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Od wszy:itkich chorói>·zakaźnych
uchronić się można stosując

~

jutro

Jutro

Dziś
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aw.ł!

Z roz_poczęoiem rok:n szkolnego zosta,je otwarte
w Łoffzi w dom n Petersilgego (Piotr.k owska 86)

codziennie Sarg'a

żeńskie
rządowemi

VII l<lasowe gimnazjum

z prn wami

Przy;9wa~~L~~~~~?l~~k~~1ennie

KR~M i ELIKSIR Uo z~Mw

od 5-ej do 8-ej wieczorem w gmachu żeńskiego ~imna·
r. 1078-6 l
zjum rządowego (Srednia 14).

denty-

zalecane stale przez lekarzy

NAJSKUTECZNIEJSZY SRODEK

stów od lat 25.

usuwa

wągry,

~

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewn,

N- uzyczne

~ur~y

ul Piotrkowska nr. 86 dom Petersyll!ego.
Zapisy uczniów 1 uczenie przyjmują się codziennie od 11 do 1 i od 4
do 6. Lekcje 4 razy tygodniowo. Program nauk według Konserwa·
Wykłady ranne, południowe i wieczorowe.
Lekcj~ 1ozpoczną się 14 Września. Po skończeniu st1i1djów-wydaJt! się
ATESTAT~. Bliższych informacji udziela się w l<ancelarji,

torjum Warszawskiego.

Antoni Grudzinski.

Dyrektor

r.1135-3-1

Z początkiem roku szkolnego"" otwarte będzie w Lodzi
Gimn zjum męskie z prawami szkół rządowych

B. BRi\.UNA.

opaleniznę,

czerwoność twarzy

efa

ao

·fwar'?y

Jana Ni wif1skiego.

Jan

Chociaż cyfry są czasami naJwy„
Sprzedaż w aptekach, składac!1 aptecznych
_ mowniejsze, jednakże nie chcąc nuiyó
i pertumerjach.
czytelnll<a suchą statystyką, poprzestact
musimy na ogólnikowem zaznaczeniu,
że gdyby słowa powyższe posiadały
Kalendarzyk.
wymowę cyfr, dowiedzielibyśmy siQ i
Sobota, dn:a 9 września 1911.
ogólnego ich zestawienia o imponują•
O z i ś: Sergjusza P.
cych wprost rezultatach działalności in·
u tr o: Mikołaja Ap.
stytucji - jubilatki.

Podania przyjmuje się w tymczasowej kancelarji, ul.

1·sze

piętro

z frontu, (mieszkanie µ.

Nawrot 13,
W- Neumana) coddennie od 10·2 od

4·6, zacząwszy od 14 b. m. Opłata ~zkolna od mniej zamożnych uczniów pót
rocznie: w klasie wstępnej (niższej) rb. 30, w klasie wst~pnej wyższej rb. 40
·I i Il rb. SO, lll i lV rb. 60.
Termin egzaminów będi ie ogłoszony w swoim czasie.
•

Zakład mieścić się będzie

Dwie uroczystości.
Res sacra miser"

I

w lok. przy ui. Pasaż . Szulca 35 -37.
wskroś

•

cnemmzna · ładysława
i farbiar ia I

Lódź, Pioh·„· ~nvs~~ ~

N2 Ili„

filja
li filia
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„
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Telefonu 85 t.
Wykonywa wszelkie roboty, w zakres pralni chemicznej wchodz ące, szybko,
r~30-t24-l 1
łlUlrl-'tnie i tanio.

A z tego juiłalwy wniosek, ile łez rotpa'
otarła chorym, ile przywróciła do tycia
zagrożonych istnień ludzkich; ile ojców,
ze szpon
matek, dziatwy, wydarła
śmierci; ile, słow~m, powróciła nasze•
mu społeczeństwu, pożytecznych człon•
ków. Wymienimy tylko jeden smutny o„
lffes e pidemji cholery z przed lat kilku•
nastu, w walce z którą Towarzystwo
pielęgnowania chorych rozwinęło bar.c'
dzo skuteczną akcję.
ł tak wciąż kroczy po różnych ee
tapa.;h, idąc zawsze z postępem czasu.. f!
wiedŹy nąukowej.
· l~zecz naturalna, że w swoim dłU<it]
gim pochodzie~ miało ono · swoie jasne

czy

Trzydzieści

•

braci - toż to naprawdę rola blblłjne'
samarytanki, rola szczytna, wcielaje&ca.

w czyn idealne hasło miłości bliźnieg°'
To też z wieku i z urzędu należy ·
~ wszelkie plamy
chorych
pielęgnowania
si~ Towarz.
przodujące miejsce w szeregu różnych
~a
organizacji dobroczynnych.
"9
~ .Z przyjemnością w dniu jego 30-let•
wynalazku aptekarza
niego święta jubileuszowego zaznaczyć
Dla uniknigcia naśladownictwa, katde 1iudałka wypada, że na brak szerokiego poparcia
zaopatrzone jest w plombę, na której znaj- oraz uznania, instytucja ta usirnrżać si~
nie może i dzięki temu stanęła ona na tym
duje sig N~ 204 i nazwisko wynalazcy
wysokim piedestale, na jakim ją dziś
widzimy.
Niwiński.

pryszcze,

piegi,

, .oJ

1·

tak na·
humanitarnej i niezb~dnej w nawarunkach łódzkich, instytucji,
lat istnienia

szych
jak Towarzystwo pielę~nowania cho,rych,
to już bezwątpienia tytuł do zasług, do
uznania i wdzięczności społeczeństwa.
Opiekować się przez szereg długich lat
więc bardzo uieszczęśli·

30 chorymi, a

wymi; koić cier;lienia fizyczne, a z nie1ni
i rnoraine, dziesiatek 1ysięc:v ~bo11icj smutne chwile.

.„
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rosła

bo Instytucja wciąż

jasne -

,

Po stwic.-1 dzeniu zgonu, uderwno w
Zygmunta na Wawelu. Ode~wały siQ
kościołó
też sygnaturki wszystkich
krakowskich.
O zgonie kardynała kapituła zawiadomiła natychmią_t wszystl\ich bisku·
pów polskich, dalej episkopat austrjacki,
papieża i ccSfilZa Frunciszka Józefa.
Przed zgonem kardynała nadeszło
jeszcze ułogos-ławieństwo papiesl\ie dla

( coraz większe oddawała usługi i smutne - gdy na sen wieczny legli do gro·
bu twórcy i ~orliwi towarzysze pracy,
•jak: ~imon Heiman. Jakób Graf, M.
Silberstein i wielu innych. 0.:;tatnl z
wymienionych szczególnie tej instytucji
si~ zasłużył, popierając ją czynnie, i_ materjalnie przez szereg lat.
Dziś. w przededniu swojego l jubile

umierającego.

4

uszu, Towarz., przetrwawszy 'l różne bu•

życia kardypo1ecenie, aby pogrzeb jego

rze i troski finansowe, stanęło na silnych odbył się bez wystawności i przemópodstawach, 1:t spojrzawszy w daleką wień. Wyraził również życzenie, aby na
przeszłość, z dumą powiedzieć sobie trumnie nie składano wieńców.
K r a le 6 w 8·go września.-Po
mote: d i e m n o n p e r d i d i !
kardynała lcs. Puzyny kapituła
zgonie
ól
A· r
Jl!że 1 .z og nego bilansu. po katedralna krakowska odbyła posiedzestronie .winien• niejedno naletało mo- nie, na którem uchwalono. że 1utro, w
że usuną~. to i owo z reformować. to w sobotę. zwłoki zmarłego J<s. ł}islq1pa
mian: możności czyni sif: to systema- krakowskiego będą zabalsamowane i
tycznie, tak, fe strona „ma" także stop· wystawione w l<apłicy pałacu bisku-

piego.

.

.

mowo się . uzupe1nia.

· Bardzo poważny krok
czyniło

nazwą

"

n

U·

powołanie

Towarzystwo przez

do życia wzorowej kolonji letniej

pod

Uzdrowislw w pobliżu Łodzi.po·

łożonej.

200 osób obojga płci wy·
na wczasy letnie,
-1- tygo<l•
urządziwszy pięć sezonów po
nie kaidy.
Przeszło

syła Towarzystwo

Rozr,ucone na 20 morgowej, w po·
łowie zalesic;u3ej przestrzeni~ pawilony,
a że
·urządzone są bardzo wygodnie,
pensjonarze otrzymują obfite i hygienfczne pożywienie, wi~c nic dziwnego,
!e przybit!raią na wadze niekiedy do 20
'funtów, jak na, . rzykład w obecnym se-

tonie.
Wrnca1ą leź do ciężkiej pracy za·
robkowei wdzięczni za to niewątpliwie
wielldc dolJrodziejstwo.
I dla tego Towarzystwo czyni gor -

liwe zabiegi o umożliwienie pobytu na
powietrzu jakua;wil;l<szej ilości
potrzebuj<1cym takowego.

śwleżem

A tak

się iukoś szc?.ęśliwie

te z iubiieuszem Towarz :>twa

złożyło.

zł,tczylo się

założenie kamienia węgielnego pod

bu·
nowego pawilonu · fundacji pani
Leony Powańsldej. . ·
Następnie stanie pm'vilon z ofiary
pani E. ł\rotoszyńskiej, a blizką jest już
może chwila urzeczywistnienia projektu
otwarcia w ,,Uidrowisku" sanatorjum,
któreby i zimową porą mogło być
czynne.
Obie uroczystości: jubileuszowa i
l.:ałożenia ka1nie11ia węgiei11ego pod no·
wy pawilon, odl>ędą si~ w niedt.ielt; 10
b. m. o goddnie 3-ej po południu.
Kogo 111e do~zlo zaproszenie pocz·
tą, ten będzie i bez uiego mile wi·
i::low~

dziany.
Ko(1cząc tę

p1:>bieżną

wzrniank~

z

1.\yżej

pomienionych uroczy.
gtości (materjału slarczytoby na bardzo

okazji obu

---

Wiadomości

..

'~

ogólne.

O

Dla sto arzy zeń spo•
Ministerjum spraw we·
wnc:trznych rozesłało w tych dniach po·
wydziałom, , opracowany
szczególnym
przez ad hoc powołaną komisj~. projekt
ustawy normalnej stowarzyszeń spożyw„
czych. Według nowego projektu, pozwoleń na otwarcie stowarzyszeń spo•
źywc;i:ych.

4 po poł. żywczych, na zasadzie ustawy normalnej,
ś. p. udzielają gubernatorowie; wyjątek sta •
l<s. I<ardynała z kaplicy pałacowej do nowią stowarzyszenia, zakładane przei
łi:atedry na Wawelu, w pochodzie uro-. pracowników instytucji rządowych, kolei
ciystym.
skarbowych i prywatnycl1. Dalej guPrzy zwłokach. które będą wysta- bernatorowie i naczelnicy miasta otrzywione w pre"bitequm świąty111, udpra· mać maią prawo dokonywania rewizji
wione ll~d'l nieszpory żałobne.
w stowarzyszeniach spożywczych „w raPogrzeb zmarłego kardynała odbę zie otrzymania wrndomości o mepurząd„
dzie się we wtorek, po uroczystej sumie 1\ach w stowarzy:;zeniu".
żałobnej, którą celebrować przybędzie
Stowarzyszenia spożywcze na przyumyślnie do l<ralcowa j. E. ks. arcybi· szłość mogą być zamykane bądź na zaskup iwowski Bilczew„!d.
sadzie uchwały zgromadzenia ogólnego,
przycz.:m uchwala taka winna być po
*
2
Jan, k11i3ź na Kozielsku, ks. bi~kup wzięta większością 13 gło::;ów, bądź na
krakowski, ks. kardynat Puzyna urodz!ł mocy rozporządzenia mirnstra spraw we~
się w Gwożdzcu, w Mało ; lOlsce, w roku wnętrznych.
O Ko n trola to • ubezpie·
1842, jako czwarty syn ś. p. Romana
eh. Grupa iJOsłów Dumy
czeniow
tmiazia l'llz;ny, puni.t na Gwożdzcu;
Czt:chowie i 0.Sld k0wcach, majora pu·ł· oprarnwatu pcojekt zaprowadzenia li.Oil•
ku krairnsów wojska ł(51~stwa Wmszaw· troli nad oszacowaniami towarzystw aseskiego (w r. 1811), kawalera złotego kuracyjnych. Kontrola ta sprawiana być
luzyza „Virtuti m1łitari", i ś. p. llorten• ma przez zarządy miast. Inicjatorzy te·
gu wnio:l1rn pr... woduwczego twierd.i:ą,
:>Ji z Owernicl ich z Zawal<.1.
ze zby cz~ste pożary ~ą sim im~m niePo ukoftczeniu nauk wyższych, o- uuormowauia oszacowan budynków, wotrzymat w roku 1870 stopień dol(tora bec czego nl~Jednol~rotnie po~ar zwiu~
1
praw, a w roku 1878 święcenia kaptań szcza w m.astacb Je::>t dla wta~ciciela
sUt'. W r. 1880 mianowano gr> kano· llleruchorno-c1 uobrym lllteres~m.
lllkit!m łcatedralnym w Przemyślu, a w
O ~ ałżeńsł:wa mieszG1ne„
ro! u 1886 ws1ąpił na sufra~~anję wowską jalw biskup memfiski nili partibus Na najbliższem posiedzeniu $ynodu rozważa11a ma być ::;prawa zezwolenia na
inf1delium".
mieszane związl\;1 małże; side w guber·
wi!rnrjuszem
był
tern
Na stanowisku
generalnym i of1CJ<iłctn 1 t4dzież l·usto- niac:h zachodmch, gdyż w ostatnich czaszem ka 1,ituJy metro 1,olltarnej Iw owskiej sach wpłynęło wiele podań o udzlete·
nie pozwole11 na zwiąr.ki małżeńskie
oraz rel\torem seminaqum tamtejszego.
Po śmierci l~s. kardynała Uunajew· pruwo~ław11ych z osoba111i wy~n~qia ka
·
skiego, wyniesiono go na krakowską tolictdego.
l:..aotrzymał
rei
stol!cę biskupią, na któ
pelm;z 1-:ardynalski w 1901 r.
1
r
r
Surowy w sprawach kościelnych, Ze
wywołał przez kilku laty w społeczer1slwie naszem wielkie roz~oryczenie z p wadu , akazu umieszczenia zwłok JuljuO ~i- aza11~e redaktora. Re~
sza Stowackiego w grobach l\rólewskich
daktor „Naprwdu", p. 1it\~cli;er, Sirnzany
na Wawelu.
został na miesiąc i1re':lztu za obraz€: po·
lrCJi, 1·tó1ą poi'· hH w przemówieniu ,pu·
*
O ostatniej chorobie ś. p. kardy- biicz1.em:
W poniedziałek o godz.

naprzód

odbędzie się przeniesienie

zwłok

4

sw1ata.

nala l'uzyny, która stała się powodem
.
j~go śmi~rct, donoszą z l\.rn.wwa:
One;..!daJ nrłstąp1ł0 w stanie k:-:.
kardynała

nagle pogors!enie.

In.

o stan kardynała.
teresom państwowym.
Wczoraj. o godz. 2 po północy, już
A Protest rosjan. Do dzfe~
lekarze s!rncili wszeiką nadziej~ utrzy- ników petersburskich donoszą, t.e od.
mania chorego przy życiu.
by.ła się narada rosyj:;kich właśdcieU
letńisk i wiJł w obrc:bie dwóch paralj!
*
Następca kurdynała Puzyny na sto- które. n_tają być wyłą~zone ie ~ub. wy:
li cy bis I\ up iej w I rttkowie pozwoli chy- borslu~J· Na ~aradz1e ~praco. an~ tek
ba na złożę11ie prochów Sł wa~~jęgo na J!Odanta z prosb" ~ ~amechao1 teJ .re.
·. ..,. formy". Zebrano 1uz mnóstwo podpiWaweju„.
sów.
, . „.
vał się

W ostatnrch chwilach

nał wydał

podporządkowującym Plnl_,dję

larji cesarsk iej, w którym cesarz zapyfy· nym 1

O

Groźba strajłn1 kol •
~owego. W Austrii zapowiada się
kolejach
1 oważny zatarg kolejo vy na
pa(1stwowycti" \olejarze żąda1ą znaczne-

b.

Kasso.
wersytetu

Dzl

ł

I 066

lnlat..e

Profesor nadzwyczajny uni.
petersbursl<iego Pergament
wróciwszy z zagranicy, dowiedział sit: ~
swej nominacji na stanowisko profesora
zwyczajnego w uniwersytecie dorpackim,
wbrew swemu życzeniu, wobec czego
podaje się do dymisji. Podobno miglster
l\asso zamierza cały szereg podobnych
tranzlokacji w celu obsadzenia uniwersy.
tetów stołecznych przez profesorów
prowincjonalnych i bardziej powolnych
względem wskazówek ministerjum.
znaczyć należy, iż prof. Pergament byt
wyraźnym przeciwnikiem strajków stu.
dencl\ich.

za.

b. Areszło

stów.
20

Yanie

W Kiszyniowie
pod

osób

llomunl.
aresztowano

zarzutem należenia do
grupy lt9m~ni·

„południowo·rosyjskiej

stów".

Wiadomości

krajowo.

+

• Na 11 Na·
ara pra o
ród" 11ala.i:ono lrnr<:: <.d 111inistracymą w
kwocie 100 rb., za ar ykuł p. t. .Przy
wileje wic:żniów politycznych• zamiesz•
czony w nr. 189 11 Narodu".

+

ieru zowska.

t(olej

fabryczno·łćdzka złożyła władzom

Kolei

projekt nowej kolei wiruszow;kiej \\
dwóch warjantach.
1) Lin ja Zdu!lska Woia-Czestocho·
wa z odnogą do Wieruszowa, 2) Linja
-Łódź Wieruszów z odnogą do Często·
chowy.
Wybór jednego i drugiego warjantu, będzie zależny od właściwych władz.
Rada zarząd;rn 1 ąca !wiei fabryczao-łódz·
k1ej starała sie jednalc w swym memor.
jale przedstawić wyższość linii magistral·
nej Łódź· Wieruszów z odnogą do Cz~·
swcilowy.
Roz1-1atrlenie obu tych projektów w
Petersburgu nast'łpi z powodu ferii let·
nich doprero w µóźniejszej jesien '·
Odznaczenia papieskie,
W ostatnim numerze Akt stolicy Apo·
stolskiej czytamy o nominacji ks. prała
ta Aleksandra Kluczyńskiego, ojicjala
djeayz1i kieleckiej i regensa seminarjum
duchownego, na protonotarjusza apo ...
sto!skit;go, z prawem noszenia mitry•
inf uty.
Z innych djecezji odznaczono god

+

nościarni

papieskiemi: ks. Józef a Anto
nowicza, oficjała djecyzji sejneńskiej; ks
Egidjus<!:a Radziszewskiego, regensa seminarium włocławskiego, oraz ks. FeliksJ
Drzewieckiego, profesora akademji du·
chownej w Petersburgu, którzy zost~ll
prałatami papieskimi z prawem noszenia

Przy cllurym czuwat JUŻ od kilku go podwyższenia wyna,;rodzeuia. na co t1oletów.
Reda' tora Wiary, Rogera hr• .tu
bez przerwy dr. Buzdygi.łn, Jak również
za- ks. biskup Anatol Nowa!<, ks. lrnnclerl nie poz.wala stan finansowy kolei. Ko- beń::.k1ego, o<lznuczono orderem p~pie·
Interesującą monografię), życzymy
lub sk·m.
służonej instytucji dalszego pomyślnego Nll\iel, ks. setuetarz rouiasiewicz, l\S, lejarze grożą strajkiem powszechnym
oporem.
biernym
rozkwitu i kolejnych jubileuszów. „F 1 o- prałat i\'lazanek, serdecrny przy1ac1el
chort:go, oraz tluniirater Kapislran.
r e at et c res ca t!
Po poi ud ni u mimo wielkiego osła·
Mu5imy jeszsze dla ścisłości zaznaczyć, ź~ 111h1leusz 30·t0 ,letnie) pnie r, IJienia i wysokiej gorączld, lrnrdynał byt
•
Z Cesarstwa.
święcr:i 1ów111eż

d\ &! wspótorgar irntorzy
Towarzystwa, mianowicie p. p. Leou
Flatto 1 He111) k r-leller, a 2n·du let1.ic.1
r-- sekt (.;tarz l..!1ura p. S. Reichcrt.

zupełnie

prz tomny i przrj4t od viedzin y

tlelegata Federowicza. W sta111c zdrowi
nastąpiło niedługo potem pewne polep·
szenie, wobec czego ks. bi:;kup N"owak
udzielił dwrema 0$tatnich Saltrarn.:n·
t6w w chwilt: zaś polem absoluCJi ge·

Wszyscy oni pracują w czer:>twem neralnej.
t:drowiu, którego im do dalszych tru- .
O godz. 6 wiecz. chory odmówił
dów szczerze życzymy i powinszowania przyjęcia pokaunu.
Jak wiadomo, kardy nat od dawna
Jubileuszowe si\ Iad a my.
cierpiał na cllro11iczną wadę serca, na
N. ICoł· siei.
i<tórei tle wyradzały się inne słabości.
Podcz::ts ostatniej ciężkiej cho;oby, prze·
bytej w listopadzie r. z. doznał paraliiu
praweJ . potowy c!ala, l<tóry nie ustąp!t.
Obecnie do rej choroby· przyłączyły się
inne: zapalenie t•łuc 1 zapalenie nerek.
Przytem tętno serca osłabło znucznie 1
przysaa wysol\a gorąc.di •

-

b.
„tiirż~ \i

~pra

y

fi

a~dz

(1;

Z

n.

l znowu

rodzin~

„I<urjera Łódzkiego", p. Stanisława K:ią.'..!·a, dotknąl bolesny wielce
cios. Z111arła wczoraj pod Skierniewi·
cami siostra jego Józefa Helena Książ·
kówna, v wieku lat 37, b. w 1chowanica
pensJi p: Leonji Rllc.lzkiej w Wai5!awic 1
nauczycielka prywatna, a przed la y trze·
ma nauczycielka prywatnych zaklad6 ·

ie. wyda 1c

'1ed." donoszq, ze w szert.:bu rt!·

regulujących stosunek Fml~ndji do
Cesarstwa znaczen!e pierwszorzędne po·

tonll,

siada projekt rozgraniczenia praw bud·

żetowych .Monarchy i SE:JlilU. Zdaniem
rządu rosyjskiego sejm f111la11dzl<i przywłaszctył sobie nie. przysl'u~ujące mu

prawo 1rnnh>li t. zw. um pal'l;;l wuwych, naukowych w Krakowie.
ldóre należą wylącwie do kompetencji
Okrutna i nieubł:l .ana grużhc i n
J\l\ona1chy. Rozkaz r ajw}!Lzy o roz· mo wszystkich przed~i~branych ~ !'o l
graniczeniu pl aw budżet o wych zostaJ· k6w ieczniczych i pobytll w Me a
wydally 1t:szcze za czasó,v P!ehwego, nie Qraz Szczawnicy przi!ciE:ła żywot te
lcc:z )0l03•[lt 111ew 11o .<.tJI}.
1.acnej prawdziwie istoty. Wychowt:t!9
Obecnie senat opracowuje odnośne ona cały szereg panien, a dawała uczen·
pn~ep1sy, które pozbawią sejm możno- nicom swym wychowanie nadzwycza
odmawiania asygnowali na potrzeby staranne, dzięki swemu wysokiemu w."
ści
Ku wieczorowi u chorego zmniei·
\\'czoruj o godz. 5 po połudn;u
państwowe. Pewna osobistość dobrze po- t.;ształceniu, ;akie pociąt rn o odebral11
następnie
co
przytomność,
się
szyła
imarł w l<rakowie ksiądz biskup kra jeszcze groźniejszą formę. informowana zapc·„ nitn wspól'pracowni• na pensji p. L. Rudzkiej, a które na„
przybrało
kowski, kardynał Pllzyna.
ka „Biri.. Wied.u, że iamicrzona relor- stępnie uzupełniła poważnemi za gra·
Agonja trwała zaledwie . dziesi~4 Czujność olwła łoża cłlcnio zdwojono„
b~dzie środl~iem n:.iibard~iej slq.ite~z 4 _ nicą, ~tu~jaml.
ma
Wier.zorem nadszedł te.!egram z kance•
In.i.nut.

·_..
t.en.zrcr -- -~wnt:!'iM'ttJlf
--

AV1t1' 1'tmfelt
---·--·-

p._,na
ei

ofiarności i poświ<:cenia dla
świeciła żywym a pełnym

1 odziny

~:„u przykładem mfodym pokoleniom
u zeba w życiu wyzbyć się wszelkie·
q~oizmu i w pracy uciążliwej i cier·
służyć ludzkości.
Niech ziemia jej lekką będzie!

;:11CJch,

= (r) bomy handlowe.
że

podług

wszelkie

„domy

·ilerjum handlu wyjaśniło,
l/Sla11ow1enia senatu

Mi·

andlowe", które nadal będą pow:;tawa·

, muszą nosić nazwiska osób, zakła·
1ących prt.ed:s1ęb1orstwo. Wskutek te„
, odtąd 11ie wolno b~dzie nadawać fir-

uaz·.v tak powszednich, jale 11 Wy„
oda", „!\onlrnrencja" Jtd.
= (r) .v,uzeum nau . '!i ii sztuki.
'uch zwiedzaJących zbiory Tow. Mu0111

;um nauki i sztuki, który z początkiem
uhc:c,1 szkolnych nieco osłabł, teraz
Ponieważ naj•
zmagać się poczyna.
ię..:ei osób bywa w niedzielę po po•

u; iu, przeto

członkowie zarządu

Lego dnia udzielali
ą
zi:zegółowych wyjaśnien.
Dnia 10 b.
1ięJzy 4•ą a

m., w

ó·ą,

bę·

zwiedzajqcym

dziale fizycznym,

będzie

wylwnywał

si~ uroczysty obchód jubileuszu
30-lecie założenia łódzkiego Towarz}'·
.Bykur
stwa pielęgnowania chorych

dzie

f, Dominilde\\icz.

C1<isno

już być

zecźyna

w

lokalu

a Z1e!0 nej 8 i to tak bardzo że zarząd
luzeum zmuszony jest szukać nowego
bszernego pomieszczenia dla swych
biorów. W ostatnich dniach świeżo
adeszly następujące przedmioty: model
w

Opoczyńskim,

artystycznie i
iiernie odtworzony przez p. Po;:>rzęjz.
1ego. lwst1um łowicki, czepki koszube"
tare księgi i bibl;ę z XVI wieku, of.a·
·owc:ne przez Gutentag:J, - w dziu!e
fizyrndntczym Olbu.ym1a ryba - pi.la
[długości 6 łokci), rekin, djabeł morski,
wąż żywy, gniazdo os, olbrzymia jaszizurka (dar p. 1 ug..:w.1nul(1a) - w dziale alllyaHwholowym tablice s1a1yslyczne
OJ ·rncowane 1 ufiafOW<lll!:! przez dr. Zoli(( Oasiyńs!lą z Krnt~O\\a.
L oHur udatniu wµJy11Qło od akc.
„i'vl. 1(011" 100 iO. ou p. M~X'l
\.vait;:;z-:1. .)1J
10. 1 µ.
1\•;Ji.Vi.luH:il Ov
!Jaty

row.

= (w) Kontygens rekru„
lew. \V r. b. w calem p<..Ó'3twie ro~:r1sk1em ma być powufonych do służby
111ojsi\owe1 w armii i flocie 455, 100
po·
pisowych, z czego na RUlJern;ę piotrkowhką vrlypada 6 099 ludzi, a na powiat
:ódzki 612.
J

= (r) Jubileusz. W 11iedzielę
godz. 3 ?-' ·01. •v lJ .•• row s!rn odbę-

na

„

=

opóźnia się o jakie 5 - 10 minut, czyli
młodzież nawet przy najlepszych che·
ciach i największym pośpiechu nie ma
możności stawienia się w szkole, odle-

glej nieraz znacznie, na czas
ciągu

spL:St.'Ć li:e~?)

złożą

się

pociąf.!
należy, 7e
czyli nie?ależny od

ten
ko-

Pociąg zaś
idący, wycho·
~odzinę wcześniej t. i.
dzącv o cMą
nrzybvwajqcy do Łodzi o godz; 7 m.
20, również llie od 11ow;ada potrzebie,
gdyż o te1 porze szlwły bywaią jeszcze

munikacii z żadnym innym.

nr. 3, przed omawianym

zamknięte.

=

ał.Dsły·
(r) Wiecznrnfol'ł
ner.łÓ;'lv. Dziś, o <10-17 9 ·.Ąlieczorem.

nść" tm:!ldza w Io·
7.arzad Tnw.
kal u· wtasnvm nrzy ni. Kon<>tantvnowskiej
nr. 5 wieczornice dla cztonków i wprowadwnych !!ości.
= fr\ Zahawa Tow .• ,Przy.
szłość". Wcwrai nrzy rięknej no{!odzie odbvhi się w Helenówku zabawa
członków· Tow. ab5tvnentów „ Przyszł'ość„. która zgrornadt:iła licz11e grono

uczestników.
(k) „'ilzień ui.lJogfolt. 51 • NaZawdzięczając pracy i staraniom pań
znaczone na one ~daj posiedzenie komi- j. Brygiczowei, A. Przyslals!<ieJ, I< wiat·
tetu zihnu ące 1 ~ i sie urzadzeniem „Dnia kowskiei, Zwierz::howskiei i innych, oraz
ubogi~h·„. ~ie ~dbyio się· z powodu nie· pp. M. Daroszewskiego, A. Klatka, Gruprzybycia odpowie inieJ ilości osób.
cza i Przystalsldego bawiono sie ochoczo
Następne posiedz'~!He odbędzie się od godz. 1 po południu do 10 wieczowe wtorek, t. I. dnia 11 l). m. w lokalu rem.
przy ul. Spa~erowej Br. 21.
Tańce prowadził p. Alfred Ajnen kieł.
skle·
Dyplomy na konkurs v.:ystaw
Towarzystwo takie iak "Przyszłość"
powych, ogłos7.onv prze•'. se'<c!ę dekoracji mia-;ta przy komitecie "Dnia ubo· powinno być wzorem dla innych stowagich ", wyh.onał s "osobern autolitogra• rzyszeń, które mimo wszystkiego nie
ficznym znriny artysta malarz p. Henryk mogą się wyzbyć alkoholu.

z h 1:.1ncusK.iego).

swoict1 spodni, przyczem skórka pomarańczo
wa spoczęla na ziemi·, w tejże samej zaś
chwili ulicznik się zatl'zymal, 1 na ścianie dom u narysował kredą krzyżyli:, otoczony kołem,
poczem oba1 posżli dalej. W minutę później
nbdar~us podniósł szpilkę. rzucil skórkę, a
cblopak nowe kótko z krzyżem nakreślił.
pomyślał naczelny
·- 'fam do diabł'a, inspektoł' policyjny. - to wcale obi ecu· ąee ..
O r,o te?. tym dwom klientom chodzić może.
Dwa 1 „ klir.nci• szli tymczasem ulicą Friedland
i przedmieściem Saint Honor e, w regularnych
ods! ępach, czynność swą ponawiając z me·

Widocznem jednak było,
przed do.
mami, które należało naznaczyć, a chłopak.
czeka na sygnał, aby swój rysunek na ścianie

chaniczną precyzją.

ie oberwaniec skórkę rzuca tylko

Czfowiek ten, ubogo ubrany, i w l'ni·
nc.zonym, słomianym kapeluszu, ehocia7, byl
wykonać.
to 1uz listopad, stawał co pięćdziesiąt czy
Najwyraźniej więc istniał zwiąr.ek. po·
sześćdziesiąt kroków, i schylał się, to aby
temi czynnościami, i Ganimard ogrom·
między
podnieś(~ laskę, to aby zawiązać rzem1 ki obu·
wia, to pod .Jakimkolwiek inn:ym pretekstem. nie byl tern zaciekawiony.
Na placu Beauvau, człowiek zawahał sio
a za każdym razem nieznacznie wyciągal z
po chwiJi zaś dws razy zagiął i odgi~ł br~eg
kieszeni kawałek skórki pomarańczowej, i
~woich spodni. chlopak zaś usta.dl naprzee1wkladt go na brzegu chodnika.
była

zapewne zabawka,
nią zwrócił uwagi; co naj
wyżeJ byłby pomyślał. że ma przed sobą nie·
szkodliwego warjata, ale Ganimard, 1ako ob·
senvator subtelny. na nic obojotnym nie po·
zostawał i lubit wiedzieć tajemny powód każ·
rle1, cho1':by najd~obniejszej rzeczy; to też pos·
tanowi! śledzić OWlL podejrzaną, postać.
po•
Na rogu ulicy de la Grande-armee,
znaki
j8kieś
.stru.gł, że człowiek ów daje

dwunastoletniemu chłopcu, idącemu

lewym

żołnierza pełniącego strat przed ministerjum spraw wewnętrznych, i na ehodniku

ko

dwa kółka z dwoma krzytykami.
Elyseurn ta sama cererno·
nja się odbyla, tylko zamiast dwóch kółek,
wystąpiły trzy.
- Co to znaczy? ·- mruk.nąt Ganlmard,
blady już ze wzruszenia, bo mimowoli przychodził mu na myśl, jak. zawsze zresztą w
podobnych okolicznościach, wiec:iny :vróg
jego Arsene Lupin. - Co to może znaciyć?
narysował

Na

. = .Cr) Spraw:r policJrjne. P ~:
pollcmaister zwrócił się do komisarzy
policyjnych z okólnikiem, w którym
zwraca uwagc:, że przy rewizj podwórek
wielu domów stwierdził nieporządki
.
. samtarnemi.
.
sprzeczne z przep1sam1

'

upoważnia
właścicieli tych

wobec czego

komisarzy do

stawienia

domów przed

sądem.

Jednocześnie

policmajster zwraca

na zły stan

uwag~

natycłl

ł..ODZI•

WYPADKI w

=

przed

chodników

domami i zaznacza konieczność
miastowego ich u.porządkowania.
(p) Samobójstwo.

W do.

mu przy ul. Gubernatorsl{iej nr. 26, o„
truła się karbolem Wal er ja Zaczenkowar .

roootnika, lat 23.
Zawezwany lekarz Pogotowia stwi1r„

żona

dził już

=

1ylko zgon.

(p) Krwawe bójki urozmal•

ciłyt jak zwyczaj każe, i wczorajszy
dzień świąteczny.
Na ul. Głuchej nr. 11 poranili si4

·

w bójce wzajemnej Antoni jezierski,
ekspedytor i Józef jakubowski, robotnik,

lat 22.

T1.:pem 1nmęJzie 1 n w głowę ranio„
= (r) Wystawą bydła ni• no 11a ul. Oługiej nr. 23 Juliann~ Blino.
zinnego O!warto. w_cz')rai_ na pla- wą, żonę dorożkarza, lat 20.
cu na rogu uhc Ceg1eln1ane1 1 Targowei.
W bójce z l<0lei,1,ami raniony został
Nadesłano na nią wiele pięknych oka- nożem w iJlecy ł<einhold Straun, robo·
zów hodowli bydfa.
tnik, lat 19. Zaiście to mial'o miejsce
Na wysta,"e przybyło wielu zie- przy U·. A!eksandrowsl<iej 11r. 135.
mian z okolic bliższych 1 dalszych.
Nd ul. JV\arysiń;l<i~j 11r. ó, dokona-

=

Wyszedlszy pewnego r an1rn z cl (n. u , Gn
nimsrd, słynny detektyw paryski, zuuwaz.ył
idąc do placu spra wifldliwości ulicą Pergoles.;
jziwne manewry wykonywane przez indywiduum poprzedzające go o parę kroków.

Niewinna to
n·ktby nie byl na

najnowsze i

„Prz:vsz 1

Nadmienić

iest miejscowy

"Momusa".
Na program

repertuaru
numery
najdowcipniejsze
momusowego, wykonane przez najlepsze
oznaczony jego siły, z pp. Lubelskim i Trojanowskim
na czele.

15 minut.
\\ziąć też nalezy pod uwagę istnie·
jący w niektórych szkołach przepis, by
uczn!owie znajdowali się na swych miej·
scach już na jakie 10 minut przed
lekcjami.
Czyby dla dobra kształcącej się
młodzieży nie można byle> pociągu wymienionego wy 1 )rawiać z Koluszel< o 15
minut wcześniaj (lub ewenlual11ie przy·

'MAUHICE LEBLANC.
-o-

(Przekład

Szczygliński w czterobarwnych odbitkach

wytwornym, angielskim barwnym
łrnrtonie wiell<iego arkuszoweg:) forma·
tu. Odbitki wykonywa zakład Jitogra •
,
Cb~im•.
firmy Petersilge, Hesse n i Mani·
ficzny
= (r) Osobiste. Łowiczanin p.
tius„.
e·
instytut
Edward Berliner ukończył
Zapisy do konkursu przyjmuje w dal·
Jektrotechniczny w Tuluzie ze stopniem
ciągu wyżej wymieniona firma w
szym
inżyniera dyplomowanego.
składzie przy ulicy Piotrkowskiej nr. 90
= (r) Dla dobra uczniow. o.raz p. Henryk Frenkel. te.I. 613.
Pociągiem nr. 21, wychodzącym z Ko= (k) Ze Slow. fryzjerów.
luszek do Łodzi o godz. 7 m. 28 rano,
Stowarzyszenia
podąża do miasta zastęp kształcącej sie Na ostatniem posiedzeniu
w sa·
wywiesić
postanowiono
rów
...
fryzi
młodzieży, są w nim nawet specjalne
pudla
ogłoszenie
fryzjerskich
łonach
wagony dla uczniów przeznaczone.
jeżdżą nimi dzieci urzedników, oficjałi· bliczności, iż w niedziele i dni świąte,z·
stów 1 niższej służby kolejowej, a także ne za strzyżenie pobierana będzie płaca
dzieci rodzin niezamożnych, nie bedących podwójna.
w sianie opłacić w mieście wygórowa·
(r) Momus w Lodzi Zwonych cen za mieszkania.
lennicy lekkiej pieśni. będą 111ogli przyjemnie przepędzić wieczór w sali KonPociąg wymieniony według rozkła·
m. zjeżdża
du przychodzić powinien do Łodzi o certowej. W sobot~ dn. 16 b.
zespół
przedstawienie
jedno
na
nas
do
godz. 8 m. 35 rano, ale najcześciej

os.w1adczenia prof. Wysznacki, a w w
z1:1le biologicznym wslrnzówel\. udzieli
I!

J.

wysokości

Ogromna. miał ochot~ porwać podejrzaza koł'nierz i zażądać wyjaśnienia, ale

chodnikiem.

nych

O dwadzieścia metrów dalej dziwne indy\vhhzum z.no~~:~ •\~ ł\OM-'"ifo:. .~ ~~· b.~;t-ę,i<

to bylaby niezręczność, niegodna jego sprytu.
Zr~t~ ~>\d.ar~u.. "}l!nt\t i ztt.paJil Qapierosa,

11a

no nai)adu

Andrzejew·

Aleksandra

go

sli;1ego, robotnilrn, lat 22. Rrn10;10
przytt::m n0z..!u1 w twd1L , , ę~e.

We wszystkich

tycłl

,vypadkach

U·

dzieli pierw5zej pomocy 1ekarze Pogo•
tow i a.
= (p) Ofiary niedozoru. Na
ul. Li 1>owej ur. 14 sµadt z okna I piestó,k'.)wego, Aleksander
\Vlodim!row. J\ila e; odnió51' potłuczenia

tra ti ·letni syn

1

całe•ro ciała.

"'z wozu spadła 11a u . Benedykta
nr. 21 lta Bergman, 6·let11ia córirn han•
dlarl\i. Dliecko

zła mato µrawą 1 ę:<ę.

wypadlrncłl

W 0L1u

po·

wr.1'wa11 o

mocy Pugotow1„i.

i.: .!~~1~~ i EJ 5 CO ł;il A.
- Przyjazd bishupa. Dziś po
połuJniu rzy1ezdża do Aleksandrowa
ks. biskuv RusLkiewicz:, f;!dzie zamierza zahawić
Łódź

przez

niedzielę,

poczern

przez

powró:::i do Warsrnwy.

=

(w) Odpus~„ Wczorai w Koni;oJ t. >cką oJbyt się do„

stantynnwi~

ulicznik za~ wyJobyl 0garel{ 1 zbl17ył się do
niego, by o ogien poprosić. Zamienili przytem
kilka słów, a malec sr.yoko po>Jar tcnvarzy.
szowi jakiś przedmiot, ma1ący ksl',talt rewo!.
weru w pochwie. o~rnj się nrtd nim pochylili,
i sześć. razy z rzędu obywatel o slo:nianym
kapeluszu sięgnąt do k ieszPni i uczy nir ruch
jakgdyby

broń

nabiJal.
tę

Ukończywszy

nie

pracę 1

ob~:

za.wrócili.
spostrzeglszy Ganim~rda, Który krok w

się trzyma!, ostrożności nawet zwyk·
nie zachowując, aż. lioszcdlsz;y do ulicy
Suresnes 1 weszli do starego domu, którego
wszystkie okiennice byly pozamykane, z wy·

krok ich
łych

jątkfem trzeciego

i czwartego piętra.

Inspektor rzuci( się za nimi, i zauwaiyw„
szy w bramie naprzeciwko szyld b.kiernika,
a na lewo klatkę schodC\wą, puścił siQ na
górę z tym większym pośpiechem . że uslyazar
straszny hałas i gwałtowne stukanie.
Na na1wyższem piętrze znalazł drzw\
otwarte, i wpadr do pokoju skąd hałas pocho·
progu stanął zdumiony zoba.·
dził, ale w

czywszy

śledzonl:\

zajętą
obdartus z eałef

przez siebie

parę,

dość dziwnie, bo i chłopak i
sily walili kr~esłami w podłogę. W tej chwi·
li jednak drzwi od przyległego pokoju otwo·
rzyły się i wszedf młody czfowiek z krótke
ostrzyżonymi faworytami, w okularach i w
kurtce oblotone.i barankiem; wyglądał on na
cudzoziemca, najprf2dzej na ros1anina.
rzekł, a
- Jak się masz, Ganimard 1 zwróciwszy się do swych towarzyszy, dodal:
- Dzi~kuję w~ m, przyjaciele i winl'IZUjfl
powodzenia. Oto obiecana nagroda;
Dał im stufrankowy banknot, \vypchnął
ich z pok.oj u i drzwi za nimi zamknął.

(D. n.)

4.

~-=-·-- -

Nqwo~ć ta obudzih V.Śród m1szych
z 1 m odu święta Nara·
<Jzenia · Matki Boskiej.
bywalcó~ teatralnych nader ży ez.aide.
= (r) io e (;egielnie. Piotr- resowame.
'l'
it.·owskl rząd gubernjamy zatwierdz1t pia·

~oczny odpu~t.

1ny dwóch nowych cegielni w okolicach
ł.odzi: jedną buduje p. S!anisław Woj
ciec~owski we wsi Stoki. a drugą pp.
Piotr Kluka, Antoni Hole i Władysław
~cher w miejscowosci Rokicie-WóJIO·

!;two.
'

'z

a:::

(k) Fałszerze pieniędzy.

Piotrkowa rJouos1,ą, 1z w ubiegłt\ śro·
wy~ę o 6 wieczor~m l<1!ku ageutów
działu śledczego i policja z policrrn1j·
strem na czele. zartątlzili rewizję w
hotelu litewskim.
W jednym z numerów powyższego
hotelu wykryto fabrykę fałszrwych pie·
niedzy.
Aresztowano 2 podejrzane osoby,
które zamieszkiwały już przez pewien

Teatr

•

m. 20

na · Dzień ubogich:

op1ll rny.

l kanc.elarji teatru

Swiadek szczegółów Ju nie pam!ę.
ta. ale przypomina sobie, te o godz. '

r

Jednodn1owka

komunikują nam

rano. 12 maja

siadł

na stacj 1

Otwock do pociągu idące o z Kowla l
w drugiej klasie spotkał hr. Ronikiera
z którym zamienił' ukłony.

Aforyzmy do nJednodni6wkf •. która
ieczyslaw Kłosowski.
p. !\faurycego Hertza ukaże się
kosztem
Dziś wieczorem po raz pierwszy
Od wakacji był korepetytorem Chrza
woaewll \V 4 aktach ze śoiewam1 i tań· w Ł')dzi w „Dniu ubogich• tladesłali nowskiego. chlopca bardzo cichego, po
car:. i M. · Turskiego "Krakowskie zu- w dalszym ciągu pod adresem jej reda• słus~nego i moralnie slcromnego, nierali
ktora p. B: filipowicza, pp.:
chy".
zadaJąct:go bardzo naiwne pytania. Chrza.
Pastor Gundlach.
nowski ufał mu zupełnie i ze wszy·t.
\V niedzielę po połudnh1 o 3-ciej
Dr. Gottf Kummer.
kiem się zwierzał.
po rnz 4•ty „Bęben" z p. JarszewArtur Goldstadt.
Nieboszczyk bllzkiego przyjaciela nic
ską; wieczorem zaś o 8 m. 16 p. t.
Kloss.
Wacław
ale przyjmował u siebie kole~
miał,
zuchy".
„Krakowskie
gów.
W przygotowaniu na wtorek sztuka p .t.
W dzień zbrodni przyszedł na lekcjq
„Hajduczek• w 4 aktach.

co

następuje:

i Chrzanowskiego nie zastał.

matki

Słarc"e

'czas w hotelu.

Rewizja trwała do 9 wieczór.
Do hotelu przy był równiez i sędzia
,śledczy, który rozpoczął badanieareszto- .
Aresztowanych odprowadzono do

go

Na

prośb

szukać.

Borkowskiego nie widział, lecz tyl

orcji z

ko

słyszał

o nim.

Koledzy zmarłego
Włodzimierz Gebel 1 Mateusz :Sieklucki
widzieli. jak ś. p. Stanisław Chrzanow.
ski szedł przez ul. Złotą z nieznaj ornym.
l\tóry żywo gie3tykulował, i 1ak gdyby
prz· .lmnywał o cz.emś goqco to warzy.
sza, który zachował spo1\Ó 1 zu )etny.
Pozostali kolediy otiury, i)~. Józef
Dziembowski, jah Ostrows \I i Z z1::,ław

Jeden trup. Dwóch rannych .

.wanych osób.

poszedł

więziema.

Spotkanie z band1tami.
tnicy z fabryki Silberszteina na objad
i widząc uciekającego, a strzelającego
Dzisiaj o godzinie 12 w południe
bandytę, usiłowali go pochwycić1 lecz
starszy agent policji śledczej Michał
do nich szereg strza.łów, wskuKosiorek. w towarzystwie dwóch młod on dał
robot!1icy rozpierzchli s i ę , zaś
czego
~ek
szych agentów (stójkowych) Iwana Griskrył się w tłumie na ulicy WilanowicL. ro\\ meż żadnego nowega
oandyta.
gorjewa i Siemiona Bojarsidego obcho· Gł6wr.e1.
szczegóiu do sprawy nie wnie;li,
·Wołowiec. oraz w gminach Chociw 1 dzili swój rewir.
grasuje
Czerniewice pow. rawskiego
· a:iarzyn
Gdy zbliżali się od strony ul. Gu- Wyniki śledztwa na mie~ scu
wśród nierogacizny „róża", a wśród by- bernatorskiej, Widzewską do rogu Pu·
zbrod ..i .
'·l;lła .zaraza syberyjska". We wsi Floren- stej, J<o~iorek zauważy.t naprzeciw idą·
służąca Chrzanowskich, przedstawia ofia .
Slar:;zy bandyta, który padł na ro- re mor<lerslwa jako chłopca ciche ~o,
1ynów. gminy Lutomiersk, pow. łaskie· cych. dwoch ludzi - jedne~o starszego,
g~ ~1- Pust~J~ raniony został w lewą
•
go, bydło chon.i je na jaszczut·".
drugiego młodszego, t~tórzy wydali mu p1ers powyzeJ serca, arngi lekki postrzał' spolwjnego, nabożnego 1 moralnego.
się podejrzanymi.
otrzymał nad prawem okiem. Jest to
Dalsze z znania.
~a rogu ulicy Pustej agenci zró· jednalt. zadraśnię..:ie, jale się zdaie
bez
Następnie seid odczytu,c z.cz11ania
wnah stę z owymi podejrzanymi ludźmi. naruszenia kosci.
'
i
Małgorzaty Suder. która w i dział:! ChrzaWówczas Kosiorek zażądał od nich
Zeznał on, iż nazywa się Józef nowskiego z hr. Ronikierem w bramie
oltazarna paszportów. przyczem schwy"
ma lat 33 i jest stróżem domn domu nr. 112 przy ul. Mar::;zarkowskiej.
Dębski,
Otwa29cie sezonu.
pól.
w
cił starszego
ul. Brzezifiskiej.
przy
68
nr.
Piotr Siałucha, który był przy k:.>nfron ~
W czwartek teatr polski przy ul.
Zabicie agenta.
towarzysza objaśnił, taCji Zawadzi<iego z hr. Ronilderem, opo·
s\yego
do
Co
.
Cegielnianej zapełniła szczelnie wytwor·
W odpowiedzi na żądanie Kosiorka, ze nazywa się on Zakrzewski, mieszka wiada, że ZaViv. zki odrazu po.:::11ał hi.
tia publiczność.
Ronik1t;ra.
W lożach 1 w krzesłach zasiadło młodszy z bandytów wyjął rewolwer i na Bałutach przy ul. Cymmera nr. 4.
·
~o do reszty zadawanych pytań. plą·
towarzystwo" łódzkie, panie w tuale· strzelił Kosiorkowi prosto w twarz.
Fajga, Abe i Boruch Gulnajerowie,
I<ula trafiła Kosiorka wprost w tał si~ w odpowiedziach.
i'ach strojnych. wielu panów we frakach,
kupcy, u których hr. Ronikier kupowa~
Znaleziono przy nim brauning, oraz dywany, które oni na śledztwie odraz u
sm0kmgach, u przynajmniej w :.>urdutach prawe oko kładąc go trupem na miej68 nabojów.
scu.
czarnycl1.
poznali. lir. Ronikiera znaj<- dobrze. Po
Polecono go odwieść do s:q itala ureguiowaniu rachunli:u za dywany, luf
Oswobodzony z uścisku Kosior ka
\V lożach i w krzesłach, na balko· starszy bandyta, rzucił się do ucieczki. Aleksandra i obsta .vić 5ilnc1 strażą.
Ronilder zawołał' posłańca i kazał za.
nie i galerji wielkie iainteresowanie.
Rannego agenta Bo1arsk1ego o dwie· niesć 1e na u\icff Marszałirnw~ką pod
a w ślad za nim i jego towarzysze.
Oczekiwano gorączkowo podniesieW tejże chwili jednak strzał jednego zionc;> do szpitala C:erwone~o Krzyża.
nr. 112, świadkowie jednak nie pan 1 ę •
nia z.astony, aby wchłaniać przecudny,
Zabity starszy ... gent Kościure k słu·
pozostałych agentów powalił ua chodz
do kogo.
ją,
.
perlisty wiersz ~łowackiego._
~ył w policji lat około 30, ma lat 53,
Aleksander KrotJ<e, prowizor farn ..:o·
Odchyliła się zasłona 1 przed stoli· nik starszego bandytę. młodszy zas, o- 1est zonaty i posiada 4 Llz1cci.
cji, Plat::m Lonczuk, wuź11ica hr. Roui
tdem stanął zna1wmity krytyk i badacz; strzełlwając się, pobiegł w uiic~ Pustą.
Miejsce, gdzie n'1stąpiło starcie z 1<iern, i właciyslaw Kowalski; numerowy
literatury polskiej, Wilhelm Feldman.
Gęsto padające kule raniły w pra·
Powitano go oklaskiem.
we kolano agenta Siemiona Bo.iarskiego. bandytami, Otoczono silnym kordonem na staqi Chełm, nic nowego 11ie mówią
szczególnie Lonczuk i i<owa~sk1 dają td
Feldman mówił o .Samuelu Zbo·
Grigorjew podczas całego zajścia policii pieszej i konnej.
Na miejsce przybyli: policmajster ::;ame nieia~ne i niepewne obJa~nienia~
znaczenie tej wyszedł niemal zupełnie szczęśliwie,
wyjaśniając
&'OWsldm"',
c>erły twórczości księcia poetów pol· gdyż pomimo poprzestrzelanego i po· Riezanow. podprokurator Chrzanowski. l<tóre davvalt na sldltw1t: p1erw1a'Stk.o ·
szarpanego w kilku miejscach ubrania, sedzia śledczy 2 rewiru Rubcow. orai: wem.
ski eh.
Za lekcję przygotowawczą do wy· otrzymał zaledwie draśnięcie w prawą przedstawiciele miejscowej policji.
Przy aresztowenych znaleziono du·
Łą ilość asygnaCJł. oraz maszynkt; do
wyrabiama ta owych.
wśród
(w) Epidemja
_
tEWierząt. We wsi Rosocha, gminy

Ze sceny estraoy.

5łuchania dramatu, wygłoszoną językiem
pięknym, podzii:kowano Feldmanowi rzę
.sistemi 1 długo uiemillrnącemi oklaskami.

W sali światła pogasły - w orkiestrze rozkgJy się tony tajemniczej muzyld.„
Na scenie zaczął
mat Słowackiego.

rozgrywać się

dra·

(a)

łydkę.

W tym momencie wychodzili robo·

Sprawa hr.

Józef Paciork.owsli'd 1

zarządzający

onik'era.

hotelem Lipskim, i port 1e

tegoż: hotelu, Sewer}u Banaszkowsld
powtarzaj'ł swe zewania, złożone 1~~
śledztwie pierwiastkowem o tern, jale hr
Romkit!r chciał wynająć dwa pokoje z zu·
pełnie oddzielnem wejściem. Dymitri
Dziadzik. posłaniec z L•1blina. twierdzi
it hr. Ronikier szukał człm~ieka .z.1

słuchała
którego on nie przyjął; lecz z jakich sfer podejrzanych", .gol o Nego na WS'l..Y
Ili dzień rozpraw•
w skupieniu, wdzięczna p. Zeł·
wspo· stlw'".
werowiczowi za 1ozpoczęcie sezonu
Rozprawy posunęły się znacznie. powodów - o tern świadek nie
minał.
jedną z pereł poezji polskiej.
zbadano już na1ważniejszych świadków
'tiondel.
Dalej zeznawał wuj zabitego
Szczegółowe sprawozdanie z wie· oskarżenia.
Swiadek ten jest właścicielem hotel lł
czoru podamy w poniedziałek.
Zachowanie hr. 1".0t1ikiera zmienia
florjan Ra owski,
„ Versaille" w Warszawie. Co do Zawadz·
B. F.
się stopniowo. Przestat już przerzucać
Publiczność

przecudnego

wiersza

książkt
uwagą przysłuchuje

kartki swej

Te2h•

co

łódzki

Zełwe1•owicza.

Z łcancelarji tealru l<omuniltują nam

nastc:puje:

jutro teatr nasz daje dwa widowiska: o g. 3 po potudniu „Trojka hu!tajska". sztuka ze śpiewami i tancami

do nabożeństwa i z k16ry opo\viada, iż

l\iego zeznał. że go zna, ale sw-un.ków

sit; rozprawom. Sł~·· peszy: „Staś zabity" p zyjechał do Wur• i nim nie utrzymywał. Co dp Romk1e·
~ząc jakieś zdanie dowcipne lub smiesl- szawy i tu u5łyszat z ust szwagra, p. ra to zatrzymał sii: raz na wiosnę 19M
ne, nie może ul<1yć uśmiechu, lecz na- Bronisława Chrzanowsl<!ego, iż to spra· rdlm w jego hotelu i nie chciał, aby gc
tycbmiast powściąga go i siedzi znów wa rąk .•. tegot (Tu świadek wskazuje meldowano, twierdząc, łe przyjechat tył
na oskarżonego hr. Romkiera). Na py- ko na 24 godz.iny. Ale kiedy Mandel Żij1
spokojnie w kącie ławy oskarżonych.
Dwaj inni oskarfeni zupełnie nie tanie Ś\ iadł\a. dlaczego przypuszcza, iz dał tego koniecznie i zapytał Ronikieq
starają sit: ukryć swyci1 uczuć i na. twa- to Ronikier 1est zabójcą, p. Broni si'aw z jal<iego przyjazdu ma go zameldov.·ać:

l. .1.'eslroy'a, muzyka A. Millera (poło- rzach ich znać eh wilami niekłamaną
wa czystego dochodu na necz Resursy rozpact.
Pierwszy zeznawał brat zabitego
rzemieślniczej); wieczorem o g. 8 m. 15
Jan CbPzanowski,
l<Ota".
uez
„Myszy
Jordana
komedia
We wtorek. dnia 12 b. m., o godz.
8 m. 15 wieczorem „Myszy bez kota" świadek ~olwierdza wszystko to, co sam
mówił. jat· również wszystko to. co ro~ceny zniżone).
W czwartek ukaże się po raz pierw· c.lzina i świadkowie-koleazy o bracie
szy nigdzie jeszcie na polskich scenach Jego z~znawali w śledztwie pierwiast1w·
nie grana sztuka F• .lVlOlnara „Gwardzi wem.
\V toku zeznania świadek obala po·
sta przyboczny", która zdobyłd sobie na
scenach zagranicznych wstępnym bojem głoski, jakoby miał mówić, że wie o
tern, iż hr. Rot ikier fałszował weksle i
~iebywaJe wprost powodzenie.
Obsadę tej nowości tworzą panie: puszczał je w obieg z podpisem: „Sta·
Arkawinówna (b. heroina teatru krakow· nislaw Chrzanowski". Swiadek wekslu
sldego, pierwszy występ), Maliszewska, żadnego nie widzial i tylko mówit mu
Strycharska i Marecirn, oraz pp. dyr. Zei· urzędnik wydziału dyskontowego banku
werowicz (rola tytułowa), Tatarkjewicz i Lubelskiego, że przyniesiono mu weksel
_..:: . Po_dpisam .st~nisław . Chrzanowski".
·
S,łJ'łłł~ll\~ ':_ ·
4

)0 otrzymani u d1:-

Chrzahowski odpowiedziat, że przecież ten mu odpowiedział:
- Napisi pan z Litwy.
nilct inny nie mógt l>yć w sprawie tej
Mondel. !HL mogąc go tak zapisać
interesowany.
zapisał

.z WH1;0".
C2? a1"t c:a;,deń rozpra •
dyrektor szkoly Wróblewskiego, zeznaje,
Wczoraj przesłuchano l<1lku po·
iż CiHzanowskt idolności miał mierne· słallców warszawskich i lubelskich. służ;
rozwinit:ty by.t źle, wciąt opu tczał le- b~ hotelu Pol::;kiego w Lublinie. tórt
lccje, lecz ojciec zawsze lwmunikowat miała stwierdfl:, ze Ro:i kier w r.::1 wil;
świadkowi vtzycl.~n~ n ~eprzyoyc1a chlap· z.amonlowania c:,1,;anow.;loef:{O w War
ca do 8zkoly. Wo1óle czynił wrażenie sza wie, · nie zn::i/1o·Nal :::;q w L. ibłlnie.
zupełnego je:3zi;ze dziecka. W ddeń za.
Z„„,1a liU ich były bałamume.
bóistwa świadek widiiar ś. p. S anisła·
Przesłuchano takżi;: aktora Palit11
wa - byt w najzupełniej normalnem
który opowiada~ o przechwałi
skiego,
usposobieniu.
kach i kłamstwach Ronikiera.
Poeta Ignacy Baliński mówił, ż'
Eugenjusz Sopoćko„
byt nerwowv i nie młał hłłft•
Ronikier
Chrzanowski był średnich postępów,
)Vpli.
.•
bardzo •110ralnv
.• - c
aksymiljan 1Siałowiejski 1

~;;.

września.

W dniu 8

1911 roku w_ ·S~iernle~icach rozs1ala

się

z tym

światem

po

37 ~

długich i ciężkich cięrpienia~h, przeżywszy l~t
,,...

„

·„

PANNA
b.

wyohowinlća

Wyprowądzenle zwłok

się

odb{'dzle

w

poniedziałek

stacji Warszawa kolei

pensji p. L. Rudzkiej, nauczycielka

szkćł prywatnych

z domu pp. Kowalskich na Czerwonce w Skierniewicach,
września

r. b. o godz,

na cmentarz

powązkowski

dnia 11

wiedeńskiej

Na smutne te• obrzedy
„

zapraszają

krew11ych,

10-ej rano.

Pogrzeb

Dr. Her~ng mówił. że Ronikier nie
czlowiekiem normalnym.

Kazimierz
-

alew•ki.

Znałem rodziców

hrabiego

Ro·

Pewnego razu matka l-<.onikiera
rzynlosła mi do oceny utwór syna. By·
to wtedy, gdy Ronikier, wyszedł z
gimnazjum i politechniki, znajdował si~
pani
Powiedziałem
w Monachjum.
RonjkieroweJ. że syn ma talent nielkfera.

idrowy.
We wszystkich utworach
.ibrodnia zwycieia i

Ronikiera

zdaniem świadka,

do stacji Skierniewice kolei

oabędt:ie się tegoż

przyjaciół,

znajomych l

koleżanki,

dnia o godz. 3-ej pp .• ze

•

lO

Sumę celebrował przed ołtarzem
u szczytu kaplicy Matki Boskiei biskup
Zdzitowiecki; kazanie podczas sumy wygłosił o. Alfons.
Po sumie tłumy wznosiły okrzyki:
żyje Ojciec święty! Niech zyje
Niech
wiadał.
11
- Dlaczego pan zarzuca hrabiemu, biskup Zdzitowiec!dl"
Z powodu drożyzny.
iż mówił nieprawdę, l<iedy sam pan
Berlin. Wczoraj wieczorem w azielnicy
również nieraz prawdy nie mówił?
północnej Berlina wybuchjy pierwsze
Sala wybucha śmiechem.
z powodu drożyzny. \V rozrua
zamieszki
Prezes Szusww zabrania obrońcy
biorą udział prawie wyłączme rochach
stawiania tego rodzaju pytań.
Adw. Korwin-Piotrowski: Swiadek botnicy. 'W osratnich dniach podskoczymówił. że zerwał stosunki z
Ronikie- ły nagle i bez oczyw1steJ :,rzyczyny ar•
słuchaczów?

potrzeby~
przedewszystl<iem chleb, mąka i mięso.
Rozruchy, które z początku ograniczały
:;1ę do hałaśliwych demons1rac1i, przy-

ty kuły

spożywcze

•

fr

pod tym względem
kochanku"?
Zalewski: Zdaje mi się, że Roni·
kler sam wierzył w to, o czem opo·

,est to pesymizm.
rem. kiedy ten zaczął wydawać „Kurjer
- jeszcze przed laty 14 - 15. kie- Swiąteczny".
Dlaczego to?
dym jechał do Zakopanego, spotkałem
Bo •.• bo.„ „Kurjer Swią·
Zalewski:
w Granicy prof. Baranowskiego, który
miał w Zywcu spotkać się z siostrzeń teczny" opisywał bale, zabawy •••
Obrońca: A przecież i w • Wieku•.
cem i siostrzenicą. Namówiony przez
profesora pojechałem z nim inną drogą, który redagowat świadek, tat<że zamie·
niż zamierzałem. Podczas podróży ro- szczano opisy balów i zabaw. Czytaliś·
tmawialJśmy też o Ronikierze. Prof. my to wszyscy„.
Porównywać tego nie
Zalew::;l~i:
Baranowski. mówił, że Ronikier chory
~st na bronchit, wysłał więc go do można.

żalu pogrążeni

w nieutulonym

wał

pierwszej

13racia.

francusku pod pseudonimem nApoilinaire" 1 pod zarzutem przechowywania
statuetek skradzionych w Louwrze przez
jego dawnego sekrelarza.
Dzienniki protestują przeciwko a·
resztowaniu Kostrowickiego, jako nieu·
zasadnionemu aktowi samowoli policyjnej.

Zawalenie się teałl•u.
Paryż. L Nicei klegratuią: Waoraj
przed połudi1iem zawalił si~ suf 1L w tea"
trze Eldorado. Z pomiędzy kilkudzie"'
si~ciu robotników 7 zabitych na miej3cu,
14 nrnuych. Otwlo 50 zasypany.:h gru•

zami. co do których panuje obdwa, czy
ich można, pomimo wys1łl\ÓW
natycilm.ast straiuków,
przywołanych
wojSlHl i policji, dość szyl>!rn oct~rzebać.

b(!dzie

o· Aby choć cz~5ć utrzymać przy życiu.
CiH1ral{t~r
brały póinym wieczorem
-::strzejszy. Pomimo energicznej interwenWiede11. Z Nicei telegrah.qą: Przy
CJi policji, wybito kilku rzeźnikom i pie„
teatru Eidoradl) na ulicy
przebudowie
karz.om szyby sl{iepowe. Ou Wti:llb1Lęc1u
Pastoreltis, runął dt.1ś rano cały sufit.
do "" n~trzi1 sklepów pol1CJa

11h;

uv1rn-

ścihl.

Berlin. Minister rolnictwa polecił
ankiety w sprawie bratm
dokonanie
Reichenhall 1 lecz by.toby właśc1w1ej, że
Obrońca: Dalei świadek mówił coś
by Ronikie1 leczył się na rozklewtane o pesymizmie, któr.y autorów dzieł trak· produktów żywnościowych. Wid= zarzą
nerwy, gdyż to może doptowadz1ć go du tujących o tern przyprawił o obłąkanie. dów miejsl\ich radzi nad środlrnmi przeobłcilrnma.
To i Emanuel Kant powinienby się, ciw drożyźnie artykułów żywności. W
Mniej więcej przed 8 laty Romkier zdaniem świadka, znaleźć w Tworkach? wielu kołach domagają się zniesienia
przestał się zajmować literaturci, 11ato•
Srniech w sali jest zakoń-.:wniem cła wwozowego na artykuły żywno:sci.
a
długi,
miast grywał w luirty, zaciągał
tego we~ołego epizodu smutnej ,sprawy. otwarcia granicy dla przywozu a11~sa i
zniesienia taryi wywozowycll na zboże.
w t. zw. dodatku do .KurJera Sw1ą1ecz·
nego• umieszt:zal Sl\andai1ld, wobec
Charleroy. Tłumy wywołały . ~u
czego stosunki moje rozluźniły się J
burzliwą demonstrację na rynku. Pol1c1a
wreszcie zupełnie s1~ roze;,zH.smy.
i straż ogniowa usiłowala wzburzonych
uspokoić. Wezwano wojsko.
- Ronikier miał w sobie rozwinię
Ramilouillet. Na radzie mini:;trów
tą wielce manję wieliwści, przyczem był
ministrowie hand lu i rolnictwa oś wi ad·
tak zarozumiały. źe wtrącał się znał na
11..rn;.wiaaoja.
czy!i, że podrożenie artykułów pierszystkiem. Opowiadał o sobie niePetershw g. Najwyżej zatwierdzony wszej potrzeby, odczuwane. prawie w
stworzone rzeczy, jak np., że Paryżu
50,000 zostut wniusel( Rady m111istrów1 według całej Europi~. przypisuć nalezy pi:t:ewa·
miał konie wyścigowe, po 40 tranków, ż~ rozbił bani• w Nlonaco, że htórego określono wartość kolei Kuan- żme złyni urodzaiom 1 zarazie oydłc1.
czenży - Port Artura, przeszłej według Rada ministrów przedsięwzięła środK1
miał tam romans z. jakąś l{siężniczkci
w Portsmouth do Japonji, na e:wnom1cu1e, a mianowicie: c~ęsciowe
traktatu
krNi itd.
rb. 80,903,600 w gotowiźnie. Postano- ulgi dla przywozu bydta kolonjałnei:;o i
- Znałem dobrze matkę i ojca hro wiono dol<anać w rozmiarze tej kwoty
Ronikiera. Rod.wny bm t ma u.i, Wik· obrachunek skarbu z towarzystwem kolei zrnesienia eta 11a pa~zę dla bydła.
tor Chrzanowski. był nami~tnym gra· wschodnio-chińsl~iei i pozwolić towarzy~
Malwersacje.
czem i przegrał w karty majątek, a wy- stwu na ł_ikw1daCJ~ żeglugi morskiej, miaBerlin. Policja śledcza w Berlinie
jechawszy na wieś, podobno zastrzelił st~ Dalmego 1 portu w niem.
wykryła sprzeniewierzenia w rzeźni miejsię.
skiej, trwające jut. ud szeregu łat. Uwl~
Echa zamachu.
ziono dotychcz:is 17 urzędników rzeźni.
- W utworach Ronikiera zwycięża
Petersburg. Urzędownie stwierdzoHofrichter.
pierwiastek nieszlachetny, był on naśla
dowcą Maupassanta i innych tego ro- no, że zamach więźnia Zukowskiego na
Skazany na dożywotnie
Wiedeń.
dzaju dekadentów, którzy skończyli sa- prokuratora pogranicznego sądu okrę więzienie za otrucie za pomocą przesy ...
gowego Iwanowa dokonany został nie łel< z trucizną dwó~h oficerów, oraz
mobójstwem.
osobistej inicjatywy, lecz skutkiem u siłow anie otrucia ldlku innych, ex-poz
Znawca dr. Czechow: czy świadek
wyciągni~tego losu z wyroku więźniów
rucz nik Hofrichter, nie chce się zgodzić
wie, Ue miał lat ojciec Ronikiera, że· politycznych.
na proponowany mu przez adwokata,
niąc się z matką tegoż ?
azanie Postni ... owa.
dzfatła;ącego w imie .u żony skazane~~o,
Zalewski: Ojciec osl<arżonego miał
Petersburg. Wojenny sąd olo ę~o r zwód, twie , --:ąc, fo do rozwodu niema
\V6wczas lat 60, matka zaś 23-24.
Dalej Zalewski opowiada, że ojciec wy skaza! lrnpitana Postnikowa z<1 wy- żadnej podst... Ny, gdy;! on jest mewi nny,
Ronikiera umarł wkrótce po urodze1 111 ctnie dokumeniów niel<tóryrn mocar- a niewinność ta 11iehawem musi wyjść
.5i<: syna. Stary .Ronikier zajmOW'1ł ::;i<; stwom zagranicznym na 8 lat ruout na jaw. Hofrichter skurżył si~ pr.z.y tej
sp oso ,„"ŚCI 11:1 niet nośne położenie
magnetyzmem, a 1ypnotyzował kogo ciężkkii.
siedzenia w odosobnionej cell
skutkiem
W roku 1860 czy 1861 pojapopadł.
zęstochowie.
Otlpusł w
i nicmoi.ności pracowania, czytania I.ub
wiło się dziełko, w J\tórem wsl·azywaCzęstochowa. Na wczora!·zv odpu-;t
no Ronildera jako znanego magnetyzern. Narodzenia • . M. P. z(1romadziiy się na pisan a.
reszto anfo iłerata.
Adw. Korwin-Piotrowski: Czyi O· Jasnej Górze tłumy pąłników, które za·
Paryż. Polic1a areszto\\..ila Jli:;iaj
łkartony Ronikier, opowiadając niestwo- legły cały klasztor wewnątrz i zewnątrz.
riooe rzeczy, nie opowiadał ich dlate" Lud przybył w setkach kom!1anii z rl>i· Wilhelma Kostrowickie:go, literatci po·
pisujące~o po
µolslcie,gC>,
chod~enia
~~t.~~""4lW~~ . .mJe '""3f ~ .1JQ.iwn~ści n~ch okolic krl;!ju.

s·

wiedeńskiej,

do grobu rodzinnego.

ałf\a,
ł

w Krakowie.

grzebiąc

botników.
trupów.

pod gruzami przeszło 40 ro·
Dotychczas wydoslaaa 16
Mnóstwo ranllycn.

O Maroko.
µrete::iem mi11 is tró\~
i mi11i:stra111i spraw zagra11l....z.nych, WJJ·
ny i si< irbu odbyła s1i;: narada wobec
iV11ędzy

Paryż.

mają~ego 11astąpić zakomunikowania w
ostC1tecznej reaal\CJI tych WiliOSl<óW, lctó-·
re wczoraj i\iderlt:11·Wacchier prn;:Jsta~
wił Cambonowi. M1111~tt:riuu1 s;:naw za•
gnrniczuycb odmawm uuz1ele"11ia Jaldch•
kol wiek wiadomości o ośw1adcze111a eh
l\iJerlen· Wat:dller..t i o stosu11ku do
rządu l1„u1..:u:> .dc~·J, niemniej
ni~go
przeto ma ':)i~ \\TJt:Gnie, żt: w punhtac11
widzenia obu stron lst11ieJ1; du~c wacz.na

rói111ca.
Zna eziony

sB~arb.

UrmJa. W u.m;g•.1 ~·a ... ltiJżańskim '\'
jasKH•J zna.eziono matą urnę zt: ::;~rnroem
rza<llm:h monel sreornych z podob•;:nam•
F 1l1pa i Ale1'sandra Nlacedor'1s1ucll. ::>Karb
ten n~była nrma Manser,amz.

Podró:i:

~('rófewska.

l\ról Jerzy V, wraz: z mat„
w po-po~tanowi li wybrać się

Londyn.
żohlc_

drói do lndit Wschodnich, Wyjazd pa"
ry królewskiej nastąpić ma z począt,
Idem li5topada, w towarly:;tw.e ii.:wego
dworu i wielu członków najwy2"::1ZCJ ai y ...
stokracji.

Slr.utki EPez1•obocia.
Londyn. Handel przywozowy w sierp"'
ni u zrnniciszyt s~ę o 1 i pół rnilJO na fun •
tów szterl:ngówt wywozowy zas o 2 i pół
rnilJOlla w porównauiu z s1~rtJniem r. z.
Przyczyną

.tego 1est o:.;tai11ie

bcaoboe

cie.
Szczegói~ klęski.

.

Teherail. Se1 er·Arsznd, otrzymaw•
szy ro?.kaz Mahomeda-Alego,
się

posunięcia,

z Astral "du do Teheranu, d, , 2

b.-

m. doszedł do Waraminu o 50 wiors„
od stolicy i zaczął napierać na wysła„
nych przeciw nie nu bachtjarów emira
1\lodż1achida i Zergamu;;"sałtane, a 5 b.
m. :t.ra11a rozbił 11i~wielld oddział bach·
tj arów~

W tym czasie

nadążył

.z

wo[si~iem

zr<r-

Sport

wo-

naradzie

jennej Efrem i ·Serdar Bogadur domagali si~ bezzwłocznego rozstrzelania Serdar·Arszada, dla unilrnięc1a dalsiych za•
WIl< łań.

Otrzymane
niej

pięć

w

póź

godzin

głosiło

rządu

rozporządzenie

to
samo. Serdar-Arszad umarł 1ak bohater. Ostatnie jego słowa byly: 11 Niech
żyje Persja i Mahomed-Ali·szach". Zwło·
Teheranu,
~d jego przewieziono do
gdzie wystawione były na widok puoliczny na placu Topchane, a nastt:pnie
oddano wdowie, córce Nasreddin-sza•

cha.

Bachtjarzy przypisują sobie honor
tymczasem los bitwy rozstriygnęły mitraliezy, l{ierowane przez
lwyc1~stwa,

11iem1ecl\iego instrukcora Haasego.

Dział

handlowy
-o-

Jziernika r.
okr<; ;...r, ,-. y m

paź·
s~dzie

piotrlrnwsl<im
odbędzie się przetl2rg

b. w

na

sprzedc.1ż nieruchomości łódzkiej, poło
w miejscożonej przy ul. Piwnej nr. 1
wości „Piaski", składającej się 3 składów

o,

gru.ntu,

domu 1 piętrowego, oficyny i

nuuy.ik!)w gospodarczych.
Nieruchomość ta należy do Stani•
_,.u.va i Marjanny małżonków Pawlickich.
Lkytacja rozpocznie s!ę od sumy

:.!. COO rb.
- \V

d. 23 ·

października

~0620

Licytacja rozpocznie się
450 rubli.
W tymże dniu i w tymźe

Mączka

9~ f

71 5')5 64 67 78 620 62 75 83 736 7S ~ ,~
65
f{
23009 68 87 245 YJ 7S 368. 92 95 408

ił.

I

f..l

Lekarz·dentysta

Siegelberg • Frl1

f.,,..,

powróciła

s-rRZEŻENIE!!.

!wlej~ kaliską.
l~zgowie, Tuszynie, w
punkcie oddzieienia się szosy rzgowskiej

się

szosy 1gierskiej z
W

Mleczna Nestłe'a

sprzedavr- na iest w Król. Polsk, jedynie w pudełkach,
zaopatrzonych we franc. opakowanie z napisem1

„Farine liacfće )\[esfle"

Łodzi,

i uależy przeto odrzucf·Ć bezwzględnie

od piotrkowskiej, Piotrkowie, Sule1owie,

niemiee1rtie falsyfikaty.

Paradyzu, w punk. rozdzielenia się szos do
Gel111owa i Drzewicy, w Drzewicy, Odrzywole, Klwowie, Przytyku, Radomiu, Zwo·
leniu, w Pulawact1 po o'Ju stronach
rzeki, Kurowie, Martrnszowic, Lublinie,
.l\foszt.:zance•f<ylrnch, w punkcie oddz.1clcllla s1~ szo"y żelechow:sloe1 od traktu
lubelskiego, w Garwolinie, Starej Wsi,
Wiązownie i na 11it:ini~ l\tliedzeszyna.

r,

1113-~-l

Panie i panowie, któ:i:zy zglosili swój udział przy sprzedaż}
kwiatka i jednodniówki w „Uni11 Ubogich" w dzielnicy :.II"
)~ awrot, Przejazd Jewa strona Hlównej) oraz na Bałutach, :46·
chcą przy llyć na zebranie dzielnicowe w sobotę, dnia 9 b. m
punktualnie o godz. 8-ej wieczorem do .lokalu Zydowskiego 110~
lJobroczynności (Zachodnia 20). w celu obrad i podziału pracy

r. b. w

Rozmaitości.

Dzielnicowa Grzybowska
Wólczańska 98,

Redakcyjna „skrzynka
Do redakcji jednego z
listów".
do
od sumy
pism 111em1eckich, dającego w skrzynce
zjeździe

Zawieszenie wypłat. W
Charkowie zawiesiła wypłaty firma ma-

nufakturowa braci Mełaniedzon. Pa5ywa
wynoszą 250,000 rb. Firma ofiarowuje
20 proc. należności.
- Panu T. Ch. w Lublinie.
W Słucku zawiesiła wypłaty firma
Zaangażowanych jest Artykułów Szan. Pana od dwóch mie·
Samueia Katza:

Odpowiedzi Redakcji.

fiim

!?2080 99 135 5S 224 57 86 337 91

)łączka j\łleczna ~esłle'a

do listów oJpowiedzi na prz~różne py~ędziów pokoju, odbędzie sprzedaż nie. tania abonentów. nadesłano gęś. Współ·
ruchomości Psachja Kaca, Abrama E!ja• pracownicy redakcji za1ecyJowal i, że
sza i Sury Rywki m~łżonków Majzlerów 1est to dar jakiegoś wdzię1.::rn~go czytel·
i małoletnim Kacom, położonej w Łodzi nika pole;;ili więc gęś upiec i zjedli ją
przy zbiegu ulic Wólczańskie i Andrzeja na uczcie koleżeńskiej.
Następnego dnia rano nadszedł
pod nr. 8l l j69, 15 składającej się z placu
spóźniony list abonenta, który prosi
2 domów i rnnych budynków.
Licytacja rozpocznfe się od sumy redakcj~ o zbadanie i napisanie w „skrzynce
do listów" na 111ką chorobę pauła prze·
495 rubli.
słana do redakc 1i gęś.

~ilł<a

20012 94 96 \51 89 390 96 403 54 504 62
73 89 7~9 87 82G 33 51 88 920 36
21043 60 82 209 22 23 26 61 74 76 315

.W AZ NE

zjeździe sędziów pokoju odbę:
dzie się sprzede1ż nieruchomości, nale·
żącej do Maszy Borzekowskiej, w 7110
i małoletniej Marii Karoli Folkman położonej w Łcdz1 przy zbiegu ulic Cmen·
tarnej i Szkolnej pod nr. 288 a. s., skła

z placu.

NR 21,

mieszka obecnie na ul.
25 58 84 708 50 56 fA)
Na pierwszem pośiedzeniu t<omitetu ~6 97 466 80 569 620
21772 83 804 14 31 65 904 12 13 79
uchwalono: sporządzenie map dla człon
ków kluirn automobilistów i amatorów
automobilistów„ biorąc}'ch udział w orI
ganizowaniu kontroli i pomocy w locie
ołcręinym, poczem uchwalono, iż na
przestrzeni od Warszawy do granicy gub.
piotrlwwsk:ei, oraz w rowrotnej drodze
od granicy gub. lubelskiej przez powiat
garwoliński, gub. siedlecką, i gub. warWyjątkowe uznanie, jakiem siQ cieszy
szawską do Warszawy, orio!anizację pomocy i kontroli na szosach bierze na
siebie ldub automobilistów bądź przy ,
pomocy swoich członl,ów, bądź amato·
ii po11arcie, jakie znalazła w szerokich kołach le•
rów, oraz członkowie warszawskiego
h:ars.tich, sldoniły ciem;:ie indywidua do podrabiania
stowarzyszenia cyl(hstów. w gubernji
produktu i sprzedawania lichego i n adeP
tego
piotrlwwsk1e1 wezmą te qbowiązl<i na
szkodliwego dla zdrowia falsyfikatu.
siebie łrnrporaqe sportowe ~ódzk1e, w
Uważamy przeto za swó1 obowiązek zwrócić uwag~ Szan.
guo. radomskiej ko111itet, pod przewouPubliczności, że prawdziwa
nictwem p. Tad. Przyłęcl\iego.

iuteiszem

dającej się

191 t r.

869 75 97

Punkty kontroli i sygnalizacji wy.
znaczono: w Ottarzewie, Błoniu. Socha·
czewie, V)wiczu, Gtownie. Strykowie,
w Łagiewnikach w punkcie krzyżowania

(z) Licytacja. W d. 16

-

września

16038 et 100 ~7 242 16281 98 . 303 69 87
91 96 408 39 69 81 88 90 5~8 78 678 88 714 56 62 64
22905
57 70 807 9~9 64 65 88
• 17280 339 400 20 4-0 43 92 565 60 17636
41
7 39 80 84 87 788 909 63 82
18003 8 290 98 303 4 16 31 48 72 87 89
405 619 39 12 ~s 110 53 60 soo ą43
19102 32 56 71 19203 17 33 59 74 75 324
81 42'1- '27 66 86 95 508 12 88 607 8 54 730 63

Efrem i zaczął ostrzeliwsć wojsko SerWysłras:z:eni
rler-Arszada z mitrnljez.
nieoczekiwanym ogniem turkmeni rzucili
si~ do ucieczki, pozostawiwszy Serder.Arszada z kilkudziesięciu ludźmi przy Lot ok1•ęż11y 11ad Królestwem.
rlziale, które Serdar·Arszad sam v.yceW tych dniach w lokalu klubu autolował na bachtjarów. Raniony w nogę mobilistów
posiedzenie
sii:
odbyło
zeszedł on do rowu za armatą, chcijc nowoiawiązanego komitetu
organizaopatrzeć ranę. gdzie został otoczony cyjnego pierwszego polskiego lotu o przez bacht1arów i odprowadzony do lm:żnt!go.
~mira Modżachidy.
Na odbyte1 następnie

9

s\ęcy

łódzkich.

·Towarzystwa

Zarząd Łódzkiego

Pielęgnowania

' .A ,
}

~-~'
I

Chory eh

· „139l{ur Cholim"
prosić

·

I

sympatyzującycbl

członków

oraz wszystkich,
pp.
ma honor uprzejmie
z naszą instytucją, o łaskawe przybycie w Niedzielę d. 10 b. m o godz,
3 po południu do „UZDROWISKA" na uroczystość jubile~1sz<;-wą 30 ~ec!a
istnienia naszego Towarzystwa, połączoną z aktem załoz~ma ka.m1ema
węgielneoo pod budowę pawilonu imienia fundatorki, pani Leony Po·

znańskiej.

0

nie otrzymujemy.

Uroczystość odbędzie się bez względu na stan pogody.

tramwajem aleksandrowskim do przystanku ,,Kochanówki'•,

asze Premjum.

2561-2 .

Dwa tomy powieści jako nrem1um, prenumerntorowie „Nowego Kurjera LódzkiegoH
otrzyn1ają w pierwszych dniach pa.idziernika.
6097 117 18 42 59 77 86 240 4G 64 72 82
309 36 47 63 •fó4 76 78 507 D9 6~13 808 fili,
b6 75 6S86 ~142
70;)3 6'J 72 8190 17.3 77 33J G:J 7.3 .1..J.a
4i 402 11 37 65 c.30 74 75 78 633 751 90G 10 32
78
8075 80 194 213 37 315 iii 84~0 fl6 506

W drugim dniu ciągnieniu lI klasy
.:Oterji l\rólestwa Polskiei~o padły 1rn5tę
:.rnjąc.e wygrdne:
27 4] 603 l'.J 83 76d 63 75 80ó 11 41 969 H7 89
~.-:
Rb. 2,000 na nr. ?2,855.
90+7 70 S3 110 3 ó 8<ł '221 2+ 25 92 31*6 47
Rb. 30 na nr. ó, 7 j ó, 9 299, 17,243,
410 Ó43 43 616 69 9688 808 51 57 85 906 13 86
! 7, "/47,21,490, 21,803, 21 , ~iST.

Po rubli 4.0

v."l~Hiirały

.M

4 86 323 53 4:2i il9 ";i .,.\) 562 646 ':'l·) 802
39 &8

lOOl ·}9 13'7 2"8 <l4U -łH 602 9 6d 88 iW

10'.X.17 Z9 38 70 ~49 56 '."!25 321 ~!4 65 9'
483 5!3 35 610 21 ~7 58 731 • 18 43 91'."! 25
110~9 61 67 75 1108+ 227 343
~11 57 Só 89 955 60 68 97

560 G:J 716

38 62 91

~2021 61 6'1 80 120 34 116 7'2 81 237
53 63 7[) 43~ 57 59 12508 72 87 ó78 81

815
717

47
il $32 '°'ł 18 4'1 !5
~032 % ·Ul 52 'H6~ '<!t4 30.J. ~148 61 '!3 of.i 80:1 66 'J09 5~
l::l025 28 2·t9 87 304 35 477 504 21 618
flOB i5 91 702 ;, 2l W 9<Jfl -;?I\ .i~i 7::.
303 7 &'..: 10 !<;; Rf• ':; Ji"> ;>:JO (,;ł 57 7i:. 434 Fj8 /$3 ~O'.! 4Q :i3 ~ci 934 50
l4U7 •i '..;27 r« 9-, ac.• -H~ 14171 534 92 99
&71 t53 V~ 7: .::;, :-.7 7~'. :r:.1 ,, 'ii) „,,
' ~l; 7 ~·2 ;,7 ;jtJ bó
iti ~ v ;t)' <C: ~ !
łtJJ.
0!18 i-I.i {,() t;~. 237 <Nt)
•Mo 'J'i ~oY ( 12 {.f) 11~· ,: ; , f,~ !;;:l~ !;,i LJ".!.l 36
15.(l)7 !B i(,13 :;:i2 37 54 :;o .33:ł 44 40ó Il
bi ,s ł,1 :.:!•ł 2u ;>;J:j fd 41.8 S'°I "i:i 667& Sl
. w1 ..: ót· 11")) ~,, ;.11-ii; n1 54. s·..~s~ - ~~~ ~;u 9~ 'lim 9>;. ·

•

Piob'kowska 92. :: Telefom~
Lódź
.
GLÓWNY SKLAD INSTR'JMENTOW MUZYCZNYCH I NUT.

'

fabryka .i Repre~. krajowych i zagr. fabryk fortepia;~ó „

~
V@)

lil E

co H

8: rrlr\ li~ li .Nf

któreoo FORTP). i PIAI r lNA są llZotd t.c
o

Jul!)

P a;1·:1

7-J

!>

najJ.:ns,~c '".·; świ~c 1 e,

BliithDJJ:t~®

Schiedmaye, Westerrnayer, 1·
G. J. Quandt i Albert Fahr i inni

I'. !I

Spr~eda.t ~a gotówkę i na raty. Zamiana. Wynajem.
r. 1115-- 60-1

I

'lae sportowy HELE OW. 0 ~e~~~~()~E · ;~: ~
i
10 wrzesn :a
W t;!ątek, dnia 8 w niedzielę,
- c.ont rep rezyra 11tywnei
sportowe
Jakowskie
~dzkiej

zestawionej z

"\.VISŁA"
graczy nastt:pujących

akó - ód'

a

._

1911 rolrn

dnia

i

Tow.

druży me.

:·

klubów:

1
G. "Kratt• Tow. sportowo - gimnastyczne_!:__8. "Newkustle". T, S. „Widzew". T. O. ,. Union'' LMl z1d Klub sportowy .i K. } • ,,Viktoria"~

obydwu dniach o go dz. 4 pu pof., bez w z ględu na pc goJę
CENY ThHEjSC: Trybuna 1 rub., Terassa I rząd 75 l-0 11., il rląd 60 kop. HI 1 IV rząd ~O kop„ mi ~· sca sto ! ące 40 kop., uczniowie 2.5 kop.
Bilety wcześmei nabywać można u W ~nyc!l P • . M. Schwalbe, przy ulicy Piotrkowskie j nr. 83.
Kaidy bilet daje prawo wolnego wstepu do He1enowa. Początek gry w

~arząa ~ier$

D. L. Pryoulski Ur.

BECZKI

syphilisu Salvarsanem "Ehrlich·

płynów

POŁUDNIOWA .Ni 2,
Przyjmufe chorych od 8 - 1 rano l o.
4 - • 9 po ol„ panie od ' - ó po poł
8674 o o

ulica

Żelaza

T-wa Akc. Sosnowjckich Fabryk Rur
Huldschinsl{9)

Polskie oraz gub.: Wi e ń ską, Kowieńską

lJalz,

1 Grodzieńską

w

11\
u Jr~

War sza

Krótka 5. Telef on 26 -bO.

RE;
Jl
_c- _:_, __ v.JJ11 ~
·1

,
~ rednia
Sp.: Choroby skórne, weneryczpowr 1 c
ne, kosmetyka Leczenie SYPlilLISU Salvarsanem „ERLlCti- Przy syphilisle stosowanie pre11·

„&o&u

liA'l A 606 '.

,,

77

Godziny pny 1 ęc · od 8- 1 raao I ooi 4-S
wiecz. W me d ~ie! e • ś wieta 9-2 pop.

Niedzielę

sobotę,

i
dnia 9, 10
1 11 września 1911 r.
W

Leczen'e ele trycznośc ą i m Sfl"

Poniedziałek

ZMIANA

•

Xa D a

lC

li

~~ziofKiewicz

franci ze~

~r.

w rapyjnym.
Zachodnia 1 ·2 3a

że m

9-1 i ,;;d 6-8 dla pan od ó--ó
r. 1109 O l
w niedziele oli 9 ao 3.

od

Telefonu M! 17-14.

PROG AMU.
e

Dla pań 5-6 p•)czckalui
oddzielna.

10-1, 6-8.

Hata 606"

WYROBU

. eydero

po wrócił
'....horoby skórne, w i oso w, (kos· Chorobv skórv, włosów. \~·en? "
n etyka) wenerycine, muczoplciorvczne 1 ilioczoołcio 1e.
we i niemocy płc k1w c 1. Le1..zenie

sialowe elektrycznie spa\i11<:u10 d o przechowywania
p1•zewozu benzyny, nafty, spirytusu i innych
1

(dawniej

młi

księżna

m 1e::>zlrn.

evreu e

De

ul.

Piiołr

Choroby

owska 103.

wewnę·trzne,

~r. E~~snia ~erer-UP.r~mni
Choroby kob·e .

dz1ec1

kobiece.

wspaniały- Dramat tiistoryczuy w 2-ch częśoia~h.

Ulica PiotrE .owsk 121

Przyjmuje od 8-11 r. i od ó-8 w1ecz.
563 20 1 przyjUluje od 3 do 6 po p. W nicd1, ,el11
od godziny 9 do U uno. Telef; 18 07

i wiele innyqh obrazów.

rJ123 O l

ed Z. ole

I'

li Teati

1

Lekcje

rozgoczyna1ą się

21 sierpnia n. st.

~

l .,;

.-4

Zapisy nowych uczniów odbywają się codzien nie. jest duży plac do zabaw. Łatwa komun1kac1a 1 (~·~
tramwajowa. Do pensjonatu przy szkole puyjmują 3 ~
si~ uczniowie i innych tutejszych zakt' dów naukowych. g: !f<;.
lft'ri~~r.ru,~-r.o~~~· ·

;;

'

.... Jt ·:,~

~ ,-~>~

i L.ekeji najnowszych Tańaów I
~

udziela zn. dyplomow. nauczyciel H. Hendrykowski,
ulica Południowa N2 15.

Rozpoczynam nowy kurs tańców i podejmuje sle każdego bez wzgledu na
zdolność w przccią.gu jednego mieslą.ca wyuczyć wszystkich najnowszych
Zapisy przyjmuią. sie codziennie od godziny 7 do 11
1 starych tańcow
wieczorem
Ud:delam takie lekcji tańców w zakładach naukowych i w stowarzysiec!ach. W niedziele tańce zbiorowe dwa razy dziennie t, j. od 2 do 6 pp.
r 163-0
od 8 do 12 wit~czór

I

„~RA~IA".

PROGRAM od l Jo 16

choroby skórne i wener.

ul;

freblowski z ogroDem
Piotrkowska

•
k•
r'
• ... S 12J ·
N~

103

2)76

3

1

1

września r. b.1
I

kolecc~

Dn<t pol•ki

Godi;, pnyjf;C od 9 do 12
do 7 i pół w. , w Niedziele
9 do 12 i pół.

o:i 4 i po
świ~ta od

r376

10

Muzykalny ko r. i:dja11t

\

Rouge A ~ilo1r
Sctn& dramat :z; śpi„wcm :z; .Mva e \
Carlo" wyk. artyści Królcwsk. te&tru \
w Monachium, pod dy1· M-me Anto.
nii: Sate•;

I

Gus aw lłaftel
~icmiecka

D• )Ytaszlanka
CHOROBY DZIECI
!11iezska obecnie na ul. Cegielnianej ~'2 14 (róg Wólczańskiej).
Przy1muje do 10 i pół zrana
i od 4-6 po pot.

I

.r.

aubatk:a,
- - 1,

Delfini Trouppe

5 e> óh. Akrobaci

M-lle Liola et son Dansour

Les 4 Baasi

•

oltoroby dróg moczowych.
)rayJmujQ pud 1'·-1 r Il~

5 -8 wi•c:a. dla

pań

1

od 4.-5 tie

71!3-0

południu.

Fred Gul a rg

. med• ·• OTZI

Rachot~~

aHd Ue tty

Angielscy

S1sters
An~ielskie

t

do nahycia.

tańce

t1 o rafja Bukaty - spó

URANU,•BJO fmiaua obrazów.

poszukuje umdrukerów i maszynisty litograii cz nego.

W o~rodzie koncerty
orkiestry kapelm: Sallera,

'I!'

7.kl. Pensja Żeńska

Krotka 12.

ChQroby dróg moczowych
Cystoskopia i zgłębnikowanie
moczowodów.
Godz. przyj~ć: od 8-10 i 4-7,
r.1140 o 1

~

I

płuc
po poł. od 4-6

Choroby ser a , i

przyjmuje od lCl-11

Telefon nr. 21-19. 2388 10 1

-

telef. 15-50
r .1131-3 -1

powrócił.

otszpan

ul. Piotrkowska Ng 71.

eno

!.piewy l

Piotrko wska 87

powrócil

ekscentrycy.

Tel, 1.8,47

zrana ! o:i 5 . 6 pp
i988 10 1

( pęcherza I ner~k)

o .l

Zdumiewaj11.c/ r qmscy gladiato1zy,
Wid& widzi przed sob• obraz z; czasów Nerona.
są.

ł,

Dr. K. BrwwwsK1

dwaka 11.

Syphilis, skórne, weneryczne,

I

!ndrzeJa

R

Kttnsł1nty

partero"<lfi.

akt z wlasncmi dekoracjami ora& clektryczno·wodnem
o ś wietleniem pcd tyt LA VENUS 1

dzieci i we .•
specjatn;e ci r„
pienia piersicwe
· powrocił

Chorobv

w~ętrz.ne,

Przyjm. od 9- 10

I

r. f"lack

Obruy zarai:

Przyjmuje zapisy dzieci i praktykanta codziennie od 5 - 7 po _poł._ Zajęcia od 4 _.Września.

18.

Telefonu Ml 2060.

Wielki tancerslti

==:Zakład

ł'2

Mikołajewska

NADZWYl.:ZAJNY PROGRA~l.

Duet

~~--------------~-----

~ zielna

34

Telefon N! 10·72

powróeił.
2432 - ó

1

Dr, . 1pszyc Dr. M. Papierny
Choroby dzieci mieszka
obecnie Piot r k owska 108.
Telefon 15 Ol.
Przyj rn,u jc do 10 rano i od 4- ;,
po

Akuszer ii specjalista
chorób ko iecych.

P r zyjmuje do 11 rano i o~ 4 i p6l d•
ó i pół p~ południu.

Ulica Południowi· 23.
T~ łc tonu 1" ~ 16 8ii

południu.

Dr.

~064

~laksymiljan

6 1

po wrócil„

Skład

37

Polecam wie lki wybór Jamp gazowych, naftowych i elektrycz~riych

M. BURAKOWSKI
r.922

wychodzi w Warszawie w kaMy cz

EJ "

D-rów L.. Falka, Z. Golca, M. Jefnickiego
.Na 36.

Ogólne i pojedyncze pokoje_ dla c~orych . . od _2-5 rb., ambula
torjum dla mezarnoznych, oO Kop.
Leczenie promieniami •1oentgena, lampą Finse•
na i Kromayera i prądami o wysokiem napięciu (arsan•
valizaoja). Badanie krwi i mamek na syfilis.
Godziny przyjęć: od 8 - 9 rano, od 11 i p6ł do 1 i pół
w poł. i od 7 .- 8; w niedziele.i święt~ od godz. 9-10 i
od 12 i pół do 1 i pól p~ p~łudniu _!{ob1ety chore na choroby
1kórne i weneryczne przyJmUJe p•nl Dr. Zand•Tennen•
baum w poniedziałki, środy i pic\tki od ~ i pół do 6 i pół.
1145-1-

NAJPIĘKNIEJSZE

okolicach

V rok
~

Istnienia.

rl030 6 1 Rerlaktor-wyil~wc a: Ado łf Starkman

Ogłoszenia

drobne:

Zakład

A' A AJul jusza
Haliny
13

freblowski
Pełzuckiej

1

A

R. Puciata

BU00WNICZY

Do magazynu

obuwia „Nobl e·
sse" Piotrkowska 60 potrzebni
zdolni czeladn;cy szewccy prze ;

1astępuiący golenia ręką lub pendzlem. Zajmuje połowę
czasu. Cena ~ompletu rb. 3. Wystarcza prawie na rok cały.

)

Zfdać

'Uli

111szy8tkłcll,

l1paiyck

zakładaoh.

fryz/1r1kioh

ł

perfum"jack.

Zast~pca na Cesarstwo i Królestwo:

H. NEUMAN. Łódź, Piotrkowska 89. Tel. 16-20.

o wynajęcia sklep z mieszwszelkie pro;e~ty 1 pia·
kaniem i wozownia. \Vidzewny,
szacunki, budowh l pro ·
wadzi dozór budowlauy tak w Łodzi, sl<a M 75 u stróża. r2554-3-l
jako tei i w innych miejscowościach.
o spr.leóama rnże1 ceny koszBuro w I:.odz:1-Konstantynowska 4 7,
tu; 150 pudów masy izola•
i w Warszawie-Nowowiejska 9
r.1055-0-1 CYJOtJ zagranicznej, pakunki alu·
\V~·lrnnywa
sporządza

D

aptekaru
Saskiego w Brześciu Lit.
Pozwolenie Rady Medycznej za N~ 847 •
Grand Prix w Hadze.
Cena fl . 1 rb.
ZĄDAC WSZĘ ZlE.
1628 10

Biura Elektrotechnicznego
w Warszawie
POTRZBBNA NATYCHMIAST
TYP IS T K. A.

Do

z

gruntowną znajomością jezył<a niemieckiego i polskiego. Stenograhstce pierwszeństwo. Oferty
pod „M. S." upr. n~dsył. . do

Centr.
Metzl

~r!J~.

Jedyne źródło zaknpu
garderoby wykwintnie
wykońezonej tylko
w nowootworzonym
DOMU KONFEKCJI DAMSKIEJ

1

~Przeciw Rzeżąc~~
Najnowszy środek

„Salo • Pichi lin"

wynalazek aptekan:a
B. Konheima w Petersburgu.
działa :;;zybko i radykalnie przez lek.
jest u waiany za środek racjonalny.

J. 13rontberg
f6U, Piotrkowska 101.

~
1i1f-~

nosa, i

4.
gardła

powrócił.
Przyjmuje od 10 ej eo 12 ej i od 5 do
7 wiec~.
r,1150 O l

I

O
lid.

r, nauc~yCiel

Prze 1azc114. ks1ę~arma 7-8 w1ecz.

2571-4-1
auczyc1ellrn z pa1emem
N
poszukuje
a_y Jul>
w biurze.
rz<}dowych
zajecia

stancynowska 26 m. 4.
2537-3-1

rolny
Oticialista
z
kl.

SZCZURY

Poleca na sezon bi eż ący wielk i
wybór płaszczy, padłu!! najnowszych fasonów, kostjumy,
bluzki, halki oraz mundur- ~
ki gim nazjalne i dla różm1ch ~
Si.kół rniej scowych. 25: i 2 1 ~

A~f rer!

------------------------·
lrros„by sprawy karne,
'

aoelacje, kasacje, oraz jńkaso protesto wanycli. weksli przyjmuje :
Dawid l\Iak ow, Widzew· •.:i
,ska
_ 36, mieszkania 38.
~

__________

·- T
B UFE
Fr\lde
I .
wydzi~rż~.

~
pom. a1iwo kata p „ zysięgł.

powrótit
ul. S1„ed111ia

~r.

• \.Vydawca:A.dłoni

cukierniczy do
zaraz. Wiadomość:

Piołrows~ta

Sc
~·;1i •el<~-...........,..-.-- --.--.....-

FR

, .A

m. 5.
lac

P

z fabryki

go, na imię
kiej.

Poinańs'

stanis ławy

2

Db

Yo

Lrnchmą zar az
wynaję c ia przy ul. Dzie
47 Dowiedzieć si~ ul. p·
kowska 54 I-piętro front. 25i

polrnJe z

Z.iji.""'fQ'i,sl'e1e;łeb

żóHy
czarne . OdprowadL 1 ć za 1
nagrodzeniem Zielona 3 m. ~
~575-3-

Zdt,mem

powodu niezgody

gospo·

wiadowość

tamll1J

są do sprzedania 3

u

z

plilce

murowanym. WiaQ

właściciela

po· 11a M 5 m. 3.

2548-2-1

Piasec

ul,

r2565-3-

<Jgmął

paszpon, wydai1y
magistratu m. Łodzi. na ill'

Marty Lingest.

r25S2-3·

młoda pamenlrn wł'
/..j jąca trzema l\rajowt!mi ;~

,i c.totna

kami poslllkuje posady kas„

w lub sklepowe1 za skromnym

r~58o-2-1

do R

T~otila

przy rogu ul· Se·

Grabowe1, ru·
kaucesją,
wydz1erża·
Wiadom o ść Andrzeja 4,

natorsldej i

ao

wienia.
u r). Warsrnwskiego.

r2579.3·1

L

Szczl!pana l udkowske.
2;)70-J..
ag. cnlupiec la[ l.:S L.ygm.
Kowalski

Kto1Jy

wiear

mieJSC\! jt:go pobytu . rac1..y ,

Żądać we wszystkich aptekach i składach aptecznych.

111to<.lc:

L

masc1 z

1 obrożą lld
że odebrać

skie1 8, w

żoltem1

uszami

styi. Właściciel muprzy ul. Piolrlww.t-lotelu Centralnym.

2562-3-1

Z

aginął

µasz 1iun vyacrny

szawu 4•go

1.:ząstku

na

im i ę

l

\Va

l.:i 1;;: 1a11::;1\1 ·60

i-',nk.usa

____________..,,...,......_

;

l\.011

r2~35-.J-

"'g1114.f pa::;.t.pun wyu.ctn. z m
ower w dobrym stame z.•..1.
g1slratu m1a:;ta i · H.1t1 t;_Owil r
bezcen sprzedam . Arnold, 1m ! ę józety Ja11t1~t 1<..:; .. :..,~.
Andrzl!ja 34
r2454-3-1
i..::.;::iJi-J
meblowane pOl\Oje Z osobnepaszport wyaar,y l d&

R

mU

l

zag.

mi we1śc1ami, elektrycznem
siratu m . .ł'„0Jz 1 na 1m .,, f1 11
do wziewań suchych, system. o.s wietieniem. telefon 21 ·96, do <-!r,cha t\arola =:>dtulcr.t. r~ 5 J.2,
I<órtinga, przy chorobach nosa wynC1jf;cia ul. Zielona ~ 12.
i.i o;edyńcze tromow~ po.

gardła

świąt

Ob•arte codziennie,opróci niedr.iel i
od godz, 4-7 po poł, Spacerowa ,\\I 2.
•
rJl9 o 1

zag.Ł:iskawy

r1022-l~ - l

dorożKarsiil

.
całodl.H:n11ym
2
maniem są
w
"wruz

4

ulr.

do odda ma
\.
znalazca zechce go- szaw1e u wdowy po lekarzu L
oddać do adm. „Nowego Kur- dau Adres Nowo W1ell1.:a 27
jem .Łódzkiego''.
r2551-3-1 mieszkania )i 7 telefon ~ 7y·

258~-2-t
dri11<arni St. Ksiai:t<.a, Zachodnia 37.

.--- w

17

węglowy

chliwy, z

P· 4eJ

Prawdziwe Sodeńskie
Mineralne Pastylki.

i dróg odechowych. jak
V4 ienia również przy zc.burzcniach przemiany materji (szczególnie skro67
fuloza).

w Kinematogrufie, od 4 do 6 p. p.

lrnrta Od paszportu,

dana

wiadomić rodziców ul. 1V:zne
uziewciy11y ~ 14 L Kowabk1.
25 +9-Jskładania arkuszy
Z::i·
ag. paszpol t wy u any z. gm.
wadzka 10, Zakłud 1ntrołlgatv r
Szydłów pow. !::>to 1111ilkJ;l
SKI.
~55tJ-l- l
gub. 1~1elcc k1 ej tia lll ite józ.
rzy~łąka_t ~1ę p~es polowy bia: l<lamczynskieJ.
125S8-3-

polecają

11,

2560-3-1

zag.

powrócił.
28 n261-·

Dzielna nr.

P

otrzelme

nia r. b,

adwokat przysięgły

okój frontowy o 2-ch oknach, .N, Kur. Ł, „ pod lit. „S. s. 2
nieumeblowany, z oświĘ;tle
4:1<>b9-'L·
niem gazowem zaraz do wynaagrnął paszporc, wydany z
jęcia,
ul. Piotrkowska .Ni! 107 l ~łocka: gub. płock i e], na i.

„La saison" ~~~ Kaszlowi i Chrypce P do
I lekarze

Pracownia otwarta od 4 wrześ

26 1

Co~

sklepie kolonjalnym.r2583-3-l nagrodzeniem, Oferty

Ol

piętro
powrociła

aurycy

kawaler łat 29 mosć

wyl\ształcernem,

4

Cegielniana

priygotowana w Aptece A . Zalewskie·
go w m . Rawie, gub. Piotrko•.vska- Cena funta 120 kop,
r. 1072 20 1

li

szll;ół

posaKon-

it1tel1gęme1

i myszy szybko i µewn .c wytępia pasta

x~

przys-

gimnaz1um

poszukuje
Panienka
osoby na mieszkanie • .Nowo-

~ _ ~:~~~,;;lpoo"••
ul. Andrzeja

2156

_1

15 .Oficjalista•

Do nabycia w aptece
R. PREISMANA, w Warszawie,
Freta ~ 16 telefon 40- 63,
Wysyłam za zaliczeniem. Przesył-

magazynu sukien

Jl2 14. Do nabycia we wsz.
księg. i składach aptecznych.

Z

darczą posi.utrnje posady. Oforty
Łódź Staro-Zarzewska :N2 27 m.-

Sposób użycia dołą.czony do każ·
dego pudełka. Prawdziwy tylko
w puszkach metalowych po rb . 1rb. 1 kop. 80.

Właścicielka

J.

::.1addjący 10-letnią pracę

Działa
równiet skutecznie w
przypadkach ostrych jako tei i
chronicznych i w pr zecią.gu k rót.
kiego czasu usuwa najuporczyw·
sze wydzieliny.

~
,.......

ona

Dr. 'ije man
choroby uszu,

Przedstawiciel SZ. FORTIE'
Moskwa, M. Łubianka , dornu

2567'Zaginęła karta od paszpc
wydana z fabryki Pozn
speru1ący sklep koionialno- kiego. na imię Stefana Kostr
oystrybucyiny w Job rym punk·
25 8
kcie W1adomo~ć w administra- ws iego·
6 -1.
CJi „Nowego Kurjera Łvdzkte6o.
powodu śmierci wraScic
r~53-4-l
iest do sprzedania cege.
-w
Głownie
way c.;złow1eK posi;uKuJe miej· , . lk. M'. Wiadomość
z u ~
•" sca lllkdsenta tub aJelllii• sc1c1e l
le1la 1wy yss w i
J.l
wiczu.
r2581-~
sprzedawcy. Na żądanie złoży
kaucię. Oferty w auminiscrac;1 7 a!!. paszport wyaauy z rn
1\11
LJ stratu d miasta fCz~stochc
„Now. K ur. Ł ouz. " pou „A. m".
b · u
1 ~582-1-l oraz świa ictwo z a rykt 11
w Lgierzu na im•e 1
\ i au czyc1e1 matemcltyk1, były mana
dora Kunkel.
r2536-i

jJU~ab1a na swiadeclwa nauczyBiura Ogłoszen L. i E.
c1elsl<h~; aptekarskie, wojskowe
i S-l\a w Warszawie.
ao gimnazjum. Wiadomość
r 1147 2 1 i

Miltołajewska

Reumatyzm, po ~agrę, artretyzm

D

i technik ubezpieczeń.

,.Kosulin"
J.

·i

Poleca s i ę r:e rpiący m na

na rnęzkie szyte szpilkowe roboty i średniaki. rl 136.3.1

Przeciwko kokluszowi przy kanlu
astmie, emtizemie,katarach krtani, oskrze slong, szafa i inne. S_kłado wa 18
r2556-3-1
li 1 chorobach płuc. wzbudia apetyt jaworski.
uspakaja ne r wy
est do sprzedarna doorze pro-

(w Niemczech i Francji przez policję zabronione).
Używajcie tylko
krem do golenia „S I R", połączony
z „PLAISIREM". jest to nowy antyseptyczny sposób

Vittel Grande Source

ważnie

mmjowe Waldl.!mara, urządzenie
kantorowe, waga, fortepian, sze-

r.l

WODA STOŁO\V A

. .
przy ul.
przy1mu1e
dzieci obojga płci od lat 3.ch.

mycie µIowy I\ natyc!'.mi asto~vym wysu:
r1010 ·16-l
szeniem (i•fanicur) czyste tem e paznogc1
tarbowauie wlosÓ•N i Nszelkie roboty w
kuszerka M. Nowakowska ,;ow·
zakres perukarstwa wchodzą.ce jako to:
róc1ła: P rzyjmuje zamówieloki tur banowe warkocze 1 postisch, :i:a·
nia
na
porody. Udziela µorad.
wsze w· najnowszym stylu wykonywane.
Zielona
pod moim kierunkiem Wyuczam upina- Dyskrecja za:;ewniona
nia najnowszych fryzur w ó lekc1ach. J\241.
2389~27~1
Abonament na miejscu i w domach

Inżynier

(

.......................- ...„====

11

CZESANIE

artek.

Rocznie 5 rb., półrocznie 2 rb. 50 klip„ kwart al ni e 1 rb . 2ó bp, '

KARTO WSKA,

Poleca Szan. Paniom w Łodzi

Lecznca chorób skórnych i wnerycznych
Wólczańska

,,s Z CZ U ,_f E Ku~

SPECJALNY
FRYZJERSKI SALON dla PAN

"

„„ms...„-..i

1::=:=-i. . . . . . . . .

TYGODNIK SATYRYCZNO-POLITYCZNY

Łódź, Konstantynowska 5

TEL E ~' O~ 1 U .M 6 9 4.

ulica

-aa 1ań!

móJ został przen ies:o 11y z
ulicy Krótkiej na u l icą

Piotrkowską

„„„„„„....

:rnmer

117.

