78~

Nr.

Poniedziałek,

Wyc~odzi

codziennie po

południu,
„„

\\< soboty z dodatkami Dustrowanemi 'Cfla prenumeratorów.
~renumerata YI Łodzi

wynosi:

Rocznie 6 rb., półrocznie B rb.. kwartalnie 1 rb
50 kop., miesięcznie SO kop.
Za odnoszenie do domu JO kop. młestęcznle.
Za2ranlą mJeslęczrJie rb. L
właanr.

wa...zawa,

Marszałkowska Sla

m 16.

OperaKonstanł~nowska
i operetka łódzka ··1•1~·
16.

DENTYSTA

kiem miejskim.,

· S. BETTE
165.

Piotrkowska

Prz7jmuje

185.

osobiście.

Stoiiowan.ie najnowszej techniki dentystyęznej;
zęby bez podniebienia, koronki złote sztukowanie
uszkodzonych zębów własnych (w kolorze natl;iralnym). W celach djagnostycznych stosowanie.. prześwietlań I zdjęć Roentgenowskieh.

1172-15-1

Dr • B • ReJ•t J

Średnia 5,
telefon 33·79.
Specjalista chorób: skórne, włosów, weneryczne,
moczopłciowe

i kosmetyka lekarska.

iecz,nle syphlllsu salvarsanem ErUch-Hata .806• 1914 (włr6dtyl
nie). Leczenie elektrycznośclii. elektroliz" (usuwanie szpe~cycll
wlosów) oświetlenie kanału (uretroskopia). Przyjmuje od9 I pól
do 12 l pól l od 6--8. W niedziele l hrlęta od l0-2 po pot.
Dla pań oddzielna poczekałnla.
0021

.

~

Med·-DENTYSTA

~

- ·' M. RIESNIK-EPSTEIN I

I

powróciła z zagranicy i mieszka obec.
nie na ulicy DZłELREJ Ni 14

-·: Budowa szpitala
·

·

. (dom Uryaona).

1138-50

1

zakaźnych.

dla chorych

(Na temat gospodarki miejskiej).

-:Ofiara ze

strouy

konsorcjum

dzierżawiącego gazownię miejską da
możność

miastu

naszemu

posiąść

zakaźnych, czy.
niący zadość największym wymaganiom. Będzie to szpital, na jaki

szpital dla chorych

Łódź długo czekała, którego potrzeba rosła z dniem każdym w miarę
zwiększania się liczby ludności w
mieście naszem, rszpitaJ, którym bę
~ziemy mogli się pochwalić przed
obcymi, a takich rzeczy w lodzi
mamy niewiele.
W najbliższym czasie komitet
budowy szpitala dla zakaźnych będzie
tniał do rozporządzenia pół miljona
rubli, reszta ma wpłynąć w ciągu
dalszych 6 lat dzierżawienia gazowni przez nowe konsorcjum, które powi~ksza ~urnę ofiarowaną dotąd
budowę szpitala.

Wszystko

to

na

jednak dopiero
dziś zaś musimy się je-

będzie,
szcze posiłkować ubożuchnym bara~

opróc:z niedziel i

święta

świąt

uroczystych.

..„

fgzemplarz pojedyńczy 3 kop.

.Administracja otwarta od godz. 11 rano do 1 po

Tel. 19S.65.

}}

południu.

F"ilje: Zgierz, Aleksander Lacb, kiosk kolportacyjny. ..

Faust'~

który, jakkolwiek
obsługuje całe ·miasto i daje przytułek chorym, dotkniętym · każdą z
chorób zakaźnych; słusznie wstydzi
się nazbyt dlań ,,.zaszczytnej nazwy
I dl
i;
h
h" 1•
„szpi ta a
a cuoryc
zakaźnyc
podawnemu ~qsj. skromne miano
„szpitala szkarlatynowego".
Dużo bodaj ·chorych przewinie
się jeszcze przez ów tymczasowy
1 d
1
szpit a , g yż P any nowego muszą
przejść wszystkie stadja zatwierdzeń.
Przewidywaniem tej Lwłoki zupełnie
zresztą nieuzasadnionej,
a już bez·
względnie niepo.lądanej, można też

·

występ gościnny

Andrzeja Rajka

Rok I.

,

Redaktor lub jego zastępca przyjmuje · interesantów w sprawach redakcyjnych
od 9 do 1 w redakcji - Widzewska 106a. i od 7 do 8 w administracji ulica
Przejazd 1.
· Redakcja ulica Widzewska nr. 106a (Telefonu Nr. 20-22). Administracja Przejazd nr. 1 (Telefon 20-30). Nr. skrzynki pocztowej 570.
Rękopisów drobnych re !akcja nie zwraca.
W niedziele I

llantv

24 Listopada 1913 r.

p.

Na stacjach kolejowych 5' kop.
Ogłoszenia:

Nadesłane n1t I stronicy 50 kop. za
wiersz lub jego _miejsce, wśród tekstu
, 60 kop., reklamy po tekście 15 kcp., nekrologja
15 kop„ Ogłoszenia zwyczajne 10 kop. Zamiejscowe
po 12 kop. za wiersz nonparelowy. Ogłoszenia małe
l I pół kop. za wyraz. Katde .ogloszenle najmniej
10 wyrazów.

======

Zduńska

we
środę

Remini~rno[je zakor~onowe.
• IV.

Wola,

Księgarnia Welenowskle20.

„Knna teiniuan~a"
zaśmiecanie repertuaru tandetą operetkową
krępowanie skrzydeł a'rtystycznych dy-

i

rekcji.

Teatr Poznański daje ted,Y. 2 (czasem
8) premjery w tygodniu-t. j. operetkę dla

tłumów, operę ku rozrz11wnieniu mieszczań
stwa, dramat zaś dla nielicznyclr wybra·
mawia do tlumów ze swej świątyni -- te· nycb i zadowolenia 1rwych ambicji.
atru.
Teatr, praeujący }".li ~akiem · temn;e
Dlatego też poziom, na jakim stoi jak poznański, niszczy siły liliforskie, zabija
teatr, jest probieżem kulturalnego rozwoju w nich umiłowanie zawodn i zdo-Jnośei:,
społecr.ieństwa.
zatraca styl i staje się jeno przybytkiem
Dla uzupełnienia charakterystyki ży. odpoczynku filiiilrówl cia polskiego w zaborze pruskim, zajmę
Zgubą każdego teatru prowin~jonal
sio przeto poniżej rozpatrzeniem sprawy nego jest ogromna ilo-ść premjer niedbale
teabu, jako rozsadnika poezji i ideałów i uaprędce opracowanych, która szlachetne
narodowych.
powołanie aktora upodabnia profesji linoNale~y pamiętać, Ae rząd pruski nie- skoków i bawitłumków cyrko.vycb.
omieszkał zdusić swą żelazną rękawicą
Bo, albo bogate spoleczeństwo wielchyba tylko wytłómaczyć fakt wy- wszelkich w tej dziedzinie poczynań i nakopolskie powinno zapewnić byt dwom
dzierżawienia przez miasto nasze łożył kaganiec polskiej mowie publicznej. teatrom - dramatowi, jako indywidualnie
zrujnowanego baraku na terytorjum Z tegoż powodu w miejscowościach, gdzie narodowej sztuce, wreszcie operetce i opeszpitala Czerwonego Krzyża za ce- ludność pol~ka tworzy mniejszość, niewol- f_?;e ku zadowoleniu melomsnji nę 6000 rubli rocznie oraz wzięcia. no urządzać przedstawień polskich i jedy·
- albo zbudować odpowiedni gmach
ńa siebie przez miasto kosztów od- nym teatrem w całej dzielnicy jest teatr wyłącznie dla d1 amatu polskiego!
pozn-ański •.
Kosztowna utrzymanka dramatu-openowienia i doprowadzenia do stanu
Ba, nawet żadnej wędrownej trupy retka, i jego wymagalna małżonka opera,
możliwego baraku. Koszty te wed- niema w Poznańskiem (bodajby teatrzyku nie są wstanie pod jednym lokować się
ług opinji biegłych sięgną· 20 tysię- ~ Gnieźnie cży ~nowrocławiu).. Z~awaćby dachem.
cy rubli.
. etę ,i~dy. mogło, ze _wobec ł~kmen1a poiMiasta mogące sobie pozwolić na dwa
.
•
•
ekosc1, Jaką okazuią poznanczycy, wobec teatry, łączą kształcące i kulturalne zada·
W_yda]~ i:am się~ . że. )est to . świetnego stanu ekonomicznego mieszczań ).\ia teatru dramatycznego z melodyjną werzucame p1emędzy m1e1sk1ch w ot- stwa, teatr polski w Poznaniu, zgromadza· sołością operetki.
chłań zupełnie niepotrzebnie, bo za jącym licznych przyjezdnych z prowincji,
Publiczność zaś (jak poznańska, lwowtę sumę możnaby coś zbudować na. jest ia~ezpieczony materjaln~e. ~ymczase?1 ska, czy łódzka), zapełniająca teatr na
własnym gruncie gdy barak ów za- rzecz ~1ę m~ wprost p~zecnvm~. Pr.aw1e dtiełach podkasanej muzy, a nie mogąca
.
' .
.•
obywa1ący się bez supsydJutn*), me posiada· zapewnić trwałej egzystencji teatrowi drawsze stanowić. będzte wł~snosc „.Czer- jący odpowiedniego ijOmieszczenia, lawiruje matycznemu, wystawia haniebnie- niskie
wonego Kn.yza". Sądzimy tez, że teatr poznański pomiędży niewybredn.imi świadectwo swej umysłowości.
dużo korzystniej byłoby płacić Czer- ~ymag~niami .~ilisterji a wysoki} ambicji}
Najbardziej zaś wielkopolanie parnię·
wonemu Krzyżowi 6 tysięcy rubli ideowe~ dyrekc~1. . .
.
„
tać winni, że nietylko rentowny bojkot
za wydzierżawienie innego baraku
Nte. mówi~ JUZ o ob~eneJ. ~yrekc11 kupców niemieckich, leży w sferze kultury
.
'
zaszczytme znanych ze swe1 m1łosci dla narodowej!
który byłbY: zdatny. do uzytku. .
sztuki pp. Bolesławostwa Szczurkiewiczów,
OperaCJa. powyzsza bardzo Jest którzy swym aspiracjom artystycznym
Teatr pp. Szczurkiewiczów, w ciągłej
podobna pod względem zyskowności składają w ofierze wszelki zysk mater·
trosce~
by nie zadrllsnąć uczuć pruderji i
dla miasta do pamiętnego pozosta- jalny„.
.
. .
.
wienia w ciągu dwóch lat w oddzia. Nawet taki mater~ahsta, _Jak poprze· święto''J·· ~ .. -: ztwa jakimś śmielszym utworem
. .
,
.
. drn dyrektor p. AndrzeJ Lalewicz, z powo· dramatycznym-trzyma wysoko pcnad wa·
I.e łodzk1i:n b~n~u panst~a. P?ł mtl· du niemożliwości
prowadzenia teatru w iilt• śnie 1 małostki zatrutego mrowiska, zwyJona rubh piemędzy miejskich bez niejącycb warunkach, musiał ustąpić ze ~ięski sztandar z napi-sem tryumfalnym: ·
należytego oprocentowania.
stanowiska, mimo to, ie stale schlebiał .ARS LONGA!•
A zadanie lo n!elada tam, gdzie PrzyBogate miasta, nie mające dłu· upodobaniom przecięt~ego widza.
.
gów stać na taki pański giest nie
Obec!la dyrek~1a„ z_nana z ~ego, ze byszewskiego "Topiel", przyjmuje krytyka
'
.. .
' , wprowadziła teatr w1lensk1 ·na niebywałą miejscowa pogł_askaniem, za niewątpliwy
sta6 .go tylko na u~zymeme zadosć dct1 ~ bczas wyżynę, że z11interesowała kil· talent (sic!) i... ~ymówką, za ciągłe zajmocodziennym a komecznym potrze- kom .i widowiskami klasycznemi całą Polsk~ wanie się problemem walki płoi. (dosł.:
bom ludności, nie stać na budowę
Poznaniu na ogólne żądanie musi idź ·tu wytłomacz Przybyszewskiemu i
t. d .• !!I)
.
swoim kosztem ogólnego szpitala uwzględniaę operetkę.
'l,am, gdzie jeden z najglębszycb dra•
miejskiego nie stać na budowę ką,Zaprawd~, dla ~ogate_go odłamu .spo·
. .
. '
.
.
łeczenstwa, ktore posiada Jedyny ubogi te- matów twórczości europejskiej-. Wiśniowy
ptelt.publtcznych, ~1~' ~tać na stwo- atrzyk na dużą stosunkowo ilość ludności, Sad" Czechowa, który w mistrzowskiem wyrzeme muzeum m1ejsk1ego.
które w~lkim głosem woła o krzywdzie konaniu teatru Stanisławskiego tchnie za„
Dziwne zaiste miasto, i dziwne wywłaazczenia i tępienia języka hańbą jest ś viatowym oddechem rozełkanej melancholji
-uznano za „niepozbawiony zalet" j obleporządki, w niem panujące.
*) Istnieje ono, lecz jest nader niewy• piono pstrokacizną nieuzasadnionych etykie'
St. Opocki. aokio, p. L
pl ymitywnej krytyki. (!)

Słowo twórcze danego narodu-prze·

.NOWA GAZETA tOózl(Ą•~4 Listopada 1913 rokli.

2
• W dniu zmartwycbwsiania", i inne tej
miary utwory, nie unikaflł surowego losu
oszkalowania przez nierozwiniętego \\ idza,
lub bezapelacyjnego kryty ka.
I dużo jeszcze wody polskiej do Bał
tyku wpłynie, uniro si~ zmienią stosunki
w kraju, gdzie teatr uważany jest jako
miejsce odpoczynku dla zmęczonego prac!}
całodzienną mieszczaństwa.

Niestety, tymczasem społeczeństwo
nie chce się zgodzić w pogll\dach na sztuk~
z Cypryanem Norwidem:
„Piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy-praca, by si~ ~martwych·
[wstało".

Życ~e idzie naprzód, a niesie wicher
stoków gorskich i zbałwauio·

ożywczy ze

nych mórz!
Ufajmy, że dojdzie i tutaj zbawienny
huragari i wyważy wierzeje prze!:ądów i
mieszczańskiego konwencjonalizmu.
Stan dzisiejszy charakteryzują dowa
Henryka Ibsena:
~Dopóki ludzkość uważa za
ważniejsze budowanie kościołów niź
teatrów, póki chętniej popiera nawracanie Zulusów, niż muzea sztuki dopóty nie może sztuka liczyć na

zdrowy rozwój."
Tak rzekl wielki poeta skandynawski,
a jego sąd wzniosły niech mi będzie eksku·
zą za zbyt
może
szorstki (w niektórych
miejsC'.ach) ton artykułu niniejszego.

Andrzej Nullus„

Ostatnia poczta.
Kwestja

językowa.

WIEDE~.

Zw o łan e na wczoraj posiedzenie par!ementarnej kom:sji narodowośc i o
" rj, które miało z u j~ć LSię usunięciem ze
sł'ltystyk rubryki " j ęzyk potoo?Jny" i
zmienić h ~ięzyk ojczysty" nie d, szło do skutku
gdJż zabrakło kompletu z powodu
niepuy•
bycia niem eów.
Wal~a

z

W dziale folkloru i etnografji wyszły
tu prace:
• Wilkołaki i Wilkołactwo• prze.z Fr.
Rawitę Gawrońsiiego. "Kult wróżek na
Uktainiea przez W. Piotrowskiego. „Do·
żynki na Kujawach" C. Apanowicza i inne.
W dziale przyrody krajowej:
.Źródła ginące w piaskach Olkusza·
kich" przez P. Przesmyckiego•• Trzy rzad·
kie r~liuy w lasach C iechocińskich" przez
R. Kóbendzę i in.
W dziale historji i zabytków historycznyt:h:
.Mogiła Wita Stwosza w Norymber·
dz~· przez J. Olszewskiego.
_Najwięks:1;e
dzieło Aleksandra Jabłońskiego• przez J,
Baranowskiego i inne:
W dziale podróży i turystyki:
.Podróż na Mnzury Pruskie• przez
St Sempołrnvską. ~Z podoła G tlicyjskiego• przez .M. Oł'łowicza. „Wzdłuż roztocza tomnszowsko-lwowskie~o" przez Wł.
Antouiew cza. .Schronisko polskie w Be·
skidzie" oraz 1,l'10tatki z podróży naokoło
świata" przer. AI. Jiinowskiego.
Ta ostatnia pra: a zawier!ł spostrzeżenia i opisy znanego podróżnika i wice•
prezesa Towarzystwa krajoznawczego z. .
Warszawy, który w lipcu r. b. udał się w
podróż na.około
świata dla zwiedzenia
wszystkich wybitniejs1.ych siedlisk wr·
chodźtwa polskiego na gruncie amerykańskim i azjatyckim, wyg;bsza; ąc po drodze
liczne odczyty „O ziemi rodzinnej•.
Pozatem "Ziemia• rln1kuje oliec ie
dwie prnce obszerne, wyróżnione w roku
ubiegł1m na konkursie tego organu a mia.
nowicie:
Kazimierza Mos7.yń:ikiego • U.; rai na•
i H. Nuzikowskiej ,BiskupiEi miasto Muszyna".
Mnóstwo pięknych ilustracji dopelnia
bogatej treści tego cennego wydaw~1ictwa,
służ!\eego już od łat -! hastu „Poz::iaj i ukochaj swój kraj ro 'lzinny ".

Sport.
Posiedzenie delegatów klubciw

piłki

nożnej.

~łamistrajkami.

Na poniedziałkowem posiedzeniu delegatów klubów piłki nożnej zapadły następn~ll· ,
ce uchwały:
1) W sprawie zajścia na matohu mię·
dzy „Victorjl\ • a • U nionem a postanowiono
wezwać
na najbliższe posiedzenie w chara•
kterze świadków Pl'· Rossmanna, E. Dietla,
Rzejaka i Mentzla.
2) Uchwalono utworzyć kolegjuu;i se• ,
dziów, a w skład kom 'sji tymczasowej weszli pp. Miller, Rossman, Mentzel, Sienkiewicz i SzlOsser,
3) Pr:iyjęto sprawozdanie 1 ubiegłych
matchów.
4) W sprawie b. K. S. i gracza Poznań•
skiego po11tanowiono zwrócić się do roayjskie•
dwó~h najniższych kategorji.
go związku w Moskwie.
Następnie uchwalono prosić Koło polNastępne posiedzenie odbędzie si~ w po·
skie teby głosowało przeciwko bonifikacjom niedzillłek o godzinie 9-ej w lokalu „Uuionu•
gorzelnianym, a gctyb) to było niemożliwem, z następujj\Cym porządkiem dziennym: 1) Od·
to aby Koło pozwoliło ludowcom nie braó czytunie protokułu, 2) Sprawozdanie z gier·
udziału w głosowani~ nad tym p1·ojektem.
o mistrzostwo, 3) Załatwienie sprawy aajścia z boiska klubu „Victorja" ,. 4) K westj!l
O zmniejszenie armji.~
UhTorzenia wyższej instancji w sprawach pił~
WIEDEN. Wob~c projektu powiększe ki nożnej; ~) Sprawa stałego lokalu.
·
nia kontygensu rekrutów, posłowie polscy '
Union
Victo.rja
ltO•
.
•
rostanowili głosować przeciwko aatrzymani11

PARYŻ. Strajku j ący w okręgu Pas de Ca·
lnis napadli w pewnej miejscowości na · kantynę, w któr~j wówczas znajdowali się łami
strajki, Doszło do st11rci11, w którym po
stronie nap11dająoych 1ostał zabity jeden robotn 'k, przypadkowo polak. Kilk11 łamistraj•
ków jest ciężko rannych.
Z klubu ludowców.
WIEDEN. Na onegdHjszem ~posiedze• .
niu klubu ludowców naradzano się nad ustl\"
pieniem Stopińskiego. Następnie otnawiano
stanowisko stronnictwa ludowrgo w s.prawie
podatku wódcz1111ego. Postanowiono głosowaó
za tym podatkiem, pod warunkiem, łe zniesiony będzie pndatek klallowo - domowy

10,000 rezerwistów.
Po ustąpieniu

. Kraft -

Stapińakiego.

Klerykalna .Reichpoet• omawiając ustąpienie Stapióskiego,
pisze . DĄ
podstawie informacji 1 kół klerykalnych, że
prezesem klubu sejmowego zostanie poseł
Witosz, a przewodnictwo· etronnictwa 111dowego obejmie dr. Biał
Obrażoll' Tiaz••
BUD.4.PESZT.Tisza czuje się obraMuym
ekspose Berchtpltla, który wzmi~nkował o
WlEDEN.

potrtebie kousolidncji stosuuków wewnętrz•
nych na Węgrzech.
Nieporozumieni•
atudentów.

,„,d

T. M. R. F. Widzew 2:1 (2:0).

Obydwie niedzietne (16. XI.) gry o mlstnostwo piłki no~nej nie wywołały 1mMz„ .
niejszego zainteresowania wśród publicsności,
której zaledwie gerstka zjawiła się na za wo•
nach, jnkkol wiek piękaa pogoda sprzyjała
ma tchom.
Przedpoł1.łdniowa gra między Unionem i
Viotririą zakończyła się z~ycięshvem Uniona
w stosunku ~:O.
·
Podczsa matcbn zasiedl znowu fakt nie·
karności, której dopuściła się drużyna Victorji nie poddajllo si~ orzeczeniu sędziego p.
Sienkiewicza, który zmuszony był usm1ąó
z boiska Z1' brutalną grę k11pitana druży
ny. W obee braku posłuchu w druiynie Victorj i, przerwał sędzia grę pól godziny przed

LEOBEN. W tutejszej akademji doszło
do nieporozumień pomiędzy studentami pol- końuem.
skimi i niemcamł, którzy sprzeciwili się uPopołudniowe zawody między T. M. R.
rządzeniu priez polaków t. zw. f1listerjum
F. Widzew a Kraftem miały przebieg intePomimo to, źe f1listerjum nie doszło skutku, resujący. drużyna Kraftu jednak, w której
przyszło pomiędzy studentami do poważnych brakownło Rosałowskiego, grała słabiej niź
Rtarć.
zwykle i tern się tłómaczy ostateczny rezultał
2:1 na korzyść białocze.·wonych.
Drnż"'yna
Widzewa poniosła porażkę dzięki słabej grze
ataku i środkowego pomocnika, który bawi
eię piłki\ i współdziała z atakiem.
„Ziemia"
Obowillski sędziego pełnił p. Miller.
Piętnastolećie „Unionuu.
,
O:i tatnie numery tygodnika krajoznawczego , Ziemi a ", wychodz ą cego w War!!iawie
W ubiegłą sobotę obchodziło Tow. Sport·
pod re d 11 J, cją Kazimierza Kulwiecia, poda- U ni on piętnastoletuią rocznicę założenia Toją sze reg rne znancyh m a terj ałów do na- warzystwa oraz pięcioletuil\ rocznicę po~wio
szego kr;1joznnwst\Ya oj czy stego z różnych cenia sztnndaru.
g ałęz i \ried zy.
W uroczystości wzięli udział delegaci

Z piśmiennictwa.

Nr. 78

łódzkiego

konsulatu warszawskich cyklistów,
kluby cyklistów z Ozorkowa, Żyrardowa, Pa•
bianic, Tow. gimn. Kraft, Tow. sport. NevCastle, Łódzkiego klubu e~ortowego, Tow.
atletów i innych, wiele zaś towarzystw nadesłało telegrnmy gratulacyjne. Przeszło trzysta osób przybyło na. uroczystość,
W przemówieniach swych 1aznaczali
ws1yscy mówcy, iż Tow. Sport. Union przy·
czyniło się w znacznej mierze do podniesienia poziomu sportowego w Łodzi przez urzą•
dzanie wyścigów torowych i drogowych, przez
wprowadzenie gry w piłkę nożną, założenie
oddziału lekkiej atletyki i ostatnio oddzi:lłu
tenisowego dla pań, Wlilzyecy też życzyli To·
warzystwu pomyślnego rozwoju na pożytek
sportu w Łodzi,
Imieniu Unionu witaU gości w serdecznych słowach prezes Tow. p. Tbiele t wicepreies p. Grieze.
Ożywiona i ochocza zabawa

białego

trwała

do

B, M.

rana..

Informacje handlowe.
B e r I i n, 22 listopada.
I

w

sobotę było położenie

na giełdach

tale beznadziP-jne i ogólna tendenrja tak u·ewesołfl, jak w dniach poprzednich. Charak•
terystycznym objawem jest cią,gły brak za·
intaresowanla i mały udział jakoteś mały obrót.
Na giełdzie berlińskiej w
przeciwieństwie do innych giełd ogólna ten•
oencja dnznBła małej poprawki zwłaszcza na
rynku akcji górniczo·hutniezyeh i austrjae•
kich papierów wnrtościowycb. Akcje nie•
mieckiej f11bryki broni i amualcji spadły zno•
wu o 9 procent.
Nn giałdzie londyńskiej 2apa•
nowało częściowe osłabienie z powodu atraj·
ku i:r6roików we Fr1tn('ji i ti:udności, powsta„
ją.Pych z powodu zamiaru zaciąg'lięcia wiek„
szej pożyc?.ki fRństwowej. Akcje górnicze kopn hi w Anglji, Francji i Afryce południo ej
były nieco ta1isze.
N a i n n y o h g i. e ł d a c b, · jak pary„
skiej, w!edeóskiej i peter~burskiej kursy w
porównAniu z notowaniami wczorajsiemi były
niezmienione.
F i r m a K r u p pa w ' E;;een miala w
ubiegłym roku obrnchuol.:owym 1912/1913
znacznie więcej 2amó.wień z powodu wojen
bałlrnńskfoh i .1iepokojów międzynarodowych,
skutkiem czego i zyski przedsiębioratwa były
wiele większe. Dywidenda w tym roku wy•
nosić ma 14: proc„ podcza11 gdy w r. z. wy•
nosiła 12 proe. Kapitał akcyjny Towarayatwa wynosi 180 milionów marek.
1
. Niemiecka. fabryka broni fa.:.
:111unicji, konlrnrenoja firmy Kruppa, w roku
ubiegłym i bieżącym pracowała w prze~iw•
stawieniu do Kruppa ze &tratą i akcje łej
firmy od niej11kiegoś czasu spadają w kur•
sach; na ~iełdzie berlińskiej spadl7 dzisiaj o
9 proe. Trudne połotenie firmy polega ua
tern, że od odbiorców swych zagranicznych, jak
od '!'urcji, Brazylji i Meksyku, firmie trudno
vyydobyć nalełące jej się pieni!\dze.
W y w 6 z ż e l a z a z Niemiec (auro·
wiec, tregry, blachy, drut i t. d.) od etycinia
at do 81 wneśn'a r. b. wynosił 1 miliard
118 milionów marek', t. j, o 165,5 milionów
więcej nit w tym samym czasie r. 1.
N a g i e ł d z i e z b o ~ o we j w Berlinie po początkowym, osłabie'łiu na skutek
aniżld orert amerykańskich tendencja doznała
\V dalszym si~gu wimacnien'a.

.V.

Ze

św·iata.

nych wciąż jeszcze kwitnie we francnskich
miastaclt portowych. W czo raj udało się urzę•
dnikom przy rewizji pakunków chińskich ate·
wardów (kelnerów okrętowych) na holenderskim parowcu .Kunjean• skonfiskować ~2
kilogramy tej narkołycsnej trucizny. Stewardowie chińscy przyznali się, że opium chcieli
dostarczyć palaczom opium w Paryżu, Brest
i Tulonie.
(-) Zatrucie 25 osób. Z Mar·
eylji donoszą: W małej miejscowośc • Mour.es
w departamencie Bonches·dn-Rhoae zacborowalo wczoraj nagle wśród objawów zatrucia
25 osób. Zatrucie epowodowane sostało albo
wsk11tek spożycia zepsułych wyrobów mię·
snych lub niedobrej wody. S\Bn choroby u
kilkunastu osób jest bardzo poważny.

Z Litwy i Rusi. O

Młńsk.

„Kurjer Litewski"

donosl
C!hwilt} O•
twarcia tam apteki miejskiej wszystkie pry·
wntne apteki m1ejscqwe obniżyły cenę le·
karstw o 20 do 25 proc. Dla zgnębienia za4
niebezpiecznego konkurenta, zaczęto nadsylaó
od pewnego czasu wielką ilość recept na
kosztowne lekarstwa, których nigdy nie wy•
kupywauo pr:.iyprawi&jl\O w ten sposób miej•
ską apteko o straty, Ale sztficzka się wy··
kryła I.••

w korespondencji z

Mińska, śe

Z'

ZXrólestwa.
§

niu

Z •atdow iotwa. Po

wydziału

ukończ~

na uniwersyteois
pp. P. Korotkiewioz mianowany został młod·
az m kandydatem do posad Sl\dowych--przy
piotrkowskim sąd1ie okręgowym.
§ Nowa placówka walki z al•
kohołem. (11) Na ostatniem posiedzeniu
komitetn gubernjalnego piotrkctWskiego do·
1praw awil:l&ków i stowe.rzy zań zalegalizo•
wano u~tawę gospedy anti - alkoholicznej,
imienia Boleała a Prusa. w Cz~tochowie.
§

prawnego

Ostatni z Macochów. We

cz~tocbowskim,
bl,ldl\cej
rodsinulł miejeeowośoil\ bohatera dramatu ja•
snogórskiego, Damuego Macocha, ł zm&rł jak

wei· Lipie. w pow.

wiadome>, jesacze w cza9ie procesu, ojeieu
eks-keiędza, obecnie za~ zmarł, tam w łych .
dniach jeg11 brat, 33 letni Jan, nie pozoata·
wiwszy, potomstwa, wohec tego Dama~y łłl&.
obecnie ostatnim z rodu Macochów

Z Warszawy.
i

(:J Pogrzeb. Wczoraj;o goCiz.

1()

pół, zrana~;

dolny koleiół św. Al•baodra
zapełnili przedatawiciele różnych
instytucji
kulturalnych i naulrowych ora1 młodzieły dla
oddania ostatniej poiługi 1włokom Adama.
Mahrburga.
W pobtiłu tkromn•j trumny uczonego
f pedagoga pol8ldegu słołono wieace z naetopuj\eymi na B:ll&daull aapiaami: .N;eodta„
ł~wanemu profeaorowi~od wdzięcznych sł11chaczów i słuchao:.iet•, .Adamowi Hahrbur•

gowi- .Przeghld IMonoficuy" •• B••redak·
torowi .Ksif\żk.i ·-wydawcy•, „ Od inatym• ·
tu psich.ologicanego•, .Adamowi Mahrbtlrgowi-Towarz.ystwo kar&ów nankowyeh i t d.
Po przybyciu do 4 bramy Pow,zek,
zwłoki 1dję:~ a woza łałobnego i poe..ieśli je
na ramionach członkowie pol'!kłego Towa·
rzyitwa [łaych.ologicznego do grobu.
Nad otwartit mogił\ pożeroał Adama
Mabrburga ijako działacza , naukowego qr

Władysław Tatarkiewicz w imienia polskiego
Towarzystwa
psychologicznego.
( - ) Zmiany w zarz'ldzie fir·
my Kruppa .• Franl.:f. Naohr." dowładuj'
się z miarodajnego iródła, ie w f!rmie Krupsąsiedztwa.
pa w Es11ea czyn.li\ się przygotowania do
wielkich zmian w adrniniatraeji. Sprawa ta
X Odpust w Zgierzu. (c) Justać ma w zwilłzku z procesem przeciw tro pnypada w Zgierzu odpust k11 czci św.
urzędnikom firmy Krnppa. Do skłiłdu dyre• Katarzyny.
kcjł wstf\pić ma je<;łen z dyrektorów Towa•
X Kolejki dojazdowe. (c) Jak
rzyatwa elektrycznego Siemens I Halske, w eh~ dowiadujemy, 1 chwilą rozp-0caęcla budo·
ten sposób jednak, ze dopl&ro po niejakimś wy kolejki elektrycznej do Ozorkowa, słupy
czasie otrzyma charakter dyrektor11. Przy• drewniane podt.czymUjllCe prsewodniki na li11ji
puszoaa 11ię wobec tego, że najwięcej w pro• .Łbdź-Zgierz", 1ostaną zamienione na te•
cesie skompromitowanJ dyrektor Ecoius do lazne.
·
tago ctiasu wystąpi 1 kolegjum eł) rektorów
Jednocześnie rolki teraźniejszego typu,
firmy Krupp!!.
zostan11 skasowane na wszystkich .k.olejach
(-) Epilog skandalu wrocła• dojazdowych, za wyjl\tkiem ltonstantynowakieJ.
wskiego. Wrocławski skandal obyczajowy a ua ich miejsce zaprowadzone zostanlł pa•
w toku którego 2 mężczyzn popełniło samo• łl\ki, na wzór warszawskich.
bójstwo a 16 skazanych zostało o.a więzienie,
Lin}tl ozorkowska przejdzie przez Zgierr
zakończył aie epilogiem przed Bt}dew dla od przystanku kolejki Ziierskiej .Kurak" uli·
młodMianych. Dwie dziewczyny szkolne, Ił cą Ł dzli.lł do Starego Rynka a stąd ulic11
któremi owi mę:ller;l·tni dokonywali czynów: Łęczycki\ na szos~ ozorll'owskf!. Dotychczaniemorelnych,zostały przelll sąd uwc.lniont>,gdyż sowa zaś
Jinja prz~prowadzoµa zostanie oli
sąd uznał, że nie posiadały potrzebnego, do No'ńego Rynku ulic!\ Długą na Stary Rynek.
rozpoznania karygodnośr,i swyuh czynów, ro- t. j. do stacji kolejti ozorkowskiej. Dzięki
zumu.
takiemu przeprowadzeniu liuji tramwajowych
(-) Aresztowani przemytni• przez miasto, z chwil& uruchomienia pocią·
cy opium. Z Marsy1ji donoszą: Przemy• gów na kolejce ozorkowskiej, zgierzanie bitoictwo opium mimo pilnej uwagi władz cel- dt1 mieli a Łodzi' podwójnf\ komunikacj~.
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Koncert w . Zgierzu. (c) W

z

3.

zaopatrzyć w specjalne świadectwa z włas·

pocztr.

1obotę ubi.egłlł w Zgierzu odbył słe konoert .
(a) Naczelnik miejscowego biura pO· norę~zny1'1 ;>odpisom dyrektora. Dla dozo•
artystów, Jor;efa Smidowicza i Lu jnsza Mo· cztowo·telegraficznego otrzymał zawiado- ru nad zachowaniem się uczhiów dyrekcje
rawe.kiego .z„udział&"m pp: S:i:efferów, znauych mienie qd głównego zarządu poczt i tele· obowiązane są delegować dyżurnego pro-

w Zgierzu. ·

grafów, te z dniem 1/14 stycznia . 1914 r.
~ostaną wycofane z obiegu i sprzedaży
wszystkie marki pocztowe z wizerunkiem
Najjaśniejszego Pana. Marki te zostały
puszczone w obieg z okazji uroczystości
300 letniego jubileuszu panowania Domu
Romanowych.
Zwraca się zatem uwagę posiadaczy
tych marek, że takowe od nowego roku
tracą moc obiegową.
Poczta a ubezpieczenie robotników.
(a) Od głównego zarządu poczt i
1
f•
1
b"
te egra ow naczP nika miejscowego
1ura
pocztowo-telegraficznego otrzymał okólnik,
aieby przy budowie nowych linij telegra.
G
ficznych i naprawie stiuego telegrafu przyj·
niósł . jnż nieprzytomnego i mocno popa• mowano tylko robotników fachowych.
nonego.
X
„Lutni" zgierskiej. (c)
Prawa o ubezpieczeniu robotników od
w piątek, dnia 21 b. m-, przy udziale 40 nieszczęśliwych wypadków, za które obeosób, odbyło si~ nadzwyczajne ieurauie ogól· cnie będzie płacić zarząd poczt i telegrane członków zgierskiego Towarzystwa śpie· fów, fachowo zaś uzdolnieni robotnicy dają
waczego "Lutnia" w Zgierzoi przewodniczył znacznie niższy procent nies:."częśliwych
wypadków.
p. S• Ca.st-ella.
Na zebraniu tam odczytano I zaakcep•
Ze związku drz•wnego.
lowan-0 sprawozdanie z działalności Towa•
(a) Rozpoczęło już swe czvnności biu·
rzyełwa za czas od 14 czerwca do 20 lip• ro wyszukiwania pracy przy związku zaca r. b.
wodowym robotników, pracujących."§ prze·
Stwierdv.ono, łe dochód 1 domu n>ięb myśle obróbki drzewa.
·~·ł siQ znacznie i ze zarzlld dokłada starań
O pensje pook~ł!~""•
•by podnieść takle
poliom artystyczn)
{a) W niedzielę do gmi':y ży ·) ·' i tj
,Lotni•.
zgłosiło si~ kilka delegacji or )»i,._!~ 1i żyX Sprawy marjawickie.(c) Maria· dów z ró nych dzielnic miJs'.1 z p tyriei Ultyska}i pozwoleni9 fmi.iisłetjom RpraW Cjami O zwiększenie ren.sji DlicjSCOWym
wewnętrznych na zebranie dobrowolnych o• podrabinom. Wyiaśnhrin prt·„+~'1'1, :>" <1y·
nar do 12 tys.rb. na wykońozenia kośl}ioła w cyzja w tej kwestyi nalezy do R.Ul.>Lrnatora
Warssawie.
piotrkowskiego, do którego bc;dzie pr1esła·
X Podrożenie ;p....da elek·. ne stosowne przedstawienie fi.'':jc'. .'. '.
.Akonipahlatork„ była p. H. Thaute,
sgierzanka.
Artystom dziękowano rzęsistemi oklas·
kami, paniom zae ponadto -wręczono bukiety.
X Poj:ar w okolicy. (c) W sobote ubiegłlł o godz. 6 wieczorem w Proboszczewicach pod Zgierzem, w zabudowa·
oiach Józefa Głowackiego, wynikł poiar.
Spłonęła stodoła i obora.
Straty wynOSlllł około 1500 rb. Pod•
ozao akcji ratunkowe) Głowacki, zaskoczony
ogniem w oborze przy wyp~dzauia bydła
byłby znalazł śmieró w płomieniach, gdyby
nie odwaga czeladnika rzezniczego, Jesionka
który wpadł do ploufłcego budynku i wy•

!

z

I

0

~cznego

w Zgierzu. {c) Elektrow·

wyżek.

r:::..:-

~ia zgierska zawiadomillł swoich odbiorców,
2e schroniska nauc~cielek.
le od 1 grudnia r. b. pi>d!liesie cen~ pr4du_
Przypominamy,
że we wtorek 25 b.
lolJtarczanego dla oświetlenia miasta i loka·
m.
w
teatrze
Polskim
pny ul. C,;;·1:-; ro :aów prywatnych o 5 kop. na kilowauie. Od
nej zostanie odegrana wesoła komP,rlin:
l grudnia kilowat-godsina p1'dU b~dzie k-O• „Mąż z loterW na rzecz Schroni-oka nau\atował 25 kop. Rówuiei
podwyłszona
Zlł
c1ycielek.
ttaoie ćena prądu dostarczanego dla silni•
Wobec dui€go zapotrzebowallh Lile·
ów.
tów niewielka ilość pozostałych będzie do
nabycia w kasie teatru od 5-ej wiecz.
W sprawie bagaiy kolejowych.
(a) Zawiadowcy miejscowveh stacji kole·
Jowych otnyma.li z iwiad.. ·en ie SWj eh wł11dz
Dziś Jana od Krzyża..
Jutro Katarzyny P·
łe z doi em 1/ ił. grudnia wdiodzi w zastosoImiona słowiańakie1 da5' Dobroala- wanie nowe praw:i o bagażad1 kolejo~ych.
1 J11trc Chwalimira.
Nowe pnepisy nie wpnag11ją ""~-s~ łania
Wschód stońca o g. 7 m
89
odbiorcom
kwitów bagażowych. Oclbiorclł O•
Zachód
•
• 3 •
54
Długrnłć dnia
• 8 •
łr:r.yma bagaż swój
14
na stacji po okazaniu
Stan pogod„.-Podłng obserwacji opty• nrzQdnikowi kole]owemu dowodu osobistego
R Rittera, ul. Piotrkowska Jil 86.
RMOMETR: Ran„ o g. 8.
l' ciepła. cmy paszportu.
„
Połudn. o g 12
Z przemysłu.
si
•
•
•
Wczoraj o g. 8 w. So
•
(a) Łódzki komitet giełdowy otrzymał
linimum O ciepła BAROna~nliej
zawiadomienie ministerjum handlu i przel.Uimwn 3
•
METR: 761 na.Jwyłej
mysłu, ie po zastoju hafldlu z Mandżurią,
llygrometr 68% wilgoci.
Teaho Polski. W~ wtorek „M11:t z lote· wynikłym z powodu rewolucji w Chinach,
tji" w środę .Grzegorz Dandin• i „Pietro Caruso• obecnie si~ rozpoczęło tamie nader silne
Operą i
op-etlta łółlzka. Jutro ożywienie handlu
manufakturowego z Ro·
,Faust"występ gościnny p· Andrzeja Hajka
eją. Firmy moskiewskie otrzymały wielkie
~ środę .Krysia leśniczanka•
Bibljoteka Stebelskicb. (Mikołajew• zamówienia na terminowe dostawy.
a 59) otwarta codziennie od g. 6-ej do 8-eJ
Zapomogi dla instrtucji k.r edytowych
~ieczorem, w niedziela ł świ41ta od 1-ej do
.
ŻJ'd_owaki_ch.
~j pp.
(a) W tych dmach baWlł w Łodzi
Czytelnia pism Tow. ,,Wiedza".
Piotrkowska 103), otwarta od g 6 po pol do znany działacz petersburski na polu zrze·
IOwtecz., a w nied:i:iele i świ~ta od godz. 10-ej BZP"'ia żydowskiego, p. Segal, który iuteresolano do godz. I O-ej wiecz.
wał się działHłnością miejscowych towa·
Muzeum nauki i sztuki. (Piotrkowrzystw poiyczkowo-oszczędnośoiowych. O·
ka nr 91). Otwarte jest od ł-ej po południu
o IO-ej wiecz„ a w święta i niedziele od 12 trzy u.ującyl.h subsydja od petersburskiego
hauku War.sza wskiego i S-ki.
ano dolO wiec·
W sprawie tej zos~anie wkr~tce wy·
zn~czony od ha~ku specjalny rewident na
Krolestwo Polskie.
Przeniesienie kasy powiatowej.
(b) Dziś biuro kasy powiatowej, mie·
Rozkaż dzienny policmajstra.
szczące się przy ul. Widzewskiej Nr. 50,
(a) Wskutek zwiększonej liczby dokony·
przeniesione zostało do nowego lokalu
auych ostatniemi ezasy aa krańcach miasta
przy uli1J.) Dzielnej Nr. 44,
ocuych przestępstw. a mianowicie rozpraw
Nowa fabryka,
ożowycb, kradzieży i g1abieży, z kaucelarji
(a)
Właściciel
nieruchomości
przy ul.
. policmajstra m. Łod:1Ji wydano rozkaz dzien·
Y do policji, nakazaj~cy ścisłe dokonywanie Dąbrowskiej pod nr. 35 w Łodzi, Jakób
locnych obchodów, patrolowanie, oraz zwięk• Abramowicz, U7iyskał od rządu gubernjal·
IZony nadzór nad osobistośaiami podejrza· nego piotrkowskiego koncesję na pobudo•
wanie i urządzenłe na swej nieruchomości
!Ymi.
mechanicznej wykończalni i farbiarni.
Ze spraw budowla„J'ch.
Ze szkół.
(b) Wskutek skarg właścicieli niern
(a) Łódzka dyrekcja szkolna zamia·
~omości z miast powiatowych, że zarzą•
ly gubernjalne odmawiają zatwierdzenia nowała na stanowisko nauczyciela muzyki
anów budow,Y domów drewnianych bez w gimnazjum ~yd. p. Leona Kopfa.
Uczniowie na zebraniach.
randmurów, senat "'.yjaśnił. że w Króle.wie Polskim obowiązuj1\ dla miast prze•
(b) Tutejsze władze szkolne otrzyma•
jtsy budowlane z roku 1858, na mocy któ· ły okólnik ministerjum oświaty w sprawie
·eh kiedy niema możności wzniesienia uczęszczania na wykłady, odczyty i zgro•
Udowli drewnianej w. odległości 3 sążni madzenia publiczne uczniów średnich za•
Id .tudynlm .s~siedniego, . należy pomi~dzy k~adów naukowych.
~k1emi budynkami stawiać ochronną ścia
Ministerjum poleca dyrektorom szkół
ę przęciwpoźarową.
średnich wielką ostroan-0ść przy wydawaWobec tego niezatwierdzenie przez niu pozwoleń. W razie zaś, gdy dyrektoarząd gubernjalny planów bud9wy domów rzy uznają za mvżliwe wydanie pm1wolesz brandmurów jest słuszne·
D~a, powinni każdego ucauia lub acz.enic4J

l

RO NIKA.·

~

fesora.
'2ebranie akcjonarjuszów.
(a) W dniu 6 grudnia r. b. odbęrfaie
się walne ogólne . zebranie akcjonarjuszów
fabryki wyrobów wst1J:żek jedwl\bnych Akc.
tow. S. Czamańskiego przy ulicy Kątnej,

.N'!! 12.
Z życia kelnerów,
.Administracja • Grand-Hotel u• zawia·
domiła zarząd łódzldt>go związku zawodowego kelnerów o wakansie pos · d dla 24
członków, przyczem od kandydatów zażą·
dano, jab kwalifikacji, prócz znajomości
języków, także i to by mieli wąsy zgolone.
Zarząd związku ułożył listę kandydatów, których polecił Grand-Hotelowi przy
tern jerir~k rorninięci zo~tali niektórzy
członko\,ie związku, od dr11ższego czasu
pozostający bez zajęcia, polecają<: nato'lliast pracownikÓ\\, mająn·ch posady.
Z tego powodu zgJosili się do nas
pMzkodowani, wyraż~jąc swoje niezadowolenie z działalności zarządu związku, u·
wafaj'.ir, iż związek chyuia celu i mija si~
Z" S\\r j r mi zadaniami, skoro zgadza się na
przykrv i uchybiający ~odności pracowni!; „
, ' " 1i do11 ych warunek golenia wąsów,
:a nadto n·ie troszczy się o lo-s pozostają·
C.) eh bez pracy i chleba członków swoich.
Z tetru „OazaU
.
Dyrekcja teatru .011za", dbała o do·
bór nailepszych obr:izów występuje z dniem
jutrz "jszym z niebywałą atrakcją, która
';.,j~ ,; I 1 u : ,liczuoś ~ i naszego miasta, wywo·
ła niechybnie prawdziwą sensację.
• T~rzda"y• - oto tytuł OWt'go arcydzieła i.iuema.tugrnfic,nego w 5 wielkich
aktach, osnutego na tle krwawych api~o
dów z czasów wojen krzyżowych.
Obraz ten pod
z,ględem bajecznej
\vyst.i„ i·, niezrównanej gry artystów jAkO·
te;~ wysoce zajmującej treści, przewyżs~a
wt-1;yr:tko dotyc\Jczas widziane w kiuema·
togrnfie.
Dodać należy, iż pomimo znacznie
zwiększonego nakładu kosztów, ceny miejsc
pozostają zwyczaJnr.
Z o'.Jawy przed wojsltową służbą,
(a) W Łodzi oddano pod :-&d d ugiegn
w tym roku popisowego iyrla, który kazał
sobie powyrywać zęby w edu nchy\enia. si~
od służby wojsko'> ei.·
Zajście na Bałutach.
{b) Dziś w nocy około godz. 4 nad ra.·
nem agenci wydziału śledcze~o, obchodząc
iz patrolem Bałuty
na ul. Nowaka obok
domu Nr. 21 zauważyli dwóch podejrzanych ludzi, którym kazali się zatrzymać.

Na widok policji

nieznajomi

zaczęli

uciekać i pomimo okrzyków policji nie
chcieli się zatrzymać.
Wtedy policja dała w kierunku ucie·
kających kilka strzałów.

Jeden z uciekają.cych, ugodzony kulą,
drugi zaś z.dolał zbiedz.
·
Ugodzony okazał się znanym złodziejem Rutkowskim.
W stanie ciężkim odwieziono go do
· zpitala Aleksandra.
8
Zniewolenie.
(a) Zamieszkała przy ul. Ber:eclykta pod
Ni 94 siedmna1:1toletnia Helena R., zamelclowoła policji, że w piątek wieczorem jej zna.]omy Antoni N. wraz z 1 kolegą swym G., za•
prowadzili ją, 11a plac .Selinówka" i tam po
kolei bez jej zgody dokonali względem niej
czynu niemoralnego.
Ofiary 11ożaru.
(a) W uiedzielę o godz. 4 m. 30 :-a·
no w fabryce przę rhialni Maksa Rosen·
blatta przy ul. Sredniej nr. 83, w odrl,7.ia!e
szarpaczy • wilków, wskutek tarcia trllnS·
misji zap~liła się przędza M mast.ynach.
Podczas gaszenia pożaru zostali niebezpiecznie popatzeni dwaj rob„tnicy 48 letni
Szczepan Pawlak zamieszkały przy ul icy
Sredniej nr. 161 i 21 letni Krystj<>n Kroll
z ul. Fiszera nr. 6. Pożar został u~aszo
ny przez I i II oddziały straży ogniowej
ochotniczej i. straż miejską.
Obydwie ofiary ognia po u,dzieleniu
im pomocy przez lekarza pogotowia, zostały przeniesione do szpitala Poznań~kicb.
Kradzież w pocią~u.
(b) W piątek w pociqgu kolfli wi e deń
skiej padła ofiarą rzezimieszków kolejowych
mnana artystka !kabaretowa, ostatnio z1tś
współwłaścicielka kubaretu .Renaisance" w
Warszawie p. Stamabi.
P·ni S. przy,iechała do Piotrl:owa na
głośną sprawę 23 fałszerzy.
Z powrotem do
Warszawy w obawie, aby jej nie skradziono
kolczyków bryłautowyoh, wartości 2 0,000
rubli, schowała je do portmonfltki.
Gdy przybyła na stację Kolmizki, a
padł,

prze rażeniem skonstatowała, iż portmonetka
została jej skrartziona.
Bezwłocznie zaalarmowano żandarmerj~
kolejową, która zawiadomiła. telegraficznie
wszystkie urzędy policyjne, lecz na ślad zło•
dzieja dotychczas nie natrafiono.
Kradzirie,
(b) Z restauracji Konstancji Krzemiń·
skiej w Pabj1:1nicach nieznani złodz;eje skrad•
li 300 rub. gotówką oraz kilka butelek ko·
niak u
- Z mieszkania Walentego Wojuie·
chowskiego przy al. Sredniej nr. 35, niezna~
ni złodzieje otworzywszy drzwi podrobionym
klucz em skradli obuwie wartości 365 rb.

wraz z kolczykami

Zuchwała kradzież.

(b) W nocy z soboty na nziedzielę nie•
znani złocz) ńoy dokonali nadzwyczaj zuchwa·
łej kradzieży w centrum miasta.
Rabusie dostali się do piwnicy domn 1'ł
121 p~:i:y u
P:otrkoweldej, skąd wyrżnęl{
otwór w suf 'Cie i przez niego dostali się d<>
składu towarów manufakturowych Ry~z11rda
Grafa, skąd s1rradli 40 eztuk towaru wartości
4000 rub., który naładowali na wóz i wyjechali przez bramę od ulioy Nowo-Spacerowej,
Kradzież spełnioną zostało przed godz. 5 ra·
no gdyi o tej godzinie stró~ domu wstał i
mauważył otwartą bram~.
Pożar.

{a) W nocy z soboty na niedzielę
w fabryce tutek papierowych Ch1ystjano
Bigge przy ul. Wysokiej nr. 22, w suszar·
ni wynikł potar wskutek ZApalenia towaru
od zbyt wysokiE'j temperatury. Ogień został ugaszony przez oddział straży ogliio·
wej ochotniczej.
- Zatrucie alkoholem.
Na ul. Rybnej znaleziono uiemaną z na·
zwi11ka 50 letuil\ kobietę w ~tanie nieprzJ·.
tomnym. Okazało się, że jest zatrutą alkoholem. Lekarz Pogotowia przyprowadził ill
do samoMedzy.
- Przy studni.
Slusarz Wojciiech Wac:zkiPwio?J, liczący
lal 63, zamieszkały przy ul. Zak!łtnej, zajęty
naprnwą .;.tuclni przy ul. Dlug;ej M 14, zost:1ł
1Jdl'r1.ony kołem rozpędowem i odniósł złama·
nie żeb a.
- Z tramwaju. .
Wczoraj po południu 33 letni tkacz Ber·
nord Pile, wypadł z tramwaju pabianickiego,
~ędą.cego w rucbu i okaleczył głow~.
·
- . Poród na ulicy.
. ·
Wczoraj w połti<;lnie. 1~a ul. SredniPi przed
do111.;m N. 20 słui.ąca M~11rra NL'-iel, 22 Jata
lłcząca, poz-0st11jąea chwilowo baz zaj~eia i
mie,,,zk.&nia, rozpoczęła po1ótł. Lekarz Pogo·
towia odwió;i;ł ją do przytułku połoaniozego
przy ul. Dzielnej.
- Zamach aamobójczr.
Robotnica tkacka Luna Frenoel, licząca
lat 18, 7.amieszlrnła przy ulicy A leksaudrow·
skiej 1'e 36, w ?amisrze samobójczym usiło·
wała "truć się kart>olem.
Wezwany lekan
Pogotowia usunął uiet>ezpieczeństwo.
- Z Pogotowia.
W ciągu ubiegłych dwu dni Pogotowie
zanotowało 12 wypadków napadów, bójek i
WCl!!:Óle rozpraw nożowych.
Nadto lekarze
Pogotowia udzielili w kilku wypadkach po·
mocy osobom, które, pozostając od jakiegoś
czasu bez pracy, chleba i mieszkania, padały
na uliuy z wyczerpania sił i tracił7 przytomność.

- Wypadek na stacji.
W sobotę na stacji towarowej kolei ka·
Iiskiej robotn'ik kolejowy Wawrzyniec Cucina,
liczą.cy fat' 56, przyciśllięty wozem do ściany,
odniósł złamanie dwóch żeber prawego boku.
l.ekarz Pogotowia odwiózł go w stanie ciężkim
do szp. Czerw. Krzyża.

Teatr, muzyka i sztuka.
Teatr Pols.ki.
We wtorek na dochód schroniska dla na•
uozycielek „Mąż z loterji".
We środę „Grzegorz Dandin i .Pietro
Caruso•.
WtJ czwartek, piątek, sobotę i niedzielQ
arcydzieło Edmunda Rostanda p. t. "Orlę" w
6 nktacb. Cała wystawa do tej wspaniałej
sztuki począwsty od dekeracji, ko stjumów,
mebli, a skończyws,;y na n njdro hniejsr.ych
rekwizytach, dyrekcja teatru sprawiła nowe,
według wzorów warszawskich te. trów rządo
wych.
Klisze do obrazu świetlnego sprowa·
dl'lono kopję z oryginału . warszawskieb te·
attów.
Udział pr:i:yjmuje powiększony zespół
artystye:;i;ny teatra Polskiego, oraz kilkudzie·
sięciu l:ltatystów.
Bi lety na wszystkie cztery przedstawie·
nia powyższej sztuki nabywać można codziennie od 10 do 1 ·ej rano w cukierni \V-gc
Ulrir,hsa i od 5 pop. w kBsie teatru Polskiec
go. Ceny wyjątkowo ze względu na kolosa!
ny nakład pozostają premjerowe.

"
.NOWA GAZETA LODZKA•-24 Listopada 1 13 roka.

ł

Opera i operetka

łódzka,

Koaatan•

t7nC>ws1ca 16.
odśpiewana eo•
atanie Jedu i nlljpięknieiszych oper Goun-0u•
da p. t. „Faust• z udziałem pp. Brochwicz,
St. Claira, Skrzyckiej ora~ i'P· Szdlera,

Jutro po nul pierwszy

Witasa i innych, W operetce
tej w.yfl.tf\pi gościnnie mnany artysta opery
lwowskiej <>bdarzony pięknym głosem tenll·
rowym p. Andrzej Hajek, który odśpiewa

Ochrymowicza,

r&lę tytułową.

W środę dana będzie Jlrzelliczna operetka Jarno .Krysi11 łeśu\czanka" z p. Rogiński\
w roli tytułowej.

Sprawa
Dzień

10-ty.

Char~kterystyka

Prokurator

pyta,

Stasia.

czy Staś był silny i

r. T8

Oprócz tego wspomniany osobnik pop. Susnikow nie zwrócił na to ·żadnej u·
si~ na L. i w innych wypadkach, ·
wołał
u· '"gi, gdy jednak ze sprawozdań sądo·
wych dowiedział się o procesie Ronikiera, które ten kategorycznie zbijał, punkt po
przypomniał sobie ten szczegół i zob czy· punkcie.

edr-ów frzrcznie, czy lubił sport i jakie śni~·
dania zabierał ze sobą.
wszy się v. p. Niną łlandowską, począł ją
Chr:zanowsb:J .Był silny w ręku, choć
wypytywać bliżej o dawnego jej znr..jome•
sportu uia uprawiał i nie lubił polowania,
Chrzanowskiego. Badania te dały nie·
go
bo nie mógł znieść widoku krwi,
wynik. Okazało się bowiem,
oczekiwany
Po przerwie eąd poleca przywolać po•
źe owym znajowym p. Łandowskiej był
nowuie p. W. Chrzanowslq, której zadaje
'Stanisław Chrzanowski, zamordowany w
pytania powód cywilny, adwokat Nowo·
Warszawie. Na dowód prawdziwości swej
dworski.
opowieści p. Łandowska przedstawiła p.
Stara się on przedewszJstkim wyjaśnić
fotografię Stasia Chrzaow•
Sutlnikowowi
at·1n majątkowy pp. Cbrianowskich oraz lir.
własnoręeznym podpisem
jE1go
z
skiego
Ronikiera w dobie, gdy oskurżouy starał się
tegoź w prezencie reod
ml-lny
otrz)
oraz
o rękę córki pp. Chrzanowskich. Z wyjamonogrnmem: .Kochanej Nince,
z
dicul
udzielonych przez świadk:1, wynika,
suień,
ze pp. Chrzanowscy posiadali majątek, war- St-<iś". Wubec tak nieoczekiwanego ze.J!;nania, adw. Aronson prosi Izbę o wezwanie
tości oOo,000 rb,, oraz około 100,0QO rb. w
Susnikowa w char;ikterze ś ;viadka
studenta
gotówce. Na majątku hr. Ronikiera-Łusz.
o ile to rnotli we, natychmiastowe prze•
i
czewie, figurował dług hipotN·zuy, w sumie
watuie przez pauifł

słuchnnio

go.

27 ,UOO rb., udzielonych pl'J
Powy7,sze oświadezenie adw. A.ronso•
sobotni był dniem prawdziwych Chrz11no\\ ską.
na s:ili wielką sensację.
wywołuje
na
sensacji. Pierwsza zeznaje Wanda ChrzaAdw. Nowodworski. Może by świadek
:zaciekawieniem
11iezmierm'm
z
Wszyscy
nowska,
nas objafoił, jak zamordowany Staś spędzał
w stronę i:;totu pre·
zwrncają spojrzenia
czas po wyjściu ze sr.koły1
matka Stasia,
zydjalnego i ławy powodów cywilnych w
Swiadek. O godzinie 2 i pól po połu
której pokazują dowo1y r7eczowe dostar•
oczekiwaniu, co ci powiedzą w "odpowieezone przez ni.lł, minno" icie bieliznę i pa- dn.u p0wracał do domu, a po spożyciu oliia· dzi na tak sens:1cyjne 1 świarlczenie.
lekcje
rę kamaf!zy, które llędzia 'ledcz.\' Morga- du gl'nł 11c.1 forte11iu11ie, następnie brał
Po krótkiej Wj mianie zdań sąd postajewski odesłał w swoim czasie Ś\1i1dkowi. nngielslriegn. O godz. 4 po p~ łudniu odby- nawia udać się w tej sprawie na naradę,
Prokurator zapytujP, ezy pani Chrza- wał lekcje z korepetytorem, pobierllł nauki poczym przewodniczący
oświadcza, źe
nowska J;azała prać bh,liznę - ezy też za- języków francuskiego i niemieckiego, w któ· wobec nnder poważnych rewelacji, jakie
rych nieco szwankował; po kolacji powtarzał
chowała ją w stanie pierwotnym?
zamierzają złożyć p. Susnikow.
r. o god.dnie 10-ej wieczorem zazwylekcje,
rze·
wsv.ystkie
że
Swia<lek odpowiada,
Sąd uznaje za sto~owne powołanie p.
czaj kładł się spać. W wigilię śmierci sie·
czy utrzymano w stanie pierwotnym.
w cl:arakterze świadka.
Susnikowa
nooy.
w
12
godz.
do
lekrjami
nad
dział
N '3tępnia p. Chrzanowska mówi:
i powodowie cywilni 11ie
Prokurator
cór•
ls.t
miała
Ile
Korabezewskij.
A.dw,
wystę·
~Niech się nikt nie dziwi. i.ż
tem11. Przesłuchanie świad·
się
sprzeciwiają
puję w sprawie tej pr;óeciw zięciowi.-Za· Im pa11stwa, ~dy wychodziła zamąż?
okazuje si~ jednak nie·
natychmiast
ka
lat.
26
Swiadek.
pewniam, iż 1 gdyb.}m podejrzewała o zbro
nieobecnoś i duchowmożliwe z powodu
byli
państwo
Czy
Korabc·zewskij.
1w.
A
prze·
\\ ystą•iiłabym
dnię córkę swoj~ dla odebrania przy·
prawosławnego
nego
przec:iwui temu małżei1stwu?
ciw niej z całą stanowczo~cią" ..•
sięgi od świadka, wobec czega postano·,,ioprzeciwni,
byliśmy
Tak,
{Żj"ą•o),
Swh1dek
Tu następuje ciokawy incydent: okazuje się, iż przy dowodach rzeczowych. gdyż nie wierzyliśmy w szc11ęśliwe pożycie no p. Susnikowa przesłuchać dnia nast~p·
które Lyl_y w 1!'-l:dzie łJyl 1 już para kama- mal~onków, a nesztą stanowisko redaktora nego.
szy i porr.i~dzy rzeczami pr zysłanyrui dzi- „Kurjera Swif}tecrmego", jakie wówczas zajJak długo potr-vają rozprawy obecne?
sinj p1zez p. Chrzanowską również jest mował i. Rouilder, nie mogło być odpowie·
Podobno izba spodsiewała sif,l skończy6
kto•
reda
dnie dla mę:iHI naszej cór!: i; żeby był
para kamaRiy ..
pracę w ciągn trzecb tygodni 1ld dnia
swojf}
innego.„
co
to
pisma,
powa~oego
jakiegoś
rem
A więc okazuje się, iż są dwie pary
strony jednak od pierwszej thwiro?.poczęc:i11,
Adw. Karnbczewskij. A ostatecznie z czy•
kamaszy, złożonych jako dowody rzeczowe ••
ż9 proces może potrw1tć do
zdania,
były
li
jej woli małżeństwo to doszło do skutku'?
Oskarżyciele twierdzą, iż są to ka·
żąda świąt-i kto wie, czy tak nie \Jęd;:ie.
stanowczego
skutek
Na
Swi11dek.
masze hr. Ronikiera.
Rozprawy są bardzo lpneowita, pomi·
br. Ronikier oglądą kamasze i mówi: nia córki, która w liście do ojca groziła ode- mo to :>:tlo łan o 1 · rrn"łuch11ć zaledwie dwubraniem scibie ~ycia, gdybvśmy nie Zf;!:odziti
.~ie, to nie moje".
d zies'.u kilku świ1.oków, pozostało do zbadaAdw. Nowodworski prosi o odczyta- się na ten zwh.i,iek małżeński. Pod wpływem nia jeszci~ z e:Órl\ stu trzydziest!l,
przyzwolenie
ostatecznie
daliśmy
córki
listu
nie protokułu oględzin rzeczy, zabranych
W pien.,.szych dnfach obecniego procepodczas rewizji u br. Ronikiera, w hotelu na ślub.
su I3og<lan hr. Ronikier wywien1ł wrażen]e
Dzień

•

Francuzki ro.

Stosunki rodzinne.

pr.zygm,;biouegg, nie późuiPj l<Jżywił się

Zeznania L.

potwierdziły

I

łune

oso.

w w 1Jod1lł.
Ostatecznie stwierdzono, te Je1romoś~
o którym mowa, kłamie i zależy mu na
t&m, aby nie wyszło na jaw, co robil
dn'iu krstyc'Znym w :parku terei!ińskim.
Władze śledcze zajęły eię pilnie ti•
wym jegomościem i przyp11s1cujlł, ~~ spnt·
wa· t11. przyjmie 'Zupełnie inny obrót i wy.
świetli się nie jeden ciemny punkt w tą.
jemnic:rej tej sprawie. (b)

by,

'Zamieszkałe

·lei egramy.
Tel. P. A. T. W. A. T. i

vłasne

z dn. ft,

Przewrót w·

Bułgarf

(

PETERSBURG.

Położenie

kró-1

la Ferdynanda uważane jest tutaj zai
krytyczne. Istnieją pewne dane, t~
Rosja nie będzie popjerał.a prze·1
wro tu.

Okradzenie ministra.
PETERSBURG.

Okradzenie

Wilnie ministra wo;ny Suchomlinow
wywoł~ło w wydziale śledczym
płoch. Przedsięwzięto wszelkie środ
ki w celu wykrycia złodzieja.
PrzyhuEd Betllmaft•H11Hwega.

r-

PETERSBUUG. W tych dniach oez

kiwany jest prr.yjazd kanclerza niemie ·

go. który

prz_ybędzie

po powrocie Koko

cowa z Liwadji. Celem tej wiiyty ms b
załatwienie

sprawy

ormiańskiej.

Cholera.
POLTAWA. Do szpitala wKr~
mienczugu przywieziono z cukro
robotnika chorego
Ołobinskiej
choler~.

ezrólteele.

CARYCYN. Za-strajkowali ładujący I
wagonów drzewo z 40 tartaków w poblil
stacji Silrepta, Elszanka, Btlketówka i ()ar

bar- cyn.

Żądają on; podwyższenia płacy. W11

W protokule rze<izywiście figuruje
Adw, Karabczewskij~ Czy m&ż świadka dzo, zndnje 6wi-0rl !mm pytania euergicr;nie, z cy strajkujl\OY ~$Stali uwoloieni. Odbyw1
para znoszonych kamaszy •.•
lu\Jił Stasia?
wielką pe" n'Jści& siebie i [niekiedy wywiera tli!J narad7 handluj!loych drzewem.
Ron.kier zoów ogląda kamasze i za·
Swiadek: Nadmiernie! Kochał go s.r.11- tukie wrażenie, j"k gdyby zapomniał, ii jeił
przecza: „'ro nie są moje!"
•o~ •ka.aclal.
iBnie.
pod.i;ądnym,
konfrontacja Gawryłowa
Następuje
Arl w. Kar11b.~ Przspraązam świadka, że
. RZYM. W kolach' psrtamentnrnyeh
d-ra Guirarda i sędziego śledczego Morga· zadaje mu t kie pyt-auie, lecz c:1y możliwa
c1lodzf\ sio pogłD1ki o nowej :sprawie •
jewskiego w obecności Wandy Chrzanow- jest wersja, że Staś byl synem nie legalszczegóły
da.licznej na t.le mquopolu M>wnrzystw aset
ekieJo .w kwestji wyjaśnienia okoliczności, nym?
raeyjnyob, przyczem wielu posłów milh
spra~ie
ezy bielizna na Stasiu była sucha czy też
Swiu.dek (widocznie w;;burzony, ~swo).
sllló pneknpiouyoh.
mokrą, dalej, czy myto ręce trupa przed Ależ to jest wprost uiernożliw~l Mt;ż tai..: koSa•eltDjat„.
·
Jak się dowiadujemy z wiarDgodnego
oględzinami, czy teź po oględzinach i wre· chał Stasia,
PJ".aellywający ttt dlfe
A.
NEW
GE
VI
śledztwo w sprawie zabójstwa
ezcie - czy spodnie na zabitym Stasiu
(Poruszenie na ławie obrońc6w hr. Ro· :źródła,
Liworno.. popełaił 11!1
z
lorlowego
banku
Dradiego-LubecWład.
księcia
T~resioie
były odpięte z przodu, czy też zapięte.
nikiern).
bójstwo wyst zal em 'Z rewolwertt. Pr~
nowe
zupełnie
na
wch0tl:zie
zaczyn.a
k]rgo,
Kom sarz Ga,uyłow stanowczo obsta·
Adw, Karabezewskij: Co otrzJmała córtory, rzucając cień na lld'Ział "iriem osób, miały byó nieezcięśUwe epeknb<"je giełdl
je pr,zy swym twierdzeniu, jj ręce myto i ka państwa w posagu?
które apowodow&ły bankrachvo hanku.
nie podejrzewanych.
-Ootychci.as
te władze zastały spodnie już odpięte.
Swiad.alr: Rentę w wysoko~foi 5,000 rb,
ustaliło, że
śledztwo
wiadomo,
Jak
.że
przeciwnie,
twierdzi
Dr. Guirard
Katastrofa w porcie,
r<>cznie, a następnie 6,000 rb., co mia o im
bielizna była such11; ręce trupa myto po wystarczyć na życie, nuc.wdy Zt1Ś z Łus:~cze w eh wili r<0zstania kBięeia z ordynatem
KONST.AN'J.1YNOPOL. W poreie
do księcia
oględzinach, spodnie zaś dr. Guirard od· wa miały wystarczy ii na spfacauie prot• u tów B >:1.iilgiem, w parku tere'Bińskim,
a~·óch męzczyzn, z którymi Bi· b.ja w .Ac,i !lłliejszej, !aionął atatet
.s·du
....
pud
1 iął sam •..
towarzystwa i inne wydatki.
spin!? pu1.QSll'lwił księei:i, a esm piechotl!ł osób utonęło, ao w1ratowano.
Następnie eksperci szczeóÓłowo <>glll·
Z kolei do badania przystępuje adw.
t si~ 11a staeję. OaQbistość jednego z
uda
IS•6J Alfo- we Wieclni•
.
da~ ą dowody rzeczewe.
Arouson. Stara on się przede" szy„ tkiem
Adw. Aronson. Niech dr. Gu ra.rd wyświetlić, jak pa11stwo Chuanowscy 7.apa- nich z-0stała Et\\ ierdz-0na i pociągnięto go
Cesarz prsyjl\ł wczoraj
WlEDEN.
do śledztwa w <!harakterie świadka. Czło
pokaż-e nam jak odpinał spodnie.
dłuzs1em poełuchaJliu króla Alfonsa, H
trywali się na sprawę mordu i kogo w pier"'iek t·:m pr7.yznał się ;uż1 że b~J w Tere·
Dr. Guirard - pokazuje w jaki spo· wszej chwm o to podejrzewali.
po wyałuch.aniu mszy św. w kii
lecz płąt-ze się w odpowiedziach. następnie,
~inie,
spocinie.
sób odpinał
udaJ ei„ do mająt.ków naali
dworskiej,
cy
W odpowiedzi na te pytanie f°wi::irlek
Na zapytania, po -eo był, z kim i
_ Adw. Aronson. Czy nowe dowody rze• wyjaśnia, że słabe w pierwszej rhwi1i 11nd~j·
tronu na polow ie.
w jakim ~elu w Teresin!e 1 co tam robił,
ezowe są dla ekspertów wa!ne?
'
rzenia pod adresem br. Ronikiera zamieniły
Po WJjef:dzle.
Ekspert prof. Tai anuchin - „Owszem, się u rlfdzfoów ofiary w mocne przek< nnnie zeznał, źe szukal swego znajomego, oieja'BERLIN. Po przejechaniu granie!
batdzo ważtJe. Stwierd1ió mogę, iż tylko ka· co do osoby zabóicy 111 chwilą upewnienia, kiego Lewi.ó.skiego, który jest mu winie.n
lesony były mokre, uie maś spodnie. Wobeo kto urządzał garsonjer~ przy ulicy Marsz ł ao rub1i, w celu odebrani.a od niego dlu· heta-rz sta'Du lro1cowoow wymienił 1 &
gu. Według zeznań jego. L. popr.zednio m'lnm-Holłwe~fom aer!lecflne telegramy.
lego oświadczenia, wersja dr. G11irarda, iż kowskiej nr, 112.
mieszkał w Łodzi, skąd się wyprowadził l berllń.s'kich 'kołaeh fin nsowyeh zainte~
rzeczy i bielizna zamoczone były p.r.1y mycia
Sensacja.
miał mieszkanie w T~resinie j z nim to no 'Się -wyjaśnieniami Kokowcowa o IJVIJ.~
trupa-upada.
Po dziesi~ciominutowej przerwie O• rzek<lm'.> miał by6 w par\u w d.n'in krytycz- dla budOW7 'PTJ"attlyeh linji łołejoWJd
Prokurator zapytuje czy lłronisław Cb.rza.
.
Rełłji. Podezas iniaduia na cześć Kot
przaz pre2iesa, adw. Aronson nym,
głoszonej
nowski pozostawił testament i jaki?
W jakim celu· podszedł do ksi~cia, oow11, -cenn Wi1h~lm ~owo ~
Swiadek: Tak, ~ały majątek ro~dzielił na występuje z następującym sensacyjnym
odmawia zeżnań.
mował •ię "" b!j ęrawie ea dyrekt~re ~
B części, pomiędzy syna, oork~ i instytucje ()Ś wiadczenłem:
Władze śle Jeze nacleBłały d'O Łodfl oelarji kredytowej, Dawydowa. Oozekifi
Podczas ostatniej przerwy otrzymałem
dobroczynne.
"Mikołaj, syn żądan:e w celu udezukania i zbada.n1a go. .roswój butl„..nńetwa ko ejowego wzmou
Mąi pozostawił 120,000 rb., zlo!i:one w bilet wizytowy 111 napisem:
Tutejsze władze odszukały L., lecz tw6cezoś.6 Rf> ji, spr.zyjajłlc swiększaD''
Baolcu, .H 50,000 rb. !łkeji Ol'M majątek Mikołaja, Susnikow•. W sali dla publiczności przedstawił mi B~łi przybyły dopiero ten zeznaniami swemi r.zucił zupełnie inna wymian7 towarów l'Olyjuich, ucze~
Tuczapy.
m.eami.
Na zapytanie czy świadek posiada wła co a Kijowa student politechniki i W.}.raził światło na całą sprawę,
Mianowicie. wywodr. na które się
lDY majątek, p. Chrzanowska odpowiada: n Tak, chęć wystl\pienia przed bblł w charakteZ111iawy w pbineoie.
powoły\tał jego zn„jomy, zbijał i postawił
mam dwa majątki ziemskie w gub. podol- rze świadka.
Dzienniki don0Sf4 o
l3UŁOGR0D.
Chce on mianowicie zeznać, że w go oprócz tego w bardzo nieprzychylnym
skieh jeQen wartości 300,uOO rb., drugi zaś
j!łcycb nastąpić zmianach w gabinecie.
wartości 700,000 rb. Oprócz tego posiadam sierpniu r. b. na wystawie w Kijowie po· świetle.
Co do zeznania, że ten byl w Łodzi strów. Oczekiwane jest ust1uuenie milll
jeszcze .kapitalik" w banku, który sb.utkiem 1rnał dwie panny, z których jedna nazy·
odbiór pieniędzy, o.kazuje się, że .sprawiedliwości, oświaty i skarbu.
po
L.
u
wa się Nina Łandowsk8, druglł zaś ma
kosztów procesu zmalal do 100,000 rb.
Powrót do kraju.
Prokurator zapytuje, czy była mowa o na imię Wanda, nazwiska zaś jej p. Sus- to nie jest prawdą, gdyż ostatni raz był 11
rozdziale majątku pomiędzy świadkiem i nikow nie pamięta. Po zawa1oiu znajomo· L. przed dwoma iaty i o pieniądzę, które
WIEDEN. Aby położyc kras po~
ści w trakcie rozmowy wymienione zo- mu si~ rzeczywiicie należą, wcalt! si~ nie o abdykacji, które nie ustaj1ł pomi!!I~
IJlężem.
Swiadek: Nie, do czusu dojścia Stasia stało nazwisko „Chrzanowsk\•. Wówczas upominał, gdyż uważa już dług ten za głyeh zaprzecień, król Ferdynand posła
do pełnoletności nie mogło być mowy o po· Nina Łandowska powiedziała, że znała pr epadły. Co do zeznania, że J,. miał udać się w nAj bliżs1:ych dniach do ojct:
dziale. Aby Staś otrzymał więcej od innych również pewnego Chrzanowskiego. który znajrluwnć si~ w 'reresini<>, L. wyjaśnił; że
•
W pierwszej chwili wcale nie wyjP.żdżr.ł z łiodzi.
już jednak nie żyje.
dzieci,-nikomu przez myśl nie przeszło.

nowe waine
w

Bispinga. ·

.NOWA GAZETA tCDZKA•-24 Listopada 1913 r.

Nr. 78.

Akuszerka

niewidział
białego człowieka.

Lud, który

5.
miesz~a

Na polecenie Stanów Zjednoczonych po-

obecn1e

dró*yjący po wchodzie uczony O. D, Streeter
zwiedził wyspę Borneo i dotarł do miejsc,
których mieszkańcy nigdy nie widzieli bia·
Powróciw11zy do Ameryki
łego człowiet.a.
ogłosił w czasopiśmie „Eagle• swoje spostne-

Wina ,,Chasta''

W glębi wyspy, w naj~ęstssej dżungli
mieszka lud myśliwych. Wsie otoczone są

i

zupełnie

niewidocine, tak,

_ce~e1Wschodni· (.a .Nio= 55 rógn1aneJ.

zawsze pierwszeństwo.
Skład, Piotrkowska 99.

Streeter tylko przyp!ldkiem, tonrjąe sobie
przez zarośla nożem i siekierą, na taką
Wsie nie składaj!} się
wieś się natknął.
z poszczególnycl\ domów, 11le wszyscy mieszkańcy mie11zkaj, zwykle w jednym wie:kim,
podłużnym domu, zbudowanym wedlug systemu celkowego, Srodkiem domu idzie korytarz, do którego wchodzi się po drabinie.
Każda rodzina ·ma osobne mieszkanie. Dom
taki pomieścić może do trzystu osób, Wit;keze wsie składają się z dwóch lub trzech
domów.
Mieszkańcy tego dziwacznego domu nie
v.wracnli żadnej uwllg\ na towarzys~ących
Streeterowi Malajczyków, ale widok Europej·
cz) ka wprawił ich w niesłychane <i1dumieoie.
Dotykali jego twarzy i jasnych włosów, oczom
Wreszcie przyszli do
własnym nie wierząc.
przekonania, że Amerykanin musi być bogiem
i zaczęli mu źnosić owoce, drób 1 inne po·
darunki. Streeter rewanżował sie im a prze·
dewszystkiem podczas swego pobytu w tej
wei wlewał w nich masę chininy i o ile:!
mógł, leczył. Myśliwi w krótkim czasie zauważywszy dobroczynne skutki Jekarsh;, jedli
Według zdania Stree•
cbiuinę jak ilZekoladę.
tera trzy czwarte z tych mieszkańców dżungli
cierpi na rozmaite choroby.
Ludzie oi żyją głównie z polowania. Ich
bronią są długie rurki, z których wydmuchują ostre bo]ce zatrnte. Truci; na jest tak silna
ie człowieka zt1bija w przeciągu 1iedmiu se) und. Z swoich prymitywnych .strzelb' tra·
f.ają ci Judzie ptaka w locie na odległość 30
metrów. Ulubionem ich zajęciem jest polownn:e na ludzi, którym ucinaj!\ głowy. Pól.i
I.to głowy niepnyjaciela nie przyn·eaie, póty
n 'e może się o.żenić.

L. ROSE

STRAUCH (Piotrkowska 85).

wykonywa roboty po tanich cenach, solidnie i punktualnie. Tamże
do sprzedania z powodu braku miejsca 1 duża pedałówka, 1 ręczna
maszyna drukarska bardzo tanio.
284-4-1

Druk Urzedof1Je2o sp15u abonentów telefonicznych
Łodzi

Wyszła z druku zajmująca powieść Ch. Dickensa pod tyt.

i okolic, na rok 1914

powierzony zo1>tał przez Zar-ąd sieci telefonów łódz1dch, z potecen'ia Nacsel·
nika \Yarsznwskiego okręgu Poczt •WO-Telegraficznego (za MJ& 46148 i 48492)

„MiłoU i DDiWi~rnnif

DRUKARNI Al'CYDENSOWEJ JANA GRODKA,
Widzewska 1061\ (tel. 20-22), kantor Przejazd Ne 1 (tel. 20-30).

Cena 20 kop.

Tamże przyjmowane są ogłoszenia do spisu abonentów telefonicznych.

Nabywać można w Administracji Ga~ety Łódzkiej"

„

urzędowem, inne,
ukażą się w

Po za wydaniem

tów telefonicznych nie

Przejazd Nr. 1.

prywatne, spisy abonen·
druku, }ako wzbroni-One.

. Wyszedł llr. "48

BH~1Y WlYłlW~

łódzkiego

MIE(;D"
Lokalne aktuaua.

wyborze
wykaaywa szybko i tanio
wiie.Dkiiiin

1't1

tygodnika humorystycznosatyrycznego

i karty ailresowe

Egzemplarz IO kop. Żą•

DRUKflRnlfł

dać wszędzie.

GRODKtl
J. lDidzemska

WSZELKIE INTERESA

przemysłowe, sprzedaję, ku- i
e handlowe,
zamieniam,
wydzierżawiam„ lopuję,
kuję kapitały, poszukuję wspólników,

~06a.

Kamińaki,

uL

Przęllzalaiaiaa

~n-a.

Towarów swoich nie trzymaj
w ukryciu w pudłach i na półkach.
Chyba że sprzedać ich nie cbC€sz.
Jeżeli zas pragJiesz, by towary

UBI BHUll

SzJbko się sprzedawały, rozłóż je
stołach,

na

największą tragiczką

w

I TROhIG1lTORNl1l

mają

że

drogę

jest

•
I

Przyjmuje ambulansowa od 8-10 i B-6 pop.

łenia.

irnroślami

Drukarnia, Litografja

Slh5ERfĄ1\H

poukładaj

świecie.

na kontuarach, lub

w szafki oszklone, by

Spacerowa 21, II piętro.

.zawsze były na widowni.

poleca wy.kwalifikowanych 'buchalterów, 1toresponde11.tów i Innych pra1886-26-1
cowników handlowych.

AJENT HANDLOWY
Odtworzy

główną rolę

wspanfałego

arcydzieła

.uA miłość moja nigdy
nie

wygaśnie ..•

Zarząd

8oo

I

Eksploatacji

ŁódZkich Rzeżńi ·Miejskich
Ul.

Inżynierska

I

róg

Głównej i Piotrkowskiej.

Od jutra zmiana programu.

''

Dużo pieniędzy zaoszczędzi

Początek przedstawień o 5-ej wieczorem,

ten,

kto zaopatrzy

skórJ. wołowe, klDWi@, (iBl!!e, końskie :~f;:e~ tói i
umalet topiony, don~!~~;c~~h- Rtew 1uuaoa ~;~:;:~~y Manke
mieso-kostDa ~: ~;~ll dilatr~~~·y~UCZ·-wwieó tauitetski ~ezynw kilku wyborowych. 'Z(znri·ne suchą lńd 'ZtttUHY
lfJ •
mokrą.
li\
lpolinkowany
jakościach i kolorach ~
ó9215 kop. za pud na m1ejecu bez odstawy.

.

siebie i dzieci w ubranie z prawdziwej .Skóry angielskiej" łokieć od ~
kQp. plusz 65. Garnitur można. nosić
5 lat, posiadamy gotowe spodnie.
Wystrzegać się podrobionych towarów
Piotrk-0wska >ił 145 mieszkania 34.
2022-6-1

-

„ -

.•

-

Ninfe~zym
Skład sukną

.

•

,

( .

zawiadamiam

moich szano1n1ych

klifen16w. fe mój

•.-„

5, upraszam

z

=

UWAGA:
J629·2o-I

Ogloszeuia drobne.

Ta•io· ~o sprz~a11ła
UWAGA"'
••• aklep W1adomos& Lipowa 75.

anowi Szlejming skradziono paszport
„-ydany z gm. Lutomiersk, pow. łas
kiego gnb. piotrkowskiej, jak róWJ1.ież
świndedwo stróżowskie, wydane przez
policmajstra łódzkiego i list upoważ
niający do odbioru sumy rb. 17 od
2{05-1
Błażytko.

J

ręczna

noż·

20,
aszyny do szyeia
M
35.. S·letaia gwa•
na
165. Telefon
rancja. Piotrkowska
bębenkowa

~

33-12.

2-349-30

2400-6-1

nakaz egzekucyjny,
Zgubiono
gminny
ny przez

wyda-

4 okręgu, po·
sąd
wiatu łódzkiegu dnia 2-3 sierpnia ~t·
st. 1912 r, za~ 2250Juljuszowi 8zultz,

na wyegzekwow&ll.ie od Pereca Ry2898-B-l
wana 36 rub1i,
racując

P we

w biu.ne, sprowadzam no·
paszporty, nowożeńcom prze siedla m żony do mężów. piszę wszelkie
prośby, apelację; przyjmę prowadzenie meldunków w .kilku domach~ za·
łatwinm szybko, bardzo tanio, w nied:rielę każd~ i codziennie od 6 do 10
wieczorem.. Tam.Ze starszy uczeń gi·
muazjum rządowego tanio udziela korepetycji. Łódź, ul. Zak:ątua. 78, pler·
wsza prawa jednopiętrowa oficyna.

2397
SSS99S99~99999~999999EEEe

innemi: Tryumf sezonu! Olbrzymia sensacja! Niebywałe arcydzieło kinematograficzne•
Olbrzymi drnmat w 5 wielkich aktach, osnuty na tle krwa•
wych epizodów z czasów woje• krzyżackich.
Pod względem bajecznej wystawy niezrówna•
nej gry artystów, jakoteż wysoce zajmującej
treści, prz:ewyższa wszystko dotychczas wi·
dziane w kinematografie.
Passe partout nieważne.
kosztów. zwyczajne.

ZYZACY~'
(Ryszard „Lwie serce".)

Ceny miejsc pumimo

. ·~

!!!

łaskawie przyjąć do wiadomości
powa.taniem
S. Sulkes, Łódź lloworniejska 15.
Skład mój jest zaopatrzony specjalnie w towary
Akc. Tow. A. G. 13orsu, w Zgierzu.

ullcę aowo•iejaką

Wszelkiego rodzaju reklamę naj· N
bardziej czytują kobiety. Staraj Do t:przedonia zaraz. Hotel :Polsld,
2404-B
się więc o to, by przez reklamę ul. Piotrkowska Jo& 3.
kobiet dla sklepu
jaJrnajwięcej
czeń klasy 7-ej gimnazjum Wita.
swego pozyskać. Mężczyźni przyjdą U nowskiego udziela lekcji Oferty
sami,
1:1403
sub .• Glmnazysta".

•

.

i kortów, który Jotychczas się znajdował na ul. Nowomiejskiej N! 11, od dnia 1/14 Lipca r. b. przeniesiony został na

adeszła. para kasztanowatych kł••
~zy•r,sak6w i kary_ r)'&ak. -

Między

. .

ZĄWIADOMIENIE

!!!

Reklnmca jest n11jlep;:zym ubez.
pie.czeniem, zapewniającem byt i
rOZ\\'Ój interesowi, Podtrzymywana
systematycznie przez czas dłuższy
jest czemś tak potężnem, czego
nikt wydrzeć nie może.

Ni 1„

Poleca

I::o fi ztr:;

óbznajmiony z bandlam, posau·
kuje przedstawicieJs'.wa
na m. Kaługę i powiaty
we wszystkich gałęziach handlu
Katuga, Nikitskaja ul.
Adres:
dom Łarjonowoj, Wasilij Jefimowics Pestrikow. 2030-6-1

zwiększonego nakładu
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Wewnętrzne

Poniedziałki, środy,
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róg Ewangielicldej, Telefon 19·41.
promieniami Roentgena; Gabinet. światło\ecz01cz7 (choroby UÓl'J i wlos6w) i elektroterapentyczny (niemoc
płciowa). Godziny przyjr;cia: 8-2 rano i 5-9 po południa. Dla pań osobna
poczekalnia.
1975

.. --

~r. ~. ilnin~in~

przepm;owadził się
na ul. Srednią .M 3.
ępecja.lista. chorób wenerycznych,
.skornycb. z ko~metykl\ leka.rsk~ (cwarz.
-wł'OSv etc..).
l'nyjmujei-od 9-ll i pół i od 4. i pół
do 9 wiecz.

Dro JEhNieKI

ćhoroby

. weneryczne, akór3'
drog moczowych

ul. ANDRZEJ A .N2 7.

Powrócił

Dr. ·Rosenblatt
1
'

Choroby uszu, nosa i

gardła.

Przyjmuje od 10-11 r. i 5-7 po pot.
w niedziele od 10-11 r .

Ulica Piotrkowska .Ni 35.
Telefon 19-84,

Dr

s. Aronson.

me~.

I

Piotrkowska 120. Tel. 31-82.

Akuszerio i choroby kobiece.
od 9-11 rano i od 4-6 po potu.dniu.
W niedzielEJ od 10-12 po pot

9-12 i 5-8, w niedziele i święta 9-1
Telefon. Nr. 170
1404

&~99SSS9ES9SSE€€Eeeeeeeee snciołistu

1492

cbnrób USZU, nosa i gardła

Dr. Alfred Hejman Dr. B. Czaplicki
Choroby uszu, nosa

•

ł gardła.

, d n1a
. N2 57

Z aC h 0

Telefonu .Ni 33-34.
Od 9 - 10 i 4 - 6 po pot.

'.D·r. M. ·Gromski
Choroby dzieci.

Dzielna 9
od 3- 5 po poł.

1644.

Ordynator szpitala Anny-Marji.

Piotrkowska N! 120.
Telefon 32·33.
Przyjmuje od ~· 1~ - 12 uno i od 5
do 6 1 poł po poł.
w J1iedziele i święta od 10-lf rano

Dr. M. PAPlERNY

J. HABERFELD

Aleksander Margolis

m!eszk~

Zielona 6.

Tel. 6-13.

żołądka i kiszek
Przyjmuje od 9 - 11 .r. i od 4 - 7

,Choroby
po

południu.

1952-12

Gabinet dentystyczny

Piotrkowska 35 (w lok. zajm. dawniej
przez \V. Sznycera),
Leczenie zębów bez bólu elektrycznością, Plomby i sztuczne zęby wszelkiego systemu. Prostowanie krzywych
zębów. Masaż wibracyjny. 1719-156

Dr. W. Bernard
Choroby wene.ryczne, !Vóg moczo·
wych i skóry.
Spacerowa 40 (przy And.r zeja)
Przyimuje: 9 ~ 1 i 5- 8. w niedziele
i święta. 10-1.
194'7-200
Wydawca1 Jan Grodek.

Dr. L. PRYBULSKI

Ulica Południowa M ~
Telefon .Ni 13-59.
Syphllis, choroby skórne, włosów,
(kosmetyka lekarska) weneryczne,
moczopłciowe i niemocy płciowej.
Leczenie syphilisu salvarsanem Erlich-Rata w606"-914 (wśródżvlnie),
Leczenie elektryczno ści~, elektrolizą
(usuwanie szpecących włosów) oświetlenie kanału (uretroskopia).
l?rzyjmuje od 8-1 r, i od 4-!J PP~
pe.nie od ó-6 pp.
Dla pań oddziel~a poczekalnia..

'

i.

j

•

'

•

~.

•

•

N1'\JT1\ŃSZ1\ i Nfl)OBFITSZfł ILUSTRfłCJfł

TVGODNIOWl\ DLR RODZIN POLSKICH.

BIESIADA LITERACKA
DAJE

ZUPEŁNIE BEZPŁATNIE

PREMJUM NADZWYCZAJNE:

12 DUŻYCH

TOMÓW NAjCELNIEJSZYCH POWIEŚCI I ROMANSÓW
znakomitych autorów polskich i obcych.
Redaktor I Wydawca MICHAŁ SYNORADZKI.

~

na

Biesiada Literacka obejmuję wszystkie rodzaje literatury piękneJ, chwilę bietąc~
wszechświatową i wiedzą gruntowną w formie popularnej, słowem wszystko, co stanowi
nieodzowną potrzebę umysłu inteligentnego.
,
.
Biesiada Literacka szczególnie uwzględnia dzieje ojczy_ste, zwhls.zcza porozbiorowe i pamiątki narodowę
•·
-'
, Biesiadą ,titeracka wszystkie artykuły obficie ilustruje.
Bie~lada l..iteracka rozpoczyna w roku 1914 druk prac7 ilustrowane) pod tytuł.
GROBY POLSKIE, zawierającej życiorysy uczestników powstania 1863 roku. poległych

ł'

i moozopłciowe. ·
Przyjmuje od 9-12 r, i od 5-8 w
Panie od 4-5 po poł.
20

Laboratorj um · f!;~{~es-k]zli~iYchg;m;ca;9bo~Ofóvth powieści 1romansóco

Magis~ra
.N; SCHATZA
_
lódż,

'

Telefon 26-81.

Badanie krwi na syfilisa

WARUNKI PRENUMERATY:
półrocznie rs. 3, kwartalnie rs, 1 kop. 50,
„
„ 4,
„
rs, 2
Zagranicą rocznie rb. 10.
Oprawa wytworna, ze zloconemi wyciskami na tle barwnem, dodawanych jako pl'9
mium powieści: 3 tomow 50 kop , 6 tomow 1 rs,, 12 tomow 2 rs.
Na żądanie administracja wysyła numer okazowy be z płat n ie.
Adres redakcji i administracji: HORTENSJA N! 7 1 telefon 78·26.

Wszelkie analizy lekarskie i che•
miczne1 moczu, plwocin (gruźlicy•
krwi, wydzielin _dróg moczo•
płciowych, wody, mleka i t. d

Warszawie: rocznie rs. 6,
na prowincji:
•
rs. 8,

W

. Dr. L. Klaczki n
KONS'fANTYNOWSKA 11.
Syphilis 1 skórne, weneryczne
choroby dróg moczowych.

LECZENIE SYPHILISU

otrzymują bezpłatnie

-

wszyscy prenumeratorzy.
•
W roku 191~ . damy w zupełności znakowi.tP . powieści oryginalne, które ze względów
cenzuralnych; były znane dotąd zaledwie w skróceniu, . a ta~że arcydzieła autorów cui .
dzoziemskich. Z tych dodawanych zuptl11ie .bezplatnle ksJążek, szybko utworzy si9 :
doborowa biblioteka trwałej wartości, kształcąca serce i umysł.

ul. Piotrkowska NQ 37.

.

EHRLICH·HA'fA 606.
Przyjmuje od 8-1 rano i od 5-8
wiecz., dla dam osobna poczekalnia
&d 4-5. W niedziele i święta tylko
do 1 rano. .1

MA~A2YSTA

i specjalista kąpieli lec:ihiczych
wspó{p.racowuik pierwszo·
rzędnych zakładów kuracyjnych kra·
jowych i zagranicznych)
•
(Długoletni

Słodziński

prof.. Zabłudowskiego w Berlinie). Ł , DZ Widzewska. ~ ~ m. 4
(róg Nawrot).
2037-150-1
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Lemoniady Owocowe.

a

Najzdrowszym napojem jes\ dobra
1~

l:emoniada Owocowa
z

naturalnych soków na wodzie destylowanej.

To też proszę żądać _;vszEJdzie tylko lemoniady wyrobu fab'rykl
CHĄOZYNSKIEGO w patentowanych flasz•
' ka.eh oplombowanych:
. Wyrób dobry i czysty - pod gwarancji\.
róg Widzewski ej, tełef on 15·69.
Kantor: Głowna 5
Cena flaszki 8 kop. Dostawa do domów.

K

t:

,,,,.,,.
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Lemoniady Owocowe.
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psychologa angielskiego

I).obiety odczytują ogłósze

, 1)

'

Morresa

wykazal, ie:
nadzwyczajną

2) Obok romansu ogłos~enie
przedstawia dla kobiety najbardziej
interesującą czę~ć gazety;
3) Na podstawie' ogłoszeń w gazecie kobiety robią wszystk!e zakupy dla całego domu;
4) Z ogłoszeń kobiety dowiadują
się o llo\vycb towararh, ~ których
nie wiedziały dotąd i kupują je;
5) Firmy; ogłaszające si~ w ga.
zetach stale, utrwalają się w pamięci kobiet i staj!} się im tak
dubrze ,znane,. jair gdyby. już od
11zeregu lat u tych · firm lakupy

Istniejące

•
•
o
o

n

CD

•

od 1904 r.

ŁÓDZKIE RZEMIEŚLNICZE TOWARZYSTWO

Pożyczkowo-Oszczędnościowe
(dawniej Nawrot 13)
mieści się obecnie w powiększonym lokalu

przy ulicy

Mikołajewskiej

M 40, I

piętro.

przyjmuje w kłady oszczędnościowe i)płaci ,
4 proc.-za lokaty bez wymawienia, t. j. na każde t\danie
4 i pół proc.-z 3 mies. wymówieniem,
'
5 p1·oc.-z półroc:i:nem i
6 proc.-z rocznem.
Przyjmuje wkłady warunkowe, poczynając od 12 kop. tygodniowo
Udziela pożyczek do wysokości 600 rubli ze spłat!\ ratami mie·
się~zneml.

Biuro otwarte codziennie od g. 10 c,.;wartki i soboty od 6-8 wieczorem.

3 po

poł

"

nadto we wtorki,
1163-1

robiły.

W tłoczni

Ja~a

Grodka, Widzewska 1i l06a.

lletłaktol'I

Anna &rodelc.

I

c:

Ogłoszenie w gazede jest tylko
jedną formą reklamy, a wywiad

nia w gazetllCh z
pilnośdą i uwagą;

E. Koprowski

ROK XXXIX ISTNIENIA.

mrot
1, ro·g *'1'otrkowsk·1eJ.
w
Ul.
Hu
Choroby• skórne, weneryczn.-e

(uczeń

Dr. Med.

,,
'

,
się

·poszukuje

Reflektanci, którzy zajmowali podobne stanowisko
raczą złożyć piśmienne oferty pod ,Wg 78515 w biurze
ogłoszeń L i E. Metzl i S-ka w Łodzi.
2illi3-2

Dr. W. DUTKIEWICZ

Juljusz

Lekarz-Dentysta
obecnie ul~ Ąndrzeja M 2,
rog P1otrk:owsk1eJ, I-sze -piętro.
·
Przyjmuje. jak dawniej.
Telefon 17-31.
1691-203

..-

przepr,owadził

Akuszerja i choroby kobiece.

b, ordynator warsz. uniw. klin. a.kusz.
Przyjmuje od 10-11 rano i od 4 i pół
, do 6 i pół po poł'..
Południowa 23. Telet. I 6-85.
1766-0

I·~

fabryka w Lodzi

lanamamrnuo 'Uawi~ninuuawo)

Przy leczeniu syfilisu zastosowanie prepa-.
ratu ERLICH-HATA 606·914. Leczenie za
pomocą elektrycznoścL Godziny przyjęć od
8-2 i od &-9.
Dla pań od 4 - 5. Oddzielna poczekalnia

Prześw_ietlenie i_ fotografo'jl'anie wnętrzności ciała

~
~

2004-20

Większa

uli~a Zawadzka Nt 6,
b. asystent petersburskiego szpitala miejskiego, specjalista. chorób
wenerycznych, skórnych i nie·
mocy płciowej,
1688-150

D•r S. KANTOR, (Piotrkowska 144),

st

11,

róg Wólczańskiej.

,

Dr. Trachtenherz

SpeciaHsta chorób wenervcznvch. skórnvch i dróg moczowvcb

JJ"o

'4 ~

~~!iata~~~e6~~ea~~~~~

Piotrkowska
Choroby wewn~trll:ne i nerwowe.
Specjalista chorób1 żołąllka, ki•
szek i przemiany mat,q ji (cukrowa, podagra, otyłości i t. O.. Niezbędne dln djnguozy analizy cbemiczne
i bakterjologiczue wydzielin i krwi
w Jaboratorjum własnem.
Przyjmuje od 11-1 i od 5 - 7 i pół
po południu,
1931

ca

Plombowanie i specjalne laboratorjum zębów sztucznyeh i zfotych koron.
Reparacje i przeróbki sztucznych zębów na poczekaniu.
Wyjmowanie zębów bez bólu prze1 lekarza-dentystę

..=.:::
c.-1

I~

Porada 50 kop

rn.
~

@

ul. I'\
nozwadowska

Dl. me~. J. UWAR[Wl~UR
18.

~

~

ca .

@
@

•
___________________________;

LECZ.NICA ~ĘBÓW

ro.i

środa,

Bad anie mamek.

@

__ ,az• m·
I X )<ojfmann' ,„o

i nerwo.we Dr. I. SZWARCWASSER od 10 - 11 i 4 1/ 2 - 5 1/ 2 codziennie.
Choroby skórne i wenerf czne Dr. L. PRYBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki, piątki od
11/2-2 1/2 a
soboty od 8 - 9 wieczór.
Choroby dzieci miejsce porad dla matek szczepienie ospy Dr. I. LIPSZYC codziennie od 1-2 pp.
Choroby chirurgiczne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 i 7-8 wieczór codziennie.
Choroby kobiece Dr. M. PAPIERNY od 3 - 4 codziennie.
·
Choroby oczu Dr. B. DONCHIN Codziennie od 9 - 10 rano.
Ch-oroby
wtorek,
czwartek od 1-2. pp.
a, uszu i gardła Dr: C. BLUM Piątek, sobota, niedziela od 9 - 10 rano.

·~

~

Win, Wódek, Koniaków, Likierów krajowych i zagraniczn.ych, Herbaty., Towarów Kolonialnych, Kawioru Astra::
Chańskiego i· DelikatespW
::

