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C'e na ogłoszeń11 I-sza strona 50 kop. Z&
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Zachodniej .Ni 87.
Za odnoszenie do domu lub przesyłkę pocz- nekrologi i reklamy 15 lrop:, ogłoszenia zwyczajne
Interesowan1 do redakcji, zgłaszać się mogą tową dolicza się 20 .kop. miesięcznie.
10 kop., Drobne ogłoszenia 11 12 kop. · za ·wyra'JJ
od 12 do 8 po południu i od 6 d9 'l wieoz.
Ogłoszenia zamiejscowe• I strona 50
AdminJstracja otwarta od s rano do 1 wiecz.
Za przesyłkę zagranicę dolicza s~ę 60 k. rni~sięcznie kop. reldamy po 20 kop., zwycz. !2 k. za wiersz
Adres łelegrafiozny „Lodź Kurjer"
Zmiana adresu 20 kop.
Telefon M 253. lub jego miejsce, w tekście 75 kop.
Rękopisów nadesłanych redakcja nie zwraca, za artykuły nieoznaczone z góry ceną, honorarjów administracja wypłacać nie b'fdzie.

-
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Zuzanna••

11aletnMć, i. j. zwrn:ca tamtą pożyczkfl ratami , w ciągu · 3 lat z małym
procent"em-nie więcej.
·
I tak dopiero postawione :- obustronnie solidnie , i dogodnie kupno
„na raty", . rozwiązuje na pozór bajecznie trudną kwestję dla ludzi praoy - pracy na swoim, jak również
zdobycia swojego mieszkania, i jego

Dzisi.e 1az, numer składa kań, warsztatów, pracowni w tych i urządzenia.
8 · ko~umn.
innych zawodach. Członkowi& zaś
- A korzystać z tego

się · z

rodzaju
kooperatywy, potrzebując się zaopa- pomocy, -któż, poczuwając się na sitrzyć w · ' tego lub innego rodzaju łach do pracy, któż pragnąc zatoży6
KALENDARZYK.
.
.
.
rzeczy, zwracaią się do zarządu koo- własne rodzinne gniazdo, nie zechce,
Czwartek, 8 stycznia 1914 r.
peraty~y z odpowiednim podaniem. nie pośpieszy'?!
D z i ś: Seweryna Op.
Zarząd kooperatywy · przyznaje
I oto magi~zne słowo „Na swoJ u t ro: Marjanny P. m.
im na ten cel kredyt do takiej wy- je•, słowo lrióreśmy nazwali „mar~esokości i sprawa skończona, bo ... nie", staje się zupełną możebnością.
„
'
jednocześnie tamtym doręcza listę Tylko rękę przeciągnąć, tylko wstąwspomnianych wyżej swoich firm pić na członka do kooperatywy „kuphandlowych, u ,których oni znaJdą na na raty", tylko należycie wylegiwszystko czego im potrzeba, ma się tylliować się ze swego fachu i ze
rozumieć do wysokości udzielonego swej życiowej drogi życia a„. ściel
H.'
sobie kredy.t u. Ale wślad-i w tym sobie brahu własne gniazdo, czyli
· · uajpotężnleJszy
· ·
· S.potykamy się bowiem już obec- to cała rzecz_.:..że kooperatywa zaraz spe ł maJ
po d· szep t name tam w AnglJi ze spec.jalnym tyt
'·ł
d
·
d
·
· ·1·I
łaci oweJ· firmie gotów k~ za tamten
ury - za.i\ a aJ ro zmę.. A .Jes
pem kooperatywy ułatwiające) swoim P
'Z
h
h.
d
wybrany przez członka towar. i_ to c cesz_ pracowau n. a swoi 111, • prze cz ł onkom, ja.k kupno na raty domoli
d
d
znów ma ten sku~ek, że .nie tylko 0 _ st_aw Jm ty rn swoJe z rowe 1 uz olwyoh przedmiotów, tak I . całych ut
ł
żadnej zwyżce ceny na towarze nie . mon~ ręce, przygo owaną _g owę, a rządzeń, jak warsztato_wych, 'tak i może być mowy to samo 0 gorszy
bodaJ nazajutrz obstaloWUJ szyld na
nawet dla tego rodzaJu zakładów .
'
m
· · ·
kł d f
·
k' -t
.
.
.
• gatunku ale przeciwme t ki
·
SWOJe
1m1ę „za a
ryzJers
1, o.Jak restaurac7e, cuk1erme, ogrody - . k kt ',
. . .„ ;
r~Ciarz, karni a szklarz gabinet dentystyczprzemysłowe, kancelarie adwokackie, J~ 0 osd . z ramiema .sta ego 1 ~- ny dr~.karnia 'maaazyn mód zakład
· d ·
:mące go uże zakupy 1rnndmana CI e•
, co
•
g abinetY d en t ys t yczne, sro
ln żeg 1u.
.
.
.'
ogrodniczy itd. czego dusza zapraggi i t. d„ jednem· słowem koope- · szy s1~ speCJa1nym_1 wzgl,dam1 ~ana
,
ratywa ułatwfo nabY,cie tego wszyst- składrnka. Ten me waży. mu si~ nie. A raz to ci si~ dostanie w ręce
kiego, co Vi chodzi.r w skład "poJęcia wsunąć co~ „prz~ch~d~owanego", z fu: raz zruciwszy z karku cudze jarzmo
mieszkani~· i zawodowej . pracy dzi- sze~owanego, me 8 ~16 gr.oaza. drożeJ opuściwszy cudze wstrP;tne kąty na
siejszego człowieka pracy. A doko- . xo~Iczydć, bo w: t~klm razie miee bę-, pewno weźmiesz
się do pracy
0
nywa sifl to tam w tak zupełnie zJe .' .
czymema z kooperat~wą, raźniej o ileż ni~ w przódy, no i
prosty sposób.
kromowym często kundmanem 1 do będziesz musiał bracie, wziąć się do
Kooperatywa wchodzi od siebie tego płacącym za wszystko gotówką. mozolnej oszczędnośc1, rachunku ży
w bezpośrednie stosunki handlowe z
Ze swej zaś strony, kooperatywa cia, bo raty za ową „ Wolność od
najróżnorÓdniejszemi firmami, które uzyskuje często nawet ustępstwo dla jarzma" kaoperatywie płacić trzeta
zap~rnją ~ię, czy to gotową sprzeda- siebie od• rzeczywiście stałych cen w . pod groźbą - najokropniejszą - poŻl\, czy tet wyrobem „na obstalu- postaci umówionego rabatu, co idzie wrotu
do dawnego piekła - nienek" tych i innych przedmiotów do ogólnej kasy s~owarzyszenia, a woli. '
nieodzownyoh dla urz~dzenia miesz- członek-raciarz wypłaca jej swoja,
A znów ta przez pierwszych pa-

Na.swoini.

1

rę lat
obowif\tkowa
oszc~f2dnOśó
przyuczy slQ do J,liiej na zawsze, jak
· każde
złe · czy dobre
p:rzyzwyczajenie
stanie
si~
n~tur"'
ale znów tym sposobeIO mieć b<:-'
. dziesz, utorowaną drogę do.„ zabezpieczenia bytu na starość„ a choćby
i majątku.
•
I czyż nie należy i nam skon~
· stać i to jak najprędzej z tego rodzaju gotowego wzoru'? W~ru jak
urządzić się na swoim, gdy żyje si~
ze skromnego dziennego zarobku.;
W jaki to sposób dojść do własnego,
pola pracy I'.lie mając zapasu gotów·
ki i ludzkiego kredytu. Jaką drogą
stworzyć sobie „raj na ziemi" - kochania i kochającą rodzinę, nad któ-,
rą nie łopoczą czarne skrzydła. lichwiarza.
Zostaje więc, i to wobec naszyck
warunków, .Jalrnajprędzej zorgauizor
wać pośród nas - pierwsz~ tego ro·
dzaju lrcope.ratywę, którą byśmy na·
i
'Ił
zwali : „ Stowarzyseeme· zycia
pra cy
1
·
b
"
sie ie.
Nasze zadanie oziennikarza skończone Pobudkę daliśmy
.
·

Eug. Sokołowski.

Frzegląa

rokm 1913 r•
UL

Belgja, z powodu sweg~
geograficznego
nazwana.
została polem bitwy n~rodów. Nic
dziwnego, że podczas nuędzy_narodo·
wych zawikłań w roku . ubrngły1~,
mieszkańcy byli w wysokim stoprn_u
zaniepokojeni, czy na wypadek WOJ·
ny europejskiej, wisza,cej na włosku~
Belgja.

położema

respektowaną będzie neu~ralność pań:

stwa. Rozdarty wa1kam1 party1nem1·
naród zgodnie jednak uchwalił pomnożenie siły zbrojnej, aby na wypadek zawikłań międzynaro_dowyc~
własncmi silami mógł bromć sweJ
neutralności. W swej polityce we-

J9' I.

t.
wnętrznej Belgia ciężkie przechod.:?:i- królowi bezwątpienia przysporzyło
ła przesilenia. Walka o rewizię lrnn- popularnoś0i. Pod koniec paźd:.,:;ierni
stytucji, szczególnie o reformę pra- ka przy otwarcm parlamentu Romawa wyborczego, rozpaliła tak umysły, nones z swsm gabinetem ustąpił, a
że socjaliści proklamowali i zapo- jego ' miejsce zajął Dato z swym gapolityczny streik gro- binetem .liberalno - konserwatywnym. Polskie Tow. esperantystów.
czątkowali
madny. Okazało się, że broń to tę W polityce zagranicznej Hlszpanji
Pierwszem więcej ideowem Stopa i nie prowadząca do celu. Strej- podllleść wypada porozu.mienie hisz- warzyszemem, które wypa.da nam na
kujący musieli zadowtilić się obiet- pańsko-francuskie w sprawie maro- tem miejscu omówić, jest oddział
nicą rządu, że wyznaczy komisję, kańskiei i zbliżenie się do
Francji, łódzki „Polskiego Tow. esperantyktóra. ma zbadać warunld retormy któreg·o wyrazem była podróż króla stów", założony w r. 1901, dzięki pp.
wyborczej, Komisja pracuje, ale pra- Alfonsa do Paryża i odwiedzenie go Fr. Enderowi i prof.
Lipskiemu
ce swe bodaj ukończy przed wybo- przez 1ranruskiego prezydenta Poin- przedewszystkiem.
·
rami nowemi, maiącemi się odbyć carego w Hiszpanii. Pozalem w 1913
Głównym celem Tow. jest roz- ·
w roku następnym. l'ozatem obecnie roku trL1ski o niepokojt1 w Marokku szerzsnie wiadomości o doskonałości
namiętna walka wre w społeczc1istwie i strajki były na porzą 1 llm dzien- i znaczeniu międzynarodowego ięzybelgijskiem o chrześcjański charak- nym. I rok nasb2pny nie będzie ocl ka Jako pomocniczego w stosunkach.
ter szkoły. Lewica demonstracjami nich wolnym.
z obcymi narodami, oraz nauka
i groźbą strejku parlamentarnego
Portuqal1a. Po usunięciu monar zy.lrn Esperanto.
asiłuje uzyskać szkołę bezwyznanio- chy mlorla reaublika portugalska i w
Tow. posiada biblj-0tek~ złożoną
wą. Jak ta walka się skończy, prze- roku 1913 nie zaznaJa pokoiu, a tern z kilkuset książelc esperanckich, uwidzieć dziś trudno. Pod \\ zgkuem mniej obiecywanej przez republika- rząt:lza odczyty i przedstawienia ugospodarczym, Belgja niezawodnie uów w0l11ośc1. Wludcy republiJrnńscy matorskie dla rozpowszechniania jt;,ucierpiała wskutek pornnożeuin. sily wolność 111 \' Śli i wolnoM rra.sową zyka espel'anto, oraz praktyczne ćwibudowy wielkich fortec p1·ześladowali gorzęj, niż to siQ dzia- czenia w tym języku w postaci kur·
zbrojnej,
nadgranicznych. Rząd nie mógł siQ ło za ezasów rnonnrchicznych. 'I'a- sów esperanta prowadzoiiych dwa
zdobyć na zaprowadzenie nowych l<iego ognrn1czenia S\\ o body· osobistej razy w tygodniu w lolrnlu 'I1ow. (o-

Dzialalnołć i byt
Slow. 16dzkich.

·

której Esperanto Ipa ogromne znaczenie, jako dla miasta utrzymującega
stosunki handlowe z całym prawi&
światem kulturalnym, idea Esperanta
nie znalazła dotychczas podatniejszego dla siebie gruntu.
Na trudności w tej mierze, wynikające z niedostatecznego rozpowsz&chnienia iiiel Esperanta w naszem
mieście, usicarża si~ również drugie,
o wiele młodsze
Łódzkie

Tow. E perantystów

założone dnia 3 kwietnia 1913 r., instytuoja odrębna pod względem organizacyjnym, nie mająca nic wspólnego z „Polskiem 'row. Esperanty-

ję- stów;,~łożone

lJOdatk6w. Gdyby liberalowie mieli
do)Bó do rządów, })ierwszem . ich zacinniem niezbyt przy jemnem będzie
pomyśleć o otworzeniu nowych żró
deł dochodów dla państwu.
Hiszpanja. Rok 1913 pod wzglę
dem politycznym w Hiszponji budzić
Sylwestra,
musi wiellde zajęcie. \
1912 roku, król Alfons wyraził swe
zaufanie prezesowi ministrów, Romazmie11iono ministorjum
nonedowi,
liberalne, a następstwom tego była
wielka ni_espodzianka w Nowy Rok.
Przywódca .konserwatystów, Antonio
Maura, zdziwionemu światu otwartym listem zakomt1ni kownł, te wycofuje si~ z iycia publicznego, ponieważ król zbytnio uta li bera łom
1 ich sojusznikom, republikanom i socjalistom.
Dnia 8 stycz11ia 200 konserwatywnych posłów, na publicznem zebraniu prosi -Maurę, aby odstąpił od
swego zamiaru. Po kilim dniacll l\Iau.ra ulega ich prośbom, nle wplywy
jego zuiknęly. Wiel1rn czę ~ ć 1rulrc)l
konserwatywnej wypo\\ i odziała mu
posłuszeństwo i pod JlrZe\Vodn. Erl w.
Dato utworzyła uową Jnirtii; lllieralI 5 stycznia król
no-konserwatyw11ą.
Alfons przyjął na zamlm )rzy \ródców partii ;republikai1skiej I ouiecal
im, -~e w przyszłości do gabinetu powoływać będzie tagże p1·zedstawicleli partji autymo11archicznycb. Wydarzenie to sensacyjne było począt•
kiem nowego kursu polit,·czuego w
Hiszpanii. W wyborach prpwincjonalnych republikanie ponieśli klęskę.
W ty samym czasie ulrn:.,:;ał się cały sze eg dekretów królewskich, noszących .eh rak.ter wybitnie liberalny. Dnia 13 kwietnia anarchista Sancho Allegre w Madrycie wy konał
bezskutecznie zamach .rewolwerowy
na króla. Szczęśliwe ujście śmierci

Jalde rept1bl1kańslde rządy zapro·wa~
dziły, nie zuala monarchja.
Na1;n .krawszym chyba togo dowodem, ie rządy republilrnń Jde opierają się na wyborach, w których
zaledwie 30 proc. wyborców czyli 4
11roc. lud 11ośei ogól neJ uczr.st 11 icz~·ło.
W ubiegłym roku podkreślić n~leiy
3 otwarte bu11ty przeciwko ,rzn,dom republ1ka11skim, ale jeden z niell t,yllrn
miał charnktor mo11archiczny. Sprawcami pier1\ szego zamachu z dnia 27
lcwietnia byli radylralowie, Jdó1·ym
rządy obecne Alfonsa Kosty nie byłj·
dość radykalne. Dnia 30 lipca syndylrnliści usiłowali podnieść rnkosz,
ponieważ rząd poznm.ylrnł im dtrn1y
związkowe i zawiesił ich pracę. Dnia
21 paździl'rn1lrn monnechi:ki u::;ilowalt
z bronią '" rQku usunąć rządy repu-

44)

Weszła druga służąca i przy
od wypowiedzenia jednego
Trzecia
wyrzutu, )alro grubiaństwa drzwiach padła na twarz.
nle do darowania. Ponieważ widocz- stojąca tuż za tą ostatnią, polrnzywatwarzy.
nem było, ~e oczekują jego rozkazów, ła swój życzliwy wyraz
kurtunzię, ze- Wszystkie razem odprowadziły Felzapytał przez czystą.
brawszy całą swq zna omość języka ze'a do dużego, pełne~o, quasi wrzą
cej wody, Ctlbra, który tradycyjnie
jn.pońsldeg-o:
- Fuul'O ga rJćl<imachita ka~ *) słu~ył do kąpieli we wszystkich
O tej godzinie ocz~·wiście nie mogło mniejsz_ych mia9tach japońskich.
Pod uważnem, lecz niewinnem
być inneJ odpowiedzi:
Tym- spojrzeniem trzech służących, czci- .l\lada dekimasen. **)„.
czasem grzbiet gór zachodnich zary- godny podróżnik opuścił niebieskawobiałą koszulę, przekroczył listewkę
SO\\ ał się coraz wyraźnie) na niebie,
które roz;aśniało się z minuty na mi- brzeżną, okutą żelazem i przykuuu tę. Panownła na niem niepodziel- cn&ł...
Jego wielkie ciało białego czło
11ie szczególrne brutalna jutrzenka.
Ukazały się poczqtkowo niebiai-ikawe, wieka znięło trzy czwarte kadzi. spoNastępnie rządzone i na mwr~ ciała ni ppo:ńskie
późnie) lrrwa we chmury.
odcienie: czerwony, szary i nlebias1d {t;, o polo w~ mniejszą.
Jego biała i przezroczysta skóra
zlały się w je~en ?,ywy kolor czystego złota. Morze łyszozało. Nagle poczerwie,Diała pod · gorącą wodą. Miwschodzące słońce przeskoczylo przez mo si\\ych pęków włosów Felze wyrzekę i murze i za~ wieoiło nad całem g111;dał .je'szcze młodo, dzięk,i swej
Zda\\ ało się, żo całe silnie zbudowanej postaci.
Cesarstwem.
Zaciekawione, trzy służące zbliCesarst.\\ o zndrżało z radosci.
i:yły się i dotyirnły palcami tej dziw,
. . „·
,
l~ .
i •n· o ~ ~ 1 .~~Y. F„~l~e od n rócił: ię. Ob k noj, nicZW.} lde bi alej skóry, aby
n e?o "~i .• z }~ "'.czo kl~c7.nł,i młoda upewnić si~. że ic;;;t onr. naturalnie
N1el>ezpieczny śmiech gl'Ze· 1?;~ą.ca 1 ;~~eJ\\l? _obserr·o~rnl~. pr~)- białe.
m1;mste ..\ idowisko. \' ~~ :i_7.l-ich. ?- czny wrr wid :::ię z trzeo 1 ubarwioc~<·cl~. ~o~rzol ~el~e szybl\~e odb1crn nych usteczek .
Gdy Ja.11 Frnnciszek li~elze wyw imSJQ :,,\'i 1 •t7:d y-s;vllibo~u, k!o~~
l~of11ych ;:t.l'( !lł~acll IllJ1P?~1s,rn·h za1a- "Zedł z rn,pie!J, świeżo lilllYt.v i a·osn alo In en.mkzyi:n. biys .Jem du~11.;y. brze pachmący, zdawało mu się, że
, ---.; .liqp1el czcigodnego podrózul- czu ie wrra~nie nti S\\ych plecach
pie..:zczoty stare) Japonji, grzeczrieJ,
l-:1 le t goto\o\ ą.
proste.) i czystej.
-----

CLAUDE

FARUERE.

(Romans na tle wojny rosyjsko-ja11oń
slriej).
Spolsz~zył .7. B.
~rXI.

Pięknie uczesana i ubrnna służą
ca wsunęła się do zamkn~ętego pokoju i dworzyła hałaśliwie ramy
okienne zasłonięte papierem.
Jan Pranciszek J;i'elze, HL1ry spał
na poduszkai:h, zorn ał siQ 7.e snu na
równe nogi i stamił, odziany w szetoką niebieslrnwo-bialą koszulę.

Przez . o rienną' rarnQ, która była
wiJuż o bec111e na ośc1erz ot\\, rta

dać było morze pod uiollern, lJ~ któ-

rem

śwjecitv g'\VHlZd •

Lecz na horJ!l.oncie DiOżna 'uż
było ~a~\\ai3~~ odwgłc gt.ry. Zucz.vnato ~ wi ta .
- ·rroclt . iawcze8nie, mrnknął
.Fe!?e.
Po1et.:tl • by go obud:.:. r:no !Jtzy
wscllo1 z c sło 11ca. Lc c7. nie uleg.-.i wątplim. c 1, że ~ o1'podn nie posiadała zega ra
obok
Zres7.!ą sluz11ul uldęJda
al\ pro toduszniego.z u~1t1'ec:hern
nym 1 grzecznyh1, żo FeJze wstrzy-

blikańskie.

Wszelkie poszln ki iedna k świad
przez
że l'zą,ct repul>!Jlrn11sld
czą,
swych pro\\ (,Jrntorów popiernł ten
ruch ponstuńczy, ab,v dostać w swe
ręce przy1\'otlców partji monarchicznej, co mu ~i~ iednak nie udało. Pozatem przez cały rok donoszono z
Portugalii t.}Jko _o- zamachach, rzucaniu i zna,dowaniu bomb, a stan ten
rząd w u1·z1tdowycll publikaciach dla
nazywał
przeznaczonych,
Europy
\\'ciąż ·st11110111 norm al n.vm.
!'od \\Zgl1idem l'inansuwym sytuacja Portugalji jest fatalna. W prawdzie Kosta \\;)'liczył etatową nadwyż
kę-, ale ourachunki iego l>Ozostaly bez
wplywu na gospodarkę krajową Rok
Hl14 przyniesie krajowi nowe wybory, walka wyborcza prawdopodobnie
tym razem przyjmie tnkie formy, że
pogorszą one jeszcze „normalny stan"
rządu repuldilrni1skiego.

•

becnie Piotl'kowska nr. 103), na których obecuych bywa od 10 do 30
osób.
Nadto, w celach towarzyskich,
ur;r,:!dzano wieczo~y. bale i zabawy.
Przeciętnie budżet Tow. sięga
500 rb. z dawniejszych 13 0 członków Stow. lkzy obec'nie za1edwie 60 .
Wogóle z:;ś stwierdzić nale>ż.y, że
mimo dobrych chęci obecnego zarządu, na czele któri:!go stoi zasłużony esperant.vsta p . .Fr. Ender, szczegól nie \!\! ostatnich czasach, ściśle w
ciągu ostatnich kilku miesięcy, daie
się zauwa7.yć szczególna apatia, brak
zamteresowania się sprawami Tow„
w którem specjalnie celuje Łódź w
stosunlcu do organizacji społecznych,
rnających szerszy i głębszy podkład

·a eowy.

1

esperantystów",
„Polskie Tow.
należy to sobie szczerze powiedzieć,
przechodzi w chwiu Clbflcnei przesiprzewlekłe ozdradzające
lenie,
bjawy.
Szczere myśli i dobre chęci, o
ile pozostairt martwą literą i zosta1ą
wcielone w czyn, nie posuwają spra-.
wy 'l'ow. ani na krok naprzód.
W Slow. brak siły wykonawczej,
brak wprost ludzi do pracy, nawet
w sam:nn znrzadzie wszyscy oglądajl'\ si~ na prezesa, który, .rzecz prostn sam sprostać zadaniu nie może.
' lnua rzecz, czy można \\'Ogóle od
ludzi. obciążonych nadmiernie gorączkową pracą za\vvdową, wymagać stałej i stojacej na vysokości zadania
pracy na 'polu spolocznem.
Pomówimy o tem obszernia innym razem, gdy nadejdzie na to stosowne chwila.
Tymcza~em podkreślić musimy
faktyczny stan rzeczy w łódzkim
oddziale "Polskiego 'l'ow. E::iperantystów" i wyrazić żal, że w Łodzi, dla

mał się
choćby

·:<)

t:·ll·)

C7.y kąpiel gotowa1
Jeszcze nie gotówa.

--

przez pp. M. Gormana i

M. Szpechta, Stow. to

150 członków; przyczem

grupuje
liczba

już.
ich

stale wzrasta.
dzlałalno~ci
Z dotycliczasowe1
Tow. zanotować należy, według chroprz~dstuwienie
no!ogji wypauków:
kinematograficzne, przedsi~wZiQta w1
w,vkonanie1
dochodowych;
celach
przez P.· Furmańskiego w Helenowi&f
pieśm esperanckie1 „La Esperanto"'
tNadzitija) na skutek zaproszenia sto-.
warzyszenia dwa wieczory literackie
na których mówiono o Esperancie, o
dr. Zamenhofie, iego twórcy, o dziew1ątym kongresie esperantystów w'
Bernie. o głośnym propagatorze esperanckim, prof. Bourlet i t. d.; wydelegowarno p. H. Zimmermana na
drugi WRzechrosyjskl kongres esperuntystów, który odbył się w Kijo·
wie w sierpniu r. z.; wydrukowanie'
ni parolas
plalrntów z napisem:
esperfrnte" (mówią po esperancku) i
rozesłanie ich do 1lrm handlowych,
w których choćby jeden z pracowników władał esperantem; :zaprowadzenie w jednem z miejscowych pism
niemieckich i jednam z polskich dziah
d
k' h
łó
prowa zooyc
esperanc ic ,
w
pr-zez "PP· H. Zimmermana i J. Szapirę. Urządzenie dnia 20 grudnia r. z.
wieczoru pod nazwą „Koncert Raut•.
Tow. mieści się we własnym lokału przy ulic~ Połud~iow.ej M 20,
któ1:y ?tw~rty ;est yv me~z1e~e, śro
dy 1 r.>1ątk1 od godzmy 9-e~ wrnczór.
Skład zarządu Tow. Jest nast~-

.o

pujący:

t

Pp„ Zi.mm~rman, znany d~lenni
karz mem1eck1, współpt·acown1k „N.
Lo.dzer Zeituug" (prezes), G. Szulo
(wrne-pi:ezesJ,. F. Waksman (sekreturz), A. Wolfel.d (bibliotekarz), E~n.
Hepner (skarbmk), oraz pp. A. Brnłocerkiewski, I. Goldberg, L. Kloc, J.
Perelman, M. Gorman, M. Szpri;icbt
i J. '.lamorski.
Stan finansowy Tow. jest pomyślny.

Wtigóle zaś młode „Łódzkie Tow.
Esperantystów rozwiJa bardzo energiczną działalność i można mu wrć
żyć wiei0e pomyślną prz;y:szłośó.
W końcu krótka wzmianka o ini-

XXII.
Wokoło .Mogui wszystkie drogt
podobne były do alej ogrodowych.
Felze, który- maszerował jut do·
bre pół godziny, zdając sł~ na łask~
i niełask~ przypadku, dotarł do g~
stego i krętego wąwozu.
' Niebo miało _jasno niebieski kolor; słońce było bardzo gorf\Oe: Felze
zauważył na brzegu drogi pleń J
usiadł na nim.
. Była to miejscowość sprzyjająca
zmQczonym podróżnikom. Felza po•
dziwiał r-0zciągający się u stóp jego
krajobraz i nie przypomniał sobie
aby widział coś bardr.iei harmonijnego, coś bardiiej uśmiechniętego. Była to tylko dolin1ra odgraniczona pa·
Lecz cały wdzięk i cała
górkif.lm.
delikatność iapońslrn. zdawała si~ by<>
w jej trawnikach i wśród jej gaików,
aby stworzyć z niej nieporównany
ogród, którego nie umiałby naryso~
wać ani zasadzić żaden ogrodnik
Grz ~dy
francuski lub angielski.
tt"awników wznosiły siti tarasami, odd·l.ielone muszlami i kamuszkami.
Kwitnące krzaki zmieniały się -purporow;yrni bukami, bruirntnemi drze"f1mforo\Vemi i olbrzymemi
wami
\Vjerzchołek pag61·Jrn zaocedra11i1
krąglał się w form~ piersi i wr.no:-:ił
na sobie starożytny przedsionek·,
sktadaiący z d wuch staroświeckich
kolumn i kamiennej belki. l'od niemi wity siQ schody, tnjemnicr.a pozo.
stałość ś" iii t.yni, która znikła„.
(D. c. n.)

HI.
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cjatywie p. H. Zimmermana, który ssenhoffa, w których
szczególnie
na zieździe kijowskim wystąpił z referatem w sprawie utworzenta związ
ku dziennikarzy-esperantystów, celem szerszej propagandy idei esperanckiej, która przyjmie zapewne
\\ i;rótce postać realną i będzie omawianą na naJ bliższym zje:Mzie esperantystów w Paryżu.

~umer

jubileuszowy
„~owej gaztły".

W dziwnei obchodzi chwili swój
jubileusz wydawnictwo „Nowej Gazety", pisma postf)powego i demokratycznego, które
wzif)ło swój zaczątek przed ośmiu
laty z „Gazety Handlowej", pierwszego trwalszego dziennika handlowe~o
w Polsce, z którem nadal, jako osobnym dodatkiem, wychodzi.
Swi~ci go w chwili niewątpliwej
?eakcji wśród naszego drobnomieszczaństwa, w okresie ogólnej bierności
i zniechęcenia, w dobie zaniku tej
gdrobiny ~ycia politycznego, jaką
cieszyliśmy się przed kilku laty podczas organizacii polskich sił postę
powych, z których dziś pozostały
jeno ponure rumowiska, z .kraczący
mi nad nimi posępnymi krukami
-reakcji.
Dzie1e „Nowej Gazety" wiążą się
ściśle z historją wypadków ostatnich
lat kilku w naszym kraju, to też nie
będziemy jej tutaj powtarzali, zbyt
żywo stoją nam one w pamięci.
Przypomnijmy jednak, że „Nową
Gazetę" powołała do życia istotna
potrzeba: potrzeba codziennego organu postępu polskiego, wyraziciela
prawdziwej polskiej myśli demokratycznej, dziennika, komentującego
l_)rzejawy życia społecznego i politycznego w duchu postępowym, organu zdrowei polskiej myśli politycznej i obywatelskiego czynu.
I trzeba przyznać, że „Nowa Gaieta", redagovvana umiejętnie przez
p. Stanisława A. Kempnera, wybitnego ekonomistę i człowieka wielkiej
energji i pracy, oraz p. Jana Lorentowicza, naszego kory Jeusza literatury, wytwornego estetę, człowieka,
który osiągnął najwyższy stopień
kultury umysłowej Zachodl,l, stani:la
odrazu na gruncie bezwzględnej uczciwości i, zająwszy placówkę
niezmiernie ważną, utworzyła sz.v bko
poważne ognisko pracy publicystycznyj, skupiające nasze czołowe sily
pisarskie, a co ważniejsza, zdołała
wytrwać na tern stanowisJrn do chwili
ostatniej, chlubnie kontynuuJąc tradycje „Gazety Handlowej", nie zni~ając ::ii~ ani do zbyt „aktualnych"
wymagań chwili,
ani nie hołdując
niewybrednym
i niezdrowym gustom ulicy, nie przestając być wier·
ną swym „naczelnym
zasadom pracy, któremi są: postęp, ·równość
wszystkich obywateli kraju, szczera
służba kulturze polskieJ".
W celu upamiętnienia tej rzadkiej rocznicy, „Nowa Gazeta" wydała numer jubileuszowy, . dający rnetylko obraz ubiegłego piećdziesięc101eoia pod względem ckonom1cznyrn,
społecznym i politycznym, lecz ży
wy i barwny, a ogromnie cenny
zbiór prac połączony z treściwą . wią
pif)ćdziesięcioletni

zanką artykułów odnoszących się ~o

historji wydawnictwa.
Jrnponu1ący
.rozmiarami zeszyt zawiera 48 arty1młów; nie sposób więc ich na tem
miejscu nawet wyliczyć. Uczyniliś
my to zresztą w jednym z ostatnich
numerów naszego pH;ma.
Zaznilczmy Jednak, że obok prrrc
bliższych wspóJpracowników „Gazety," numer ,jubileuszowy zawiera artykuły pióra najwybitniejszych naazych uczonych, literatów i dziennikarzy, a jest źródłem obflltego, trwalszej wartości materiału, z którego
czerpać można pełnemi garściami.
Szczególną uwagi} zwraca szkic
p. t. „Pięćdziesięciolecie rozwoju e-

konomicznago, w którym r9d. St. A.
Kempner ,kreśli dzieje gospodarcze
ubiegłego 50-lecia; praca statystyczna E. Chwalewika, określaiąca „Zaludnienie" Królestwa Polskiego w
ostatniem 20-leciu", trakto\\ana jako
rezultat czyuników gospodarczych,
oraz lekka i żywa, a tak peJna erudycii i
niepośledniego
znawstwa
przedmiotu, krytyka „Gromady" W ey-

religijny zaczął słabnąć i zaintereso- gtęLienin uczuć i wra~liwośct artywanie sztuką ludową oslabło - przy- stj'l'Z lic:, tlel1lrntna to, ale bar<izo
Trzeba tylko utem wladze poczęły tłumić grę „Męk wdzięczna rob ota.
W szale ParPańskich",
Jako
nieodpowiadającą mieć utrzymać miar ę .
nastrojem estetycznym swemu wyso- syw0.l jest właśnie takim wielKim dra·
ldemu zadaniu, co też rzeczywiście ml\tem religiinym.
Teatr religijny musi atoli podp0<
często miało miejsce.
'l.1ak za ni kły wszędzie „Passions- rządkować religję sztuce, a nie od·
spiele", i dziś już tylko trupa z 0- wrotnie, gdyż fanaty:;>;m religijny jest
beram mergau przedstawia. jedyny w wszędzie nietolerancyjny, nie tylko w
w swoim rodzaju, żywy niejako po- życiu ale i na scenie.
Należy przyznać, że trupa z O~
sąg przeszłości, przeżytek,
cieka wy
nie tylko ze względów historycznych, berammergau wywiązuje si~ znakoale też artystycznych i etycznych. micie ze swego trudnego zadania. PoTo też trupa z Oberammergau cies~y siada opa w wielkim stopniu subtel.się powodzeniem w tournee artystycz- ność artystyczną, wyzbyła się nieminym, jakie teraz odbywa w Starym i łego patosu, wszelkiej nadnaturalności w interpretacji. Grę swoją ujmuj~
Nowym swiec1e.
Trupą kierują dwaj bracia Fas- jako oddanie wielkiej epopei wielkiesnach, z których jeden gra rolę go Nauczycjela .. Przytem dekorację
Chrystusa, drugi Judasza - dwie artystyczne i kostjumy, wzorowanę
8 postacie ewangieliczne, tak wielo- na dziełach mistrzów, podnoszą arty-·
mówne, jedna swoją gołębią dobro- st1czne wrażenie i potęgują recep-cią,
anielskim
zaparciem
się cyjność widza.
(Koresp. wł. „N. K. L-")
Szkoda, że teatr z Oberammer,
siebie, druga ucieleśnieniem wszystkiego, co jest ziemskie; jeden jest gau ogranicza się tylko do gry „Męr
2 stycznia 1914 r.
uosobieniem idealizmu, drugi - sen- ki Pańskiej". Ileż pięknych a pouTydzień
świąteczny
wraz ze sualizmu.
'
czaja,cych rzeczy dało by się przedswem wzmożonem
tętnem
życia,
Prócz tego trupa posiada kilku stawić z młodszych lat Boga-Czł~ .
wraz z całą gamą tradycjonalizmu w aktorów, odda)ących role Kaifasza, wie.ka.
,jego dobrych i zł,ch skutkach, przy- Annasza, Piłata i t. d. A trzeba wieDr. St. L.
niósl nam te~ powrotną falę misty- dzieć, ~e bardzo to trudny teatr. Acyzmu. Mistycyzm nie jest zresztą żeby nie wpaść w patos religiiny i
wcale czem ś zupełnie obcem dzisiej- wywołać przytem prawdziwy nastrój,
~omos·c1"
szym czasom pozytywizmu i natura- trzeba wielkiego smaku artystyczneU
w
lizmu
go, poczucrn miary, nie tylko w odNie tylko filozofia, ale nawet na- dawaniu głównych zdarzeń, ale na.juki doświadczalne, odczuwają wpływ drobniejszych detali. 'l1akimi właśnie
O Inspektorki fabryczne.
sił mistycznych, nadprzyrodzonych. wykonawcami są aktorzy z Oberam- Jak się dowiaduJą "Rus. Wied." miPierwszem doniosłem zdarzeniem te- merga u.
nisterjum handlu i przemysłu zago nastroju .jest wystawienie ParsyNa przedstawienie składa
się chowuje się niechętnie
wzgl~dem
wala-Wagnera, w tutejszej Operze, dwanaście scen z życia Chrystusa, projektu grona członków Dumy, dodrugiem- przedstawienia „Męki Pań- począwszy od ostatnie.) Wieczerzy, a magających się przyznania kobietom
skieJ·" przez sławn!'l.-~ trup" ·z Oberam
prawa zaJ·mowania stanowisk inspek'Il
skoń')zywszy na Zmartwychwstaniu.
mergau. O Parsywalu pomówimy in- Widzimy Chrystusa wśród
uczni, torów fabrycznych.
nym razem, dziś chciałbym parę zdradę Judasza, pocałunek Judasza,
Motywy, jakie przytacza minisłów napisać o teatrze ludowym z Sąd Synbedrjonu u Piłata, Golgotę, sterjum, są następujące: ludność 1ł
Oberammergau.
Ukrzyżowanie, Zdjęcie z Krzyża i dalszym ciągu 11:achowuje się nieuf·
iuany _jest zmysł dramatyczny Zmartwychwstanie. Epizody wstrzq- nie
względem pracy kobiet; ko·
w sające swoją okrutnością, ale te:ii po- bieta-inspektorka, „urzAdnik w spód·
ludu Wi.ei·c::ki"ego
·~
• zaIL1·eszkałego
'
'Il
niektórych górskich okolicach Bawa- tężną assocjacją idei, jaką wywołują nicy" nie będzi'e się cieszyła powagą
rji, Tyrolu, Szwabii, óSzwajcarji. . Odh w każdym bezstronnym widzu.
w fabryce.
niepamiętnych
czas w po ws1ac
.
.
,.
Zupełnie inne znaczenie mog~
tych chłopi uprawiali osobJiwy ro- ·
. Mi.mowoh . pr_zycl!odzi .nam na mieć inspektorki w drobnych zakła·dzai sztuki dramatyczne}: mister.je i mysl, ile .t~ rnewrnne1 k~w 1. wylała dach przemysłowych. Tam pr~ca ma
dzieje Męki Pańsk:ej (Passionsspiele). w~adza duchowna t~m, ~dzi~ tyl~o charakter b~rdziej domowy w1~c też
Przedstawienia takie, sięgają XII, a mi_ał_a choćby odrobinę władzy s\yie- nadzór kob1·ecy, .z wrodzoną· mu
nawet, 0()'dzieniegdzie· i IX stulecia cki_eJ .. I zawsze _pod płaszczylnem . miękkością i nieurzędowością, byłby
praktyko wane były w wielu krajach święte1 sprawy 1 ~obra ogó~nego! bardziej na miejscu. W Niemczech
we Prancji, Anglji, Włoszech i Niem- Czen.;i .lepsza był~i św~ęta .. Ink'Jl'.izyc)a np. kobiety są asystentkami inspek,
czech.
za Filipa II ~d 1_nkw1zy?JI Ka1fasza~ torów fabrycznych i zajmują si~
Początkowo były
to procesje R!ła m.oże więceJ wyrafinowa:r;ią. . Od właśnie tą Jrntegorją zakładów prze·
Wielkanocne, przerywane zobrazowa- mepa~ięt~y~h czasów bluźmerstwo rnystowych.
nym djalogiem łacińskim.
Udział przeCiw us~ięconym d~{?matom k~P.onieważ zaś w państwie rosy}·
w nich brali wyłącznie księża. Potem ra.ne by~o .smie~-cią 1. dzis, gdrby me syjskiem · drobne warsztaty rzemieśl
atoli stały siQ one przedstawiemami wiek Oswiecerna, rnezaw~ume J?alo- Ilicze nadzorowi inspekcii fabryczne)
świeckiemi i naturalnie odbywały się uoby rozr.vwano na 1~ol~ rnebezprncz- nie podlegaią, więc ta strona spraW)
z udziałem ludu i w języku ludowym. nych heretyków-:--bl uznte~ców.
odpada.
Za treść służyły im epizody z ży0ia
To też .„1\Ięk1 P~ńslne" w każ( 1 Egzaminy eksternów. Chrystusa i Swiętycµ.
dym człowieku budzić muszą odrazę Minister ium oświaty zażądało od ku•
l'rzedsta\\ ienia te. mające na ce- do. fanat,rzm~ urz_ędowej ~og!natyki ratora okręgu opinii o egzaminach:
lu budzenia uczuć religijnych przy - a to Już 1es~ )eden wielln plus ekstern0w, zdających z całego kursu
pomocy wstrząsających scen, jako tych przedstaw1en.
gimnazjalnego.
też grzesznej sJ<ruchy, spot({gowanej
.Naturalnie? że . „Pas.siony~ w teEgzan:;iny. powyższe _mają• bye
nadm1ernem
poczu~iem
pietyzmu, macie .~ie odbiegają a!li na J Ot~ od zupetnie zniesione, zastąpione natojak to miało miejsce 1;aprz. w Ubera- tradyc)l. Jud~sz J~st ty!lrn ch.mwym miast egzaminami per}odycznymi z~
merga u*), odbywaly się na cmenta- na grosz zdraJcą, (iluż ~eh . się . na- 6 i 8 klas.
•
• •
rzu, potem na ulicy, gdzie wozy usta- mnożyło od tego c.zasu i_ . nie. b1orą
O Przestępczośc dz1ec1„
wione szeregiem, ·według treści, i za- wcale tak ~r3g1czrn_e .swo)eJ roll), któ- Ministerium sprawiedliwości z zainstępuiące scenę,
J>rzesu waly
się ry pada ofiarą sweJ ządzy z{ota.
teresowaniem. oczekuje uchwał zjazdu
przed widzami w miarę rozwijania
Złoto, oto szatan zł e go! Chrys- 1)chrony dzieci. Oczekiwane są rezosję akcji. 'v\l ozy te jak wiadomo by- tus ~osta~ ukrzyżowany bo bluźnił, Jucie odnośnie do przeciwdziałania
ly upiętrzo1rn w tl'zy rzędy i repre- bo .si~ miał za syna Bożego. Idea przestępczości niepełnoletnich. Za jezentowały niebo (u szczytu) czyścieć polltyczoa w.v~luczona zost~ła, lub den z radykalnych środków w te)
i pieldo (podstawa). Zaoytek takie· tylko ~apo~nkn1ęta, tak z życia Chry- walce uważane jest izolowanie dzieci
go misterium zachował się w proce- stusa, Jak Judasia.
od rodziców przestępców.
sji coroczne7, starej mieściny flaZnaczenie moralne "Męki Pańmandzkiej.
skiei polega na przeciwstawieniu złeNaturalnie, że księża (byli to je- go i dobrego". Zle - to Judasz, to
t
zuici) używali sztuki dramatycznej · Synhedrjon. Działanie bezpośrednie
e SV\fl8 a •
dla innych powodów, niż " to czynił ze sceny jest daleko potężnie)szo niż
lud, którego pchał na tę drogę, nie- książka, lub kazanie. Widzi się „nazwykłą pociąg do sztuki dramatycz- ocznie" przeżywa się upadek czło
O Pomncżenie pozyoii an•
nej. Dziś zmysł dramatyczny proste-, wieka dla mamony, symbolu pożąda typulskich w etacie pruski':".
go ludu jest dostateczme stwierdzo- nia, i podmosły tryumf idealizmu W etacie pruskim na 1914 rok mię·
ny, choć tak mało . p1el«i;ignowany.
tak . cudownie usymbolizowany zresz- dzy innemi rząd zażądał jako nad„
Szczególnym talentem drama- tą w Parsywalu. Bierność Cbrystu- zwyczajnego kredytu 100,000 mareli.
tycznym obdarzone są ludy gór ba· sa nie razi nas nawet - gdyż rozu- na szkoły w Ksi~stwie Poznańskie~
warskich. Tutaj lud wiejski zbierał mierny, że zło musi się spełnić, aże Prusach Zachodnich i na Górnym
się od wieków co niedzielę i inter- by dobro tryumfowało.
Nie byłoby Slązku.
pretował sceny z pisma świętego. wszak dobrego oez złego. I tak mę
Dodatkow krP,sowych dla nau·
Najbard7iej znaną jest miejscowość ka Chrystusa zrobiła więcej dla try- czycieli żąda 80,000 marek więcej 11.
Oberammergau, gdzie tez „Męki Pań- umfu dobrego, niż wszystkie filozofie wynagrodzenia za skuteczne krzeslde" przetrwały do tej pory. Rów- moralne razem wzięte (z wyjątkiem · wienie niemczyzny na ziemiach pol...
nież z Reformacją i Odrodzeniem duch chyba stoicyzmu).
skich 80,000 marek więcej.
--Artystyczny wpływ „Passionów"
O «łdznaczenie polaka. Z
*) Pr.r.edstawienia w Oberammergau polega na bezpośredniej sugestii ak- Paryża donoszą, że rodak nasz, dr.
powstały w 1634 roku. W roku tym dżuma tora na widza.
Szczególnie suge- Witold Broniewski, docent politechnawiedziła okolicę i czyniła wielkie spusto· stia ta wielka . est u ludu, wrażliwe niki lwowskiej, rozpocznie d. 6 b. m.
7
szenie Przerażona ludność uczyniła ślub, dla
zła11.od?:enia µniewu B<>żego, iż co dziesięć lat go na rzeczy religijne. 'Religia bo- JJa wydziale nauk ścisłych w Sorbo·
grać bęclzie ".Mi:ki Pańskie". Zaledwie ślub ten wiem stanowi Jeden Z atrybutów Ila- nie paryskiej kurs, złożony z 12 wy,
został ~prowadzony w czyn, dżuma zg,przesta- rodowych. Wierzenia są j 1.JQdą. Cho- kładów o metalografji. Jest to pierw~
ła swei niszczace1 roboty
"Męki PańsKic"
.
grane były w Oberammergau od 1634 00 1674- dzi tylko o Jakość.
Wyzyskamo u- szy tego ro(izaiu na paryskim wy
i od 16SO do tei vorv. co .dziesieć !!U
CZUĆ religijnych nla szerzenia PO- dzial~ nauk ścisłych.
celuje Lorentowicz.
Wogóle zaś numer przedstawia
się okazale; godzien Jest niepo\l\'szedniego jubileuszu, godl'lien wytrawnego
zastępu
pracowników pióra,
zasiadających przy skromnym warsztacie pracy przy ul. Szpitalnej w
"vVarszuwie.
Niechaj w swym roku JUbileuSZQwym raczą przyjąć od „Kuriera",
swego ciuchowego sprzymierzeńc1:1, z
głębi serca idące życzenia dalszego
rozwoju 1 dalszej zbożnej pracy na
korzyść iednej dla nas vvszystkich
OJczyzuy, której Polska na imię.
Beljot.
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L R rop an na p~r mida, przybierać poczyna nowy obrót. FaW każde1 sprawie cywilnei słu
mi. Znany lotnik fraucuski, Olivier bry!rnnci m1ejseuwi, zapatru1ący siQ "'Y prawo npelacji tylko „in merito"
dokonał w tych dniach lorn o pulrn~ rneclu;uiie na proieHt przek!-'ztałcenia (t. i. rozważaną bęuzie tylko 1stotn
Boghas Paszy :Nubar'a w Afryce. Na Dąbrow,v 11u osadę, rozwinęli obec111e sprawy a nic incydenty procedury

monop.larne wzniósł się z paso~erem
w Rollopolls, przeleciał z wielką ła
twoscią nad piran,idami CJ.1eopsa i
S1 klrnry l powrócił na miejsce wyruszema zdohyvrnjąc m1grodę. Pulrnr
przedstawia wartość 10,ÓOO fr. Pasa~erem Olivier'a był lord .K itd.ieuer.

zabiegi o zdobycie dla te) gn11ny sądowe)).
.
Opłaty za wydawnnie Jrnpii dowiejsldej praw miasta, z uwairi na
to, że prawu micisloe przedstawiają kume11tów, ·wyroków i t. p. zosta1ą
dla faLr,rlrnmów więl>sze JrnrZJ' foi. zwiQkszone z 10 do 20 kopiejek.
Róinostro111rn te zabiegi wpłyną zaKary, nakładane na świadków
pewiie iia uJroezenie rozstrz~' gmęcia w razie nie stnwienta si1~ na posiedzesamej kwe:>tji nys1edlema żydów.
niu sądu, zostaną podwyższone z 5
Il ara pl'asowa. 1'a skutek do 26 rb.
postanowiema gen.-gubernatora warszaw sJdego, redaktor „'l',ygodu i lrn Suwalskiego" skazany zostvł na 200 rb,
kary z zamianą na 2 n11esiąci> wię
zienia zu pr7.edrukO\\an1e art. kulu z
[( -rof.
rancis:z2k G::1!• "l\mjera Lite\.\Sl.dego" p. t. "l le Ża
bry • W czoraJ . w nocy zmarł w ll':t.ecio".
Krakowię profesor unnversytetu JaCichy dramat.
gielońskiego, ksiądz .B'ranciszek Gabryl.
Noc karnawafowa; godzina jedeKs. Gabryl urodził się w r. i 866
nasta:
Bialy całun śniegu IJOkrył
pod Audr;i chowem. Studia teolo,1;1c:zmiasto
ne odbywał w l\ralrnwie, ~Wiedniu,
1ltljar<ly djamentów śnieżnych
Rzymie, Louvain i Wrocławiu. Od
lśnią i połyskują zalotnie ~w srebrnym
r. 1$96 wyJdadał w l{rakowio teoloZ dniem 14 b. m., w m'r,jsco· swietle HSIQżyców elektrycznych.
gię func1amentalną •i filozofję chrze· wych sądach poJrn)u, or:ti\ sąda ·Ji
Po obu stronach wyślizganej,
scjańsln:\. W r. 1907 był rektori:hl iw1innycl1, bP.dzie ouO\\lązy \'ą6 uowa rłarli<iej jal> szldo ulicy, płynie tlum
Ulll wersytetu J agic ońskiego.
proeedura ądowa.
· rvzba" Jl)ll;)'c!L Pan 0 ,, ie i panie dążą
Ogłosił druJdem:
"Nieśmiertel\
spruwie zmi, ny procec!urfo· na zaba\i)', rnastrnf.ady„.. Pośrodlili
ność duszy ludzlfieJ" w świetle ro- sądu\ 'ei obraduje w v.1uź•fzie SQdz1ów zdqża _ do domu ua "fajrant'' _ zazumu i nowożytnej nauki" (l\:raków IJOl>Oju Spf:«itdua komi. a, ro1 } l'Zf:· późlJJ(IJlY \\'ÓZ węglowy.
Ciągme go
1895), "O Jcategorjach Arystotelesa" woctu1c:twcm 11rezesa ~„p11.du, p . .Jios· rumak
1uwi 8 zlacli,..tnej _ - ial<
(hra.k:ów 1897) i cy 1'l „System fil vzo- kwrna. Udział w komisji }H'i'iyimurn_: Z\\'S lde pny wozie wQglO\\ ym,, dowofp ", z któreu:o wyszły „Logika for- Zawadzki, <:1,;<lzia gminny Ill ;rewiru •jz<ic;v ,.,,ysta;ąceuli żelirami oraz sę
malna" (1899), „.Metofizy lrn ogólna" powrntu lód:dn('J;u, ornz sędr.iowi~ lrnt;ym grzbietem, że wywodzi ród
(190l), „Psycnologja" (1900), "l111lozo- Jrnlrnju m. Łodzi lJ nicki i \V wiedeń· swói z wygtodzonego ś. p. Rosyfja przy1·0<.1y" (J 910).
ski.
n anta.
'
Ksiądz Gabryl był w filozofji
Uchwalono przyiQcie na~tępuj;i.Voźnica wyjątkowo późno dziś
in O\\ l10Ji:
przedstawicielem kierunku neoatomi- cych WUŻlJYC:h
J
robi fajrant, a W1Qc
Jest w złym
stycznogp.
1) W sprnwach krrnych, poli- humorze i uiczem przyspiesza przycyjnych, p1zy któr.ych rozmiar knry bycie na łono rodziuy.
Biedna poJllO przow„Yż~za
50 rubli,
sędz;1a f<łu:::zua szlrnpiua dogó d
· chce panu
· z1ć
pokoju, ev1entualnie sedzia gmip11J-, swemu.
Szybkim truchtem sunie
C~s,ąrstwa.
iie 1JęrJz1e \\Zywać 11a posiedzęnie uaprzód, wyciąga szy)Q i natęża sił
sąd.o\\e, stron am swiactków, lecz ostatek _ a nie łatwo przychodzi jej
spra\\ ę rozstrzygnie
na
za9adzie to na ślizkim bruku„. z nozdrzy J.dę6. Reps•esje. W Kansku zam- protokulu policyjnego. Kopję decyzji, bi się para, polyskuią szkliste źrem~
knięto tow. pracowników handlowych. przesyla. oskarżonemu, który mn~.o ce _ 1rnżde uderzenie bicza powoduD. Zą g ałt. W Manupolu sąd w c~1S1:! 7 dni od rJnia otrz;p,nan111 .Je nowe wysil ki_ a kotJJ ta Jak na
okręgowy s.kazał nauczyciela ludi;iwe· prosie o ponowne rozputrzerne zlość pos1izgu)ą się co
cłrwila na
go Koczergina na cztery lata ciężkich sprawy. ,
. gładkim bruku.
robót za zgwałcenie swej uczennicy.
2) v~ . wypadku ares~towama ·
'l'ak _ ciężka to podró~.„ Biedny
. 6 ~nalezi ni Hjo ora. przez pollcJę ~soliy, os1rnrzuneJ o potomek Rosynanta.„
W 1~d~y~r;_ z fohvarJ~ó.w, gu~. astra- ~olronamo _przestępstw.ii Jrnrn.e go,. 'f>O- • Wóz skręcił Ha Krótką. Rzęsiś
chauskio7, w od)egtosc1 i5 w1or~t od JJcJa obo~rn1zu1n\ będ~1.c w p_rzew1~u cie slrn,pany w świetle elelrtryc:wym
~ąrycyna, rotmistrz żan~arnrnk~, Ru-. 2~. godzi~ od ~hw1ll areszto\\~nta hotel, wysyła po przez iskriące si~ w
ze~cow,, wy1r~ył nareszcie kryJówkę J~tzedstawić ~ędz1e1.nu pro~olrnł J a· kwiatach mrozu szyłJy-potoki świa
ib1egłego mrncha.
.
iesztowanego, sę~zia ze sv.c:iJ strony tła na ulicę.
Panowie i panie w
!'Vedług p_ogłoso~, Il1~dora wy- o~owiąv,any bQ<l~~e ,zbadać, areszto- stroJac? balowych zdążają ·ze wszech
dał Jeden z Jego z"rnlenml~ów_. sku- wanego, lub \' J do~ dccy~]ę. co do stron do hotelu na maslcaradę. Otóż
szony. wysoką nagrod~ pollcy)ną.
~alsz~go za.tr~ymania _uwięzionego nadjeżdża wóz węglowy. Cwałuje cłly~lJodora pozostawiono na . wol- rówrneż w c1ą"'~ 24 god~in.
. ~o prawnuk Rosyuanta - olśnił go
naści.
.
~) W spra ' 1 ach karnych sędzrn widok srebrnych szyb hotelu, poTymczasem roztoczono nad mm poko1u lub gminny obow1ązany Jest przebieranych pa:ń. i panów barn·nJ eh
scisł~ ~pie~ą poli~yjną, do chwili p~zyjlllO\\ ać skargę ustną czy piś- strojów„.
nada1ścia rnstrukc11 ~ Petersl.>m·~a. m1enną, nawc! _w tym ~vypa~lrn, _g~y
I zagapiło się w nieznane światy
Jak donos~ ostafma poc~ta, llJO- sprn\\ ~ kwaht1}rn,e się do mneJ m- biedne sz1rnpsko, przywykłe tylko
dor naby w folw~rku do~ i pragnie st;ytucp sądowcJ, ~P· d~ sądu olm;- do szarych desek swe) sta)ni i ubozagospodarow.ać SI~ na ws1.
goVI ego J ?ez.1~sredmo
przesylo.ć giego korytka_ zapomniało na chwiMłodą dzie~czynę, któr~. z~ale- skargę odnosueJ mst~tucji. . _
lę 0 obowiązku - poślizgnęło się z\ono razem z mm, p_rzed~ta\.\rn. ia~o
4) W wypadku me stawienia slQ i runęło całym swym ciężarem na
s~ą żonę; ślu~u z mą me weź~~~· pozwanego, -po zapadnięciu wyroku bruk przed hotelem.„
me uznaJe bowiem obrządków rehgIJ- zaocznego, zmieniono .rorządek skar.„O psiakr.„"
nych.
•
gi incydentalnej, t. zw. opozycji.
.
~ebrała się garstka ludzi, mab.. ~ryganal .Y za~az. W Ca·
. Dotychczas
skazany
zaoczme sek, nadbiegł stróż i polic)ant-biedrycyme mspekto~· g1mnaz1u~ zaaresz- miał prawo pod~ć. skargt6 !la wyrok na skromna szkapa stała się boha~ował na ul: :pevrnego ucz1lla,_ sądząc, zaoczny w teruume 14 dmowym po terką zbiegowiska. Woźnica zesko1ż uchyla się on od obecności na od- ottzymauiu lropji. wyroku, obecnie czył z wozu - wzięto się do ro•
prawiającyzp. si~ wówcza~ . ~ cerk~i ter.min ten zreduko\\ ano do ~iedmj~ boty.
•
nabożcń_stw1e.. O.kaz11ł.o się 1ednakze: dm, przyczem skazany zrtoczrne musi
Lecz nie poml-lga ani kopani~
iż uczeL. ton Jest ~ydem. W następ- wskazać przyczynę nie stawienia się w łeb ani trzuslrnnie biczem ani teź
stwie powyższego . zajścia władze do sądu. .
.
zachę~aiące "hetaaa ... " woźnicy j obecszkolne . w Carycynie zakazały uc~J eże~I' sęd~1a . uzi:a przy~oczony nych dorożkarzy. Szkap~ nie łatwo
n.10m Dl~prawosł.awnym ulrnzywama powód me.staw1ema się .za me<losta- dźwignąć. Biedna, zmordowana, dySH}, na ulicach n~iasta w czasie nabo- teczny, I_11e wyznac7:a się pouownego szy ciężko, obojętuy, szklisty wzrok
żenstw w cerkwiach.
rozważania sprawa l Rysyła nakaz zda się drwi6 z wysiłków ludzi, staegzekucyjny.
Jeżeli zaś skazany rających si~ joj pomóc. Leży z wyzaoczuie zaapeluje do. zjazdu sędziów ciągniętemi, przed ~iebie_ kopytami,
polrnJy,o po"·strz.ymame wyroku egze- matowy wzroJ{ zda su~ o Jedno tylko
kucy11~ego zwrócić się należy do p~e- prosić: o spokój.„
zesa ZJazrlu.
NachyJilem się nad nią. „Moiście. 5) W sp~·a~~c~ karnych awiza- wy", słyszałem w chrapliwych od•
$pra a P•"::l {łW~. Spra· c1e osobom mep1sm1enny~ będą wrę- głosach, wydobywających się z jej
wn p. Witolda Gietż_yft::;1;:1ego, redaJ{- czone przy . dwucl1 . świadlrnch, a płuc, „dalibyście mi też spokój.„
tora zawieszonego „Kuriera", Lubel- uadto wrQcza~<\CY ~us1 -~dczytać. poz- Już 1a myślę, że lepiej raz na zaws ri~go · }l JaJHi. lfom-pln, autora ar- wanemu tresc aw1zac71, podpisaną sze sobie fajrant zrobić.„ A co? Jesz·
ty rnłu, za który zostało pismo to za- następnie przez świadków.
cze narę takich lat na świecie przewieszone aż do w;vroku sądowego,
~). Sądzenie spraw cywiln.yc~ w bied~wa6?.„ Eh.„ dosyć będzie„. dajodb~dzie si~ w wydziale !rnrnym lu- ~ermin1e. skróconym z.ostaje zmesione ta mi lepiej spokój.„ Fajrant„"
belskiego sądu okręr,owego rl. 26 bm. l zastąpione tigze mcią przymusową
tej eh wili zawzmialy hucine
Obu zarzucono vrze13t~ps~wa, przewi- w wypadkach złożeniu sędziemu wek- tony poloneza. Oo-ińs1dego, i wypły
d?.iftne w cześci 2 i 3 art. 73 kodek- slu .prot~~to_wanego, lub _te~ zobowią- nęły poprzez ok~a hotelowe na uli:
su karnego,
arano zesłaniem na o- zania. pi~m1enncgo, vosw1adczonogo cę. Niektórzy z obecnych zwróc1i1
s1odlenio lub znmkrnęcrnm
twier- przez rejouta.
Sędzia ""zorem fr; n- głowy łow'ac dźwięki. Kilka masek
dz r na czas nie dłuższy od .3 lat.
cuzkiej vrocedury sądowej, wydawać wbiegło d i1vtelu. iąst
zp i st osady. b~dzie nakaz ug·zelrncyiny na tymże
Ą szkapa tymczasem żyć prze•
Spra n przemiunowauia ~)ąbrowy góL'- samym doirnmencie, bez wezwania stała.
niczei na osadę, z czem zw vzane są stron.
J'otes.
7) Prawo założenia ks\sac]i do
lo y c~ łego st.et·r.gu osiadłych tam
r;,dzi11 i~U :v slrich, usu~ nuy-cll obec- senat u prz vsl ugi w .c będzie tylim w
B
ni o z t rstor;u1n Dąb1·owy na zasa- ty 111 w~ padł u, gtly suaia skargi prze·
dJ1ie st.osownych uch \'r ał gmi11nych.-.. wytsza 100 rb.
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= (r) Pacszp .••ty zagranicz.
ne dla rabotni ów. Gubernato:
piotrl.:O\ •sld zawiadomił policmaietrów
i naczelników ziemskich gubernji
piotrkowsl{lfli, że robotnikom, pragnącym uJa6 się zngranicę w poszukiwaniu pracy, nnleży już wydawa6
robotnicze pnszporty zagraniczne.
.= (J) ~dczyt IEug. So"ołow•
skiego. W sobotę, dnia 17 b. m..
o godz. 8 i pół wiccz., w sali Tolh.
krzew. oświaty przy ul. Milrnłajew
slooj nr. 11, p. Eugenjusz Sokołowsk!
wyglosi odczyt p. t. „Pije Kuba do
J akó ba„." Odczyt urządzony będzie
staramem Tow. abstynentów „Przyszłość", które znaczną część czystegct
dochodu przeznacza na utwor~enie
Łodzi lecznicy dla alkoholików.
Nie należy wątpić, ~e ze względu
na w~ miemony cel humanitarny ora21
nazw1slrn preleg nta, sala odczytowa
będzie zapełniona po brzegi.

,„

(~) Re
izja kas pow·atowych. Wice-gubernator piotrkowsk!

p. Fortwengler oraz urzędnik do spe~
c}oJnych zleceń przy gubernatorze
piotrkowskim p. Kisieliew podj.ęli obecnie objazd miast gubernji, w celu
dokonania rewizji' kas powiatowych.
=
(r) Nowa biblioteka. P. Wacław Maciejewski, kierownik
dwuklasowej szkoły prywatnei na
Bałutaph (Łagiewnicka M 29), otrzymał koncesj~ na , otwarcie bibljo·
te.tri.
Celem bibljoteki będzie rozbu
dzaoie zamiłowania do czytelnictwb
wśród szerszych warstw
ludnośm
przedmieścia przez dobór odpowiednich dzieł, dostosowanych do poziomu umysłowego czytelników.
B1 bliotelrn„ nie nosząc charakteru iilantropiinego, b~dzie pobierałr.
opłatę tak nizką, że będzie dostępnr.
dla najmniej. zar.L!ożnych. Otwarcie
bibliotekl nastąpi w początku kwietnia t. b.
(r) Z popularnego To•.
poj:ycz owego.
Na
wspólnem
zebraum zarządu i rady "Popularnego 'l'ow. 'flOżycz.-oszczędnościowego".
przJ ul. Widzewskiej nr. 101, postauowiono z dniem 15 b. m„ prowadzić
czynności biurowe kasy od godz. lQ
rano do 3 po :południu codziennie,
}JOzntem - we wtorki i czwartki oó.
godz. 7 .do 9 wiecz. i w soboty od
godz. 6 do 9 wiecz.
Postanowiono równie~ wydać ka·
lendarzyk kieszonkowy z firmą !
.krótkim opisem działalności Tow„
oraz warunków
dokonywallych ~
niem operacji bankowych.
- (r) Zmiana syndyków. Piotrkowski sąd ol<ręgowy usuną~
dotychczasowych syndyków mocy upadłości tomaszowskiego Tow. wza.jemnego 1uedytu adw. Słomińskiog~
i Jascielsklego. Na ich miejsce został
mianowany adwokat piotrkowski ~
Kazimierz Rudnicki.
·
= (k) Dywidenda. Za rok ubiegły dywidenda Tow. akc. pabjanickiei fabryki papieru Roberta Saengera wyniosła 10 proc., czyli o 1 proo. ·
więcej, niż w ńlku poprzednim.
=- (k) o~y związek zawo•
dowy. Szewcy tandetnicy naszego
miasta organizują sie w nowy zwif\zek zawodowy majstrów szewckich.
Program związku obeimie udzielanie
wzajemnej pomoay członkom, wydawanie
bezprocentowych
po~yozek
i t. p.
= (r) Ze zwi11zku przemy•
słu włóknistego.
Lokal biur~
związku robotników przemysłu włók··
nistego przeniesiony został do domu
przy ul. Radwańskiej nr. 9.
'
(r) Ankieta Tow. teatrai~
nego. vV wyniku ankiety polskieg<>
Tow. teatralnego, w sprawie utworzenia stałe) subwencii dla teatru poJ,
ski ego, zadeklarowano około 4,000 ·rb,
na sezon 1914-1916 r.
- (r) owe oddziały fabryk:
Fabryka L. Geyera puściła w r~cŁ
now[\ tkalnię przy ul. Wólczańslne}.
zatrudniającą 400 robotników. Tot
samo LowarzysLwo wybudowało now9.
przędzalni~ i zamierza puścić 11\ w
ruch za m1esiąe, powołując do prao;y
200 robotniJców.
- (x)
ycieczka naukow .
W dniu 15 b. m. przybędzie do Lodzi
dla zwiertzen1a fabryk i zakładów przemystowyct1 46 uczniów warszawskła;
7 Jdaso'.\'e) szkoły handlowej. Wy-

=

„

cieczco tej,

~ zwiedzi

ró~_ 1

zakłady

przemystowe w Zgierzu i Pabqdzie
przewodniczyć
bjanicac11,
tnech nauczycieli.
- (r) Ze ązpitaDa miejskie·
go. Ruch chorych od drn11. 21ł !.(rudr1ia do dnia 5 b. m., był następUiący:
na ospę było chorych 9, przybyło 2,
zn1arł l, pozostało 10, na szkarlatynę
było chorych 18, przybyło 5, wyp'salo się 4, pozostało 19; na różę było
chorych 2, wypisał się 1, pozostał 1;
na dyzenterj~ był chory 1, wypisał
się l chory.
Ogółem było chorych 31, przybyło 7, wypisało się O, zmarł 1,
pozostało 80 chorych.
· - (i)' O kantor strój:ów
nocnych. NiejaJd Goleniewsk1, b.
zarząd"ający kantorem stróMw nocnyoh wniósł do kancelarii policmaj.
stra miasta wszystkie posiadane świadectwa stróMw nocnych, niechcąc
ich zwrócić obecnemu właścicielowi
W podaniu
kantoru p. Lipskiemu.
swem motywuje to tern, że p. Lipski
jest członkiem nieodpowiedzialnym,
gdyż obecnie znajduje si~ pod śledztwem za namawianie do krzywoprzy-

nie ściekami z ich fobry!r, poczynili
stnr:inta o powtórne rozpatrzenie ich
spra"' .Y przez se11at, wobec niezachowych
łdego i jego oddziałów obiąt ua rok n an1a przez rnego pewnych formalnusri.
bieżący łodzianin, Jal<ób Altman.
Stnrania te zostały przez senat
=- (k) i\a1•a sądowa. Za niestosowanie Się QO przep1suw, O za- uwzględnto11e.
. (Z) E oniokradztwQ w o•
Llezpieczaniu bud_vnków przed ogniem, sędzia vokOJU 2 rewiru m. kolicy. WJ.uśc1a11111owi wsi KorytS. Przygodzkiego, ·no, w gmirne Masłowice pod Piotrskazał
Łodzi,
właściciela fabryki przy ul. SrednieJ kowem Antoniemu Szopje, uprowanr. 79, na zapłacenie 50 rb. kary lub dzono onegdaj parę koni i źrebaka,
ogólnej wartości 300 rub.
dwa tyg-odnie aresztu.
-

go.

(z) Z więz~enia łódzłtie·
Dostawę prucluJ(tów ż;y\1 qościodla aresztantów więz1eo1a Jóclz-

=

(~)

Kary 300 rublow •

Na mocy postanowienia gub. piotr.kowskiego 528 rodzin żydowskich
slrnzano na zapłacenie grzywien po
300 rb. za niestawienie się nale~ących
do tych rodzin żydów popisowych
przed .komisję poborową.

W

rzy

ypa

dkl

•

('ł) Aresztowanie handla·
Przed
żywym towarem.

killrn ·tygodniami, w pokojach umeblowanych p. F., przy ul. Wschodniej zamieszkało dwuch młodych luartystami.
się
mianujących
dzi,
Wkrótce potem jeden z „artystów"
sięstwa.
Sprawa kantoru strótów nocnych zawarł bliższą znajomość z 18-letnią
Kantor córką właściciela lokalu, która zwróciągnie się )ut. aość dawnv.
ten n ależał kiedyś do pułkownika ciła się do swego ukochanego z proAndrallrowa, który zmarł przed 5 śbą o wyszukanie jej posady. Prośba
laty. Kantor posiadał w dzierżawie jej nie pozostała bez echa. Następnep. Lipski, a kontra.Ki jego wyekspi- go iuż dnia nąrzeczony przyszedł z
wiadomością, że ma dla nieJ posadę
rował w r. 1911.
Mimo jednak, że b. właściciel bony u bogatego kupca w Kaliszu.
zostawił spadłcobierców 2 śynów (Je- Dziewczyna udała się ze swym proden jest prezesem zjazdu sędziów tektorem do hotelu Manteufl.a, gdzie
P?koju w Rydze, a. drugi _nac~elni- miał jakoby mieszkać kupiec z Ka.klem .komory celne1) p. L1 psk1 za- · li sza, lecz „przypadkowo" me zastatrzymał, już jako swoją. własność, co no go wcale. Za namową narzeczoby-ło powodem procesu l "'! _ro.ku u- nego nie powróciła ju!2A Jednak do
biegłym Andraurowie stall się znowu domu, lecz zawiadomiła listownie rowłościci.ela~i kantoru, le~z na krótko, dziców, że wyjechała do Kalisza, pobo p. L1psk1 znowu go im odebrał. zostaiąc jednak w hotelu w Łodzi.
Następnego dnia „artysta" przy9becnie sprawa kantoru będzie raz
.J~szcze rozI>atry.wana, gdyż spadko- niósł list, w którym kupiec z Kalib1ercy puł.kowmka Andraurowa, do- sza prosi protektora i protegowaną,
aby przyjechali do niego, gdzie p.
chodzą swyc_h praw do kan.toru:
Pró~z teJ sprawy p. L1ps.k1 ma F. może niezwłocznie objąć posadę.
.
Jeszcze. Jedną, wytoczo~ą . mu przez Dztewczyna udała się w drogę.
Tymczasem rodzice, zaniepokowspólnika o przedst~w1ame .m~ fałzawiadomili
szy~yc~ rachunk_ów 1 poparl'.1e ich w ieni wyjazdem córki,
aądz1e fałszywem1 zeznan11.1m1 św1ad- o :v.ypad1!:~ P?l.icję. Zaalarmo.wano
pollc1ę kaliską i straż pograrnczpą,
ków.
Sprawa. kantoru stróMw. nocnych które1 rzec7.ywiście udało się onegdaJ
.
Jest obecme przyczyną ciekawych aresztować obu „artystów" i p. F. na
granicy.
.
procesów
Jak się okazało, „zakochany" na. - (1) B~~roboc1e w ~abrrce,
w fabryoa . .Motteg? porz~c1ło pracę mówił dziewczynę, aby zamiast na
400 robotp1ków dzienne) l 400 robot- posadę udata się z nim za granicę.
Obu handlarzy żywym towarem
Bezrobocie
ni!<ów nocnej zmiany.
ma _ch~ra!rter protestu P.rzec1wko ~- osadzono w więzieniu, p. J:i1. powró
sumęcm Jed~ego z robotnrków, Pawła ciła do rodziców.
= (z) Pray zwó~ce liZJll na
Kostki.
• - (k) Z T_o w. ochrony k~~ budowę kolejki elektryczne) do Ozorb1et. W lokum ~rzy ul. Zachodm~J kowa, ofic1alista p. Bolesław MakowM 20, odbyło . s1~ walnę zeprame ski, zamieszkały w Lodzi, został przy~
członków łódzkiego Tow. ochrony ciśnięty szynR i uległ złamaniu prawej nogi.
.
. .
kob1et.
= (p) Przy pracy. W fabry. Po zagaJeniu zebran1a prze~ p.
Jul1usza Rosentala, na przewodniczą- ce pr-1y ulicy AleksandrowsldeJ M
cego powołano d-ra Br~ude, na ase- 84, olrnfeczył w maszynie prawą rę·
sorów pp. Kutnera, Ghksmana, d-ra kę robotni!{ Władysław Smolarek
'
·
trlosenberga i Sztajnberga, sekreta- lat 28.
- p:ti.~rą t~){jegoż wypaql{Q stał
.
rzem był p. KoHoński.
Po odczyt.an.m ~prawozdama tym- się również w fabryce przy ulicy
czasowe) kom1sp 1uerown1cze1 rosta- Pańskiej M 85 robotnik Krzystof
oowiono przystąpić do natychmia.~to- Prnkus lat 17. '
- 'w składzie towarów przy uwej .pracy na pol.u ~cł~ron~ ko piet,
które w zastrąsza1ąceJ liczbie :vada)ą Iicy Dzielnej Ne 88, zranił się w lewą rękę robotnik Michał lł.ostinot1arą hi:i.ndlarzy Zywym towarem.
biuro be~g.
utworzyć
Postanowiono
We wszystkich tycb wypadkach
wyszukiwania pracy, przytułek dla
kobiet pozostających. chwilowo bez wzywano pomocy Pogotowia.
~ (k) Po*an. Dziś, o godz. 3
własnego schroniska, i biuro zapow nocy . priy ul. Piotrkowskie) nr. 71
:nóg dla kobiet emigrantek..
Budżet na rok bieżący, przewi- w mieszlranm adw. Jasińskiego wy1uje w dochodach 1900 rb. Wydat- nikł pożar. Zapaliła się ściana w pol<i!Jrnl<rotnie te 1<0JU tąpielowym i pożar przeniósł
przewyższa1ą
~i
sumę. Postanowiono kontynuować na- się do sąsiedniej sypialni. ZawezwaD.al dzfalalność komisji agitacyjnej, no I i II oddziały straży ogniowej
łrtófA okaz11ła się dotychczas bardzo ochotnic:(iej i straż miejsJrl;\, które po
pólgodzinntij akcji ratunkowei ·pożar
owocną.
= (1) O doata\V~ łowarin111. ugasiły. Straty znaczne, zwłaszcza w
Naczelnik m. Odesy wystąpił za p-:i- zrpszczonych meblaoh.
średnictwem giełdy łódzkiej do faZamiieiscowa.
brykantów łódzkich, wyrabiaiących
- (f) Z fabryk zgierskie -. .
suk:oą, z propozycją wzięcia udziału
w
w dostawie towarów na ubranie dla Właściciel tkalni mechapicznaj
Zgierzu, przy ul. Zagrzańskiej, Mor. ·
:policji odeslriei.
= (z) ow. im. H. Sienkie• duch Hurwicz, zawiadomił onegdaj
wicz~ w Chojnach u:ti;yslrnło po- swoich robotników, że za dwa tygodzwoleme władz na urządzenie w nie, w razie pr~ewidywanego braku
Cbojnlłch i w Łodzi nfodzi~Jnych po- zatnówie(l, robotnicy zostaną od pragadapąJr i czytanek, .które 'VYA'łas;i;ać cy zwolnieni.
(j) !ltpirawa fabrykan=
b~dl\ kolejno; p. Marja Grzybowska,
p. Helena ChoJewicka, p. Stam~la.w ław Pabjanickjch. Fabrykanci
Łl\~iński, ka. Uyraski i I'· Stanisław }Jab janiccy, którzy, zgodnie z wyroidem iiby sa,dowej, potwiardzonym
Ma1ewsk1.
Dochód z odc,;ytów przeznaczo- przez s"nat, winni byli w ciągu szeny zostaniu na r.zytelnię 'rownrzy- ściu miesięcy oczyścić rzckQ DobrzynkJ)... i dbać na.dal o jej niezaczyszcza_atwa.

na.

=

(x) kara ad1111inii;»tracyj•

Za nielegalne . utrzymywanie
broni palnej, gubernator piotrkowski
skazał mieszkańca gminy Gospodarz,
Feliksa Owczarka i mieszkańca gmi·
ny Górki, Marcina Szajdera, na zapłacenie 50 rb. grzywny lub 1 miesiąc aresztu.
- (k) Włamanie do kasy. Na
stacji kolejowe) w Piotrlrnwie niewykryci złoczyńcy w nocy z wtorku na
środę wlamali się do l<antoru ekspedyo.Ji, gdzie rozbili k8f"ę.
wszystkie pieniądze
Ponieważ
wysłano wieczorem tego dnią do Warszawy, złodzieie nic nie zabrali.
- (k) Po~ar w i:egielni . .Wczora1 o godz. 6 wiecz. we wsi Antoniew Stoki w cegi~lm Wojciecbowskiego powstał pożar. Do ognia przybyła straż ogniowa miejska z Łodzi,
która po półgodzinnych wysiłkach
·
pożar stłumiła.
Straty znaczne.
---

Ze sceny i

estr~dy.

. Teatr Polski.
Dziś, we czwartek, po raz pierwwystąpi znakomity artysta i rep. Roman
żyser sceny lwowskiej
w
się
Zelazowski, który ukaże

szy

to
najlepszych swoich kreacjach,
znaczy w „Nieuczciwych" Rowetty
i „Pietro Caruso" R. Bracco. W sztukach tych wielki nasz artysta zdo·
był sukces niebywały na występach
w Paryżu, w ubiegłym sezonie.
W piątek, drugi występ p. Romana 'lielazowskiego.
W sobotę po poł., po cenach
najniższych, sztuka w 5 aktach Sienldewicza, „Ogniem i mieczem", wieczorem arcydzieło w 7 aktach Szekspira, p. t. „Otello", z p. Zelazowskim
w roli tytułowej.
W niedzielę po poł„ na liczne
prośby zamieiscowej publiczności i
młodzieży szkolnej, arcydzieło w 6
aktach Rostanda, „Orlę"; wieczorem
„Otello" z wystcwem gościnnym p.
Romana Ze]azows1ciego, po cenach
prcmjerowych.

Opera

~

operetka

łódzka.

Dziś, we czwartek, dąna będzie
po raz pienvszy IDP.!odyjna i pełna
scen komicznych operetlfa w o aktac~1 1\. Z~}lera ~· t. "Sztygar", z
pp.. Rog1nslrą, ;::st. Cl~tre, Górs~ą,
pp.: Szcz"wi:(lskilll~ l\11l1erern, Piekarskim, Cholewiczem, Olaszem w
rolach głównych.
Jutro, przedstawienie popularne
po bardzo nizkich cenaoh, miejsca
od 10 do 95 kop., dana będzie arcylrnmiozna i pełna prześlicznych melodji operetka L. Falla, p. t. "Cnotli.:.
wa Zużanna.
W sobotę po poł., o godz. s, po
cenach najrnższycb, miejsca od 10
do 40 kop., dana bQdzie znakomita i
ptiłna humoru operetka „Bohatero\vie"; wieczorem po raz drugi „Szty·
gar".
W niedzielę po poł., po cenach
zniżonych, dana będzie ciesząca się
nadzwyczajnem powodzeµielJl opęretlrn w a aktach Jacobi'ego, „ Targ
na dziewczęta" z najgłoś"nieJszym t
tańcem
najmodniejszym
obecnie
„Tango", w wy1rnnnniu p. Rogińskiej
i Szczawińskiego; wieczorem po raz
·
3 „Sztygar~.

Spraw. telegraficzne „NKŁ."

chociaż był szefem policji. Pułkow
nik Reutter doni6st policji listownie
o niepokojeniu oficerów przez osoby ·
cywilne.
Swiadek natycl1miast zarządził.
co należy, i Ul'zęd nikom nakazał surowo występować przeciwko niepokojom. Jednocy;eśnie dał burmistrzowi kilku iandarmów dla ochrony oficerów.
„ Pe\\- n ego dnia - zezpaje Mahl
- pułłrnwnik Reutter zagroził, że O·
głosi stan o bl~żenia. Odpowiedl'liał
mu, że uczyniłem wszystko dla ochrony oficerów, a stan obl~żenia
zaprowadzić może tylko cesarz. Na
ulicy spostrzegl{\JU zbiegowisko ludzi,
złożone przeważnie z kobiet i dzieci.
Policja arAsztowała 20 osób. Ludność burzyła się tern, że oficerowie,
otoczeni patrolami, pobrzękując szablami, maszerowali po uUcach tąm j
z powrotem.
Forstner, prowokująco paląc papierosa, z założoneroi r~karoi · stał
przed drzwiami. Pewnego razu puł
Jrnw:qik Reutter zaatakował mnie zupełnie w tonie koszarowym. Wskutek rozkazu namiestnika ja do Reuttera nie udawałem się, bo miał on
przyjść dó mnie. Pomnożyłem zarzą,
dzenia dla ochrony oficerów, uspokajałem wzburzonych robotników i do- .
brocią nsikłoniłem redakcję „Zaberner
Anzeiger", aby usunęła arty.kuł przeciw Reutterowi. Przeszkodziłem także zgromadzeniu protestującemu.
Dnia 26 listopada r. z. ofioero~
wie mieli ucztę i wracaiąc z niej,
hałasowali po ulicach. Szczególnie
odznaczał się porucznik Schad. · Puł
kownik Reutter telefonował mi, te
oficerów zaczepiają. Poszedłem do i
n1iasta, dowiedziałem się, że Schad
aresztował urz~dnika bankowego Cana. Schad na czele patrolu z ni1e!2Aonemi bagnetami obchodził ulice.
wezwałem go, aby usunął patrole•
Zwróciłem mu u~agę, że nie ma prawa nikogo aresztować. Schad zreszt~
był pijany. Gdyby nie było patrolów~
nie byłoby .zbiegowiska. Wszyscy
ludzie śmieli się, a tego nikt im ni~'
'
.
może zabronić.
Dnia 27 listopada byłem na obie-'.
dzie u podsekrętarza stanu Handla.
Podczas obiadu nadszedł telegram o·
Chciałem wracać do;
zaburzeniach.
Saverne, lecz podsekretarz stanu nie
}fozwolił mi. Sarm jenerał uważał, że:
nie potrzebuję jechać i pi! ze mną za
zdrowie pokoju w Saverne. D. 29 listopada z polecenia podsekretarza
stanu doniosłem pułkownikowi, że
nie wolno przywłaszczać mu sobie
praw policji. Ludność ~awerneti.sk&
jest najspokojnieJsza w świecie, a
gdy po przybyciu jenerała KUhna
wycofano patrole, spokój został przywrócony! Starszy rachmistrz Rarig
zeznaJe, że podczas zbiegowiska n~
ulicach były przeważnie kobiety i
dzieci.
Dyrektor powiatu nakazał mv
energicznie występować przeciw4u
zbiegowi!!l1rnm i zaczepianu, oficerów,
Hałas wyprawiały tylko dzieci. Dnia
. 28 listopada roigol'yczenia było najwi~ksze. Na ulicy było około stu
Qqyby oficerowie nie byli
osób~
prowokowali ludności, nie byłoby nfo- '
k 'ó
po OJ w.
Swiadek, pomocnik dyrektora powiatu, Grossmann, 2eznaje, że gdl
pułkownik Reutter groził ogłoszeniem
stanu oblężenia, na ulioy było zaledwie kilku ludzi, a hałasowały tylko
dzieci. Pod koniec listopada ~aczę
ły po ulicath maszerować patrole z
najeżonemi bagnet"mi i aresztowały
ludzi. Na ulicach miasta nie byłe
więcej publiczności niż zazwyczaj w
niedzielę po południu. „Słyszałem 6 .
aresztowaniu ~ędziów i prokuratora.
W dzień ten telefonował podsekretarz
stanu Mandel, abym prosił Reuttera
Oświadczy~
o wycofanie patrolów.
mi, że nie jest moim podwładnym.Groził, że każe strzelać doludzi. Gdy
mu powiedziałem, ~e przybyłem, aby
nieszczęściu temu zapobiedz, oświad
czyr mi, że b;yłoby szczęściem, gdyPowiedział ml
by się krew polała.
też, że od jegu przełożonych spoty- .
ka f ą go wciąż zarzuty, iż nie dosyć
ostro postępuje. Gdyby patrole cofn ; ęto, byłby nastąpił spokój".
Swiadek; t·adca sądowy dr. SpiPC·
ker, opowiada, jak Schad ioh nr. 0:-;;
tował. Na odwachu Reutterow1 tto··.
1Daczyl1 bezprawne jego postępowa
itlt!. lJccz dla wszelkich. uwag hyl or.
prokurato~ . , .
Swiadek
.t:IJ.o::; triplly.
1

za. .

1

porucznika
przesłuchaniu
Po
Scbad, pierwsgym świadkiem jest
dyrektor powiatu Mah!. Zezntt}e on
że wojsko ignorowało go zupełnie,

•1

' ,

'
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Krau~e: Ludność
'polwinie J ~zą w

sawernska jest najświecie. Oburzona
Llyła tyltrn surowością i postępowa
nazywał
mem Furstnera. Reutter
pewnego jednorocznego, który długo
bawił we Francji - łbem franciskim.
że ludność była
Nieprawdą jest,
podburzona agitacją francuską lub
socjalistyczną. Właściwie zbiegowisk
na ulicy nie było, byli tylko ciekawi. Zołnierze aresztowa1I ludzi na
prawo, na lewo, na oślep. Podobnie
zeznaje sędzia Brandt.
Na ogół cywilni oskarżają wojsko o brutalne postępowame i bezżołnierze
podstawne aresztowania,
zaś twierdzą, że ich lżono i wyśmie
wano.

O telegramie tym dotychczas nikt
nie wspominał. Wysłany on. był do
Enwer beja nazajutrz po zamordowaniu Nazima paszy i zawierał te wyrazy: „Brawo! tak powinien być karany każdy, kto źle służy Niemcom".

B stycznfa 1914

knął

wszystkie
grecl,ich.

r.
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---------------------------------------rokowaTurcja prowadzi
dla

porty

pośpiesznie

Jkrętów

nia z różnemi grupami . finansistów.
aby uzyskać fundusze na zakupienie
WlEDEN, 8 stycznia. (wł.) Obecne wrzenie w Albanjl, .jakie po· szeregu nowych wielkich statków wowstało na tle pojawienia się nowej jennych.
Enwer-bej.
kandydatury na stanowisko ksi~cia
Zahroniony ociczyt.
KONSTAN'rYNOPOL, 8 stycznia,
FLEU~BUR<;ł•. 7 stycz~ii~ (w!.).- albańskiego, przypisują w tutejszych
Na zebranm S?CJallstów rr.ie1scowych. kołach politycznych robocie Rosji i Minister wojny Enwer-bej, który o.
.
.
..
prezes stronmctwa socJal·demoluabecnie został awansowany na paszę,
iycznego · .wiceprezes rady miejskiej FranCJI, które ~Ie. che~ się zgod~ić,
Stanlind miał wyglosić odczyt na te- aby tron albansJn zaJął ks. W1ed, został jednocześnie mianowany szemat "O Jirawie wyborczem w Danji", kanuydat trójprzymierza. Wobec te- fem tureckiego sztabu generalnego.
iednak_ prezes regencji szlezwickiej go starają się przyśpieszyć odjazd Stało się i~ • .jak zapewniają w kołach
„
· · d o Alb anJI,
lr s1ęcia
zabroml
co nas t ąp1·ć ma; politycznych, na wyraźne żądanie
.
•
• ·•
• tago
szefa niemieckiej misJi wojskowej w
Hr. ~•e zyh _Eu skła~a mandat. już w najbliższych dniach.
BERLIN, 2 styczma (\\i. .-We- ·
Konstantynopolu, generała Sandersa.
KONSTAN'I'YNOPOL, 8 stycznia.
dług doniesień ;Loc. Anz.", hr . .MaNowe połączenie telegra-·
ci ej Mielżyński, złożsł · mandat do (wł.) - Czet pasza oświadczył wobec
STRASBURG, 7 stycznia. (wł.) ficzne.
interpelujqcych go dziennikarzy, że
Napływ publiczności na dzisie;sze parlameutu.
8 stycznia (wł.).
JORK,
NOWY
nic nie \l\ie o wybraniu go przez
O samorząd irlandz! i.
rozprawy sądowe jest jeszcze więk
połączenie za poosiągnąć
się
Udało
ludność na tron albański. Sam ososzy, aniżeli w ciągu ostatnich dwuch
LONDYN, 7 stycznia. (wł.)
mocą telegrafu bez drutu porniGdzy
Pr.zed gmachem sądu stoją „Morning Post" donosi ze źródeł biścio nigdy siQ o to nie starał.
dni.
wielkie tłumy. Po dłuższym przesłu \llarogodnycb, że rokowania, które
Glace Bey w Ameryce i Lifbe w frVALONA, 8 stycznia. (wł.) Prochiwaniu generała Pelet-Narbonne, toczyły się od dluż13zego czasu mię
landJi na przestrzeni 3,500 kilomena wniosek prokuratora zawezwani dzy prezesem ministrów angielskich, wizoryczny rząd al bański aresztował
trów.
będą jeszcze: radca sądu ziemiańskie· Asquitem, a prz;pvódcą konse1·wat3- ~oo ochotników, przy·był na stat:ku
go .Kalisch i proJrnrato·r BOmelman, stów, Low Bonnarem, w sprawie wpro- „l\feran" z Konstant.ynopola, aby
11ome rule'u w Irlaodii,
którzy swego czasu byli aresztowani wadzenia
walczyć na rzecz kandydatury Izeta
w Saverne przez wojsku i trzymani nie dopruwadziły do żadnego wypaszy.
·
,
w głośnej już dziś piwnicy koszaro- niku.
Na „Niedolę Dz~ecięc~"·
. PARYZ, 8 stycznill. (wł.)„Temps"
wej.
Turcja w pruskich łapac •
W rocznicę śmierci · ukochanego
KONSTANTYNOPOL, 7 st.rcznfa. donosi, że immisja międzynarodowa ojca Bertold Ginsberg Rb. 25.
STRASSBURG, 8 stycznia, (wł.)
Na mocy irade sułtańskiego w Albanji wysłała do Alesio korpus
Wczoraj wieczorem ukończono w (wł.)
p. Gliksmanowa zamiast wieńca
przeniesionych zoBLanie w stan spo- 7.ołnierz .r. aby %a lObiedz lądowaniu na grób b. p. Reicbsteinowei Rb. 10
procesie pułkownika Reutera prze- czynJrn około 230 .jenernlów, półko
Littauer, w rocznice srebnego
Przypuszczają, że za- Dr.
słuc.hiwanie świadków. W ostatniej wrnków i poruc:rników armii ture- ochotników.
Rb. 25.
wesela
~hwih zgłosił się raz jeszcze pierw- ckiej.
W liczbie ich znajduje siQ rządzenie to nastąpiło w porozumiepowyższe ofiary serdeczne poZa
•zy prokurator sądu w Saverne Lit- szef sztabu jeneralnego i były mini- niu z rzri;dcm prowizorycznym.
dziQkowanie składa
OprMnione w ten
Eiiapedycja karna.
ZARZĄD.
'Il&.nn, aby założyć energiczny pro- ster marynarki.
sposób stanowiska mają być. obsa8 stycznia, (wł.) - Z
BERLlN,
test przeciwko twierdzeniu pułkow dzone, według wskazówek nowego
Wicek dla biednych do uznania
nika Reuttera, jako by w:ladze cy- ministra wo,jny, Enwer beja, · w po- Nowego Kamerunu donoszą, że tam- redakcji r b. 1.
wilne podczas znanych zajść. zacho- rozumieniu z szefem niemieckiej mi- tejszy komendant niemiecki Puttkawały ifl zupełnie biernie i nie za- sji v;ojskowej, wszechwładnym obe- mer zarządził ekspedycję w głąb kra- Akuszerja i choroby kobiecó
1u celem ukarania krajowców za za- Piotrkowska 120 •el. 31·8~
~tosowały wszystkich środków ce- cnie jenerałem von Sandersem.
albańsC<iego.
tronu
Sprawa
bicie kilku niemców.
i po·em przywrócenia spokoju
MEDJOLAN, 7 stycznia (wł.).
Olbrzymi strejk.
•ządku.
Wed~ug doniesień "Cor. de la Serra"
PARYŻ, 8 stycznia, (wł.)-Stras nietylko Estap pasza uznał Izzepa
LONDYN, 8 stycznia, (wł.). Z Przyjmuje: od 9 _ 11 rano i od 4-6
•burski korespondent ,)vfatina" dono- paszę ksiGciem Albanii, lecz uczynił Pretorii donoszą, że władze przedsiępo poł., w niedziele od 11-1
1i, że niebawem rozpocznie się tam to również Kemal bej. Rząd włoski biorą rozległe środki ostrożności aby
1owy sensacyjny proces przeciwko bacznie śledzi tę sprawę, lecz na ra- zapobiedz rozruchom w związku z
zie nie widzi środków zapobiegnięcia
oorucznikowi ForŚienerowi.
przygotowywanym strejkiem robotnitemu.
łter-korespondent
Mianowicie pewien robotnik, Koków portowych i kolejowych. Do
Olbrzymi strejk.
LONDYN, 7 stycznia (wł.).-Z Jo- strejku powszechnego nawołują so- pierwszorzędnej instytucji tutejs:6~)
nig wytoczył przeciwko krewkieurn
pnruczni.kowi skargę o uwiedzenie- han nis burga donoszą, iż jutro rozpo- cjaliści, oskarżając rząd,. że
nie sporządza bilanse, ekspertyzy ksią~
jego córki, nie mającej jeszcze 16-iu cząć się ma tam strejk robot.ników uwzględnia najsłuszniejszych żądań .handlowych i t. J>· Przyjmuie też na
portowych i kolejowych w liczbie
stałe prowad.zeme buchalterji i kolat.
335,000, o iJe, oczvwiście, robotnicy ro botni.ków.
respondencji w godzinach. wieczoroMożliwość nowej wojny.
ci usłuchaJą odezw, wydanych w tej
wych. Listowne oferty sub. „Bank- ,
mierze przez związki zawodowe.
buch" w Administracji „Kurjera" Za·
ALCHEMJA NOWOCZESNA.
LONDYN, 8 stycznia, (wł.)
4469-0-1
Albanji.
Książe
- Zabawni byli ci alchemicy
„Daily Mail" donosi z Konstantynopo- chodnia N2 37.
1
stycznia
7
YNOPOL,
KONSTAN1
starożytni!
la, że Turcja jest najzupełniej gotoNapróżno tracili tyle czasu i trudów, (wł.).-„La 'I'urque", organ półurzę
Zamierza oDo wynajęcia kostjumy
wa do wojny z Grecją.
ażeby wynaleść eliksir uniwersalny i dowy, potwierdza wiadomość, !te były minister wojny, Izet-pasza, obwo- na jednocześnie wywołać powstanie
kamień filozoficzny. - Nie tak bardzo zabawni, jak łany został przez przywódców albań w Macedonji i zaatakować Grecję
skich .księciem Albanji.
ci się wydaje. przeciwgrecka
Agitacja
czynnie,
Wprawdzie sami nic nie zrobili, ale Mandat po hr. Mielżyńskim. prowadzona jest przez emisarjuszy
słusznie przewidywali, że potomkowie
POZNAN, 8 stycznia (wł.).-Dzi tureckich z niezwykłą energją we Można oglądać od 4-6. Szkolna 7,
ich będą szczęśliwsi siejsza prasa poznańska potwierdza wszystkich miastach i prowincjach mieszkania M 1.
4:635-~
- Więc ty wierzysz w te marzewiad{)mość o rezygnacji hr.. Macieja Macedonji w Gimilidzinie znajduje
k"
.il
nia alchemiczne'?
lt
- Spółcześność dowiodła, że mia- Mielżyńskiego z mandatu do parla- się silny oddział milicji, który będzie 11f(;~ -,i~~'f'fr.t1:J~ I'·
Jest wy- mentu. Wobec tego powstaje koniecz- miał za zadanie niepokoić Grecję na ~ (' ~· - ,:;~_!f'~·'fu""CVR Konstantynowska 5.
ły one podstawy realne. b ż h ~ Wejście przez sklep
rialazek, który łączy w sobie _jedno- ność przeprowadzenia wyborów uzuw Aiza1i na wy rze ac Euglmji•, ieL 2 ~-01., specjalista. wycinani.a
~ześnie cechy eliksiru i kamienia fi- pełniaJących z okręgu samotulsko- granicach,
Azji Mniejszej stoi 40,000 żołnierzy, odcisków i wrośniętych paznogci, powrócił
'ozoficznego. w okręgu tym go towych w kaMeJ· chwili uderzyć z zagranicy przy1muje u siebie i poza domem
Mandat
obornickiego.
- Cóż to takiego?
.ManicurE.'I j pMicure.
we MWM!łiCfifi'
1
;
;iw
- Koniak Szustowa. - Daje zdro- polacy zdobyli nie · bez poważnych na wyspy Chios i Mltilene. Pozatem
Nie i siły, jak eliksir, a zarazem uczy trudności, zachodzi więc obawa, czy
jak kamień filozo- zdołają go obecnie utrzymać.
mądrości życia W sobotę dnia 10 stycznia, -w Sali „KOŁA ii.OLEJARZY"
r2008-l
liczny.
Widzewska' M 73, odbędzie sil)
Nowa ustawa antipolska.
BERLIN, 8 stycznia (wł.).-Dzien
\
niki hakatystyczne witają z wielką
radością zapowiedź rządu o wniesie.z obfitym programem, na korzyść nlezamoźnY:ch słuchaczów kursów Politechnicznych
niu w najbliższych dniach do sejmu
w Łoczi.
p t"
1 · ·
t
·
~schowanie Sazonowa.
Program wypełnią: Muzyka, śpiew solowy, kome~ ·jka Hr. Fredry
PETERSBURG ·7-go stycznia,(wł) noweJ us awy parce acyJneJ. " os
l i pod reżyserią p Gorzeńskiego, a ni;\ zakoń.cze· prd
-Ze źródeł wiarogodnych donoszą, pisze, że ustawa ta będzie dalszym
nie tań~e. Poc~ątek o g?dz. 8 i pół wiec~.
tyiułem: l i iii 05Ze
te stanowisko ministra spraw zagra- ogniwem w pracy nad zniemczeniem
Bilet"' są eto na.tivcia corlziennte od 2-6 w KancelarJl K orsó.v Piotrkowska Jl& 11 •
4652-2-1
" zabawy od go dz. 6 w sa l.i.
"
a w dzień
I piętro
nicznyc.h, Sazonowa jest poważnie kresów wschodnich i jest koniecznem
e;achwiane w związku z mianowaniem uzupełnieniem ustawy wywłaszcze
v. Sandersa komendantem korpusu niowej. Nowy projekt antipolski wejTargowy Rvnek, telefon 2l-68.
dzie pod obrady podczas sesji wiow Konstantynopolu.
Ustąpienie hr. ·. ielżyńskiego. sennej.
10-ty dzień Wi.el.Dziś w Czwartek 8 stycznia 1914
Jak
BHRLIN, 7 stycznia. (wł.)
kiego międzynarodowego turnieju Walki francusk:eJ.
W
donosi dzisiejszy „Lokal Anzeiger"
Dziś walczą! I-sza para. Walka powtórna, dec!dująca.
RZYM, 8 stycznia. (wł.) _ „'11 ryMaciej hr. Mielżyńsln złożył mandat
Randolfi cham. Niemiec, contra Sawa Ra Jkowic
poselski do parlamentu niemieckiego.
cham. Serbii. Walka ta 2 stycznia została przerwaną.
· Następca tronu chwali mar• buna" donosi z Valony, że łącznie z
ogłoszeniem stanu oblężenia, rząd
derców.'
TI-ga para Wihlman (prawdziwy) iedyny żydows~~
cham. świata Węgry, contra Eskale cham. Estland11
Dzi- rirowizoryc;rny ustanowił sąd woienP ARYZ, 7 stycznia. (wł.)
sieisze „Figaro" omawia ; ąc nowe te- ny, złozouy z oii (' erów h tden łerstdch,
IIl-cia -para Bur·li~an - Kirgiz ~argo-Janos. - Wę,gry. IV-ta
Chorwac1a. V-ta par~ ... ~.para _ e na!>ly - Tyrol. Petrowie
legramy następc.v tronu do generała kt (i rzy są, al;: wH11.„ 11m1•, 1stru1;tura ~nz poiski, cham. Europy contra Raul le liłoucher cham. Frnnc11
Deimlinga w sprawie zajś6 w Saver- mi 7.andartr.el' i a 1!rn \1-:h1r· .
ne zaznacza, iż istnieje 1eszcze 1eden
Początek walk punlrtualnie o godz. 10-tei wieczór. Cyrk ogrzewany.
7
8 str c;r,1 :1. (wł.) V:1\LON ,\,
tęlegrarn, 1<tóry sweg~ .czasu tJarol>i_ł
.t3le .kłopotu ces.~;.ow1 1 kapclerZO)tk ~~0\\~~9.r~cz111 ~:~~d all.Hill:>ki .._m.~
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Bilety nabywać można w cuki~rniach W-nego Gostomskiego i Konrada•
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Wszyscy nadsylaiący roczną lub półroczn.ą prenumeratę wprost jo admini !:dr ~c ;: l.1. 0RT l'YAOKA8

Redaktorlrn MARJA BUJNQ.ARCTOWA.
Księgarnia M. ARCTA w Warszawie,· Nowy-Świat 53.
1asma
w

dd lin•a

•go niaia.
li· aiaryozno-1..oazka.
ODCHQD,_A ·~ ; UD:t.1: a) 12.151 bJ 7 ::O. 8.0a; 10.10, d) 12 ,aO, e) I.óO
I') s.&6, ł.110, g) ;i 45 11) 6.4a, 1!aa, B.4s.
J1H:Jcho zą t.o ł.odzh 4.371 7.'!.2, 8.3f> . :J.35 . l) 10.40, 100.
~~1:1. ti.ao, a.oa, s.si;, kJ u.oo,
s.10,

I olej

ołej

arszaws o-Kaliska.

ODCHODL.Ą do KALl::,L.A: o dodz 7.f>5 12.2ł 4 iH/ &.•a, 3.1~
'
DO WA.L\b'l.A WY o godziuie: 11.01 , l:.!.3ł, ó.:iu' 2.81,'
Pltl. YU.l:l.OD:..IĄ z. KALJ8:..IA o goazioie: l.~I, 10.51 12.22, ó.20

1.1.00; 1 WA.Ub'l.A WY o gruz. 1'!..14. ł 20.

ti.ua.

Odchodią do ŁsowfCza iO. Przyc110 1lzą z Łowicza 1.45,

olej obwodowa.
Odchodzi ze stacji ł.ó t1 Z Kałis1ea do ::ilotwin o godzinie a.os, se
Słot~ln do SL Łodt-KaJisl;a przychodzi ti.117, O tićho<Jl!l ze st :Lódz-Kałlak:a do Kolusze.u: 1.11, JH·zycll. z 1fo1uszek oo st. Lo<lt-Kalls1m o g. 7.48.
U\V ~Gł. Godziny wydruirnwane tłustym llrulrlem oznacza)ą czas
od godz. b wiecz.or~ni do u rano.
ł'ocfągi owaozoue llterą a) zatnyrnuJą Bię w Andrzejowie, b),
'
d), g), nle zu.inymuJą się się na. iadoe1 sluc1I, powstałe pociągi zatrzymuJlł !lfę 1111. Zn Jpe1 „1au1i, po1.0st..iie pociągi 1111.tr;iymuią się na
wszystk1c11 olac;acu, l>J, 11. gJ, Il) aą lltltpo;;reanieJ .11:omuuiii;acji.
Poo1~gl l!ez lller ultl ouowlttzuJe potączenie li pociągami kolel
wiedeualt 01 l naowlśrańst<i!lJ ,
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N
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w administracji u 'urje•
ra 11 ul • .Zachodnia 37.

Chorob9 sl{ótne, wener9czne i niemoc płciow q

Dr.

m.imm.

··ejska &.

ur. Lew ow„c:z

& otlstctnłyno

wska 12

0 1„0 ... t2atr11 ~elh1a.
oo 11-1 1 oo 6~. dla pań od 6-r
2701__.:
niedziele od I) do li.
Ja Pań osolJna poazekalalM..

Dr L. lCluczl{in
Konstantynowska li.
(senior)
Syphllis, skórne, weneryczne
mieszka obecnie na ul. Prze• · c110ro by dróg moczowych.
jazd , tront, 1 piętr. 'l'el. 17-14 Przy imu)e od ti-1 rano i od 6-8
(fadziny przyjęci od 9
no i otl 6--łl wiecz

1 pół

darn~Jdego i dziecin
filcowego damslde~o
męsk i et)·o 1 ora1. butów dłu~ich skgrzanych z najlapszej
sJcóry i f i! cu '.i ,p :u, Jral•J3Zj' pet~H·sbur!kicb płyt.lriah
rl767·50
g-IQb ldL:h po cenaL:h fabrycznych.

'· y bór mi;skiogo,

·-- ------

---- --

do U ra· wlecz. LJla pań od ł-!'> po południ11

1
Eu~~n~~~~:~~:;~~~} I~~ Dr n1eij. W. Kffl'lltr ~r.u·NJ~~-T~~p~
.

PrzyjmuJe ou IJ.11 rano i od 3-6 pp
! d
d
d 1,
~' · ,, ·
w Hleuzlelę o :.-ei przo po Il .
P.łU11{1\.0WoKA 121; wiei. \~·t!„o

l,

ł

Sp. Jchoroby

skórne,

wene·
włosów,
I kosmetyka

' ryczne moczopłciowe
lekarskn. Leczenie sypilUisu
ul. Piotrkowska M 71.
Choroby seroa i płuo Bl;\nem Hbrlicll-Hata „606"

l:>alvari „lHł"

przyjmuje od 10-11 po pot od 4_6 (wśródźylnie). Lęczeoie eleKtrycznoś„
clą 1eleKtro1ii.11> 1usuwanie szpecą·
'l'ełetonu nr. 21 _1 9 .
cyoh włosów) I oświetlenie kana·
ł u ( urstrosłl:opiu ). \Jou11wy przy Jęć Pd
9 11, do lll'l, i od 5-ej do 8-ej wieoi'.t
~ znitkin
w niedziele 011 1U-e1 do ~eJ po pa.
Dla W Pań: oaobna pocaekalnia.
pr:ceprowaueił

h l< ~ & obuwia

„ oprowski

ao

się,

miesgł!a

nawrot Nr. I.
9-12 r. l ó- 8

·urencJa

ucgo ob uwi a, a

la ab i net d u2 t1styczhJ'

Piotri;o"IVska 3f> (w lok. zajm. dawnte.l
b. ordynator szpitala S-go Du
przez W. Sznycera)
cha w Warsźawie przeniósł Leczenie i usuwanie zębów, abao•
powrócił
lutnie bez bólu, elektryczności!}
się z Warszawy do Łodzi
Leczenie rzerzączki bez szpry
PwmlJy i sztuczne z~by najnowszych
przyjkobiee
choroby
cowan.
systemów. Prostowanie. krzywych zę•
Przy ciyp!Jlli~ia .;Lut>owanie prep .• 606 muje od 4 do 6 po potudnlu bów. MaaażwibracyJDY• rlf>!>3-0
1 .1114." Leuzenie eleirtryozoośolą i m
Przejazd ~
tiażem wibracyjnym.

ehoroby sk61nt i weneyczne

do.buw a
ows. ego.
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obejrzeć można

Dr. •

tFiJi.
· '"-V

o

rb. 5·. 5

_.,;,.:,;:_________________________________

-

p·

t.unińskiego

~ Ol{oło 500 llustracja-. ~
Cena
"Kurjera"

N

warszawskie)

w opracowaniu Ernesta

o

Kalendarz szkolny.

Zimowy

(leglony i

~E

otrzyma1ą darmo

domem od Nowego Roku za mieszkanie lub teź
stosownie do umowy. Laslrnwe oferty proszę składać pod lit.
4407-0-1
T. Ł. w Administracii niniejszego pisma.

albumu
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Kop. 7 5

Katdy numer „rVłoje1tc P,ise~ka" zawiera 16 stron

zarządu

wspaniałego

eg-

NAPOLEON

Z przes. pocz.
Rb. 3.Rb. 1.50

ku~

kilkudziesięciu

w posiadaniu

r~~--------------------~a

Cena prenumeraty wynost tylko:

Po z

o godz. 11-eJ wieczór.

wysyłamy

.Numery ~
okazowe

w ·warszawie:
Rocznie Rb. 2.
Półrocz. Rb. 1.
Kwart. kop. 50.

Początek

Pa11h1

od

ł-ó

obecni

pp.

pp.

a.

Specjalista chorób skórnych, !«!~~:h~~6 ~0000
wenerycznych (stos. 606) i kosmetyld lekarskiej (włosy, twarz aucjonowane B i u ro
P dagog1ozne i ośred•
eto.)
nictwa .Pracy.
przy) mu Je od 8 i pót do 11 i pół rano
4• 1, do Q wleo21.

Dr. L. ł'ry~)U lski
powróua.
POLUDNlOWA ~ .
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C!JorolJy si.orne, wlosów, (kosm11tyka Ordynator amb. Czerwc>nego
r;ay.t:a.
le1ui.r1H.ca) 1ve11arycz11~. moczoptclo1111
l memucy ptt:1owe1. tLeczen1e syp• Chorouy $I ćry , 1eu cr rewa. plulowe
„il.ril„••• 1pu.y syriii „,e prep urt\L v•Jo). ,i:usmu·
.aa11•a~·E1a1tem
h1~abiU
'J:el. 13-59
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1u~11"1111 itl ~zp~oq1:r>.:11
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:i·.'> w u ł tl · l f.!e le Oil H-o. i.}1a .1-'arl -t -ó
1yl>u 1e1rnr.i 1ul.

W. Ko ś ci sze wski ej.
War;;zawa Jerozolimska 6g tel.10-702
Uez Kosztów pracodawcom rekomenou1e: atlm1nlstratorów, rządców, eko·
nouiów, buc ialterów rolnych, kasje·
rów, lr.liniczych, gorzelan y ch, mle •.
czariy, łowczycti, pisarzy praktyk~n 4
lew o~rodo i Kow,' tort'larzy , szolerow·
medłt s11\kvw, stelmachow, kowali stan~
gretuw, :.amt:f<.lfnerów, lokajów, gG·
1o pullynie w1e js1t1e, pauny i>łuiące ze
s µrawl.lzouemt świadectwami i retenrnc)iuni prywatnemi. Poleca: Nauczyc1e11, 11auczycielK1, wycllowawm:y111e, bony, pol1d . rrancusk t, augielk.i,
1tlemk l, 11prowndz04 wvrost i Eagrauicy.

NOWY KURJER
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s st,fczma 1914 r.

Gabinet
Leczniczo-kosmetyczny.
ROZALII SZERESZEWSKIEJ

Kto potrzebuje:

fi@

inżynierów,

l!h1l
fnYl
llfil

m
m

,rui
1

skóry, s1adow po ospie, po•
.rysk ... i pocema się twarzy,
czerwonosci nosa 1 rąK,

ll:ffil

techników,
leśniczych,
pomocników,
poko1ówek,
kucharzy,
kucharek,

<Dyplom Akactemji Kosmetyczne.}
w Berlinie).
Konstantynowska 18, m. 7.
Najnowsze bposoby oSlągnięcia dro
gą ' naturalną pię.1rno~ci twarz_Y,
iszyi, rąk 1 włos~w. Up1ększen1e
i odmłodzenie za pomocą prqrząaow )JrzyroaolecznicqclJ. Aparaty wilJracyine, pneumatyczne
1 elektryczne
Masaże twarzy
i biustu. Parowama twarzy. :liastrzyldwania.. Wyoe1ikatnienle cery. .Nadawanie s~órz.e ~warzy, szyi!
ramion i rąk b1ałosc1, głaakośc1
aksa1mtne) i elastyczności. l ie•
..:awodne środt<i na wszelkie
wa:l j urody; l{aaylśalne usuwanie
yryszczy, wągrów, piegów, żółtycJJ
i brunatnycu plam, zmarszczek,
rała. rozszerzenia p o r ó w

~

służby.

=1

'[Jfil
lł\Di

~

ii11'J

r ra .:y.

miri

posajy,
słu i by.
mieszk;t.nia,
zbytu tOW AfÓW,

l!Bi1

lfilli

lłffil
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lillll.I

filYI
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Kto chce:
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.111
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nai ąl mieszkanre,

t.!i,r.M,

kupi~ lub sprzedać

lii);i'

lłffil1

tfil1

zi emię, handle,

m
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gospodarstwa,
pożyczyć piew~dzy

E11

I

m
ft!J
~J

f. p.

lub podać cośkolwiek
ao wiadomości ogółu

YiJ

najlepiej i najiailiej

iffiJ

uzys.\:t to przez

fli

fw:!lJI

L '
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OGŁOSZEN 1A

~

w,,r~~w,:m Kurjtrze

Drt

fiWJ

~~

lóaztim"~

szpecących włosow
1 t d. U<1ttuszczenie pod urullk:a 1

biu<>tu. Waz.elk:ie zabiegi prowaozone są sumienuie i na iasa<lach
hy 6 iemczno-n1wh:o wych. Dyskrel:'rzyięoia:

Nowootwor;;cony

MAGAZ I~; KRA · ·~·1 .GK•
przy1mn1e wszelkie obstalunki tak
z własnych , Jak i powierzonych

~

Xrzyżanowski

ul. Pr:i!e ;..,.. ;?;1! 04, (dom lud c wn

Greme Simon
• IF. f:'l:i i SIMONA).

Krem Simona produkt o przepysznym zapachu nie psu•e !'iP nie:'1y
ilłuży
do zmiękczenia skóry
Używa się go zamiast gold-Jiremu.
Puller Simona (La Foudre Simon)
oraz Mydło z Kremem Simona (Le
Savon a la Creme Simon) o tym samym
Marka za- co i Krem Simon zapachu uzupełniają
twierrlzona. iego oddziaływanie
·

·-1

Ma~az~~ m~~li

~

Ekonomia
•

dcrześcijańska.

Łódź.· Piotrkowska 173.
Jedyne źródło najkorzyl"lnielszego nabywania mebli
wych i uży wanycb. Duży '' .' bór kredensów. stołów, krze;,e ,
szat, biurek, l:lillliotek, otoman,
luster, łózek, bieliźniarek. garniturów salonowych, mebli gię
tych i t d kupować najłepic'
tylko

„r

.w Ekonomji
u!. Piotrkowska M 173.
1350- i2

59, Tabourg !!aint-Martin,
Paris.

Detalicznie do natJycia u rryzjerów, w sklepach perfumerii i aptekach.
rl 799 - f>

~

li·

D~

-~

~

nięcia

broszur o znaczeniu soli odżywczych.
rl438-9
bezpłatnie.
11':

naśladownictwa sprzeda~
składach aptecznych na:

ra 4„ah.manna•

tylko w

Broszury i cenniki

Cena za słoik f>O kop., mocniejszy
73 kop.

~aw1ot

Jlud. W. Zeiberlich w Ę9dze,

Żądajcie

Z

Pani 1eszcze nlen~ywała kremu
tak bardzo rozpowszechnionego
na całe i kuli ziemskie) z niezawodnym rezultatem. Wydatek nieznaczny, a korzyść wielka. Wszelkie piegi opalenizna, plamy, pryszcze. wągry 1 liszaje natychmiast
bezpowrotnie znikają. Dla unik-

odżywczeml.

KAKAO, CZEKOLADA EKSTRAKT
BISZKOPTY. MLEKO' ROSLINNE'
~
WYCIĄG JAPOŃSKI
'

główna

jlkuszerka masJiystka

aoprawDy?

LAHMAN :A

poleca
agentura
na całą Rosję
IJ•

Jl! 54,

nowska

*

y.: ·

i Xonstanty-

Jń

75.

PUDEŁKACH.

TYLKO WOWCZAS OTRlYMAOIE
NAJLEPSZĄ

w $Wll011

OWSIANKfi.

W11strzega6 etę podrabld

szkodllwech dla zdrowia !li

D-ra Schinaler - llni

APTEKARZA J.HUMBLET
URZĄD LEKAA . PETE RSS. ZA N~ 6616,

ZATW. PRZEZ

ZALECANY PRZEZ P. P. lfKARZV Z NIEZAWODN\IM SMUT•
HIEM, JAKO ŚRODEK ZNAKOMITY W PRZYPADKACH CHO•
RÓB DRÓG ODDECHOWYCH, JAK: KATAR KRTANI, KATAR
OSKRZELI, KATARY PŁUC, l<ASZEL. POSUOZA ŁAKNIENIE,
WZMACNIA ORGAN\/ TRAWIENIA, A TEM SAMEM PRZVCZY..
•NIA SIĘ DO OGÓLNEGO POLE.PSZENIA STANU CHOREGO
~POSÓB UŻYCIA PRZY KAŻOVM FLAKONIE
ZĄOAĆ WE WSZVSTKIC:H APTEKACH I SKŁADACH APTrcz.

Wydawca Anton; ""••c.ZeK.

W drul>arn.i

. .o"

Czy

%clrowe .fo bogaefwo !
Djetetyczne preparaty z solami

Buchalter rutynowa•
•
• ny b. urzędnik bankowy wychowaniec wyższej szkoły
haMl'owei, posia<laiący znajomość ję
zyJrów miejscowyclJ poszukuje po.sady
od 1-go stycznia 1914 r. ŁasJrawe
zgłoszenia uprasza się nad~yłać do i
Administrac1i „N. Kur jera Łodzkiego"
pod .Buchalter-korespondent". 4ó04-0
~
L'.lakiet kasztank1Jwy na biells
• kach, mutkę i kołnierz tanio,
sprzedam. :::ipacerowa 27-6.
4630-31
sprz-edailla'zakład fryzjersk:!z
powodu zmiany interesu. Piotrkows1ea 223
4639-3
o sprtedania anlasser !lo pięciokonnego motoru zupełnie no.
wy Wiadomość: uL Konstantynow- ·
ka .M 18 na parterze w orlcynie
statnia sień.
3704-0
40 dni
- o sprzedania 2 zakłady fryzjerDBEZ!t>.t.ATNIE O
skie w dobrym punkcie, e~zystu
jące 20 lat. Wia<lomość: Południowa
Jeżeli się nje nauczycie w ciągu
466-3
-!O uni swobodnie mówić, czytać .'I! 2f>, zakład fry7:jersk:i.
1 pisać po niemiecku, trancusku,
wa magle do sprzedania. Wiadoangielsku i łacinie przy pomocy
mość: ul. Wschodnia 19. 4'uf>7-2
naszych samouczków, ułożonych
o sprzedania. natycnmiast dobrze
podług najnowsze) metody (wszyprosperująca tabryka, w branży
stkie inne reklama)
spożywczej,
.kapitał potrzebny do
zwracam t „i ..... ądze tysiąca rubli. Wiadomość: Ce~ielnia·
L.1:ma samouczka w )e11nym języku na 53 m. lb od 2-4 p. p. i 8-9 w.
t przesy.lk.ą za zaliczeuiem poczto• orespondencję po1s1c:ą. rosy 1ską,
wem rb. 1 Kop. 10 . 2-ch rb. 1 kop.
niemiecką, traucu~ką i angielską
!JO, 3-ch rb. 2 kop. 80, 4-ch rb. 3 załatwia punktualnie i po cenach
trnp 6ó. Zamówienia przy)mu)e Jeumiarkowanych rutynowany kore1yny na całą lł.os1ę sKtad St. Pe- spondent. Bliższe szczegóły, Pańska
tersburg, Peterll storo na, Bolszo j 4u m. 10.
4655-3
p., 56>--565 J K .PJJ:'fEll.:l.
\
oszukuję pożyczki od 8 <IO 9
tysięcy rubli na nowy dom przy
ul. \\-arszawskiej w Pabjanicacb, na
XanDyhł
ekonut' cznych, 1-szy
numer hypoteki po Towarzyrutynowany nauc.;:;yciel przy- stwie. Dom oszacowany na :26,000
spasabia we wszystki c h przed- rubli. dochodu da111 .2,000 rubli rocznie.
mioi,ów kursu gimnuz j <:1 lnego Ktohy chciał pożyczyć na umiarprocent, niech nadeśle wiaoraz wszyst.kich średnich za-: kowany
d c mość do „N. Kuriera Łódzkiego"
kładów 11aulrnwych, a także Zachodnia a7. dla „Gospodarza"
na patent doirzałości. Specjal- ~otrzebni zaraz, na wles ao go'!
ność: łacina, rosyjski (wypra- . - spo<1arstwa niewielkiego paro1 dziewczyna s&romni, uczciw
cowania) i matematyka. Za- bek
pracowici. :ligłaszać się ul Koa.
stać rr:ożna od 10-12 i
od <' n·•tyoowska M 18, ostatnia sieńna
8-10 wieczorem. Adres, Po- dole.
0-0
ułtJniowa 18, m. 23.
uziesam lekcji gry na mandoli•
nie. Konstantynowska M 24 m. 9
11rawa oficyna, 11 piętro od 2-~ po
poJuc:lniu i od 7-8 wieczorem.
rządzenie sklepowe bardzo tanio
U do i>przedania. Ciemaa. 34.
z dyplomem Cesarskiej Aka•
demji medycznej w Petersbur- 'li.faginą! ouldog mieszany marengowaty ogon i uszy obcięte, wabi
gu praktykująca 20 łąt, przy}lnuje: •
masaż. porody w nocy, zamówienia się „Amin". .Znalazca zechce odpro4634-3
11a słabość, podskórne zastrzykiwa wadzić Nowaka 11, sk1ep
nie, udziela porad, dyskrecja zapew- ':i,iigtiiąłpie'STołte1 maści białe
piersi, buldog. Znalazcę proszę
niona Andrzeja J\!39 m. 13 dol2-5. •
o odprowadzenie ::Szosa-Pabjanicka.
Odpowiedzi na listy.
J\! 46.
4629-3
~ agfoąt pies,
„:::.zpic"' wabi się
•
Hektor. Łaskawy znalazca zechce ooprowadzić za wynagrodzeniem
ul. Ogrodowa Ni 28 Holcgreber. Nieprawy właściciel pociągnięty zostanie do odpowiedzialności sądowej.
46f>9-l
-a-g-in-ął--wyr-o""k_n_a_F~......
w'""u-J--cikawy:
dany przez sędziego X rewiru
na rub. 71 kop. 45. Łaskawy znalazca raczy odnieść za wynagrodzeniem.
H. Werdln. Ogrodowa 2o.
4662-3
~ aginął weksełnal9i"ib1. wy~
•
wiony przez Bronisława 1 Weronikę Czerwińskich na zlecenie Wła
dysława. Brzozowskiego, pŁ 19/10.
1914. Ostrzega się przed nabyciem
takowego, gdyż jest nieważny. Ucz•
ciwy znalazca zechce oddać. Zawadzka 11. Brzozowski.
ł647-3

nauk

materJałów.

firma

J • SIMON

ll--1 J pul
lll'? l -·-„
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CAŁKOWITY KURS WYKŁADOW
p. t .• STO.f. POSTNY [ OSZGZ~DNY"
około 1000 pl"zepieów na 11:1~1zema. _napoje, pieczywo, Jrompo~y, le~umrny,
irnnfitury pierogi i t. p., przeszło 300
stronic wyraźnego druku. Cena z przesyłką za zaliczeniem 2 r. 60 k. WSKAZiOWKI jak należy prawidłowo prowadzić gospodarstwo domowo i przygotowywać
ekonomicznie. sma?zne
i pożywne obiady, ~ ob)'.lśmen~~m1 Jak
należy, krajać mięso i zdob1c stoł;y
i dania około 100 str. z rysunkami.
Cena z przesyłką za zaliczeniem 1 r.
20 k. Obydwie książki razem 3 r. 3f> k.
(można warkami).
Z. zamówieniam
należy się zwracać tylko do J. K.
PET.8RSA, B-PeLel'sburg Pet. Stori
Bolszo1 pr. Ni f>6. 2730-

D

CJ a zapewniona. Ceny przy-

stępne.
i 4-ł:I.

J

m
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1-B (u/narnB KUrSf zaoczna. Cgło:azenia arobnei

pań!

„Marjenbadzkie pigułki"
· przeciw

OTŁUSZCZENIU
znakomity środeJr przeczyszczający,
oryginalne opakowanie w pudeleczkach czerwonego koloru z opisem sposobu
użycia. Sprzedaż we wszystkich
aptekach i składach aptecznych.
r463 - 20

RYBY
morskie z Norweg)i sprzedaje
się stale ul. Wólczańska 91
M. Kozubski4644-2
~#2~

~~t~. ~w

-

~"7ginąłp"c;~tfel zawierający: kartę

• od paszportu, wydaną z fabryki
t>. Rosen blatta na imię Bolesława
K11iatkowskiego, trzy kw ty lomba~
dowe na to samo nazwisko, vydane
z lombardu Wołkowicza.
4641-3
aginął paszport. wydany z gminy
Z Rogóźnia, pow. łęczyckiego, gub.
kaliskiej, oraz różne Kwity, na imię
Władyr:.ława Subickiego. 4631-2-1
"» aginął-paszport, wydany z gm.
• Lubochni, pow. rawskiego, gub.
piotr.1rnwskiej, bilat wojskowy, wydany na imię H.ocha Przybyłka. 4'625-3
aginęła karta od paszportu, wy- .
oana z tabryki Berlina na imię
Romana Gintera.
4653-1
~ aginę!a imążeczka legitymacyjna,
•
wydana z magistratu m. Łodzi,
na imię Mar)anny Demczyńskle.J.
4M4-3-l
"li;- aglnęla karta oa paszportu, wyA. dana z fabryki Stilta, na imię
Stanislawa Stetaniaka.
4f>f>8-l-l

Z

Bankowiec

z 10-letnią praJdyką be1.nkową, obe1i•
~ue!Jt}„ ,~~zm~~ nany z wszetkiemi czynnościami ban•
kowemi, Jak równieii k:Jrespondencją
w. ięz~kacu rosyjskim. polskim 1 a_ia.
.
. .I
ffileCł(lill:, Oraz buchalterią pOdWÓJną
podwo1ne.1, k:orespondenc11 1 prawa. poszuku.ie posady. Zgłoszenia sub
handlowego, oraz wszelkiej biurowo· „Cambio" przyjmuje exped. gazety
~c1 wyucza w krótkim czasie meto' oą pral!tyczną i przyspasabia na saVUZr;il.JY;
r. •.:..Jzielnego buchaltera-Jroresponden- ~~~00000000
tu lwgoletnl sze1 biura Akc. Tow
(''i itY pod .Buchalter-praktyk" w ł·~l7»717U7:iiłin.~~~~~
:i ', 111istracji niniejszego pisma.
~~~~~Uł!::~~

Buchalterii

-----itedaktor odpowiedzialny; Adam Górecki.

.

