste w zycy,jnej w Dumie, a. pierwszym kr<>
gabinecie ministrów, lecz żadna z kiem zmierzaj~cym do tego celu b,.-.
nich nie daje do zrozumienia, · by ło wybranie do prezydjum dwucł
mogła zajść jakowa zmiana w kierun- przedstawicieli opozycji. Teraz kur;
ku wewn ętrznej polityki państwowe,] . sują pogłoski uporczywe o ich usq~
'rrzaba ·pr7:ewidywa.ć, iako rzecz sa- pieniu. a n~jcharaJrterys\yozniejszeD1:

o zmianach ministerjaldawno kursują. Wymieniają nazwiska ministrów, którzy mają opuścić swe stanowiska, jako też
ewontnalnych ich następców. Prasa
ogłosiła już cały szereg nazwisk, lecz
nazwiska te nie wskazują bynajmniej
na możl,iwość jakiejkolwiekbądż zmiany kursu polityki wewnętrznej w
nych

już

mą

I
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Jest to, te pogłoski te ujrzały świa wyjściem i t. p„ zostały
tło dzienne po posiedzeniu na któ- Ustawa prasowa, opracowana przez
rem nic nie zaszło, 0-0by mogło wpły komisj~ specjalną rady połączonyoh
towarzystw szlacheckich, będzie przy.
nąć na rozłam między opozycją a
łączona do materjałów komisji głów
październikowcami. - W pierwszej nego zarządu do spraw prasowych.
thwili zdaje nam siQ, te mamy do Komisja ta zajmie się także sprawą
czynienia z niekonsekwenCjf\, a w „Gubern. Wied." i drukarń gubernjalktóre
przynosz~
znaczne
rzeczywisfoq ci jest to taka sama wa- nych.
straty.
hająca się „,, .vnowaga, która znamio~
Wreszoie w departamencie wyuuje post~pu wanie rzf\dU.
znań obcych robione są przygotowaPogrzebano marzent e o utworze- nia do majl:\Cej się wkrótce odbyć
niu większości opozycyjnej, ale nic narady w sprawach religijnyc,ll murówniet nie wskazuje, by w krótkim zułmańs kioh.
czasie mogła utworzyć siQ większoM
rządowa w Dumie. W końcu mM8 .
utworzy sit) ta wi,kszość, ale pNgram jej polegać b ~dzie na tern, t,e
nrewolucji" polskleJ.
Duma wetmie rozbrat z pracf\ samodzielną, a w zamian będzie_ forytowa6
i zatwierd zać rzeadowe projekty praw.
W „Kurjerze Pozm1ńskim• z d:n.
Dzi~ki ukształtowaniu się stronnictw, 3 b. m„ pod powy~szym tytuł em,
dominując!\ rol~ w Dumie odgry-wa}I\ czy tamy, eo następuj e : "Zachod zi\
patdziernikowcy, którzy nie mają r zeczy fal k uieprawdopodobne, ie
trudno poprostu w nie uwierzyć, jeprogramu i przez to skazują Dum~ na teli si~ nie ma potwierdzenia :r, ust
ehwlejność nieustanną,
pozbawiają autentycznych świadków. Już wczo)Ił celowośoi w pracy i doprowadzą raj doszła nas pogłoska o jakiejś wyprawie policyjnej na Ujaz:d, maiątek
J'ł w .ko'dcu do kryzysu.
hr.
Zółtowskiego, gdzie miano urząGdyby nawet przedstawiciele odzić rewiz ę za ukrytą · amunicj ą czy
pozycji usteipili z prezydJum Dumy, bronią - ukr.ytą oczywiście w celach
nie trzeba tego uwatać za porażkę rewolucyjnycl1. Pogłoska ta wyda v. aJ
opozyoji i tryumf prawicy. Duma ja się nam dobrym tartem na prima
nadal b~dzie chwiejną i wahaj4cą aprilis i dlatego nie podaliśmy o niej
wzmianki. Dziś z ust osobistego i naai~, na.dat również niezdolną b~dzie
ocznego świadka, administratora mado twórczej i pożytecznej pracy, na- iątku, p. Grądzielewskiego, otrzymailal będzie szła, za rządem, który się !iśmy naj zupe łniej sze rotw1erdzenie
tet chwieje i niezdolny jest do pra- tego niesłychanego zajscia. Faktem
.j est, że w dniu 31 lnarca polic.j a
cy twórczej.
Tównocześnle w Uje~ezie i GrBtblewie,
Z. R.-icz.
należących do hr. Z ó łt o wskiego, urzs.dziła z wielkim nakłMlem aparatu
urzędowego formalne\ rewizję w powewnętrznych. szukiwaniu za ładunkami i amunicją,
które w skrzyniach miały przyjść
z zagranicy.
Do Uiuzdu przybył komisarz von
W ministerjuru spraw wewnętrz.
nyoh, jak zapewniają „Birt. Wied.", Bernsdorff z dwoma urzędnikami z
wre obecnie otywiona praca. Obradu- cła, tandarmem j ta jnym urzędnikiem
je zjazd w sprawie urządzenia rolne- kryminalnym z Poznania.
W Ujeźdz i e obstąpiono pr.;edego włościan w Królestwie Polskiem,komisja w sprawie walki „z chuli- wszystkiem gorzelnię, . prz e szukując
gaństwem", obie w wydziale zit>m- J ą od góry do dołu, przyczem wyratskim.
.. nie od gorzelnika ~ądano wydani& łaW departamencie policji odbę dunków i amunicji ukrytej. Potem
dzie siQ wkrótce zjazd naczelników przeprowadzono rewizię w śpichlewydziałów śledczych, który b ędz ie rzu, gdzie odbito ws?Jyskie zamki do
otwarty przez samego ministra.
s.krytek. Oczywii.cie nic nie znaleW głównym zuządzie do spraw ziono oprócż wieka od stareJ skrzyni.
prasowych przygotowywane s~ ma- Tymczasem przybył tet zaalarmowater.jały dla komisji układającej usta- ny z ·fol warku administrator p. Grówę prasową. Jednoczefinie redago- dzielewski. Zapytał natychmiast kowany jest memorjał i wnoszone są ruisarza, co się dzie je, na co otrzyróżne
poprawki do projektowanej mał odpowiedź, że chodzi o skrzynie
ustawy· Główne wsza k że punkty usta- które przyszły z zagranicy.
wy, jak np. ~ądanie przysyłania ga„Pan Gródzielewski wezwał ko~et do cenzury na a godziny przed ·m isarza do pokazania legitymacji, a
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ARTUR GRUSZECKI.

ale ~dy zjedzie z chmur na ziemię,
będzie śpiewał inaczej. To ta.k samo
jak z wyborami.

KANDYDACI.

Górne frazesy, po-

ewi~cenia, bezinteresowność, wierność
sztandarowi, a prz;v końcu sojusz z.

Mindowerem.
- Kto taki? - sv.ytała Starkowska, która przed eh wllą weszła.
- Nie mają obiegu, - wtrj\oiła.
- To .)est gruba, opasła, złośli
złośliwie Klara.
wa małpa, z lubieżną twarzą i krwio- 'l'aJ( jest, pani ma zupełną te]·czymi instynktami.
słuszność, - rzekł Stanisław chmur- Taki wstrętny 1
nie, - miłość będąca w obiegu nie
' - Co nie przeszkodziło panu
llOSiada dla mnie żadnej wartości.
Milcerowi do zawa.rcia z nim sojuszu
- Taki pan wy::1agający, ezy odpornego i zaezepnego,- drwił StA.taki egoista'? - zadrwiła Klara.
nisław.
- Ani jedno, an i drugie. Miłość
Pani Starkowska spojrzała na. Mildla mnie jest brylantem, skarbAm cera z za:i>ytaniem.
cennym i nie pojmuję jak można go
- To żarty Staoha, uśmiechn~ł
'rozmieniać na drobntł obiegowi\ mo- si~ wyrozumiale, - powtarza plotki.
netę. Zdaje się, t.e 1 Karol, na dó- Plotki1 - zaśmiał się Tarski,
rego zdaniu pani zależy, zgohii się w - no zobaczymy, co powie twój protern ze mn ą .
tektor Okniński, słyszałem, te jest oKlara spojrzała p;ytaj~eo na Mil- burzony.
e&?&, .który udał wzruszenie.
.
- Wolne żsrty, - rzekł Miloer
- Miłość! Miłość! To dla mnie swobodnie. - znam wprawdzie proeoś tak świętego, wzniosłego, ideal- fesora Oknińskiego, ale nie znam ż~·
nego, ~ e raz i mnie porównanie do dnego protektora.„ Co do jego o bubrylantu„. Ona jest raczej promie- rzenia rzekomego, jeszcze dziś si~
niem słońca, mgłą opalową, zapachem jiowiem prawdy, bo mamy konferenkwiatu... można ją czcić i podziwiać cj~ stronnictwa, - spojrzał na zegatylko zdaleka, bo katde dotknięcie rek, - jut idę i tak się spótniłem,
rozwiewA ·czar.
- wsta.ł i obiecując swą · wizytę w
·- .\! widzi pan, - tryumfowała tych dniach, pożegnał si~ bardzo uKlara, - pu Karol nie zgadza si~ z prze,jmie ze wszystkimi.
panem.
- Jaki to miły i inteligentny
- Dosiadł na razie pegaza dla człowiek, - rzuciła odruchowo Star.-irzyjemności pani. uśmiechnął się,- kowska. wvchodzfle z -ookoju.
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„My potępiamy opuszczenie sie-.
gdy to było bez skutku, zażądał stadzib wiejskich i chwalimy błogosła- 1
nowczo, aby podwórze opuścił.
Na to ko misarz zagroził p. Gró- wieństwo trzymania si<J ziemi. Lecz,
jeżeli polak oszczędził sobie kilka
dzielewskiernu aresztowaniem.
W.krótce iednak potem kawalka- tysięcy marek i chce sobie pobudota. policyjna opuściła Ujazd. Podob- wać własny domek na kawałku zie·
nie działo się w Grąblewie. Również mi, my mu t.ego zakazujemy. A je·
żandarm przeprowadził
rewi.'i:]ę w t.eli zrozpaczony ucieka. siQ do wozu
domu rymarza B~naszaka w Ujeź cygańskiego, to karzemy go na mocy
dzie. P. Grądzielewski zawiadomił antypolskiego prawa q,sadniozego.
o wszystkiem właściciela hr. Zółtow
.My proklamujemy świotość wła~
skiego, który bawił za granicą, do sności prywatnej. Jeżeli jednak rotej jednak chwili mimo wszelkich dzina polska siedzi od stu lat na
starań u władz nie mógł otrzymać swojej glebie, to każdego dnia mo~e
wyjaśnienia, co znaczyło t.o niesły przyjść władza pruska i wypędzić ją
chane post~powanie policji.
z domu i gospodarstwa. Na to pozwa„Istotnie podobne zajścia tłf\ i la antypolskie prawo wywłaszczania.
śmieszne i oburzalące zarazem. Ozy
.My mówimy o ubogich skutpoli cja może padła ofiarą j akiegoś kach wewnętrznej kolonizacji. Lecz
!iartownisia na prima aprilis'? Byłoby równocześnie wzdrygamy si~ przed
to we s ołe, ale nezprawnego zupełnie uchwaleniem państwowego prawa (I
postępowania policji
by nie uspra- eksproprjacii niemieo.kiej wielkiej
wiedl1 wiło . Zda7e się istotnie czasem, własności zJems1dej. Tylko polakó~
iakbyśmy mieszkali nie w państwie staramy si~ wykupić.
I zmuszamy
konstytucyjuem, lecz gdzieś w głębi polaków do oddania wlasnego grosza
kra.j u samowoli policyjnej".
podatkowego, aby ich wyprzeć z ieh
starej o,jczyzny. Napróżno wydano
niemal trzy czw{Lrte miljarda pruskich podatków, do których jeszcz6
235 miljonów ma się teraz dorzucić.
Napróżno - bo rr.ąd sam przyzna.Je,
!te rolskość na ogół poczyniła posU:Przed kilku dniami w berUńskiei PY Komisja kolonizacyjna dla całych
„Die Welt am Montag" zamieścił p. Prus byłaby żywiołem najzdrowszevon Gerlach arty kuł p_. t. „Der and~ go postępu. Komisja kolonizacyjna
re Weg", w którym porusza kwest7ę dla .kresów wschodnich jest niena·
zjednauia polaków dla Niemiec. Bie- wistneni narz~dziem prawodawstwa
rze on za przykła.d Napoleona, który wyjątkowego.
.,,Z polaków zrobić niemców, to
umiał w podbitych miljonach budzić
rzecz niemoralna i - co więeej whmiłość, a nawet entuzjazm.
Skreśliwszy
pobietnie historię ty - to rzecz 'n iemotliwa.
„Z polaków zrobić sprzymierzeń·
stosunku Napoleona do Polski, o czasach obecnych tak pisze p. Gerlach. ców niemców przeciw rosjauom, każ·
wojnę pomiQdzy Niemcami dego czasu jest motliwe, jet.all w
9 Kto
a Rosjt\ UWl\M za nieuniknioną, ten miejsce na.rodowego gnębienia uprapowinien uczynić wszystko, by sobie wiać będziemy politykę równoupraw·
polaków upewnić jako sprzymierzeń ni en i a.
ców. Polska przychylna Niemcom
„Absolutystyozny rząd rosyjski
równa się dla nas (niemców) oo naj- musi z natury rzeczy trwale się 1n~
mniej wojsku 200 tysięcy ludzi. Przy ca.ć nad polakami. My zaś motemy
wybuchu wo,jny manifest, obiecujl\CY inne obrać drogi, jeżeli tylko zepolakom w PrusBch homerute, a po- chcemy.
lakom w ~osji autonomję, wzorem
• Tak, jetelll Lecz to właśnie jest.
trakta~u w10deń~klego z .r. l~H>-a nieszczęśoie1n Prus Niemiec, te zd&jfl
ro.sjan.ie zobaezyllby, jak im su~ po- się by6 niezdolne do zyskania sobie
·wiedzie.
,jafro przyjadół, gdziebądź poza gra„Wprawdzie takiego manifestu nicami, czy teł wśród swych granie można zaimprowizować. Jeteli nic, - narodowości innoj~zyoznyoh•.
on ma znaleźć wiarę, powinno się już
Rozumny swój artykuł kodczy
przedtem antypolską polityk~ haka- p. Gerlac:h w te słowa :
tystyczną zamienić na napoleoński\
.Stanowisko Niemiec jest nie do
politykę pojednania i wolności. „Si pozaaaroszczenia (prek!r); tak jest I
vis bellum para pacem". Kto poła Lecz wyłącznie z winy naszych motków w wojnie choe mieć po swej nowładców. I ,je~eli oi motnowładcy
stronie, ten musi w czasie pokoju .już ilie wiedzą. jak sobie dać radę
uwzględnić ich uzasadnione pretensje z trlu wrogami, wtenczas wnoszą
równouprawnienia.
pro1ekt, którego ciętary muszą nas
.My czynimy wszystko, by tylko zgnieść, a. którego olbnymia wielkość
nami~tności narodowe polaków wzbu- działać musi na r.agrani04 wprost
rzyć przeciw sobie aż do najwyłsze podburzaj"co. Naprawta ałt t>łędy
go stopnia,
nowymi błtdami l
dodała wyratał si~ ujemnie o panu przed
uprzejmy i de- nami, wiedząc, te pan .Jest moim narzeczonymV
· - N o i gładki, - uśmieohn"ł
- Najpierw dla dogodzenia swe1
się z ironią Tarski. zawsze umie prółności i ambicji, a nastQpnie dlr
sią nagiąć„. i wyśliznąć.
przypodobania st, pani.
- Jaki pan niesprawiedliwy, za- I dlatego to•.Jak pan twierdzi,
rzuciła mu Klara, - on naprawdę obnita on pana wobec mnie, - zajest przyjacielem pana i nigdy nic śmiała się nerwowo. - To jest urozłego o panu nie mówi.
jenie chorego człowieka. Nigdy nie
- Tak jest, on nie powie, że spodziewałam si~, ateby pan był
kradnę lub oszukuję, - mówił z go- zdolny obmawiat swego przyjaciela
ryczą, ale obnita mnie przed ·pani!\ zaocznie.
na kd4ym kroku, a siebie oświetla
- To samo ~owtórz~ mu w o.
światłem bengalskiem.
ezy, tylko dobitmej, bo mam jut dość
- Tego wcale nie zauwatyłam, łej podwójnej jego gry, -mówił roz·
on jest szczery i . wyrozumiały. a 'te drażnionym głosem.
widzi braki, lub Mriuje z poglądów
Klara nie wątpiła, że Stanisław
pana, robi to przez przyjajń, którą to uczyni i natychmiast zrozumiała,
pan sobie le.koewaty.
· t.e w następstwie zerwie on z Milce- Myli· się pani panno Klaro, rem, który przestanie bywać u ntch.
niczyjej · przyjatni nie lekcewatę,
- I dlaczego pan się znęca nadratni mnie tylko jego rlieposkromio- demnl:\'ł - zawołała z talem, czyż
na ambi'eja; eh~ć wywy~szania siebie, pan nie rozumie, !te mi pan ubliża
błyszczenia. chociatby kosztem praw- katdem swem słowem?
dy i szczerości. Niedoświadczonyeh
- Ja, pani 'I - spytał zastr:imoże brać na lep swej szlachetności, sr;ony.
czystości, idealizmu, a.le nie mnie,
- Niech pan nie udaje . naiwnektóry go znam jeszcze z ławek szkol- go. Jeśli pan powie panu Milcerowi,
nych.
te on wyraża się niedobrze o panu
Klara at przybladła z gniewu, u nas; my, a przedewszystkiem ja,
słuchając tyeh ostrych słów o czło wyjdę na plotkarkę, która nagadała
wieku, który w jej oczach był uoso- panu rzer.zy nieprawdziwych, oczer~
t>Jeniem cnót~ i ' zalet. Opanowuj2'C niła przed vanem prr;yjaciela, ehc~
ewa, porywezość, spytał& suehym to- podstępem I obmową zerwać wasz!\
nem:
dawni\ przyjatń.„ To przeciet; tak
- Mote zechce mi pan powie- jasne, te każde dziecko zrozumie i
)\lSi mnie po~ió.
(D. &. t&J.
dzieć. w jalrimb1 .c elu pan Milcel'
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I do brze wyohowan7,

rozmyślnie,
lika~ny.
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„Czyżby się nie opłaci.ło _;, pyta niczne miejsce pracy, złe powietrze, ta spadł z wysokości 15 metrów i czele . . Związana odpowiedziała, te ._
końcu p. Gerlach - póJś6 wresz- w którem pracownik umysłowy spę potłukł się dotkliwie; wreszcie pe- nocy wdarło się do niej 4 bandytów,

cie nowemi drogami 'l Polityka wol- dza znac~ną częsć dnii:, oddziały.wa wien chińczyk · spadł z liny rozpiętej którzy ją związali i zabrali jej 60 rb.
,ności i sprawiedliwości nie z~szko- ją szkodliwie na osłabiony nad miarę wysoko i odniósł bardzo ciężkie ob- poczem zostawili na stole kartkę, łt
.zabrano pieniądze na cele partyjne•.
rażenia.
'd~iła jeszc~e żadnemu narodowi".
,..pracą ustrój.
Prokurator i sędzia śledczy roz..
O Po*ar boru. Robotnicy, go·
Tak, często tłuczenie kamieni na
poczęli
szczegółowe śledztwo celelP
tu,j~ey
obiad,
podpalili
przez
nieszosie nie jest cięższą i niebezpieczszczegółów
mających
ostrożność bór na wojskowym placu stwierdzenia
hOrOhV
niejszą
dla zdrowia pracą od-skro- ćwiczeń w Zehrendohfie pod Zossen związek z napadem.
11 UJ O.UUU nu 1'ntel'1~~n0nto'w.
D
bania piórkiem po papierze.•.
(Brandenburgja). Ani wojsku, ani też
przybyłym zewsząd straMm pożar
nym nie udało si{) opanować ognia,
- Co tam się taki inteligent na- WiaDomości
który przybiera coraz groźniejsze
pracuje. Doktór popuka chorego i ..,.
.......
rozmiary.
napisze receptę, adwokat wygada się
O Kradzieże w arsenale.
w sądzie, literat albo urzędnik siedzi
C~ Łączenie powództw. K?- W ostatnich czasach dokonano w arprzy biurku i piórem skrobie. Albo misja reform sądowych w Dumie senale wiedeńskim wielkich kradzieTeresa Lubińska. Jaremo ....
to praea'l
państwowej rozważa obecnie projekt ży luf armatnich, płyt pancernych łosne. Powieść. Nakładem Gebethnera 1
Takie zdanie często się daje sły ministra sprawiedliwości eo do spo- i t. d. Zarządzone śledztwo wykazało, i Wolffa Warszawa, Lublin, Łódj, !
szeć wśród ludzi, pracujących fizy- sobu i warunków wytaczania po- że kradzieży dokonywali liczni robot- Kraków G. Gebethner i Spółka. New I
cznie.
wództw wzajemnych, tudzież co do nicy cywilni, pod kierownictwem York, The Polish Book lmporting
Są między nimi tacy, co jedynie łączenia kilku powództw w sprawach siedmiu podoficerów. Podoficerowie Co., Inc. Str. 390. Cena rb. 1 kop. 80.
trud mięśni uważają za pracę, co cywilnych. Projekt ten, złożony Du- spełniali służbę straży ogniowej w
Nowa powieść autorki „Nie wie.
sądzą, że tylko robotnik narrżony mie w styczniu r. b., zmierza do odlewniach i warsztatach arsenału działa" jest dziełem rzetelne.go talenbywa na znużenie, na niebezpieczeń przyśpieszenia biegu procesów cywil- i mieli do dyspozycji klucze do war- tu. Główną treścią - tycie dwuoh
@iwo, na ehoroby zawodowe.
kobiet: starzejącej siQ panny, Karolinych i w tym celu, z jednej strony, sztatów.
Do pewnego stopnia to fałszywe zmienia przepisy, dotyczące wytaczaO Proces przeciw br. ny Zelewiezówny, kobiety pełnej ,jeS21zdanie ma pewI>e uzasadnienie.
W piątek w Wro- eze t{)skno.t i niezaspokojonych pragnia powództw wzajemnych, a mian?- Kwileckim.
Wszystkie cywilizowane państwa wicie ustanawia zasadę meldowama cławiu toczył się proces żony bud- nień, znajdującej ostatecznie zadowost.a.rają się wszelkiemi siłami zapo- się odrazu na piśmie i wyjątki z tej nika kolejowego Ceeylji Mayer prze- lenie i cel życia w pracy społeoznej,
bie_gać wypadkom i chorobom wśród zasady dopuszcza tylko na podstawie ciw hr. Zbigniewowi i Józefowi Kwi- oraz Heleny Wrotowskiej, mężatki l
ludności roboczej.
decyzji sądu; z drugiej zaś strony leckiemu. Cecylja Mayer twierdzi, że matki, pomimo ,jednak pomyślnyob
Prawodawstwa zaczęły poważnie pozwala, pomimo wytoczenia po- hr. Józef Kwilecki jest jej nieślub warunków bytu niezrównowatonej
myśleć o zabezpieczeniu zdrowia ro- wództwa
wzajemnego, rozpoznawać nem dzieckiem. Na rozprawie oka- duchowo, pełnej niepokojów i aspirabotnika, inspektorzy fabryczni dozo- zosobna powództwo główne, · o ile po- zało się, iż swojego czasu dokonano cji do ba;rdziej intensywnego we
ruj~ urządzenia hygieniczne fabryk i wództwo wzajemne nie zmierza do sekcji zwłok hr. Kwileckiej, ponie- wrażenia życia. Obok tyeh dwuoh fizakładów
przemysłowych,
prawo potrącenia pretensji głównej i nie waż obiegały wieści, że popełniła ona gur najważniejszych, aułorka wyprochroni kobiety i dzieci przed wyzy- wy.pływa z jednej z powództwem samobójstwo przez otrucie się. Sek- wadza liczny szereg osób drugoplaskiem, opiekuje się starym o cl1orym głównem zasady.
cja zwłok wykazała, że hrabina u- nowych, mężczyzn i kobiet, świado
robotnikiem.
Obok tep:o projekt chce ułatwić marła śmiercią naturaln~ na atak_ser- mie lub bezwiednie wpleeionyeh w1
Ale-nikt si~ nie opiekuje pracu- łączne rozpoznawanie różnych spraw, cowy.
,jarzmo miłości•, rozm8ieie pojmow,....
.~ymi inteligentami.
ne i nie z jednakiem noszone odoZ11związanych tożsamością osób (pozwaStosunki sanitarno - hygieniczne nego i powoda), jednakową właści
oiem.
;pracy zarobkowej warstw wykształ wością sądu i jednakowym trybem
Bohaterowie powieści soharaJ.rte,
conych nie zwróciły dotąd na siebie postępowania. Nowe przepisy w prakryzowani wyraziście, tyją żyeiem
uwagi, na jaką niewątpliwie zasługu tyce sądowej będą miały bardzo
prawdziwem, niema w nieb papieroj~ Wpływa na to fałszywy zupełnie ważne znaczenie.
wej sztuczności; aut.orka umiała ok:re.
pogląd, M wynagrodzenie tych \\•arstw
X Konfiskaty. Z rozporzą ślić charaktery w pehłi psychologi~
( Ustawa kolei •karbo·
za ich praco Jest tak sowHe, iż mogą wych.
dzenia
wileńskiego komitetu cenzury nego wyrazu.
Nowa ustawa o służbie na
ochraniać swoje zdrowie przez obfite
policja skonfiskowała nr. 62 „Kurjera
Zbytni może niekiedy realizm w
kolejach
skarbowych,
jak
mówią
odżywianie się i spoczynek, a w raLitewskiego" z dnia 29 z. m., za ar- traktowaniu scen samych przez si~
Jlrzedstawiona
przez
Ruohłowa
pozyzie choroby mają się za co leczyć.
tykuł p. t. „Zabór kościoła katolic- jaskrawych i pewna ehwiejność konskała zatwierdzenie, z pominięciem
Cóż dziwnego, że pogląa taki podziekiego"
i nr. 71 „Gazety Codziennej" strukcji, wynikająca ze zbyt cz„ste,j
izb prawodawczych. Ustawa ta bę
la robotnik'?
z
tegoż dnia, za korespondencję z zmiany tła opowieści, od wsi polskiej
dzie wprowadzona w r. 1914.
A tymczasem tak _jest.
Grodna, w których opisany został do egzotycznego Algieru, psują nieoo
~- · Dla studentów medycy.
Dowodzi tego prof. J.;. lt1 reund w
wypadek zajęcia kościoła we wsi harmonijność utworu. Te wady jeddziele swojem „Choroby zawodowe ny. Deputacja Rady miejskieJ, zło Przewałce. w pow. grodzieńskim.
nak sowicie zostały wynagrodzone
warstw inteligentnych", Jdórego stre- żona z Gucz.kowa, Dem.Irina i FalborX
Rewizja.
Policja
wileńska
zawsze i potoczystą fabuł~ do-.
szczenie zamieścił w "Zdrowiu" dr. ka odwiedziła ministra spraw we- dokonała rewiz.ji w mieszkaniu współ żywą
brą, niekiedy wprost świetną, charawnętrznych
Makłakowa
i
prezesa
miWł. Chodecki.
„Kurjera Krajowego", p. kterystyki\ typów i chwytanego na.
Dr. Freund dowodzi cyframi sta- nistrów Kokowcowa, prosząc o otwar- pracownika
Z.
Jabłońskiego, poddanego austrjac- gorącym uczynku lyeia.
cie
w
Petersburgu
wyższej
uczelni
tystycz:uemi, ze 8miertelność warstw
Zabrano korespondencjQ osointeligentnych w okresie natężonej lekarskiej, oraz o tymczasowe przyję kiego.
bistą
p.
Jabłońskiego.
pracy jest bardzo znaczna, a wyso- cie studentów medykó\\ do instytutu
X
W
sprawie Beilisa. Miniżeńskiego.
Deputacja
wyniosła
wrakość zarobkowania bynajmniej nie
sprawiedliwości otrzymało
żenie, że rząd nie ·u czyni zadość tym sterjum
świetna.
doniesienie Maszkiewicza, gromadztr
Nadmiar pracy i wysiłków w war- staraniom.
O dyskusję budżeło•it• cego informacje w Kijowie w sprastwach wykształconych, tak samo,
Juszczyńskiego, że
.jąk w każdym zawodzie niehygie- Komisja lmdżetowa , Dumy postano- wie zabójstwa
Stowarz„zenie kupoów
zgromadzony
materjał
wystarcza w
wiła,
że
budżet
ma
być
rozpoznaniczne miejsce pracy - wywołuje
m. Łodzi.
wany w całości, przyczem rozważa- zupełności do ułożenia aktu oskarże
poważne zaburzenia w zdrowiu.
nia.
Jak
wiadomo,
ministerjum
akt
Zawody inteligentów pociągają za 1tie go rozpocznie się od ogólnej dys·
W czo raj, w sali pr_zy ulicy Pasaż
oskarżenia, redagowany trzykrotnie, Szulca M 2, zorganizowało się osta,
sobą nadmierne funlrnje układu ner- kusji budżetowe.J.
, Liczba lekarzy. Mintster- uznawało za niezadowalniająey.
wowego, który w końcu u1~ga wytecznie Stow. kupeów m. Łodzi, ma·
.ium spraw wewnętrznych dla barczerpaniu i znuż eniu.
j~ce na celu rozwój miejscowego
W większości zawodów umysło dziej celowego podzhviu sił Jelrnrskieh
handlu i przemysłu, obrony interewych czas trwania prney nie jest ?.gromadziło dane o liczbie lekarzy w
sów swych członków, walkę z upapaństwie. Ogółem w państwie rosyj- Wiadomości
prawie uregulowany.
dłościami i t. p.
Praca dzienna inteligenta trwa ski em jest 25,927 le.karzy, wtem męt
Na zebraniu wozorajszem organibardzo długo, często 13 - 15 godzjn czyzn 23,734 i 2,193 kobiety. Denty·
zacyjnem przewodniczył mec. StaniO kolei wiedeńskiej.
f'tów ,jest - 2,576 i lekarzy weterynawet i dłużej.
sław Dobranioki; w szerokiem przeWczorajsze „Nowoje Wremia" doma- mówieniu zaznajomił on zebranych !
Do nadmiaru pracy dołącr.a się narji-4,726.
ga się .zpllany austrjackich konduk- wyłuszozonem.i wyżej zadaniami Si<>~aczne na.pięcie uwagi, denerwujące
torów wagonów sypialnych w pocią warzyszenia.
uczucia odpowiedzialności, utrudniagach pomiędzy Granicą a Warszawą
jące w wysokim stopniu wykonanie
Wyłoniono . szereg wniosków w
świata.
na .konduktorów rosjan, jak również sprawie wyboru zarządu. Propono-pracy zawodowej.
jaknajpr~dszego przekształMnia kolei nowano wybór zarządu na 6, 8 mie·
W zmęczonej komórce 1; ory mózwarszawsko-wiedeńskiej na szerokogowej, podobnie jak w pracującym
sięcy i rok.
Przyjęto ten ostatni termięśniu, powstaje kwas mleczny, jaO Wygodne posiedzenie. torową, w obecne] bowiem formie - min.
ko produkt rozkładu i produkty Posiedzenia paryskie1 rady miejskiej pisze „Now. Wrem." - kole.j ta „odDo zarządu weszli pp. mec. St.
przemiany materji, które porażają odbywaja. się „en familie". Radni daje usługi ty1.ko pociągom niemiec- Dobranieki, I. Papierny, J. Rotbut,
komórki zwojowe, znosząc powoli miejscy rozmawfają, radzą, palą. Pe- kim".
H. I. Berman, I. Grosleit, J. KuperDezerter pruski. Straż man, I. Kuperman, I. Rosenblat. ,I
ich wrażliwość i zdolność do życia. wien radny, wygodnie siedząc w foJako wynik przepracowania umysło telu, palił ogromną fajkę, puszczając pograniczna w A leksan drowie aresz- Hasin.
wego medycyna stwierdza stany po- z niej powoli ogromne obłoki dymu i towała żołnierza pruskiego w pełnym
Na zastępców pp. E. Sołowiej.
budzenia, objawiające się w ucisku i1rzysłuchiwał się z rozt,ą.rgnieniem ry nsztun.ku, który przeszedłszy pas czyk, H. Stylerma.n, A. Kupciowski
JJa mózg, bólach krzyża, drżeniu, za- naradom.
Wtem wezwał go prze- graniczny dostał się na terytorjum i M. Grane.
tutejsze. Aresztowany, który nazwał
wrotach głowy, bici u serca, podraż wodniczący i udzielił mu głosu.
Do komisji rewizyjnej, I. Hufnameniu nerwowemu i uczuciu strachu.
- Zrzekam się głosu na rzecz się lt1ranciszkiem Schoenem, oąwiad gel, A. Schreier, M. H. Cenach i A
Zaburzenia snu są bardzo częste u mego następcy _ , oświadczył spo- czył, że zbiegł z wojska pruskiego.. Pickelny.
(f)
pracowników umysłowych, a wsku- kojnie namiętny palacz - po nim Dezertera rozbrojono i. osadzono w
miejscowym areszcie. Stosownie . do
tek kongestji mózgowych powstają dopiero głos zabiorę.
Majsłrz~ fabryczni.
i napady apoplektyczne, zwłaszcza
A zwracając się do mówcy, prze- wyrażonego życzenia, Scl:toen odesła
Na
posiedzeniu miesięcznem Stow.
ny zostanie do Saratowa etapem, gdzie
u jednostek, dotkniętych stwardnie- pros1ł go uprzejmie:
niem tętnic.
- Mów pan z łaski swojej jaki .PO uzyskaniu poddaństwa rosyjskiego majstrów fabrycznych gub. piotrkowskiej (Nowy rynek 6), w sobotę ub.
Zaburzenia czynności serca w krą kwandrans, abym miał czas wypalić ma być osiedlony jako kolonista.
Zagadkowy napad. Z omawiano między innemi sp?awę bu!An~u krwi,
cierpienia żołądkowe fajkę.
.
l k1szlrnwe, zaparcie i hemoroidy doO Wypadki w oy•ku. W ber- Piotrkowa donoszą, że w Jednym z dowy własnego domu, na placu przy
.kuczaj»i zwykle pracownikom umy- lińsknn (jyrku Schumanna zdarzyły domów przy ul. Petersburskiej ~na ul. Milsza. Okazało si~ że Stow. po
słowym, prowadzącym życie sfodzą się on egdaj trzy nieszczęśliwe wy- leziono we własnem mies:t1.kaniu zwią siada ,już spore fundusze i budow@
ee. Narateni są na cukrzycę i artre- pad Id. Pewnego jeźdźca koń poką zaną powrozami 20-letnią Annę Kal- niezadługo rozpocznie.
Dnia 15 maja wypada 20-letnia ,
.Ka mi ejsc,e
tY:~m. z ~owodu jednostronnego odży sał i wlókł do maneż.u, zadając mu kównę z Radomska..
Wl&DI& Ble i brs>-ku •11ohu. Niehygie- ~iążkie i niebezpieczne rany; akroba- przybyła nolicja z .policmajstrem na rocznica egzystene.li Stow. Dla UCl- l
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czenia dnia tego, 18 maja urządzony
obchód uroczyAty, który rozl>ocznie się nabożeństwem w 2 koś
ciołach, następnie odbędzie się posiedzenie w lokalu Stow. z ro alem przyj~ciem, później zaś obiad wspólny w
Helenowie.
Postanowiono wprowadzić w ży
i,iu Stow. inowac.jt}, dzieląc ,je na sekcje zawodowe. Dotychczas liczni
członkowie jedpych zawodów mieszali się często wzajemnie. Obecnie sekeje odbywać będą posiedzenia kolejno co tydzień, z odczytami. Sprzyjać to będzie zbliżeniu się członków.
Postanowiono również nadać ogólnemu życiu Sto w. charakter klubowy i w tym celu wszczęto starania
o pozwolenie na bufet.
Stow. rozpoczęło jut i prowadzi
starauia o pozwolenia na prow&dzeuie szkoły
W za.kończeniu posiedzenia balotowano nowych członków. W poczet
Ollłonków rzeczywistych przyj~to 8,
na o.złonka protektor& 1 osobę. (f)
będzie

Subjekci handlowi.

Z Tow. abstynentów

·wczoraj, w lokalu, przy ul. Konstantynt>wskiej M 5, pod przewodnictwem dr. Skalskiego, od było się
tygodniowe zebranie członków Towarzystwa abstynentów „Przyszłość".
Na, temat antialh:ohohczny wygłoszono dwa referaty p. Skawronie·
Jca: "Każdy lrraj mo. swój obyczaj",
iiustrująoy szerzenie się alkoholizmu
w różnych krajach".
Drugi odczyt - p. t. „U źródeł
zbrodni", wykazywał wpływ alkoholu
na umysł zbrodniarzy. Na temat do
pogawędki towarzyskiej posłużył arkuł, p. t. „Kochaj bliźniego, jak siebie samego".
Nustę.pnie omawiano w dalszym
oiĄgu sprawi) utworzenia mapy e.zemafowej m. Lodzi.
(k).

Ze Zwh1zku piekarzy.
Wczoraj wieozorem w sali p1·zy
ulicy Cegielnianej M 67, odbyło się
ogólne roczne zebranie członków
Związku zawodowego piekarzy m.

Łodzi.
sobotę wieczorem, w lok11.lu
Zebranie zagaił p.
włBBnym przy ul. Spacerowej nr. 21,
przewodniczył obradom
odbył się dalszy oJąg zebrania ogólsekrets\rzem był Lipman.

W

nego Stow. sul)jektów handlowych.
Po zagajeniu zebrania ogłoszono
tezultat wyborów, uskuteoznionyoh
na zebraniu poprzednfem. Do zarzą
du weszli pp.: ro ee. H. Krukowski
(prezes), I. Berliner (sekretarz), M.
Schoenwifa, N. Engel, L. Epstein, A.
Rosenthal, J. Libraoh, M. Fraenkel,
S. Fin. Kandydatami zostaJi pp.: W.
Senior, I. Weinstein, M. Broniatowski, J. Nirenstein, i Rubinstein.
Do komisji rewizyjnej
M.
Weinreich, Kopelowicz, A.
bramo~
wicz H. Tygier i I. Jaszu~ski. Nast~pnie ukonstytuowało się prezydjum. Weszli do niego pp.: M. Zaks
- przewodniooąoy, Gotli o i A bramowi cz - asesorzy, B. Zys ._,. sekretarz.
Odczytano SJ?rawozdanie sekcJi
kulturalnej. W 01ą.gu roku sprawozdawczego urządzono 21 odczytów, 4
wieczory dyskusyjne i 4 wycieczki
do fabryk i zakładów przemysło
wych: Bib!joteka 1 stycznia r. 1912,
posiadała 7,492 utwory (9,812 tomów),
w cif\gu roku przybyło 264 ·utwory
(289 tomów), po uwzględnieniu zaś
zagubionych 83 tomów, posiada obecnie 8,228 utwory (9,MS tomów).
W roku sprawozdawczym wydano do
czytania 16,48~ książek.
Nad sprawozdaniem rozwin~ła siQ
dyskuęja, trwająca do godz. 2 nocy.
Przyjęto wniosek, aby jeśli zażąda
tego poważniejsza grupa członków,

lp.:

utworzyć bibljotek~ żargonową.
Z powodu spóźnionej pory dalszy ciąg obrad odłożono do środy.

(f)

U ogrodników.

w. jadalni ~oznańskieg.o zgro~adzili się wczor~J ozłonkow1~ ł3dz.lnego oddziału zw1ą~ku ogrodmków polekich, aby omówić sw ~ s~rawy. .
Przewod~iozył p. HeJnowski.. P.
Ko.łaczkow~k1. zdał zprawozda~1e. z
dz1ałalnośc1 biura pracy za 2 m1es1ące.
Otrzymano 6 zapotrzebowań
ogrodników; polecono ł. Do związku
"Zgłosili się dwaj ludzie poszuka Ja.cy
Dongrodów do · wydziertawienia.
tychczas nie dano im odpodzi.
P. Hejnowski zaznaczył, te wielu
ogrodników podejmuje się zakładania
ogrodów, nie mając 0 tern pojęcia.
Pot.ądanem byłoby, aby potrzebuja.cy zwracali się w tej sprawie
bezpośrednio do zarządu związku,
który wskaże odpowiedniego kandydata.
W sprawie wystawy ogrodniczej
~aznaczono, że teren pod nią wynajęto już w ogrodzie majstrów tkackioh (Przejazd l) i podano prośbę
do gubernatora 0 pozwolenie na
otwarcie wystawy dn. 19 września.
Ma ona trwać 20 dni.
Pod adresem zarzadu centralnego w Warszawie wyrażono niezadowolenie, gdyt nosi on się z zamiarem
zmiany 11azwy związku ustawy, 8
zupełnie nie zawiadomił 0 tem oddziału " 0oID<i, od którego wymaga
skru pul:i.tuego zdawani• rachunków
1 wszelkich czynności.
(f)

~,Pe:oEY•

!łzłośt".

M. Gar11ek,
H. Prager,

Przeprowadzone wybory dały
wyuik nast~pujący: do 7iarzł\du powołani iostali pp. H. Prager (prezes), I.
Zyskind, B. Saplin, M. Szułzynger,
J. Wulc, M. Garnek, M. Weiskop, M.
Jakubowicz, S. Ko~ueh, M. Frydma.n
i D. Keplowicz.
(f)

Jutro odbędą się bezpłat
ne porady prawne w redakcji naszego pisma od godz.
6 i pól do 7 i pól wiecz.

Dla naszych
prenumeratorów.

rzeDsławienia

Na 28-e z rzędu przedstawienie
dla naszych Prenumeratorów, .które
odbędzie się w teatrze Popularnym

we

ś. odę

9 ~\w · etma r. b.

wybraliśmy jedną z najgłośniejszych

sztuk Dumasa w 5 aktach p. t.

.•ama Xameljowa
Bilety, za okazaniem kwitu z opłaconej prenumeraty, nabywać motna w administraoji pisma naszego.
Szatnia i programy bezpłatnie.

Kr.oni ka.
= · (h) Kontrola nad emlgra•
.cj 11. Gubernator piotrkowski polecił

wszystkim naczelnikom powiatowym
zwracać baczniejszą uwag~ na agentów, którzy najmują robotników do
robót ziemnych zagranicą.
__ (h) z T
I " p
b ł
. ~·· " ca •
~ Y
tu przedstaw1C1e.l Peters~ur~k1ego
central~ego. komitetu .Ica. , mt.yn.
Saurom1rs~1, .Jrtóry p~~yby~ w ce~u

rozstrzygmęma ~westJl miano.wam~
nowe~~ ~arządza.Jącego
oddz1ałam1
rzem~eslmczemi przy szko~e .Tolmud
Tora o~az pr~eprowadzema pewnych

ulepszen w teJ szkoJe. •
- (x) Ze sz~at.ah. ~ysokośt
płacy za utr~ymame 1 leczen.1.e w ?rywatny~h. szp1t~lach ~u~ernJ1 p1otrkows.kJ~J t.ołmerzy i i.nnych osó~,
pozo~taJąoych na służbie urz~dowe1,
ok~eslona została przez władze odnosne na 89 ~op. na dobę od osoby;
za P.ogrzebame .zm.arłego ~ 4. rb: 47
kop., za postawieme na grobie J,rzyt.a - 4 ~b. 89 kop.
•
.
- (f) Ulewa w l.odz1. Niem&
p~j~ci.a o tern C? zn!lcZ.Y u}~wa-w
m1eśc1e ten, .kto me widział Je) skutków w Łodzi .. Tu! ma .on~ moiność panoszema się, czy~1~ma szkód:
municypalność grodu mllJo~ów żad
n1c~ środków zaradczych me przedsi~b1erze.
.
. Wczoraj, w godz1;nach popołu.dn1owych otworzyły się upusty mebieskie i strumienie wody poczęły
ąD ywaó na ulice bawełnianej atolicy.

-

H
79.
~------------~-------------------------spauek tych ulic jest nieu- wykonywała ulubione utwory i przy.

7 kwietnia J 911 r.

A że
regulowany, że t. zw. ojcowie miasta
choć mogliby regu,lację postanowić i
nakazać, jednak nie postanawiaJą
nie nal~azuJą, wi~c też, jak JUŻ zresztą setki i tysiące razy, woda pokryła niie.j połozone ulice, wdzierając się
do suteryn mieszkalnycł1, do składów w piwnicach, a nawet do sklepów. Wody zebrało się tak wiele, że
np. przy zbiegu ulic Długiej i Konstant.ynowskfoj, na Zielone) pasażerowie w dorożkach, podnosić musieli
nogi, gdyż woda zalewała spód pu-

znać t·rzeba wykonywała
bez
zarzutu,
iconcert•Jwo; szczerze za.dowolonn publicr.noM wynagradzała
wykonawców rz~sistemi oklaskami,
zmuszając do bisowarna.
Po godzinie dopiero zabłysło
światło i rozpoczęto ponownie demonstrację
wybornej fars.y „Antek
kombinatorem", w wykonaniu art.
warszawskich, z przepysznym Fertnerern, zmuszającym swojemi żartami
do bezustannego 1:-miechu.
Po pewnej clrnili elektryczność
dła weliikułu.
po ra.~ drugi spłatała figla., a te było·
Ile strat przyni<rnla wczorajsza to już około 12, - publicznoać, liczulewa trudno narazie ustalić. W każ- nie zebrana, nie czekając ju~ .jasnodym razie określać je należy tysią- ści" i dokończenia programu :-- rozecami rubli, jeśli zważymy ile towaru szła si~ rozbi;i.wiona. dp domu'.
leżącego w piw11icach uległo zniszW
dkL
czeniu. A dalej idą etraty drobniej.
YP•
sze, kilkudziesięeio i kilkunastoru= (k) Zywcem ugotowanw.
blowe. To zniszczone mienie ubogich Mamy do zanotowania znów smutny
rodzin zmuszonych mieszkać w sute- wypadek, wynikły z braku dozoR
rynach. Dla nich to klęska.
nad dziećmi. W sobot~ o godz. 11
Do wielu suteryn i piwnic zala- rano przy ul. Piotrkowskiel nr. 84,
nych wod~ zawezwano straż ogniową. w pralni Antoniny Bansik, synek
Między innemi pracowała ona przy praczki 2-letni Stefan, bawiąc si~ oul. Zielonej nr. 20 J Długiej nr. 61.
bok stojącego na ziemi .kotła s
Na rogu ul. Długiej i Konstnn- wrzącą wodą, wpadł do kotła. Dziec..
tynowskiej do sprowadzenia wod ko wydobyto natychmiast i zawezwa·
1 no Pogotowie. Ratunek był jednak
użyto więtniów pod dozorem policji.
Przez to miAjsce dłuższy czas nie daremny. Maleństwo przenieslOno do
mogły przedostać się z powodu za.le- szpitala Anny Marji, gdz.ie w straszwu. tramwaje nr. 8 i 9, kursu,jąc z nych męczarniach dotyło tylko doobu stron zalewu do i od pozostałe) wieczora.
= (h) Dramat POdzlnn,. W
granicy. Czas byłby najwyższy pomyśleć o kanalizacji miasta, a prze- domu nr. 63, przy ul. Zakl\Uiej ode-dewszystkiem o resulacji spadku uJfo.. grał się w sooot~ smutny dramat roMożemy to polecić sumienności np. dzinny. Niejaki Józef G. 2 1$ta tem•
radnych miejskich.
zakochał się w 18-letniej Kazimłe?S&
= (b) Majstrzy przędzal- S. Poniewat rodzice G. sprzeoiwiali
nlczy. Pod przewodnictwem p. J. się zawarciu zwie,zku małt.eJ1skiep,
Siedlanowskiego odbyło si~ w sobot~ młodzi pobrali się bez ich wiedzy il
ubiegłą zebranie mfosięczne stow. zezwolenia. Po roku, rodzioe przeba-'
majstrów przędzalniczych (Andrze- czyli młodym. W sobotf2 ubiegłł\ Kaja 4).
Odczytane sprawozdanie za zimiera S. powiła dziecko i macie. ·
k
·
h
rzyństwo przypłaciła tyciem. Jednomiesiąc mai:zec wy azuJe w przyc o- cześnie umarło nowonarodzone dzieodzie r. b. 64 rb. 25 kop. łf\cznie zaś
z remanentem z miesięcy poprzed- ko. Mąż nie mógł znieść tak strasz.._
Wydatkowano nego dla niego nieszczęścia i gdr
nioh 889 rb. ao kop.
w marcu 96 rb. 44 kop.
nachylił się nad stygnącemi swłoStow. liczy obecnie l86 ozłonków. kami żony i dziecka, dostał śmierie.ł
Dla dania im korzyści fachowych nego ataku serca.
= (p) Z głodu. Przy ul. Spapostanowiono zwrócić się do gubernatora z prośbą o zatwierdz-enie sze· oerowej M. 6 znale.zion-0 w .1upeł·
regu odcsytów• .które wygłosić ma p. nem wyczerpaniu sił z głodu W~
Walenty Piaskowski w szkole rze- helma Fogla, tkaoza, lat 4:2, pozost&u»osł 0 wełnie i bawełnie.
jl\cego bez zajQcia i mieszkania.
W kwestji zmiany lokalu posta- Takiemut wypadkowi uległ
nowiono zająe siQ wys!llukaniem inne- przy ul. Zgierskiej M 20 Władysław
,do pomieszozenia.
SzYJl!ański, lat 27.
= (f) Kasa Pozna.&.sklego.
Odwieziono go do szpitala Pozn
n&'dskich.
Pod przewodnictwem p. Z. Kaufma( ) •
d
N
lilio.
na odbyło się zebranie członków ka= P
a ł'O({U
„ po~yczkowo.oszozAdnościowo-zaEwangielickie1 i Mikołajewskiej na-,
8„
"
padnięto i zadano no~em ran~ w
pomogowej przy fabryce Tow; akc. plecy Józefowi Antczakowi, stolarzo,
I. K. Poznańskiego, z które.) korzysta wi, liczącemu lat 40.
personel urzQdnic1y fabryki.
_ (p) 86jka. Na placu- BałucOdczytano ustawQ i zatwierdzo- kim Nt 7, robotnik, Andrzej Wenny przez zarzf\d fabryki nowy regu- dzińs.ki, lat 28, uderzony w bójee
łamm kasy. Dotychczas zapomogi notem, otrzymał ciQtką ranQ w lewy
otrzymywał ten kto o nie prosił. O- bok. w stanie groźnym odwiezionG
beonie otrzymywać zapomog~ będą go do szpitala Poznańskich.
wszyscy członkowie drogą losowania,
w stosunku do liozby lat należenia do
Zamiejscowa.
kasy.
== (z) „Czarna kawa" •
Członkowie należący 6 lat nie o· Zgierzu. Wczora1 wieczorem w
trsymują nic.
Od 6 do 10 lat-50 Zgier:llu, w lokalu Tow. ś.t>iewaozego
procent pensji miesi~ozne.j, od IO do „Lutnia", przy udziale mteligenojl,
16 lat - 76 proo. pensji, od U zaś miejscowej oraz gości z Łodzi i okolat-100 proc.
licy, odbył si~ wieczór p. n. .Czarna
Fundusz kasy, który dotyczas kawa", urządzony st&raniem zgier-·
tworzył się z I proc. od zasobów, skiego
oddziału Tow. opieki nad
wpłaconego przez członków i 1 pr. biednemi dziećmi. Nastrój wśród uwpłaconego przez zarząd fabryki, o- czestników wieczoru panował nader
becnie b~dzie zwi~kszał się szybcie.j, serdeczny. Dochód z .Czarnej ka·
gdyż zarz!\d fabryki b~dzie wpłacał wy" przeznaczono na rzeoz miejsoo2 procent.
wej ochronki.
= (x) Obsadzenie dPOgi
Losowanie zapomóg postanowiono rozpocz~ć w tygodniu przysz- drzewami.
polecenia iniynien
łym.
dróg rządowych, szosa warszawsk&i
= (r) Figle elektr,cznoacl na przestrzeni od Zgierza do Stry.ko-·
w „casi•o". Wczoraj,. około go- wa, zostanie obsadzona po obu strodziny ósmej wieczorem,
podczas nach topolami. Sadzenie drzew jllł
przedstawienia w przepełnionym tea- rozpoczęto. Sadzonki brane są z totrze „Casino" nagle.•. przerwano de- poli, zdobiących szosy zgierską i
monstraoję obrazu, gdyż w teatrze warszawską i z tego powodu drzewa
zapanowała ciemność-zagasły wszy- te zostają zupełnie ogołocone z gastkie lampki elektryczne.
łęzi.
Po porozumieniu siQ tełefonicz- (z) Rejestracja koni. nem z głównym biurem elektrowni, W dniu 13 maja r. b. we wszystkich
zapewniono dyrekcję teatru, że w gminach i m1tjątkach gubernji piotrprzeciągu 10 minut „śwjatło się na- Jrnwskiej rozpocznie się
doroczne
~prawdzanie rejestracji kol1i, zakwaliprawi".
Dyrekcja zawsze jest przygoto- fikowanyćh do wojska .
= (r) Z Piotrkowa donoszfb
wana. na podobne niespodzianki. Uspokojono więc publiczność i oświe- te w. tamtejszem gimnazium rządo-;
tlono prowizorycznie teatr, pocMm wem męzkiem uczniowie pi!\tej klasr
polecono grać orkiestrze, która pod ·nie ehcJeli pisać wypracowania z jQ·
.kierunkiem doskonałego skrzypka i zyka rosyjskiego i za to wszystkim
wybornego kapelmistrza. \>• Lewaka zmnieJ.azono "to..»id se spr&wow&Dia.
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Wypadek ten wywołał obur~enfo wfolJutro, „Za.gie w", po cenach popu- Wywierał uawet on wielki wpływ stwie żałobnem odprawiono
wśród

kie

=

rodzin tych uczniów.

na

larnych.

młodzież

-

której w paru

księ

intencj~ zwycięstwa słowian.

O godz. 3 po poł. wielki tłum
(z) ZnacJ:na kradzie*· W czwartek, 10 b. m. ukaże sią stwach Rzeszy nie pozwalano chodzić
Włoścjanińow i' . wąi Walentynów, w po ,raz pierwsiy lęklca komedja F. na „Zbójców". - Wpływ ten był u- skierował się do soboru Kazańskiego
pow. rańskim ' Michałowi Rosnerowi, · de Croizeta p. t. „Serce nie sługa", szlachetniający w znaczeniu budze- do cerkwi Zmartwychw s tania, g~ie

niewiadomi zioczyńoy skradli w tych
dniach z mieszkania 400 rb. gotówki\
oraz dQkuwen~w pieniężm· oh DĄ soo
rb. Złodzieje dostali si ~ do mieszlrnnia w nooy za pom o cą włamanfa.
--= (x) Psy wściekłe. Onegiaj w kol. Jagodnica Złotna, w gm.
Rąbień, wściekły się 2 psy po~wórzowe, należące do kolo11isty JulJana
Szadka. Oba psy zab1 !1 strażnicy
?:iernscy.

lozryw~i

i zabawy.

(.) ~ al maskowy. Rozwieszony w 19kalacb publicznych afiez
balu maskowego artystów teatru Polskiego, z wyszczególnieniem ni ez wykłych atrakcji, zrobił swoje.
Liczne
zapytania o 'bilety, których sprzedaż
rozpoozyna się dzisiaJ, w cukierni
Roszkowskiego i w kawiarni „Savoy",
wskazują, że cały .beau monde" łódzki będzie na tym balu.
Wiadomość o tej nocy śmiechu i
zabawy dotarła at do Francji.
w.szyst~e flrm;y szampańskie
wys~ł~JI\. swoich spec1alnych p~zed1tawIC1eli, a Leon Chandon zaw1adomił, te.w_strzymuje ekspedycjQ innych
nmów1en, byle tylko 6 b. m. ?a balu maskowym szampana xue zabrakło.
.,
= (.) Kwartet arły•t•o•ny.
W hotelu z..ł4nteufel popisuje si~ od
dłuts1ego osasu doskonacy kwartet
muzyczny. Z grona artystów wj'rótniają się szczególniej bracia Taubepjanista i J:Jkrzypek, którzy odtwarzanym przez kwartet utworom nadają
właściwe im znaczenie prawdziwej
muzyki.
W bogatym repertuarze tych artystów zajmu.ją wybitne miejsce dzieła klasyczne i powa~niejsze utwory
muzyczne. Wykonanie zdrad.za, te
bracia. Ta.ube umlejł\ odczuó i zrozumieć ducha odtwarzanych utworów,
i 11fł4 talentu zmuszają słuchaczy do
wsłuchiwania si~ i przetywania zawartyeh w musyce mytli i uczu ć
.kompozytorów.
Repertuar kwartetu zawiera rów·
t
T b
niet u wory P· au ego - pjanisty,
przyznać trzeba, utwory niepośledniej miary, świadczące 0 powatnym
ta.lencie kompozytorskim
m111Yka.

młodego

= (r) Teatr „Urania". Dyrekc.j a teatru „Urania". nie szcz~dząc
kosztów, przygotowała obecnie program przedstawień, .które nazwać
motna prawdziwie atrakcyjnym i pod
kaidym wzgl~dem artystycznie estetycznym.
Na.
wyrótnienie za-i...
•
dszezególne
nuguJe
uet wł os k i .Les Serenados"..

Dos.konali ci artyści operowi na tle
odpowiednich dekoracji odtwarzają
efektowną soenkę pod tyt. „Noc w
Wenecji".
Zawsze mile widziany humorysta Lafayetto bawi doskonale niezliczonym szeregiem kalamburów i
dykteryjek, zmuszając wszystkich widzów do szczerego śmiechu.
Ciekawa jest równie~ scena z
łyoia eskimosów na biegunie północ
nym - przeniesionym na scen~ teatru .Urania". „Spiewak wesala i
smutku", Teli~janow, budzi swemi
ciekawych repiosenkami wiele
rleks ji.
Program uzupełnia.ją popisy gimnastyczn~ i cho~eograflczne, oraz wystQpy śp1ewaczk1 operetkowej, duetu
zaporoskiego i artystów teatru „Hypodrome" w Londynie.
W bioskopie-nowa serja obra~ów.

Ze sceny i estrady~
Teatr Polski (Cegielniana 68).
Z kaneelarji

nam:

- Jak było
w:Yst~py gościnne

teatru komunikuj!\

do przewidzenia,
p. Stanisławy Lubicz - Sarnowskiej - obudziły nader
ZJH.er;ne r;ainteresowanie.
. Wo.bee tego, te znakomity gcti ć
.z&J~t.r Jest w pi2'tek w Warszawie,
;reper~uar obecnie układa si~, jak na~~PUJe:

pierwszy wyątęp p. Lubicz-Sarnow- nia w duszach młodocianych poczucia, honoru, wolności i miłości. Wilhelm
skiej.
'.
W piątek, widowisko bez udziału Tell elektryzował tłumy sceną przygościa.
si~gi, Moor zapałał do idei wal.Ki, -- W sobotę, drugi występ p. a Ferdynand w „Intrydze i Mił oś ci",
Sarnowskiej i ł>eqefis pierwszej ko- - rzucał hasła prawa młodych do
miczno - chartłJderystycznej
naszej miłości i szęścia w obj ę ciu chociażby
sceny, p. Ma.rji Malięzewskiej; dana tak skromnej córki muzyka~ jak Lu·
będzie wyborna szt\lka Gabryeli Za· dwika Miller.
polsJdej, p. t. „Panna Maliczews4a",
Publiczność teatru Popularnego z
w które.) rol~ tytułową wykona p ~ Lu- zapartym oddechem słuchała traga.
bic~-Sarnowska, rol~ zaś praczki „Ze- dji młodego i czystego serca Ludwi·
laznej "-benefisantka.
ki Miller i dumnego, szlachetnego
- W niedzielę, sympatyczna ar· Jej ko.clianka F~rdynanda. - (P. Mietystka wystąpi J>O raz ostatni w fan- lewski).
tastycznej Jrnmedji St. KrzywoszewP. Mielewski zyskiwał ciągłe oskiEłgo p. t. ,;Djabeł i Karczmarka", klaski po patetycznych tyradach, w
w ro li „Karczmarki".
które wogóle obfitują tragedie Szyllera. - Pani BQżewska bardzo starannie i stylowo oddała rolę Lady
Teatr Popularny.
- Dużo prostoty i wdzięku
z kancelarji teatru komunikują Milferd.
wlałn w postać Ludwiki p. Biskupnam:
ska. - Równiet i p. Orlik starannie
We wtorek, „Zbójcy", tragedja wywiązn{ się z roli Waltera.
w 5 aktach Szilie;ra.
Inni artyści nie przekroczyli W środę
Dama l\ameljowa" ram szablonu.
Dumasa w 5 ~kt~ch.
Sztuka ma. zapewnione powo·
We czwartek, „Zbójcy" Schillera. dzenie.
W piątek, wesoła 1rnmedja OkonA. W. M.
kowskiego Jarmark mał~eńskl".
W sob"ote · po poł., po cenach
najnitszy~h, „Makbet." Szekspira..
Najbliższą premjerą, z której codziennie odbywają się próby, będzie
głodna komedje. z francuskiego Pani
prezesowa", z repertuaru scen "euro'
pejskich.
\

Sp ... awa hr. Ronikiera.

Terminu w sprawie Bogdana hr.
Opera w Lodzi.
Ronikiera nie oznaczono. Sprawa od
W teatrze „Sca'ia'" gości obecnie trzech dni stała się ponownie spraopera włoska.
Dziś . odegraną będzie 4-aktowa
opera· „Łucja z Lamermooru", jutro
„Trubadur", w środę „Rigolettoti, w

czwartek „Cavaleria rusticana", i
„Bajazzi", w pil\tek „Faust", w sobotę „Carmen".

w. O F.
W arszawska orkiestra filharmo11iczna, pragnąc zapoznać melomanów
łódzkich z najpotę~njejszem dziełem
wielkiego Beethovena, jego IX symfonjl\, przybywa jeszcze raz w tym
. d
sezome o naszego miasta i w poniedziałek, 14 b. m. odegrR. w sali Koncertowej nieśmiertelne dzieło wielkiego kompozytora.
Symfonia IX, wystawiona b~dzie
z całym pietyzmem _ z udziałem
całego składu orkiestry, oraz chórów i solistów, pod batutą Zdzisława
Birnbauma.
Bilety _ są jut do nabycia w
składzie instr. muz. Frydberga i Koca, p·10 t r k . 90. _ _
Koncert •ylhfonlozny

Repertuar teatru Polskiego
w Warazawie.
Repertuar teatru Polskiego w
Warszawie zapowiada na tydzień

bieżący:

Dziś

i Górale".

wieczorem, -

„Krakowiacy

Jutro, we wtorek, - Krakowiacy
i Górale".
.
W środę, - premiera, „Miodowy
miesi2'o".
We czwartek, --. po raz drugi „Miodow1 miesiąc•.
W piątek, - „Miodowy miesiąc".
W so bo~ o godz. 3 i pół po południu, po cenach znitonych, „Krakowiacy i Górale"; wieozorem - „Miodowy miesi~c·.
W niedzielę, o- godz. 8 i pół po
połud., po cenach znitonych - „Krakowiacy i Górale•; wieczorem 9 Miodowy miesi~c·.

Z teatru.
Teatr Popularny.
lnłP•ll• i miłai6.
Tragedja Sch ilłera.

Obeeni• utwory Schillera w.lua.ega_j' H ieen1 te.v4w poptllana7eh.
- Dewodzi \o faktu, że ideologi&
$(lhillera kiedyś wnrzedzałft 1nr6j
cza.s. - Zachwycali
się
nim siomk.owie i oaJ1 świat su.roki., -

wą

„wi~ziennl\•, a sprawy takie wogóle mają pierwszeństwo i rozstrzygane są w terminach m o żl i wie szy bkich (normalnie sprawy •więzienne"
rozpoznaje izba w ciągu jednego lub
dwu miesięcy od chwili, gdy wpłynie
do izby).
.
Zwykle terminy w wielkich procesach. ulegają pewnemu· odroczeniu,
o ile czynności kancelaryjne, jak wzywanie świadków it.p. wymagają wi~k
szej, nit zwykle, praoy.
Co do akcji cywilnej, zameldowanej w swoim czasie przeciwko hr.
R., sytuacja ulega zmianie o tyle, ż e
straciło moc upoważnienie, wydane
przez Bronisława Chrzanowskiego; natomiast pozostaje w mocy upoważ
nienie, do popierania akcji, wydane
przez matkę zamordowanego Stasta.
.
Słowem, pomimo śmierci Bronisława Chrilanowskiego, akcja cywilna
przeciwko hr. Ronikierowi nie upada
i popierana będzie w imieniu matki
Stasia.
Akcj~ ~ popierać b~dzie, jak dotychczas, adw. przys. Fr. Nowodworski; wobec jednak coraz wi~kszego
materja.łu sprawy i .,, celu podziału
pracy, projektowany jest udział drugiego jeszcze pełnomocnika powódki
cywilnej, mianowicie adw. przys. Korabcze wskiego z Petersburga.
W kołach miarodajnych · przypuszczają, że obecnie rozprawy sądo
we trwać będl\ około miesiąca.
Sledztwo przybiera zakres jeszcze obszerniejszy, nit p<ldczas pierwszych rozpraw. Dotychczas izba postanowiła wezwać 119 świadków, których liczba ma si~ jeszcze powi~k
szyć. Mają tet być wezwani eksperci-chemicy.

ManlfestacJe
slowialłskle.
PETERSBURG, 6

kwietnia. -

połączonych towarzystw
słowiańskich
urządzonQ
olbrzymie
przychylne dla słowian manifestac,je.
Od rana do wieczora ulice śródmieś 
ci*1 były wypełnione tłumem.
Około godz. 2 po poł. w soborze
Kazańskim odprawiono naboteństwo
~ałobne za poległych na wojnie bał
kań~kiej. Sobór przepełniali poboż

Z inicjatywy

równie·~

odprawiono 11abożeóstwo.
flag narodowydł i olbrzymie plakaty z napisami ko l y sały si~
nad lawiną ludzką.
Pochód r.oz_poczyn o ła delegacja
towarzystw słowiańskich z ol~rzy1'Ji~m
wieńcem i napisem: „Cesarzowi Alek„
sandrowi Trzeciemu, . któr~ . uz~ał
Cr.arnogórze za Jedynego prZyJaoiela
Rosji!<. Z odk:rytemi głowami, śpie
wając rosyjski hymn narodowy:, ma„
ntfestanci zbli~yli się do cerkwi
Zmartwychwstania, łącząc si~ z drugim tłumem również z flagami, transparentami i olbrzymim krzyteńi z
białycfi kwiatów na gr6b Cesarz&
Aleksandra Drugiego.
W soborzo Petropawłowskim odprawiono m or1Ji tw~ za zmarłych .Monarchów.
·
·
Część manifestantów rozeszła się,
a około s,ooo osób, śpiewając hymn,
przybyło o godz. 5 po poł. 'przed
gmach poselstwa bułgars&iego i tam
manifestowało, poczE'lm udano Ri ę na
pt·ospekt Litcjny, ~dzie urządzoJJo
wielką manifestac'ę przed poselstwern
serbski em.
Gdy tłum powróoił do IOboru
Kazańskiego,
przyłączyły sit · doń
rótne m~ty społeczne, usiłując ~mó·
wić dn manifestacji przed minister·
jum spraw zewnętrznych i ambasada.mi: austrjaoką i nientieck11r, lecz
policja zamknęła. dost.Qp do tyoh
gmachów.
Wogóle manifestacja m.in~ła bez
wybryków i porzf.\dek nigdzie nie b1ł
Dziesiątki

zakłócony.

Telegramy.
(Tel. Ag. Pet).
Zatonięcie łodzi

podwodne).

LIBA W A, 6 kwietnia. Nocy
wczorajszej zatonęła łódź podwodna
„Minoga".
O godz. 9 rano "tatki
„Dobro wolec" i „Wodolej• wydobyły
łódź na powierzchni~ i odprowadzłły
do portu. Załoga łodzi uratowana.
LIBA W A, 6 kwietnia.. Lódt podwodna „Minoga" 'l.aton~ła wskutek
niewiadomej przyczyny, znajdujt\e się
w poblitu pływającej latarni.
Wydobyto łódź na powierze.b~ o godz.
I w nocy, po półtora godzłnnem 1oajdowaniu się pod wodą.

Ukaranie demonstrant6w.
PRAGA, 6 kwietnia.-Organ Klo·
faeza „Czeskie słowo" donosi, t.e U ·
kończony został proces dragonów
czeskich, tranzlokowanych w Jesieni
ubiegłej do Galicji · i demo.nstruj-cych w Pardubioy. Z pośród 60 oskarżonych jednego skazano na śmierć
i wyrok wykonano. Pozostali skazani
zostali na zamknięcie w twierdzy na
rótne terminy.

Echa po*a•u.
CARYCYN, 6 (4) - Na parowcu
„Achtuba", który spłonął, Odnk>sł3
ciężkie obrażenia jedna pasat.erka.
Straty przewyższają 50,000 rb.

Wwrok.

ASTRACHAŃ,

6 kwietnia. hbt
socjalistów-rewolucjonistów, którzy zrabowali rb. 11,000
kasjerowi firmy .Nobel", usllo.w&h.
zabić naczelnika wiQZienia Ebena J
wymuszali.1 40,000 rb. od za.rz~dsa~ ,
cego firmą 9 Nobel• - na ci~łkie .~
boty: jednego na 15 lat, dwuoh na
15 lat, dwuch na 12, . dwuch Da 1'Q.,
trzech na 8 i jednego na 6 lat. Dwuch oskartonych uniewinniono. ·
sądowa

skazała

L

Zakaz.

BERLIN, 6 kwietnia. Mini.sterjum wojny zakazało wydawn.iołwa
map wojskowyoh, dotyczących Nie-.
miec.

Odrzucanie ofert:,.
KAIR, 6 kwietnia. Na qdmtta
Anglji, uwarunkowane kombinaojamt
strategicznemi, khedyw
odńuoił
sprzedat kolei Aleksandrja-07re.naika syndykatowi włos.ko- 1 iiemieMiemu,
co sprzyjałoby interesl' m połit7cz
nym i handlowym Niemier i Włoch
na mora liłródziemneru.

W liczbie tbcc111c.b. ptuwałali:
Przenie•ienie rezydeaojl.
weja.loowi i "e~ca si ~ młodzież.,
PEKIN, ł kwietnia. .Rezfdencja
edonkowie Rady pa:ti.stwa i Dum y, JlftZydenta republiki przeniesiona
działacze s połeczni i c,;lo nkowie to- została do zimowego pałaou oosar.
WAfZJStw słowi~s.kich. Po .nabożeli- skiego.
ut

I

Telegr. własne.
. nNo„. Kur. Lódzk."

Telegramy

południowe.

Blokada.
PARYZ, 7 kwietnia (wł.). "'l'emps• donosi, że wielkie mocarstwa powiadomiły Czarnogórze, że jełeli w ciągu 24 godzin nie zaniecha
obl~żenia Skutari, to nastąpi blokada
wybrzeża czarnogórskiego od Spizzy
do 41 stopnia geograficznego. Prze3iwko temu oświadczyła się Anglja,
~dająe, aby Czarnogórzu dano conajmniej 8 dni do namysłu i, aby
blokada nie obejmowała tak wielkiej
przestrzeni.

List króla

Mikołaja.

PARYZ, 7 kwietnia. (wł.) - Król
onrnogórski, Mikołaj, przesłał do redakcji .Tempsa" list następującej
treści: Dowiaduje si~ r. ubolewaniem,
że pancernik francuski „Lunet•, bierze udział w demonstracji przeciw
Czarnogórzu, n.ie uważając na neutralność, jaką Francja przyrzekła.
Król upoważnia redakcję do ogłosze
nia światu, że Czarnogórze nie odstą
pi od swego stanowiska pod żadną
presjfb chyba tylko przed gwałtem.
Europa do swojej niesprawiedliwości może dodat jeszcze śnlieszność

paltu.
Demonstracja floty.
CETYNJA, 7 (4)-Tekst telegramu, jaki wysłał na ręce prezesa mi·
nistrów czarnogórskich komendant
floty demonstracyjnej wielkich mocarstw, wiceadmirał angielski, Burlay
jest następujący: „Mam zaszczyt zawiadomić Pana, że flota międzynaro
dowa zarzuciła kotwicę na wodach
ezarnogórskich pod Antiwari. Flota
zawinęła do Antiwari w tym celu,
aby zaprotestować przeciw post~po
.waniu Czarnogórza, które wzbrania
się spełnić wolę · Europy.
Zwracam
uwagę na obecność floty międzyna
rodowej, która dowodzi, ·że wielkie
mocarstwa działają w porozumie ni u,
zgodnie i życzą sobie, aby postanowienia ich zostały uszanowane i zaProszę Wastosowano się do nich.
szą Ekselencję zawiadomić mnie, czy
Czarnogórze jest gotowe do spełnie
nia woU Europy."
CETYNIA, 7 kwietnia, (wł.) Czarnogórski prezes ministrów odpo wiedział na telegram dowódcy floty
międzynarodowej, wiceadmirała angielskiego, Burlaya ubolewaniem, że
ftota pojawiła si~ na wodach czarnogórskich, aby wywrzeć nacisk na ma-

„

·„ kwYetnia n11fr:
------~~-------;,.;.-~----_.;.------------------~„~
- ~~~·-1

.__a.__~-----------.filLWJ"....!~?.R t~DZX't -

le państewko. Czarnogórze już swo- mi e js co wości, u~ielonych Albanji,
je stanowisko w yja ś niło w odpowie- lecz. d ~a wykonam a . tej obietnicy rząd
dzi, jaką dało na notę wielkich mo- powm.1en zapozhać się przedtem z
carstw i nie odstąpi 0·d sw ego zda - nakreslonym przez mocarstwa granicami Albanji, . które jak wierzy w to
nia.
Mimo nacisku wielkich m-0- rząd królewski, .odpowiadają granicarstw, Czarnogórze nie odstąpi od Mm, zaproponowanym przez związ
swego stanowiska, które odpowiada kowców ~ Londynie.
Co się zaś. tyczy s,i>osobów, jaki_e
stanowi wojennemu, jaki wciąż trwa ·
jeszcze pomiędzy Turcją i państwami należr poczymć dla ochrony katollb łk , k" .
.
ków I muzułmanów albańczyków w
a . a~s iem1, oraz neutralnośm, jaką d~ielnicach, przyłączonych przez Serśw1ęc10 przyrzekały mocarstwa. Rząd bJ~, rząd króle.wski nie mqże się zgoczarnogórski jest zdania, że wielkie dz1ć na mieszanie si~ cudzoziemców
mocarstwa złamały zasady neutral- w wewn~trzne s:prawy kra}u,_ gdyż
ności wobec Czarno górza.
pogw~ł?Iłoby to Jego prz1'w1leJe, tern• •
b~dz!eJ, ż~ konstytUCJa 1 prawa SerProtest SOCJahstów.
bJ1 1stotme gwarantują najszerszą
BERLIN, (wł.), 7 kwietnia. So- wolność wyznań.
cjalni demokraci urządzili tu wczoO zakończenie wojny.
raj 60 zgromadzeń, protestujących
CETYNJA, _6 ~wietnia.-Rząd wr~przeciwko orgji zbroj eń• Liczba _ czył prze.dst8:wwrnlom mo~arstw notę
.
"
.
·.
u z. odpow1edz1ą w sprawie pośredczestmków była bardzo wielka.
mctwa, identyczną z notami pozosta-

Powatanie w Armenji
SOFJA, 7

łych związkowców.

(4)-Nadchodzą tu groź-

~

dzić się

na linję graniczną, któraby
o 8 kilometrów na połu
dnie od Midja, obe.jmowała doliny
rzek Marioy i Ergene i kończyła si~
o 1.5 kilometrów na północ od Bnos.
ciągnęła się

Wstrzymanię akcji wojennej.
SOFJA, 7 kwietnia. (wł.) Urz~o
wo komunikują, ~e wojska bułgarskie
wstrzymały akeję wojenną na linji

pod

Czataldżą.

Różne wiadomości.
go.

-

Długość

Według

*•cia ludzkie-

najnowszych danych
statystycznych, średni wiek ludzi w
krajach europejskich jest nast~pują
cy: Szwe~ja i Nor.wegJa 50, Danja
!8, I~landja 48, AnglJa 1 Szkocja 45
Belg.Ja ~5, Szwajcarja 44, Holandja
44, Ros.Ja 43, Francja 43, Prusy 89.
Włochy .39, Portugalja 86, RumunJ&.
36, Grec~a 35, A_ustl'.ja 34, Bułgar.ja
_31, TurcJa 33, Hlszpanja 32.

--ne wiadomości z Armenji, gdzie przy- Telegramy południowe.
g(}towuje się powstanie. Ze wszySzturm na Skutari.
stkich stron Armenji nadchodzą nieLONDYN, (wł.),
7
kwietnia.
pokojące
wiadomości
o wrzeniu Dzienniki dzisiejsze donoszą, że now,śród mieszkańców, którzy chcą wy- wy szturm na. Skutari nastąpi dzidostać się z pod jarzma tureckiego.
siaj. I
Dla b ezrobotnyoh · do azOd t
s ąpienie Sylistrji.
W EDEN, 7 kwietnia (wł.).-Z nania
Komitetu obywatelBUKARESZT, 7 kwietnia (wł.).- Kattaro donoszą, że turcy odparli z skiego.
Potwierdzają tu wiadomość, że Buł- powodzeniem 2 szturmy na Sk-utari, .
Ze~rane pomi~dzy robotnikami
garja wyraziła gotowość odstąpienia zada,jąc wojskom połączonym tak fabryki obuwia J. Windmana dla roSylistrji na rzecz Rumunji, lecz u- wielkie straty, źe żołnierze wzbra- rubli
botników
pncy - t&
kop. pozbawionych
80.
czyniła to zależnem od zawarcia po- ni.ali się już .iść do trzec~e~o ataku.
-:- Zebrane u pp. ' Sł-eh dla rokoju z Turcją.
Niektóre ba.tal~ony . s~ zdztes1ątkowa- _botmków .. pozbawionych praoy do
ne, w batalJOille Wm Bazar co trzeci dyspozycp Łódzk. iyd. Tow. dobfo..żołnierz zabity. Wobec oporu żoł- _ ozynnośc1 - 2 rub.
nierzy, ministe.r wojny Plamnenac
zawo~ał; ~chotnicy na~rzód. ·Wówczas Vens1·onał
zgłosiło się ba.rdzo w10lu ochotników, /
tt
k.tórzy z szaloną rezygnacją rzucili _ w Krakowie ul. .E;rupnioza 22 I-~
Telegramy z nocy.
su~ ·do trzeciego ataku „na Tarabosz urządzony z komfortem ·i oświ&tJ..
Blokada Cz~rn~gór~a. ,
-lecz artylerja turecka p·oczęła ziaĆ elektr. Łazienki. Telefon. 11:-uchnia wyWIEDEN, 6 kw1e~ma. ._ęrnro ko- takim morderczym ogniem że s
_.
borowa. C~ny pnysi~pne.
respondencyJnEl donosi, źe w1ce-admi- .
.
.
. '
z.ere
rał angielski, .jako najstarszy rangą g1 zosta~y form~lme zmiażdżone. Pod- sa'natorjum D-ra Solmana
dowódca eskadry międzynarodowe.)· , · cza_s te1 walki padł sam minister WarSzawa, AJ. Szucha 9. Chirurgja, o ....
rob~ kobiet. Pobyt w pokojach wspólnTcb
d epeszowa ł z Kattaro pod datą wczo- WOJny, rażony 5 kulami.
rajsz'.\, donosząc o przybyoiu eskaZdobycie fortów.
rb. 3, w odzielnych ~- 7 dziennie. Ambul„
~ry 1 .motywach .Przybycia, domagaRZYM, 7 kwietnia (wł.)_ Try- torjum od 12 do 1. (PTaoo'IJllia Roentgena)
Jąc się natychmiastowego poddania
"
·
'
"
.
się przez Czarnogórze żądaniom mo- buna donosi, ż& ~ fortów pod Skutar1
wpadło w ręce czarnogórców. Upadcarstw.
. · W_ięks2Joś6 gazet austrjacko-wę - ku pozostałych fortów należy się udziela lekcji htstorjl, literatury pał-'
gierskw.h uważa demo1~str ację mor- spodziewać lada ohwila. Wojska o- sklej, historjl polskiej i powszechską bezoelową._
' 1
blężnicze zaciskają coraz bardziej
•
nej - w domach prywatnych.
O dpowiedź serbska.
pierścień koło twierdzy
Oferty w redakcji Nowego ~
BIALOGR . . . D, 6 (4)--Rząd serbski
Od
· dź 5.
••
jera Łódzkiego sub•• Literat•
odpowiedział na przedtożen1a mopowie
e:rb~•·
carstw z d. 29 marca, iż pokój z TurBIAŁOGRÓD, 7 kwietma, (wł.)cją nie jest jeszcze zawarty j woJska Rząd serbs\d dał. odpowiedź odmowotomańs~ie walczą jes.z c~e ze związ- ną na ponowną notę wielkich mokowcam1,. rząd serbski me . może od- cartw, żądających zaprzest.ania wyi myszy tępi szybko i pewnie pasta przygok>wołać WOJS~a z pod S.kutari przed
łk
,
·
·
wana w Aptece A. Zalewskiego w &awte,
poddaniem · się· tej twierdzy i za wie- sy i dalszych wo1sk p?d Skutar1.
guh Piotrk.-Cenafunta 1 rb. 20 kop„ s p?Z4k
szeniem .Pokoju.
·
Nowa granica.
syłką 1 rb.-ió kop. Próbne torebki świetej pasJednakże rząd popiera poprzedSOFJA, (wł.), 7 kwietnia. Bułga- typo bO i· 31'> kop . wysyła się. - NalełDołO.
może być płaconą przy odbiorl>e posyłki.
nie swe oświadczenie o ewakuacji rja oświadczyła, jtż; gotowa jest zgo-

Ofiary.

Woina.

1$ayoy''

Literat

1

SZCZURY

..

~e.urasłenja płciowa

i nowa..mełoDa .leczenia
.

, '

.

tejże.

,........
........

Kwestja leczenia neurastenji płciowej przedstawia zawsze cemat wzbudzający zainteresowanie. Interesującą jest ona z tej racji, iż pośród setek
,q!!łęCf ·neurasteników, .stanowiących właściwość naszego ner:vowego wieku :istnieje zawsze - ogromny odsetek osób, cterpiących skrycie ponadto
jeszcse na neurastenję płciową, jako na jeden z ostrych objawnv neura.stenji. I bodaj czy nie ten to właśnie towarzysz ń.eurastenji niepokoi maczaie sUnilej wywiera b&rdziej zgubny wpływ na ich zdrowie oraz na stan ich duchowy, niżeli wszelkie inne objawy neurastenji. Poza. tern zaś istnieje
dziesiątki tysięcy neurasteników i wogóle osób1z nadezarpanym sysl0mem nerwowym, cierpiących na niemoc płciowąw rozmaitych postaciach.
Jest zatem rzeczą naturalną, iż wszelka nowa. metoda leer·Jnia w' tej dziedzinie, wszelki nowy poważny preparat zwraca na się uwagę, wzbudza
,n.interesowanie.
·
,
Takim też środkiem, zwraeająeym powszechną uwagę, sta2 się obecnie francu.iki preparat "Stimulol D-ra Glaise'a .
.l&k;kolwiek zjawił się on w medycynie stosunkowo niedaw1.o zdążył jednakże uzyskać szerokie rozpowszechnienie i z wielkiem powodzeniem
2·
bywa stoąowa.ny przy roz:nµtitych postaciach neurastenji płciowe~ .
· Praktyka też z każdym dniem lepiej stwierd~a bezwzględn : słuszność myśli. którą kierował się Dr. Glaise przy' preparowaniu Stimulolu oraz
wartość leczniczą części składowych, na których oparł swój śrf'Jek.
:tlasada, iż neuras~enja płciowa poz?staje w ścisłym z.wiązki\ ~ 1!-eurastenją ogólną i .w ogromnęj wie}cszości wyl?adkow, jest wyniki~m .sy~
,:1'l
tycznego n11:dszarpywama l wyczerpywama systemu nerwowego w,Ymkrnm stałego zatracama fosforu przez system nerwowy-Jest bez wątp1ema E:
Dlatego ter. leczenie zarówno ogólnej, jak: i płciowej neuras enji, winno polegać przedewszyst1dem na wzmocnionem' odżywianiu całego s~·s to mu
nerwowego, na •1,rnpełnia.niu pdnoszonyeh przezeń strat . fosforu. K. ezależnie zaś od tego, niezbędnem .jest przy leczeniu neurastenji płciowe i usunięcie
ucisku ośrodk6 11 nerwowych, owo osłabienie nerwów i mięśni tak r.harakterystyczne przy neurastenji. płciowej. Ta to właśnie cecha swoista stanowi
Dlagrama wydzlelanla Blę rosforu w oł~
o przewadze 8•l.,..ulolu D-ra Glaise'a. Równorzędnie ze wzmacniau 'cm odżywiania tkanki nerwowej w postaci łatwo przyswajalnego fosfońJ., środek
111 r!• '"l y u neo raa tenl~fl, '.\tórogo 11~
ten szybko usuw
słabienie ośrodków nerwowych aparatu płciowc'5o, udziela slly, rze~ko§ci i przywraca stan normalny funkcjom płciowym.
uStlmulole11" Or. Pi111t.
Tym spo„0 ,,„m działanie Stimulolu ujawnia się nie tylko w s ~opniowem usuwaniu samej przyczyny choroby, lecz również i we współrzędnem
uzarowianiu i regulowaniu
funkcji płeiowych, jako też w usunięciu ijego ostreiso objawu, który najbardziej może rozdrażnia i przygnębia neurastenika płciowego i wogóle przeszkadza samemu leczeniu neurasten,ji. Tą t o szczegolną własnością objaśnić można owe wspaniałe wyniki, które daje Sti1Xllllol przy leczeniu ogólnej i płciowej neurastenji i to powodzenie, nóre mu przypadło w udziaie.
Jako przykład przekuny wuj ący przytaczamy ury wek Jislu D-r„ Martino specjalisty chorób nerwowych.
, ,Od dawnil .:losuję w praktyce Stimulol D-ra Glaisc'a, i nie ylko, żem nie miał wypaqku, w którym by mnie zawiódł, ale odwrotnie coraz więcej się U}'ewnlam o jego cennem, dziai&nlu leczniczem. Według moieh dosye licznych ll!Jlstrzeżeli, Stimuio. doskonal e wzmacnia i pobudza system n erwowy i działa w sposób swoisty przy rozstrojach w dziedzinie płciowej, wy11ikających na gruncie neurastenii i ogólnego osłabienia nerwowego. ::3tosowalem Stimulol u takich chorych, k tórych neurastenja płci.owa obj'awiała się w najoardziej ostr ej fo rmie i lecze•
tlie których zwykłymi sposobami nie osiągało celu, a przy stosowaniu Stimulolu otrzymywałem dosyć szybkie i trwale rezultaty. Obok ciekawe~o i oryiµnalnego zelltaw}enia pierwiastkó\\
\ecaoiaych w Stimulo łu, preperat ten ,jest znakomicie dawkowany".
. ·
'
Opinję D-ra .M.artino podziel ają tysiące innych specjalistów ~ekarzy, stosujących Stimulol w praktyce.
Dane powyźsze nie mogą nie interesować cierpiących na neu: astenję płciową i ogólne osła.hienie płciowe.
'
W Stimuloln D-ra Glais'a znajd ą oni na jskuteczniejszy oręż .io radykalnego zwalczania swojej eboroby.
Niezależnie zas od tego wszyscy ueurastennicy, cierpiący na :irzemec3e11ic umysłowa i upadek sił przez st"s„wan!e Stimu!olu w najlepszy sposóp wzmoenl!ł swój ~sterii nerwoWJ
11!""...:- -::.;:i...w. c.traaoue zdrowie:
·
'
'ri.J..J-~ - l

..

1\-

'
K. GBBBN.

A.

40)

TAJ~MNI~A ~A~mDNlli~O DOMU.
ROZDZIAŁ

XIII.
Oso ba~ która następnej nocy wysiadła z powozu przed domem Burnam.sów, wyd&ła mi sif!I
·tak obeł\ i nieznaną, że uspokoiłam. si~ zupełnie
i nabrałam. 1 nadziei, it te prośby identyfikacji pozostaną zupełnie ' bezskuteczne. Powiedziałam to
panu Gryoe, który nastQpnego ranka. przyszedł
do mnie. On jednak woa e się tem nie zapokoił
i prosił mnie usilnie, abym jeszcze na jedną próbę si~ zgodziła. Qbiecałam mu to chętnie, poczem wyszedł.
O dziesil\tej udałam si~ znów do sali posiedzeń. Tłoczyło s ię w niej wielu ludzi, ale twarze były zupełnie odmienne od wo1orajszyoh.
Tylko przysi~gli byli naturalnie oi sami i wtem
9bcem otoczeniu wydali mi siQ stal'JID.i pnyja·oiółmi.

Pierwszym wezwlll7Jll świadkiem b7ł p.
Howud van Bunaams. Gdy a min' swobodn'
i pewną siebie wszedł na salfb ogólne zaciekawienie doszło do najwytszego napiQoia. Ta pew.ooU siebie Howarda: zdawała sł• w ooaoh sodziów świadozyć przeohr niemu·. Ale on Die irouczrł si~ o io woale i spokój, z jakim odpowiadał na pytania ooronera, lłanowił rał'°J kontrast

Pa aa: • cldorldeanl

Ptdłtd•n

- Moja ~ona jest szczupła i delikatnej budowy. Ale io takte nie jest rzecz~ wyjątkową.
- Żona pańska mft. blizn~.
-Taki
- Na leweJ kostce u nogi?

-Taki

- ·czy ' zmarła nie miała takiejM właśnie

Tego nie wiem! Mówiono mi o tem, ale po-

Speoj•ll•ła

ohoPób wen~rycznyoh,
sk6•nwch idr6g moo•ow~oh

nowota

-•Ic .

Piołrloweka NI

144, Ńg Ewangelickiej
Telefon tMl.

L. Schrllter Pallska llr. 54.

Oablnet Roen•nowski (Przdwietlenfe f fotografowanie wm:trrności dała promieniami Rontgena), Swlatłolecznlczy (choroby skóry i włosów) i l.abGratorjum
lekarsko-kosmetyczne. Badanie ktwl na Syfilis i le·
czenle Salvarsanem (Ehrlfch-Hata 60e.) Oabinet elek·

we wsźystkioh nqdlarnlaeh. i składach apteosnyoh

Bardzo -ważne i
. -~

pożyteczne·

-

.I
l

dla -dam!!

trołlrapeutyczny (Masa! wibracyjny

i
pnenmatyczny
Zabłudowskiego niemoc płciowa).
· Oodziny przyj~ia: 8-2 rano i 6-9 pp. Dla pań

podług

uwwtalkl~

l,,... Haftowanej
~

bielizny

~

0 B
i W I I
b ł.óti Piet.Il u 11
t:I rac
a
a
n
rau
I I (a••••„.:.·••,
. U.aa„ Z& haftewant& koszul po 30 kop. za sztukę. Bówatet

.

.

„

......„ ......

i<Połk• IR., (tel ta-81)

~

·Ma-

cherze, cewki I t. d.
Godziny przyjQÓ: do l'o :rano
i od &-7.

Drz.iiw•dakiej
I. SHbarstrom
.M IL
skór)' wenerycme
syfilisie preparat
608). Kosmet7ka lekanlra (...,.
Cboroby

1Jłciowe \przv

szpecących włosów,

wanie

plam

etc.)

Przyjmuje od 12-9; ~

Nio-

dtieie U~ .Dla Pań ł""6 pii>,
czekalata oddslełal.

Dr. Feliks Skusiewicz·
A•llPZ9jat l8.

moozopłoiowe,

Choroby uszu, nosa, gardła Chorob"1 skOrDe, "'~
włosó.w i kosmetykę lekarsk,.._
-~-~
1. chirurgiczne
Pnyjmuje od si/, do 2, od HJ
.
i ·~- ...cłó o, .damy od 4: do 6•
ul PiotPkowaka·58.
Przyjmąje:od 91h- łł a.~
PnJjmu)e iło 11 rano ·i ł-7 po p. 6 - 8 g. popoł . W .,.....

•:oao·~r==•':i!:• Lekarz-wetery„arji Dr Bogusławski śwh:ta oc\:;~r.26.t~~·,....
zakła~
w'a 11acra1a1ch Szymon '''ołman
·.
Staraant·Słoaych,
n
b. ordynator szpitala S-go Du· Dr. Leyberg
&ł'tretytmte
Tr tri.• '•· l'S
1 zg O" eh&siQ z Warszawy
Wa~zawie pl'Zeniósł
najetębąch formach · r lO auWSu
f.ł. •
do Łodzi
we ut:ryczne, płcio.we skóry od

Wł.

·

ł

ul.8rednia nr. 'I. .

wene1'1C~e,

1"785-12-1

&nanyoh ze sw.ej csirnleezności
reumatytmie,
nerwo1161-ch
zołzach, chor.obiloh stómyeb, pn7miocte w Jego
i powikłaniach, wprowadza w roku ble!lłefm ROłh' DZIAŁ LECZE•
•IA FIZYKALNO DJETETYCZN f. GO. H7dropa'tja, k~plele słqnee:r;at,
powietrzne w lesie sosnowym {2W morgów). Glmnułfka lecznicza oddechowa, masa2, elektryzacja, kuchnia 1arsta-dJette7czna. ProwadziÓ dział
ten będzie . pod ogóln7m kierunkiem ·naeBełnego l•kana Z.kładu SołeoJciego or
Daniewskiego, b. lekar& ltesniey dr. Tarnawakiego w Kosowie dr. med. S\. Kełlet1-Krau. C•n' nlakl• Całkow1'8 a\rz7mallle
1 kuraoja t_>d ~O rb. ntiu i ~cznle. Dojud pnu '"cJę kolejow4 Ineloe,
i k!ld powozami 7-9 godzin, aamochodem ł-li godzin 4o Zakładu. fnforK11_ac.Jl, prospek\ów ud.aiela gratis iarzlld Solo&, pOOI„ Stopnica, gu.~
eleekle1 i dr. mM. Kełl• l[rau, R8d..a, Labe.laka 28, w aprawacit
nowego działu.
.
rfł!?-~ -l
SllC;siE::iit'C:

Dokt6.r aned.

U: litmanowicz

Speejalno86: chorob1 skórne,

~~~ ~
... . ~:~ @"....J©ł©r©-

.

r.1521-0-1·

op. s. Szn1·tk1·nd B,·1 . X
oes aw on

nłsttch

się prędko pu=~!:n;~f°g najpiękni&jl!llyoh

·sa·L"EC

prof.

osobna poczekalnia.

jato: toaule; majtki, pouewld, far\uohy i p. JIO bardso
cenaeh. P!'IJ'jm~ alt_ roboł7 do uurowanła 1 ilsterganta. Wn,.ti:o
W7kOD1'f'01e
t
wzorów

:I: JnOnogramy po barclso Dlak1eh eenach.

KfcNTOfł,

D:i! S,

~~~~~~~~gs,ICIC~Mm
•

(C. d. ~

bliznyt

DRQOQL"

~

Młody ezłowiek zmarszczył ozoło.

- Nie miałem t.adnej podstawy, aby ~i6,
że ta ofiara czyjejś brutalnośoi, .Jest mojłl: toną.
Zadziwił mnie tylko ten zbieg okoliczności, nie
zainteresował jednak bardziej.
- Nie miał pan więc t.adnej podstawy, aby
przypuszczać, t.e zmarła jest pańską tonłl:7 - po-wtórzył coroner. Czy miał pan jednak jaką podstawę, aby przypuszczać, te io nie ona1
- Taki
- Proszę nam to wyjaśnić.
- Mam wiele przyczyn ku poparciu mego
twierdz,mia. Przedewszystkiem Mna moja nie wło
żyłaby nigdy .t akiej sukni, jaką znaleziono na trupi..
Następnie, nie byłaby nigdy, jak to zeznał jed~n
ze świadków, weszła z obcym mętczyzn- do obcego domu.
- Z itadnym m~tozyzn~'I
· - Z wyjątkiem mnie, to si~ rozumie. Ja jed:Dak
nie towarzyszyłem- jej do Graminerey~Park i Wystarcza fakt, te zmarła kobieta w towarzystwie jakiegoś mc::żczyzny weszła do niez a..mieszkałego dolldl,
aby mnie przekonać, 1e tu nie chodzi o moją ło!M).
- Kiedy rozstał się pan z wną1
r , - W poniedziałek rano w Ht.ddam.
.'>

bita'ł

hlll'1b .-,4ła i. ~ER c.bemiOUleh w Łod&1 poleoa. najnowa1y
proUek do pr&ó
nagrouony ostainio
Dla pOd nuwą łllf
&\9 .I.\ l':I ' medalem srebrnym na
W;JIA&wie Blemieślniczo-PrzemysłoweJ w Lodzi. „erborolu zaa\ę·
pu}fl w J1Upełnoścl chlorek i sodę w praniu, oszczędza czas, pracę i my·
dło. •P„••••lu nada.je bieliźnie śnieżną białośe . dezynf~kuje Ili
1 ~ds& tkaninę.
a-100

niewat. to mię nie zainteresowało, nie oglądałem
tej blizny.
- Dlaczego nie'ł Czy ten dziwny zbieg oU..
liezności nie zainteresował pana'?

ze wzruszeniem jego ojca i brata, sledzł\CJOh
w głf)bi. Coroner popatrzył uwatnie przez chwilę na Howarda, zanim si~ do niego odezwał. Zapytał go potem, czy widział trupa kobiety, którego znaleziono w domu iego ojca pod cię~kl\ szafą.
- Tak - odpowied2iiał pytany.
- Czy pan poznał tę ko biet~7 Czy to ,jest
ktoś panu znajomy'ł
- Nie sądzę.
....... Czy pan miał j aką wiadomość o Mnie · od
ozasu, gdy dom pana opuściła~
- Nie.
- Czy kolor włosów i skóry Mny pana podobny był do koloru kobiety zabitej'ł
- Moja żona miała bardzo biał~ skórę i ciemne włosy. Ale to można o wielu paniach powiedzieć J na tem stwierdzenie totsamości oso by
nie mote się opierać.
- A nie zauważył pan jakiejś bardziej in~
dywidualnej cechy~ Czy żona pana nie ,jest szczupła i delikatnej budowy, jakiej jest kobieta za-

-
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Porad7 w ukres lecanichra wcho
ohoPOb• kobiee przyJ· to
dąee, ueaeplonkl djagnost1ezne ek
•
speny.17.
muje od ~ do 6 po południu.
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ciJor6b ko .OieO,f oa.
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Ulica Południowa 28
p.p
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' v-v.

Nied-•...i.. 1·
..._

od 8-1.
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~

Dla P.ri-ó. poaohalaia Olł

KPołka

Dr.

dzielna.

5, teL •8-80
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CHOROBY

UARDIA,
i

uszu.
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NCJISM

ŁODZKI

!'{OWY KURJER
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7 kWietnia 1918 roku.
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Dzii oatatni razi
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Międz1 lnneml
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K'-~·~Y~. Detektyw :li

·1 '

Sensacyjny ' dramat w 2 aktach z serji dramatów · dete~wnyeh, w wykonaniu najlepszych artystów amerykańskie .

r·

"'
11
Antek kombl·nator :t:o~n;?om~dJa_
-Jl. fertnerem naesełe. Ili
• pro':!m Komu śmiech, komu Izy •
111
.w 1konaniu arty-

szawsk1.c hz

.,,„.

„.„

li

.•.•.•• •••••• „.Orki••k•••• '..• ~' ••• •i•• ;.(i"il"iii.•:
Arcyzabawna komedja.

TEATR

Opera wlosKB.z M.e dio·l anu P.~:1iyi::;c

11
SCALA
11
kwietn~

Po~ed&iałek 7 kwtetnia

Wtorek 8

lllCja ru Lammermoor .

Trubadur ·Rigolletto

mu~

opera w 4 aktach,

Sroda

opera w 4 akta.eh, mu·
zyka S. Verdi.

syka Donizetti.

.

ŁADNE

2, 3. i pokoji

przychodzących chorych
45. Piotrkowska 45 (r6g ZieloneD.
Wewnęmne i nerwowe Dr. I. Szwa.cwasser od 10 - 11 i i i

pół. -6 1 póL w niedslelę od 10-11.
Chorobf skórne i weoerycme D... L. PP:rbul•ki W nieda., wtor.,
eswanki, piątki od 1-2. Ponlechia.łek. środa, sobota od 8-ll wiec.z.
Chorobf dzieci a ... I. Lip•qc. Codmennie od 1-2 pp. Choroby
chirurgiczne Dr. M. Kantor. CodJli„nnie od 2-8. Choroby k.o biece Dr. M. Papiern:r. Codziemile od 3--ł. Ohorob'y' oczu
a ... L DonGhin Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od ll-10
rano. Niedziela, pf~tek, sobota od 1-2 po połudnłu. Choroby
noea, uuu i gardła Dr. C. Blu•• Poniedziałek, wtorek, środa .
czwartek od 1--2. Piątek . sobota, niedziela od 9- 10 rano

Porada dla

•iezamożn:roh

'

Pro~ram
llowołłl

a2

D·ra 08ERMEVERA

ŚWIEllZlę, !'RYii.CZE I WSZELlllli

2701-0

Iw

skład.

Zupełne

apt.

wyleczenie!!

Konstantynow•ka li.

'

Kto· Gierpi na odci•kit
lub też na brodawki, niech natychi od ó-8 miast używa Amerykański środek

-Choroby dróg moczowych.
rano
od 4-f> po

od 8-l

pań

południu

' Or.L. i;ryoulski
POŁUDNIOWA
'1

.N! 2.

eleton 13-59

Cłloroby ;ikórne, włosów , (kosmetyka
lekanlka) wener.vczne, moczopłciowe
i niemocy _płcioweJ. Leczenie syphiUsu Salvarsanęm „Erlieh-Hata 606 i

..tH . •

wśródżylnie.

,,CORRICIDE''

De Keene firmy „The Keene Co. w
N ew-Yorku, a wtedy w ·przeciągu
3- 4 nocy uzyska zupełne wyleczenie.
Tysiące podziękowań! Skutek zapewniony! Nieszkodliwość zagwarantowana! Do nabycia wę wszystkich aptekach, składach aptecznych i pertumerjaeh po zniżonej cenie celem wypróbowania tylko do 1 Siyczniu 1914
.11 60 na 3a kop. Jeneralna Reprezentacja na całą Rosję H. Neuman
Łódź PiotPkow•ka as, tel. 16-20.

- - Les

WESOŁOWSKI
śpiewy i tańce.

Leezeni tt e1eh.Lr3ezności ą i masa.iem wibracy )ll Yrn
PrzfJmuJe: chorych od 8-1 rano i od ~ ~~\~_"',.@,ł'Ja.ł1if:»1;:;u.; ~·
4-9 po poł. panie od f>-6 po pot ~ ,~....,.- N>~~~ ~~Ul!!.ł
bla pali osobna poczekalnia.
Mam zaszczyt zawiadomić.
I( , ~

~Jr~

J •

,lfj.„ l_\ ~jt
· ,
~l~b.l)N1A J.t, „. . ~
:>p. choroby ' skórne, •włosów, wene-

Pr•wll:dwl -klmosH

F FILICJANOF
Spiewak wesołości i emutku ludzkiego.
LAFAY.BTTO
~awaze ten sam, lecz z nowym repertuarem.
M-lle:8CHOPPER
Operetkowa śpiewaczka wiedeńska.
Les SBRENADOS-Włoski duet śpiewny.• Noo
w Wenecji".
M-me DELA HEY
Artystka teatru .Metropol" w Berlinie, z własnym repertuarem.
.Miss ETA YLOT
Tancerka ekscentryczna.
4' MIOVSKYS
Znani artyści z teatru Hypodrome w Londynie
.M-lle ADLEH.
Subretka.
Nowość!
Duet zaporożców

lllECZYSt0$01 SKÓRY
tlSUWA NAZAWSZE.
Sprzedat w aptekaol\

$ypJ:illis. skórne, weneryczne,
Ptąjmuje

Oryginalne

URANIA BID

Nowa seria obrazów.
skończeniu przedstawień

w teatrze na sali
Cabaret Maxime
Osoby maj ące bilety ao 1-ch rz~dów z teatru za wejście do Kaba
retu nie płacą.

Po

Szanownych Klijenł,9w że z'
dniem 1 Kwietnia z~ład mój

Dekoracy1·no-malarski

I

-

•

ryczne, moczopłciowe i kosmetyka został przeniesiemy na ul. Za\" • \' ·. o;c.·, :::·~~ ~;·'"-.;;..~.{;·~~:-·~~'
leka.l"Ska. Leczenie syphilisu Salvar- chodnią 52.
sanem .lllhrlich-Hata „606" i „9U"I'
ł
' .
. . .
(wśródżylnie). Leczenie elektrycznośZ g ębok1m szacunkiem
I~ ł
cią telektroliza) i masażem wibraW Procel
li 8
yjnym. Przyjmuje od 9-1 i od 4• ·
•
~
w niedziele od Sl-2 po południu
WyjddzaJ'łc muszę dziś wyDla pa ó. .osob.l!a poczekalrti&.
przedać meble salonowe ze
KTO ZECHCE
stołowego sypialnego oraz szafy
'
·
'
z maleńkim kapitałem przystąpić do otomanę , , lustra, biurlro,
bibljotekę,
I
li
współki w celu fabrykacji doskonalampy,
obrazy,
wszystko
za
bezcen.
ULICA PR2EJ AZD :-.'! 12
łej złotej farby do włosów, a z więPańs.i:lt f>i-1.
1'97-10
Józefa Kała d ulakiego kl'lzym kapitałem do fabrykacji kilku
ona
polka,·-z ~dohreii ~r•lcomen:
do'bryeh k08met7e1m7e.il artykułów,
.
.
.
d1tojami, p081iUk:uje al•.}aca do
Jołeca iuL seao.ll tluz7 w1W>r a&Jnow- lub l6ż objąć wyłącznlł sprzedaż na
· · """'„.
" -~'- of N t1 po„..1 .• s. u"
. w
1z7c.b faso~.ów ełomkow1eh, róYDież 1 całe eesarstw?, nieeb złoży piś~ien d. z1eel.
-przyjlDuje kapelusze do przerabiania uą ofertę Ju!Jusza 19jł Rów~iez po~ kur. Łódzkim, ~aehodnia 37. l~ł3-l
o sprzedaiiiiLkJik&beezekkWasz0.
srulmrana. wspólniczka z kap1t. 5000
na najnowl!ze fnon7, prania i farbo i udziałem w prac;r do inłeresu jui
nej kapusty. ~owo-Targowa 1'i6.
wania. Ceny umiarkowane
1530-3 egzystujll66go.
Wiadomość u stróża.
HiOO-S

vg

O!iZeJI &·a awot..71
•

'A )

"racownia .Xapduszy 1\amskich

I

od 1 do lf> Kwietni&.

DANBLA. BROS
Akrobatyczni muzykalni klowni.

1111osn. PIEGt, W4JlllY, LISZAJE,

od C>-6

:Ur.L. Klaczkin
wiecz. Dla

'

LES ESKIMOS
Gimnastyka i scena z życia eskimosów.
OTTO FA.NT.Allluzjonista magik.
-.,!

teatru Selina.
pań

Ieafr „~HANIA".

r

Przy syphllisie stosowanie prep . • 606•
i „ou• ~ezenie elektryczoośeię i ma
sażem wibracyjnym.
o.lło k

· 1' r1„

kop. IO

Dr. Lewkowicż

od l>-1 i od 6-8. llla
Y Diedstele od 9 do 3.

-

~

i

płciowq.

W.onałanły n owaka

MIESZKAWIA

z kuchniami, sklepy

~ ~@lf~~©ł

Bada-

-... norob9 sl(órne, wette-

r9czne i niemoc

Pajace

do wynajęcia od zaraz lub od 1-go
Kwietnia. Mieszkania ze wszelkiemi
wygodami, wannami, elektrycznem
oświetleniem. W tymte domu
znajduje się oddział pocztowy. Rzgowska.
7 - Rynek Gajera, Wiadomość u gospodarza od 12-ej po pot; tam.te obszerna phrniea z :; pokoi z elektrycznem oświetleniem odpowiednia dla
piekarni.
l'Sł9~36

dla

B

n

-w„dł.wii:

••*.., Klti11*•"

-=w=-drukaui~·

1
-"
." ,...

st

carmen

op. w 6 aktach, muzyh Gunoda.
.

op. w 4 ~kiach, m~
ka' Biota. .

'

op. w 2 alctaeh, mu,yka
LeoncovaU&. .

&bota l i ' kwieU>.ia

kwietnia '

F.awst

. i

opera w 4 aktach muzyka S. Verdi.

pierwsza .tecznica .tekarzy Specjalist6w

Analizy krwi, wydzielin moczu.
\·
nie mamek.

CaY. Rusticana

op. w 1 akcie, m.uzyk:a
Mascagni' ego

· ·
- (

Piątek 11

Czwartek 10 kwi'etnia

kwietnia

9

I

1

rr~!Sm!!ii!~~

I

La~oratorjum c~emicznit-temnrezne '

I „ZjeDut ~;::~ic~h~mikow"
mi

w t.odzi

~

iI

•'· Srednia 201 róg Solnef
pod kierunkiem lntynlera DOMINIKIBWICZA

Analizy chemiczne dla wszelldch dziedzin
przemysłu włókiennego.

Analizy produktów spotywaych.
Analizy wydzielin (moczu, plwoclv i l ~

I

i

=
~

m

~= :rad+~:;

włókiennego.

:ra

inemJ9la

Porady chemiczne. Przepisy.
(Udzielanie porad . od godz. 4 do 8 po poł.)
W niedziele laborat. otwarte od 12 do 2-ej.

~~u
wózkt do W'Oienła zagin~ pasgport W'Jd&n1' I gm.
l>rzewie&, pow. opooay:ńsldego,:
gub. radomskiej, na lalę lłiehałal
ortepian do spned&Di& a łO rubli. Soehańsktegą.
163ł-I
Ulica Orla Jti 16 m. 1.
1602-3 zaginął paszport, WJLn1' z gmtny ·
· -~"-~-- ~~ Skotniki, powiatu inrecldego, .
amka se ahr~żym pokarmem po- fub. kaltstlej, na imię Karola RsepO sprzedania

lodów. Ceny bardzo nizkie. DzielD
na 73.
161'-3

F
M ezllku.je
13-3!>.
ddam 9

miejsca, al.

M!eaiACZUA.

Szkolna
1636- 3

i

l„tu

.

•

iJVS-i>

dBłewcavnkA,
zagtnął
paszport, Wydany I gm.
~
Hadog8szcz, pow. łódzkiego, na

„ ...
-„
O
chrzczoną, na własność. Wiadomość: ul. Składowa 3ł m. 34' 1613-3

·
c: t · l
K 1 1·
im ię , ~nF ·~ wa u c iarf' n egoi:..Jil-3

z-

po1rÓj umeblowany z osobMm wejagilląfpasij)ort, W1dan1' 1 poWi&.
. ściem i elektrycznem oświetl~tu Biała, gub. r.iedleckiej, na ~mię ·
niem, je$t do wyn!'-jęcia ~araz . . W1- .JulJ'&na Albina Matysjewicza. U{>(), , ~
dzewl'lka J\! 11 m)eszkama 5 front . ·. ·
I
. .
•
•
1
j
• 1608-3
zaginął. pa:s.zport, ~7dany z osa.d.y '
'ft ..,., ~„ ,_ „ - · · -„~-„
Sulejów, pow. i gub. piotrkowsrracu1ąe w .kanee~ar.)I cyr~ułowe1, kiej
imi ę Majlecha Libermana.
mogę prow„adzic m~ldunk1. . Oter~
'
1M7-3
ty sub ;,R&llde& skł&dac w .Ku9erze . - ··- . ai
L
d
d
- • zagm<f" p~t1zpor., Wf any z osa 'S'
sklep kolonia~y '!. ~ob rym P?nkc1e
Bełchatów pow. i gnb. piotrkow. ~o sprzedama. lliadomość. Karo- skiej ,na im-lę . Anieli Kordek. 16ł0-1
i a L.
1603--3
.
~
•
.
zaginąl paszport wydany z gmmy
sklep kolo~ialno dystrybuoyJny do
Dalków, pow. łęczyckiego, guli..
• ...._!IP_:z.edania,~~anty_~~.~, kaliskiej na imię Stanisława Wrze·
sp~z&d"'1?1 narz~.cł'.;1ia do robót wodo- sinskiego
lf>48-1ł
. , ~1ągowyeh. Andrzeja U, .Marei zaginął paszport, wydany z magl·
~~~
.
,.,..
stratu Tomaszowa, gub. plotrkow·
· „ ..)fądfr;o•o•Ghor-1„, w rói.ny.;Ji skiej na imię Adolfa Teodora Pawł'
ć:.i:.a ~ i»jawaoh ich dolegliwośsi (katar Arndta
15ł9-~
żo~ka i kiszek, obst~nkcja, za~o~y zaginęła urtaod paszportu, WJdagL ,y, gazy, zgaga 1 t. p.) w_~,k:~~
na z fab.ryki Sprellingera, na
.a_kuteczn7 środek ąomowy. Zęyt&o\a , ilni~ Stanisława Tomalskiego. lMl-1
li~to'Yne z dołlłcz.en1em marki na odpo- ._- . ,
--·· „ ~ -:- 'Tt'ledź, nadsyłać do Biura U ngra, Wierz- 1~ agmęła kar~a od pasapor~u. W/ da·
'Qowa !:I w Warszawie su.b .~drowie"
na ~ fabryl.':i Stauisł1n~·a Relehe· ~"-· - ·
ra na imłA Bronf!;ławy Kaczmarek.
zaginęły 3 paszporty, I wydany z
'
'
.
lwt-1
gminy Radyszowioe, powi11-tu wie,
•
Juńalciego, gub. kaliskiej, ;na im;ę Ja- 6000-10000 db wypożyczenia na
m. Graczyka. 2) z gmin1 Muniee, poI 11:uruer hypot.ekl; po~rednicy wr,.wia•u siaradakiego, gub. kaUskiel, na łączem. Oręrty W redal(CJ~ sub .610 ·
iinłę ZofJ'i Przyb,..łetieJ'
i 3) J~e& - ·- -- . . _ ,
1M2-S
"
J>.u~yl8kiego. 1
• 16~::-~
magle . do sp.rzedauia Nowo Cezagtn~ pat1zport, wydau1 z groJny
gielnlana "' 7.
l~li-1
Radogoszcz, na i.mię Władylława Oetro•s.ldego.
1~20-3 ~~~~

Kił,tk1t Zachodni• a7 .

·. -"'. "•

na

2

"

i~k*a J - 8arllu••ld

