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Redakcja i adtDJnłstracja •Nowego l(urjera Łódz
IDłdci sK: w lokalu przy ul. Zachodn~j 37.
Interesowani do redakcfł ~ ~ mogą od
Il do n w południe f od 6 do 1 wlecz. '

Prenomerata w Łodzi wynosł rocznie rb. 6., pór·
Cena ogłaszefl: I-sza strona 51) kop. za wiers
rocznie rb. 3. miesięcznie kop. SO.
· ·Jub jego mfejsce, nadesła11e 50 kop.,. nokrołogł I re„
Za odnoszenie do do nu lub p11zesy:kę pocztokłamy ł5 kop„ ogłoszenia zwyczajne 10 kop. Drobftt
wą dolicza Słę 20 kop. mleslę~nłe.
~oszenła 1'1. kop. za wyraz.

Adminiltratja otwarta od 9 rano do 8 wieczór.

Za przesyłke 2agranicą aolicza się 60 k. miesięcznie.

ttego•

Ogłoszenła zamiefsoowe: l

str.SO"kop„ reklamy po

Zmiana adresu 20 l<op.
TELEFONU Nr. 253.
20 k., zwyr::t... po 12 k. za wiersi petitow~"11b jego miejsce a
za arii'lrnty nieoz1'łc7.011~ 7. '.!1rv cen'ł. 11') nnrio v a .iinii1istr.1.c i ~ 'lf·r·łł:tcać nl!J hfłd?le.

Adres telegraficzny .lódt Kar)er1'.

Rękopfsó~ nadesłanych redakcja nie zwraca,

w tomi Biuro ogłosze6 „Promień•, Piotrkowska 81; w Pahjanieach A. Wadzyński. ZamkQwa nr. 23; w Zgłenu: Nowy Rynek, kiosk Aleksandra
WYł.ĄCZNE PRAWO pnyjmowanla ogłosze6 w Rosji, za granicą i w Król. Polsklem, oprócz Łlldzi i okolicy. oddans iest 0()mawl Hantli, L. i E. Metzl i S•ka.

Agentury:

Teatr Popularny

Dziś

wiecz.

pR7 111. ~JDOWBkiej )ł 16.

llomv Polskie
•

.
Jutro
po·poł.

wiecz.

-

6·te i>rzea~ta~ienie a1a · prenumerałorów

Teatr Popularny . .

': ; .
Sk~d

onej prenumeraty

nabywać można

• •

lladwome) fabryki fortep. I pianin

w SL Petersburgu.
Dostawca.
Dostawca.

r

ICH CESARSKICH MOŚCI: ·
CESARZA WSZECHROSY JSKIBGO
CESARZA NIEMIECKIEGO

ZAKŁADÓW NAUK. IMIENIA
CESARZOWEJ MARJI
CESARSKIEGO TOW. Muzycz.
KONSERWATORIUM PETERSB.

KRÓLA BAWARS.KIEGO
J. C. W.
W. K. SERGJUSZA ALEKSANDROWICZA

CESARSKiCH

~~~t!z~u~~~1WGicKIEGO

TEATR~~SKIEWS.

CESARSKIEJ SZKOLY TEATRAL.
I MUZEUM PEDAGOGICZNEGO.

reprezentacja na &.6d:I i okolice

• dberg I• K OC, ŁO-dZ- 1 Piotrkowska 90
Fr1e
telefon i1-6s.

Ceny fabryczne. -

na raty od 15
Wyłflczna.

reprezentacja

Sprzedaż za gotówkę i
~bli miesięcznie.

pierwszorz~dnych

C. Bechstein Berlin.

zagranicznych fabryk:

I ·fieDrich Ehr&ar Wien.

J. L. DUYSBN, Berlin.

ROMHlLDT HEILBRUNN, S<>hne Weimar
W. HARTMANN, Berlin.
· GEBRUDER PERCINA, Sehwerin,
i inne.

BD. WBSTBRMA YBR, Berlin.
B&UST KAPS, Dresden.
ALBBBT F AHR, Zeitil.

Gwarancja na 10 lat.
Utywane instrumenty

przyJmują się

wzamian.

Skład nut kompletnie zaasortowany we wszystkie utwory pedagogiczne i sezonowe.
Wielki wybór instrumentów Muzycznych. ULEPSZONYCH GRAMOFONOW i PŁYT.
Struny włoskie gwara.ątowane.
• ..
Przyjmuje się reparaoje i strojenia

KABARET ·E RMITAGE
Dzielna 18.

Tel. 18·04.

Dzielna 18.

Dziś

i codziennie występy L•• Aloens francuski duet eksentryczny.
h · ary Ripe wiedeńska diseuse. Sofia Lin wyk. rusko-cygańskich romansów. 61ar9it Hega•i iniern. śpiewaczka. La uelle Lucero hiszpańska

żo

ach

.

i'urjera ~óaz~iego''.

ao·sztu:ay·~,-s.klii1iip.~

C„ M. Schri
Wyłączna

,;N.

o dwuch

We Srod!!ł 16 października r. b. po b~ardzo . znH:on ych cenach , daną bę zie

opł

Pab17cznj

Mąż

Pani X

Lech

tanoe-rka. Lotte Lahman wiedeńska operetkowa. śpiew&oska,
Walers•ta tancerka na pointach, oraź 16 inn;reh numerów.
I),yr: St. .Kleło...-łli.
Reż: W„ Łętowski.

w Ad.ministracii „Nowego Kurjerswdzkiego". Szatnia i programy

-

bezpłatnie

~!~7fn~;watdsehlesehen
4ądać wszędzie!

..

••

Pańska

8klad gló ny

;){;.

TELEFON 11-16.

Specjalista chorób wenerycz
eł.róg mo•

nych, skórnych i
czo wy eh

Dr.S. -K antor
obecnie mieszl{a
Piotrkowska 16 14 4,r6g Evangielickiej

DO LIRY.
Liro moja s2t&Zero zfota,
Na której si~ wiersz sam mota,
Pójd~ z tobą w świat.
I pieśni na obcym szlaku
O 8zustowie, o koniaku,
B~d~ śpiiwał rad.
r2.845-l-1

Telefon 19-41.

Opiekunowie )Yielpomeny

li

NAJSKUTECZNIEJSZY SRODEK
usuwa
W ubiegła, sobotę znaleźliśmy sit}
piegi, pryszcze, opaleniznę, w teatrze Polskim w położeniu zgłod~
wągry, czerwoność twarzy
niałych gości, których zaproszono na
i wazelkie plamy

· 1a~ła

.ao

łwarzy

wspaniałą

ucztę

i

poczęstowano

..•szklanki\ mętnej herbatki.
Smutnej pamięci „inauguracja"
. wynalazku aptekarza
była niespodzianką nawet dla sceptyków; nawet niechętni dla nowej dyJana Ni wińskiego.
rekcji, po tylu zapowiedziach, obi-et..
Ołl UniknitCil nałłado10Jct11, katde jłUdałk nicach i przygotowaniach do premja.ZłllJlłrZIBI jest w płomit~ na której zn11- ·jery - nie spodziewali się tak sr~
daje siQ N! 204 I ·nazwisko wynalazcy
motnej „klapy".
Jan iwiński.
Niefortunny _d~biut. no~ego ze·
tek
h
sl<ł
d
t
h
społu
hczne Wi naJsprzecz..
Sp rze daz w ap ac ,
a ac 11 ap ecznyc
. . wywołał
k
t
· ·
meJsze omen arze.
o.zna3m1oną
. . h
perf umer1ac •
ł
·
d
·
· ze sceny „nag ą me yspozyc.J~ " p.
- - - Bednarczyka nikt nie wierzył, domyDzisiejszy numer składa się z 8 ślano się jakiegoś wewnętrznego za·
kolumn.
targu w łonie nowej dyrekcji, jakiah'
nieporozumień zakulisowych.
List p. Bednarczyka, doś6 późno,
KALENDARZYK.
bo
dopiero
wczoraj ogłoszony w „No---0wym
Kurjer.ze
Łódzkim", wyjaśnił
Pił\tek, 11 pudziernika.
sytuację
o
tyle,
że
zal'2iut pospieszenia
D z i ś: Placydy i Zena.jdy Pp.
Jutr o: .Mak.sfdjana B. W. · si~ z otwarciem sezonu skierował

--:'-:..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _N_;..rJw:! TIT!t~ Ł_~Dzn si~ oałkowioie przeehrko Tow. te&tralnemu.
Aparaty do efektów świetlnych,
o które posdo p. Bedna.rezykowi, acz
dotychczas niewyregulows.ne nale~y
oie, przydały siQ jut nieznacznie, bo
reuei-ł:y Awiatlo na grono przysi~g
łych opiekunów Pani Melpomeny i iclt
st.osunek do Sztuki..•
Mizerna działalnośó T-wa teatralnego zaozyna wohodzić w nowy
okres.
Z długotrwałej śpiączki Tow.
teatralne obudził przypadkowo fakt,
te grono architektów preyp<Jdkwx>
podjęło budowę nowego gmachu teatralnego i wydziertawiło go po wykończeniu T-wu.
T-wo teatralne ze swej strony
znalazło dziertawo~ w osobie p. Ma.liszewskiego i... tu zaMyna si ę dra-

mat.
Zamiast poprzestać na roli po„
(co wprawdzie nigdy nie
było zadaniem ~adnego
towarzy~
stwa teatralnego) łódzcy opiekunowie Melpomeny postanowili teraz rozwinąć swoją działalność i, o ile dawniej byli przynajmniej nie.szkodliwi,
o tyle teraz wyraźnie na szkod~ teatru polskiego w Łodzi działają.
Łódź ma tyle przykrych osobliwości, ~e mote posiadać równie~ takie T-wo teatralne, którego zarząd
roliumiałby się na teatrze tyleż, co
aktor na„. bawełnie. Ale skoro profanowi, respektive profanom, kompetentny artysta, rutynowany reżyser
i człowiek głęboko szanujący sztukę,
za jakiego uwa.tamy p. Bednarczyka,
oświadcza, ~e bez krzywdy dla sztuki przedstawienie odbyć się pod ~ad
nym pozorem nie mote, to„. choćby
sobie wszystkie tony wazystkich człon
ków sprawiły nowe tualety na ten
wieczór, choćby wszystkim opiekunom Melpomeny pilno było „uświet
nić" otwarcie teatru swą obecnością,
średnika

-należało odłotyó premjerę.
Widząc upór Zarządu, p. Bednarczyk chwycił si~ jedynego środka
jaki posiadał - odmówił kategorycznie swego udziału w przedstawieniu.
Ale i to nie pomogło. Z m u s z on o p. Maliszewskiego do odegrania
sztuki „w terminie".
Jako przedewszystkiem kupcypanowie z „T. T." okazali się bardzo
wrażliwymi na term i n (jakkolwiek
nie był to termin dostawy, ani wekslu„) wrażliwszymi niż na sztuk~.
No i... przedstawienie się od'byłol

Wprawdzie pan Bednarczyk nie
grał i w sztuce cztery role były
objęte na godzin~ przed rozpoczę
ciem widowiska, wprawdzie aparaty
świotlne
nie działały, wprawdzie
świeżo
malowane drzwi i ściany
szerzyły zniszczenie... szat, ale ~
gr a n o.
.
Jak grano - wiadomo ju~ wszystkim.
Dziś wiemy również, kto winien
jest tego niebywałego skandalu, który losom teatru Polskiego tak bardzo
zaszkodził.

•

Nasuwa si~ pytu.ie: oo warte są
wysiłki artystyczne kierownika teatru, wobec niezwyciętonej ignorancji panów opi&kunew, C2'f' :możliwą
jest powatna praca. :u tak ważnej
placówce :pod ick „opieka/'.
Wywiady z „wy'biinymi członka
mi" „T. T.", zitmh~szczone we wczorajszem numerze jednego z dzienników miejscowych mogą również posłużyć za materjał do charakterysty\'i panów opiekunów.
Zdradzać się pub,l icznie z podobną
fgnorancją, z podobnym
brakiem
szacunku dla sztuki - to już wprost
Jlieprzyzwojte, kompromitują.ce..•

Duto ezasu potrze ba teraz na
naprawienie złego; trzeba przoz pa~
tygodni usilnie, do borem repertuaru,
podwójni.\ starannością gry i wystawy
przekonać
zraioną
publiczność i
ścij\gnąć ją do teatru.
Pierwszy „owoc opieki" T-wa
t.eatralnego będzie nową dyr&kcj~
dość drogo kosztował.
A przecież to dopiero pierwszy
w tym sezonie- - . Kato

Woj~a ~uro~~j~ta
ekonomioz

a„.tr1zis

w · ostatnim numerze „Ruskich
Wiedomosti" znajdujemy interesujący
artykuł o ewentualnym krachu ekonomicznym, który mógłby nastąpić
w razie wybuchu wojny europejskiej.
Dzięki udoskonalonym komunikacjom i uproszczonym stosunkom
handlowym wzajemna. zależność ekonomiczna państw ogromnie wzrosła.
Rozwój handlu międzynarodowego
w· niewielkim stosunkowo okresie
pierwszego dziesięciolecia X.X wieku wykazuje niezwykły postęp.
„W ciągu ostatniego dziesięcio
lecia - piszą „Ruskija Wiedomosti"
-· obrot zagranicznego handlu towarami (z wyjątkiem kruszców szlachetnych), konsumowanymi w .krajach, które ,je wwożą, zwiększył si~
przeciętnie na 1 mieszkańca An~lji,
Francji, Niemiec, Rosji, Austrj1 i
Włoch o 40 proc.
To znaczy, iż wzajemna zależność
tych krajów o tyle wzrosła, że dziś
sytuacja ekonomiczna 1 i pół raza
więcej ni~ d z i e s i ~ 6 lat temu
zależy od wwozu i wywozu towarów.
Absolutnie zależność ta o tyle wzrosła, ~e kraje współczesne nie mogą
zadośćuczynić bez handlu zewnętrz
nego najistotniejszym swoim potrzebom, dla niektórych zaś krajów powstrzymanie międzynarodowej wymiany byłoby równoznaczne ze skazaniem ich ludności na głód".
Anglja przywozi produkty ~yw
nościowe w ogromnej ilości, połowa
konsumowanego przez nią zbo~a idzie z zagranicy. W mniejszym stopniu dzieje si~ to samo w N~em
czech.
Niemiecki zaś i angielski przemysł metalowy, francuski i włoski
wyrób win, rosyJskie rolnictwo, duń
skie mleczarstwo itd. - wszystko to
są ~ałęzie przemysłu,bez których truno IStnieć dotychczasowym konsumentom.
„J ednakże wymiana towarów nie
,jest jeszcze jednym łącznikiem, który wiąte pod względem ekonomicznym poszczególne kraje. Są jeszcze
inne łączniki niemniej ważne. A
więc przedewszystkiem Jokata kapitałów zagranicą, która ogromnie siQ
rozpowszechniła
w ostatnich czasach.
Angielskie kapitały umieszczone
zagranicą wynosiły w r. 1911 olbrzymią cyfrę 3,1
miljardów funtów
sterlingów czyli około 30 miljardów
rubli. Z tego 58 proc. ulokowano w
Ameryce, 16 proc. w Azji, 14 proc.
w Afryce, 12 rroc. w Australji, 5
proc. w Euro1ne.
Z krajów europejskich korzystają z angielskiego
kapitału Rosja,
Francja, Niemcy, Włochy itd. Francuskie kapitały ulokowane zagranicą,
wynoszą oko~ 40 miljardów franków,
z czego 10 miljardów przypada na

...:'\
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mł grutlioy 1 szkarlatyny inny kJł„
matyozny władca. To lekarz klimatyczny i redaktor „Zakopanego•.
Któż go nie zna?! A o nim z zs ekranu ta.ką jakiś głos tajemniczy odra- powiada bajeezkę:

Wszyscy czytamy powieśoi,
maty, poezje. Powieści zwłaszcza!
Któt iełi nie czyta 'l
Rozczulamy się troskami bochaterów, śledzimy z przytłumionym oddechem ich przygody, ubolewamt
nad niepowodzeniami a gonimy z ni-ecierpliwością przez długie stronnioe
do spodziewanego szczęśliwego n
połączenia węzłem mał~eńsklm. Lem
ozem jest takie czytanie? Miłf\ rozrywką, po któr e,j nic nie zostaje,

próci niesmaku do tycia. wynikaj"eego z poczucia ,jego rozdtwif)ku z pi~k
nym światem poezji.
A jednak Iiteratura_piękna mote
stać si~ nie tylko ogniskiem, z którego tryskać b~dą promienie światła,
lecz i krynicą iywej wody, daj~cej sił~
i popęd do .tycia, podnoszącą dueh&
i budząof\ w zniechęconym umyśle
nowe pragnienie czynu.
Z wyżyn piękna, sięgajł\O daleko wzrokiem, przebijemy mgł~
powszedniości, snujące, s1~ po nizi~
nach i odnajdziemy utracone cele
życiowe. Nie przygody nadzwyczajne,
nie cierpienia lub rozkosze miłosne
stanowią istotny cel i podstawę kat·
dego utworu; jest w nim coś gł~bsze
go co nie katdy odkryć potrafi. a bez
czego nawet i arcydzieł-O piękna bQdzie dla czytelnika tylko przedmiotem ciekawości, a korzyść z czytania nie większa, jak z „Tysiącaijed
nei nocy".
Dać czytelnikom w r~ce dwa te
środki i przekształcić bezcelową i jałową rozrywkę „czytelnictwa dla ciekawości" w potężne narzędzie wykształcenia i podniesienia duchowego - oto jest zadanie dzieła „J ak
czytać utwory piękne'?" Wł. M. Kozłowskiego.
,
Mówi w niem autor o pierwiastkach, kształcących w literaturze pięk
nej i o typach czytelników, o stanowiskach i celach przy studjowaniu
utworów pięknych, o io,h wyborze
i technice czytania.
Ze względu na doniosłość tema.matu i wyłuszczonego przez autora
materjału polecamy go szczególnej
uwadze naszych czytelników.

H. K.

Bank„Austro-węglerskl

zaniechał

Raz ewa WQlny doktorek
Nałapał

I taki\

bakcyli we worek,

przedsięwz~ł

taktykę:

OdtłSh;ł aa... klimatyk~
Kazał ll1'0 bió dezynłekoM,

By ~pió t.ę kolek~

Prosz~ Dłaga_k haktry~

A &n: .:nte•t

ł

*1bl

Doktorowi jeszese ~ Tak mu si~ to J>O<lobało,
Ze .1 miJll\ srogiego kota,
J~ udawać. Don Xiszota Na ulubionym konib
Natłukł bakoyli bez liku,
Potem ohwyoił .Pn~
I znów bakcyle wykaoa.

„

Jak:& praoa - t.aka płaóa:
Dość !te doktorek,
Napchawszy worek.
Postawił dworek.
A na. domiar jeszcze złego,
Pisze do „Zakopanego•:
1 mówił tu nawet daremnie:
.Nie czyń drugiemu, oho6 tobie

[przyJemniełlf

Zmiana. Znowu postać p. Zuła'W'
skiego zawieszona kU ogólnej radoś
ci zebranego tłumu, a dla rozrzewni enia. księtyoa bladego, i ku potytkowi gryząoych go raków, świeei
przykładem, jak sil) należy poświ~cać
za naród, bo:
Pa.trzeie
I płaczcie,
Jak ten księtyc blady,
Któremu płyną srebrnych
Oto, on
On, eo

łez ple·
[jady„.
oskartonyoh ławt,

zasiadł
za dob~

poświ~oił

się

[sprawę.

Oto
Kto

każdego spotyka
si~ poświ~ea za

los taki,
naród przez.„

[raki.
Patrzcie
I płaczcie
I wy gospodynie,
Czerpcie otuch~

w bohaterskim.
[ezyniel
Preoz sjoniścL gudłaje, litwa.H:i!
Gotujmy tylko nasze polskie raki

wymiany banknotów na złoto. Mo-Patrzcie
I płaosoie
tywowane jest to zarządzenie ustaI wy, kronikarze!
w~ Banku, która nie przewiduje
Nieohaj .1 was kat.dr eol o ły'm
obowiązkowej
wymiany banknotów
(na.małe!
na złoto. Fąktycznle jednak od lat
lnteligenei niech ~prosiaki,
siedmiu Bank Austro-węgierski wyJak wa.tną rol~ ozasem graj' raki.
mi:miał bez przerwy swe banknoty
·
Na majestatycznej grani Giewonna monety złote.
tu rozsiadł si~ sympatyczny sekretan
sympatycznej z działa.1ności swej do.
tychczas Ochrony Tatr i t&kie pol&
cenia wydaje turystom:

Humor za~o~iańlu.

w

góry, w góry, miły bn.oie,
Tam swoboda czeka na oi~l
Lecz pami~taj, o turysto,
W górach ma być wsz~dzie ozysto,
Czyś wszedł w piargi, czy tet bór,
Pomnij: nie zaśmiecać gór!
I

Czasem pOśmiać się - zdrowo.
Tej też hołdując zasadzie, a celem
pozbawienia zakwaszonych wskutek
niepogody min niedobitków sezonowych i napływających już kuracjuNiech nie waty sią dłoń harda
szów zimowych urządzono w ZakopaRzucać reklam od „Sucharda•,
nem wieczór karykatur, które przy
I
papierków zatłuszczonych,
akompanjamencie odpowiednich wierI butelek wypróżnionych,
szyków ukazywały się na ekranie.
Lub tet. z pomarańczy skór Lekka sa1yra, forma niektóryeh wierNie
waż się zaśmiecać górł
szy nadzwyczai zgrabna, a przytem
ukazywanie się na ekranie osób znaI pamiętaj, taterniku,
nych nie tylko w Zakopanem, ale w
Bez hałasu iść, bez krzyku całei Polsce budziły wesołość ogólną.
Nie rycz jako wół na hali,
Tym razem autorem i ka.r;rkatur i
Rosję.
Jakby skórę ci zdzierali,
wierszyków był p. Stanisław Hirsze),
Niemieckie kapitały zagra.nicą, którego krakow}aki .narciarskie o.bok
Nieś w ciehości ciQ~ki wór!
oprócz walorów zagranicznych, emi- piosnek zakop1ańsk1ch p. Fehkea
Szanujże majestat gór!
towanyc.it w Nie'Dlczech, wynosiły 20 Gwiżdta objechały całą Polskę.
miljardów marek, walorów zaś zagraI pam~taj, taterniku,
Przypatrzmy si~ temu widoniczRycll w r. mu liczono na 459
Scieżk~ iść - nie ;po trawniku!
wisku.
miljonów marek".
Nie ra,b, nie pal m1 kosówki,
Oto z powagą, jaka przystoi wła
W at11yn1 r•,'fn.ież ~oznihle-m są
Choć ci z zimna chodzą mrówki,
dzy
zjawia się na ekranie sam p. c.
międzynarodowe przedsiębiorstwa i
Owiń ciało swe choć w sznur,
organizacje ekonomiczne, które ist- k. inspektor klimatyczny, w togę
Ale szanuj florę gór!
nieją dziś w wielu już gałęziach prze- purpurową, podbijaną . gronostajami~
odziany, z emblematami władzy sweJ
mysłu.
Pomnij także w rad szeregu:
bezwładnej:
serkiem owczym i J;>Oł~
Otó!l. mo!l.na sobie wyobrazić, jaIdziesŻ, zjeżdżasz gdzie po śniegu.
ką katastrofą byłaby dla tego. skom- maną latarnią uliczną, która św1ec1ć
Scierajże za sobą ślady!
plikowanego systemu ekonomicznego nie chce, w ręce, nie wie co począ6
Takie oto moje rad1 na zakopiańskim gruncie, a jednak
wojna eu'!'opejska.
Byłaby to ruina miljonów ludzi i stoi i... włada.
*) Na leżaku, na którym wylegają sit
Po tern, na leżaku, jakby na kotysięcy przedsiębiorstw.
,
niku zajeżdża w pogom za bakcyla- paejeRei.
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__W__:::.:....:;;.;:-----------------------------------------------------.....::--------~------------------------------------..;;.--pracuje komisja pod przewodnictwem ni na palaczów 88IIlOOhodów, przeleoz w wielu razach
leeie, w zimie podczas im"
~6,

stają

si~

eż

nawet pożądanemi i korzystnemi. wiceministra sprawiedliwośc4 Wie- jeżdżająoych drogami publieznemi;
Represje prawne winny być wymie- rowkirra, komisja ta .zamierza równiet oraz przez wsie i miasta pomieniorzane nie przeciwko samym zwi(\z- poruszyć spraw~ za~arcia konwencji nyoh miejsoowaśei, zmienił poprzedW góry, w góry, miły bracie,
kom lub zmowom, ale przeciwko na- literackich z Belg.ją, Danjai i Szwe- nie Q?zmienie oznaozorrego powytej
Tam swoboda czeka na eiE)ł
dużyciom, które mogą na ich grun- ej4arfykułu w sposób nastqpuj ąey:
To znowu znany powieściopisarz cie powstać. Poj~ia „trustu" i „syni:ro. Pooozas jazdy przez drogi
O Sy r owie pod•horę*yeb.
Strug rozsiadł się z gazet!\ w ręku dykatu" nowy projekt rozumie sze- Ministerjum wojny postanowiło p:rzvj- :p'Ubliozne, wsie i miasta palacze saw kawiarni, a publiczność ~z taką roko. Za syndykat będzie uznawana mować do korpusów kadetów na mochodów, wo~nice, stangreci, ko~
wogóle ws~elka zmowa lub umowa, koszt skarbu synów tych podchorą duktorzy omnibusów publicznych i
zwraoa się się do niego prośbą:
chociażby jej nie nadano formy u- żych, którzy mają ordery wojenne wszyscry wogóle przejeżdżający obostawy. Zatwierdzeniu przez rząd pod~ lub pozostają pod proilektoratem lrn- wiązani są wykonywa:ć roz..pol'Z'ądz&
I co robią ci mocarnil'ł
legać maja, tylko te trusty, które miteta. o rannyeh.
Siedzą sobie ot, w kawiarni,
nia· policji, wójtów gmłn i sołtysów,
powstają z własnym kapitałem akW szachy grają
co do kierunku podróży, zmniejszecyjnym. Projekt skłania si~ nawet
I gadają.
nia szybkości jazdy i zatrzymywać
ku myśli, że związki przedsif}biorstw
Dosyć, dosyć bezczynnośei,
się na pierwsze żądanie, wyrażon~
Naród pragnie wciąż nowośei.
wolno tworzyć w celach ozysto spe- Z Cesarstwa.
na wet daniem znaku (podniesieniem.
kulacyjnych. Administracja podług
rękiY'.
projektu będzie mogła ogłaszać oJeden pocisk to za m&ł~
Więcejby się takich zdało.
sobne przepisy względem zmów, za
t::,. Skromnw g111bernator.
Z mitraliezy sypać trzeba,
których przekroczenie wymierzana Kurski gubernator N. P. Mura.tow
b~dzie kara; zmowa przy licytaejaeh wydał następująoy rozkaz do policji:
Duchowego nie skl\p chleba!
Prośba zatem jest nie długa:
będzie z reguły karana, jako pTaw- ..Mote zjawienie si~ pobudm komisaNiech Pan znowu coś wystruga.
nie zakazana. Przed złożeniem do rzy, ioh pomocników, stójkowych i
Dumy, ministerjum poczyni zapewne stratttików do ~ powierzoUniewa:tni e nie wrbo rów.
I tak dalej i dalej przesuwają w t~ projekcie niektóre zmiany.
nego im zajęcia i do okazywania ~
19ię przed oczyma zebranych najroz() Jah drożeje i:ycie. Mi- pełnie nie~trzebnej gorliwośoi ptzez
Łódzki komitet powiatowy do
maitsze typy taterników, dontuanów, nisterjum handlu i przemysłu ogło rzuoame się na oślep naprzód, oceysz- spraw wyborczych unieważnił wyboJr:i wi :irzy i szlifibruków zakopiań siło świeto dane statyetyczne doty- czanie drogi, rozlegają się całkiem ry w dwuch fabrykaoh: a-łroyjnego to.-.
skich, typy desperackich esperanty- czące .cen towarów na rynkaoh ro- niepotrzebne krzyki na publiezność, waTZYStwa Juljusza Heintzla - na zastów podczas letnich odwiedzin Za- syjskich i zagranicznych"'.
spokojnie idącego naprzeei w mnie sadzie paragrafu 812 przepisów o wykopaneQ'o. Publiczność wesoła się oieDane te w sposób poglądowy obywatela popychają, a z pewnością borach (za mała ilość podpisów na
szy, a razem z nią i c4 którzy wy- dowodzą, jak drotej!ł w ostatnich la~ jut odsuną i otrzymuje się obraz protolrule) i w fabryoe braci Pi()trowjechali na ekran nie wiadomo kiedy ta.eh artykuły najpierwszej potrzeby: niepol'ządku, jaki wnosi sam guber- skich - na zasadzie paragrafu 301.>
i w jaki sposób.
chleb, mięso, ubranie, w~giel itd.
nator. Szczególnie przykro jest i (wybory nie odbyły się w oznaezo..
Widocznie, t.e odezuoie kultaralJeśli cenf} przeciętną tych towa- nieznośnie, kiedy wskutek tej eałej nym terminie).
(e)
11ego wysokiego poziomu oałe-go rów w r. 1890 określić cyfrą 100, to niepotrzebnej gorliwości zostaje zaW pow. piołrkowskE m.
przedsi~wzi~cia udzieliło się i kultu- w roku 1904 cyfra ta wynosić bę mąoona ta cisza nroozysta, jaka poialnej publiczności.
dzie 110, w r. 1908 - 12.5, w f. 1910 winna pa:n~wać między modlącymi
W powiecie piotrkowskim, na
Jak słychać, pod.ob~ ~ezory - 128, a w 1911 więcej niż 180. In- si~ w świątyni. Dostojeństwo władzy zjazdach średniej własności (w Komajl\ się odbywać w Zakopanem nemi słowy - w cil\gu lat 20 życie i jej uznanie nie może w żaden spo- mocinku, Sulejowie, Wolborzu i Beł
częściej. Tymczasem dla zachowa- podrożało o jakieś 80 p:roo.
sób być pod.kreślane w oczach ludu chatowie) wybrano 21 pełnomooni~
nia w parni~ wieczoru. i rozweseleJest przytem rzeczą cha:raktery- prawosławnego przez skrępowanie ków, a w t.em 6 księty, i reszt~ gonia poiskich przyjaciół Zakopanego z styC.Yinl\, że według danych minister- tych, którzy przychodzą na modlitwę spodarzy rolnych, wśród których b.
K,rólestwa, podaję niektóre wierszyki j alnyeh, ceny bydła naogół spadły, do d-0mu Bowgo".
posła do I Dumy, Justyn~.
do ich wiMfomośei.
Zjazd w Kalilińsku nie przyszedł
tymczasem mi~so wci~ droMje.
Efłałl NUłw(Jj.
do skutku, z powodu niedostateczne.j
O Konwencie D1teraokie.
lie.Yiby zebranych.
Ministerjum spraw zagranic.z.nych, po
Z tej same.1 J!r'EY"ozyDY nie
zawarciu konwencji literacko-arty1
przyszło do skutku 6 zjazdów gminOświadczenie
stycznej pomiędzy Rosji\ a Francją,
nych (w Krzy~owie, ~eznie, Ręcz
wystl\piło do rządu niemieckiego z
Podczas posłuchania, ud%telone- propozycją zawarcia takiejw konwenx Samoboistwo„ 1'a Górze nie, W ad.lewie, Parzrliewicach i Szygo dwu fłl)anslstom, którzy przybyll cji pomiędzy Rosją a Niemcami prze.z Zamkowe.j w Wilnie wystrzałem z dłowie); zaś w 8-iu pozostałych gmiprosić o utrzymanie pokoju, cesarz przyjęcie w całości tekstu konwencji rewolweru odebrał sobie życie stojBi- nach (Gol~e, Rozprza, Bełohatówek,
Bujny, Kleszczów, ~kawa, Woźni~
cy na wareie iołnierz.
Franciszek Józef oświadczył: .Ja rosyjsko-francuskiej.
i Sulejów) wybrano 16 pełnomocm
Rząd niemiecki obecnie odpowiesam nie mogf} tego uczynić•.
ków gminny® .1 pomi~ włości.a.n.
dliał, .te godzi si~ na ~ propozycję,
jednilie uwata za konieczne wpro„
S. P. R.
wadzić do tekstu konwencji niektóre
18 OWOSCł f8JOW&.
„Słowo", organ stronnłGtwa Poliposzczególne zmiany, nieprzewidziaWiadomości
tyki Realnej, pisze:
ne przez tekst konwencji rosyjskoStronnictwo PoUtyki Realnej, nie
Poa-łanowienie ohowlę
:francuskie1.
łl;\cząc
si~ z ~adną z dwueh walczą
W tym celu rząd niemiecki za.- zajęce. Warsz. Dniewnik' do110U Trustw i swndwkaty. Micych
z
ee~ orgai00a@1i. wybol'czyc~
si.:
„Generał-gubernator
warszawski,
proponował
zwołanie
osobnej
konmsterjum handlu i przemysłu opraeowało dla IV Dumy pro.Jekt prawa. fere.ł'łcji w tej sprawie z przedstawi- uzna~ za koniee.zne moc obowią1m Naroiowej :Demokracji i lronc-eniraCJl,
o trustach i syndykatach. Proje:kt cieli Niemiec i Rosji. Wkrótoe spo- jt\Oą ut. IO posfanowi8Dia obowiąml pragnie poprzeć kand.yd.a~ p. Jaw zasadzie uznaje, te związki pomiEr dziewana. jest zgoda Rosji na tę pro- j1\Qego, wydane~ dla niektórycll po- na :Kuehanewslńego na pO'Bla z Warwiatów gub. warszawskiej, piotrkow- szawy, nie staj'f.\C jedno~eśnie w
dzy przedsiębiorstwami przemysło pozycj~.
W Petersburgu nad tą sprawą skiej i radomskiej, rozciągnąć rów- sprrecmości z programem i przek<>"'·
wemi nie tylko nie dadZI.\ sif) unikSzanujże

krajobraz gór!
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cesarza.
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ogólne.
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W

pułapce.
HUMORBSKA.
(DokoJ\otenie).

-

Dobrze -

odrzekł -

dozorey pomogf\ ei

odssukać zguby - a poniewat jeden z nioh pa&na.ł właśnie oknem, doktór skinf\ł na niego i rzekł
wskazuJi\O na mnie: - Proszf} zaprowadzić tego

·pana ·:raz jeszcse do wskazanej celi.
Natychmiast zjawił si~ za mną ów duch
&piekuńozy i wiodąc mnie ostro~nie przez koryiarz mówił poufale: - Proszę kierować si~ zawsze na lewo, kochany panie, zawsze na lewo,
łam drzwi znajdziemy.
- Idź przedemną, mój kochany, rzekłem ostro, przyglądająo si~ tej dziwnej figurze, - a przedewszystkiem szukaj mego parasola.
Ma si~ rozumieć, poszukamy parasola, łas
lcawy panie._ - ukradkiem zaś kiwał na kolegę,
który zblitał si~ niebawem, tak ~e jeden był te-raz przedemną, drugi za mn"-

I

k

I

„

dom, chcąc si~ poskmy6 memu przy}aoielowi na
idjotów dozorców, ale w t.ejte ohwili poohwyoili
mnie mocno krzyoz2'c: - to fur.jat! - i oztereoh
jeszcze innych buldogów rzuciło się na mnie.
Broniłem się z eałyoh sił, ey~e, draplf\e
i kopiąc na wszystkie strony. Sześciu drabów
dozorców poohwyciło mnie niby piórko i uniosło
w oka mgnieniu, zamykając do celi, wyściełanej
materacami, przeznaczonej dla furjatów.
Rozpacz mnie ogarnf2}a. Czyt naprawdę byłem szalony? Przechodziłem myślą wszelkie pos~pki moje lat ostatnich, ale nie znajdywałem
w nich nic zdroznego, lub nienormalnego, na pew·
oo byłem przy zd:rowyeh zmysłach, lee.z czemufl
w tym razie przyjaciel mój, lekarz dyryguja,oy,
nie przychodził uwolnić mnie z tej fatalnej syiuaoji1 Czyt nie podpadło mu io, łe tak długo nie
powracałem?

We drzwiach oeli znajdowało siQ małe okienspostrzegłem niebawem, te oko ozyjeś ozu.wało ustawicznie nademną, obserwuj~o lratde me
poruszenie. Na.koniec wsaedł młody asystent, za-

ko;

pytUjf\C uprzejmie, rJ4Y Die mam przypadkiem

scyzoryka przy sobiet
Rzecz niesłychana; pnypuszonno wi~ te
mógłbym popełnił. samobójstwo! Zdecydowałem
si~ do razu oddać notyk, bo w przeciwnym razie
poczytywano by mnie za niebezpiecznie chorego
i odebranoby go nie mniej gwałtem, rozgniewan7
Zatrzymałem się.
cisnj\łem tedy scysoryk do nóg leka.nowi.
- Alei to czysta koniedjał - zaw~ał~m, · - Tneba będsie Rpisaó środek jaki na
nie myślcie przecie~ te jestem wa.rjatem! Szukajcie me~ parasola, albo ~ niech go djabli pokojenie, - nep~ aaysient.
- Zap]sz pan, co si~ panu :p<>dooa i za~yj
wezmą! - To mówll\c, skierowałem si~ .ku scho „

•s.

sam najlepiej! - zawołałem oburzony do tyw~
go, mnie zaś przyślij niezwłocznie naczelnego lekarza, którego gościem jestem!
- Ma się rozumieć, ~ pan jesteś gościen..
tutaj - odparł asystent, - ale bądź pan spokoj·
ny wszystko się dzieje dla twego zdrowia. Szef
nasz uka~e się wkrótce, looz w tej ohwili został
powołany do umierającego, przyjść więc teraz nie
mote.
Dwie godziny znosió musiałem te piekiel:n&
tortury, gdy nakonieo usłyszałem głos mego pny·
jaoiela, który się zblit.ył, wymyślając oo się zmie~
eiło dozoroom, śmieji\O ~ nM! mniej na oałe

gardło.
Ze
się
myłkę,

-~t
wszedł do meJ· ooli' rzuou:
przep.:raszając seroecznie za po- ·

śmiechem tełi

na szyję,
której padłem ofiarą.
- Przebaczam ei eh~tnie - od?zekłem zim.
:no, bo wiem, M to nie twoja wina, ale teraz poz·
wól, M oi~ pożegnam. - To mówiąc, od~liłem
sit) spiesimW nie pytajl\C już o parasol i ~
50ryk.
.
- Powiedz przecie~ mój drog4 kiedy powrócisz, aby liSkutecznió budowl~ - wołał dyrek~
tor, biegnąc za mną.
- Nie powrócę jut weale, - odrzekłem, dosyć Już mam tego domu warjatówł

mi

_
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naniaml stronnictwa: W te1 myśli
zaleca członkom stronnictwa i tym
wszystkim, których zaufaniem się
cieszy, aby głosowali na tych wyboroów z listy koncentracyjnej, którzy nie naletl\ do organizacji stronnictw politycznych., stojących na od·
miennem od nas stanowisku zasadniczem.
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przy ul. Przejazd nr. 34:.
Zebranie
prezes związku T'· Lucjan Brr.e-

się także niebawem cykl odczytów,
urządzanych staraniem oddzlału kultury polskiej. Wygłosz& odczyty: dr.

Ablum zawiera IO widok6lr pa•
wilonów, oraz ogólny widok wy,
stawy.
Przewodniczył na zrbraniu p. J6- fil. Franci"lzka Baumgartenówna - z
Wszystkie widoki wykonane są
zef Raźniewski, który zaprosił n ~ dziedziny filozofji, dr. fil. Prysiewi- starannie i artystycznie - całość
asesorów p. Wawrzyńca Studniarka czówna - z przyrody, prof. Starkie- przedstawia si~ nadzwyczal· estetyczi Bronisława Politowskiego a na se- wicz - z przyrody, oraz pani Re- nie i efektownie i s~now lniłą pakretarza Kulińskiego.
czyńska
z literatury.
miątkę z wystawy.
Przewodniczący c dczyt1tł bilans
Firmn A. Piotrowski posiada sz&.
= (s) @.J c;z„tr .i-Pa Brndo
z ubiegłe~o kwartału, roczem nastą w Lo ti.Jh Instytut nii~dzynarodo reg odznaczeń z rótnych wystaw :c
piła ożywiona dyskusja; w rezultacio wy dla wymiany badań
na po- Królestwa i Cesarstwa, & n& o beonej
bilansu nie zaakceptowano z powodu lu post~pu społeczne~o („Institut In- wystawie otrzymała. medal złoty.
różnych nieformalności, czy też po= (z) ~ ~c. omisji poborowejr
ternational pour la drtr-usion des exJ«ały
myłek i :postanowiono poprosić seperie n ces sociales) w Paryżu zwró- W biurze magistratu odbyła sit) wozokretarza związku, p. Spodenki ewie!~ cili siQ do p. Zenona Pietkiewiczn. raj sesia miejskiej komisji poborowej,
o wyjaśnienie niedokładności.
Zabawa drukarzy.
z prośbą o zorganizowanie w Lodzi dla zbadania stanu zdrowi& dymisjo·
Następnie,
dla 7..abezpieczenia odczytu prof. Rudolfa Broda, sekre- nowanych żołnierzy, starających si~
spokoju w biurze Związku, kaMego tarza jeneralnego tej instytucji, oraz o zapomog~ rządową, oraz członków
Pisma łódzkie w tę sobotę wyjdą
kto będzie zakłócał spokó.J uchwalo- naczelnego redaktora jej organów. rodzin popisowych teg9 roku, stararpono wczas,
Bo drukarze na bal idą z rodzinami no natychmiast usuwać z sali biura „Les Documents du Progres• w Pa- jących si~ o przyznan.ie popi80Wf1D.
i po trzykrotnem napomnieniu,
w 1yżu i „Documente de~ Fortschritts" ulg I kategorji.
[wraz.
razie oporu, zawezwać policj~.
A bal będzie to wspaniały, gości
w Berlinie.
= (b) Zabawki nłemleckler
Zmianę lokalu powierzono zarz~
· [będzie moc,
Uważamy tedy za obowiązek mo- Fabrykanci pruscy, .j ak eoroeznie,
dowi.
Będą bawić się wesoło calusienką
ralny polecić odczyt J.'· Broda w Ło zacz~li już nadsyłaó do kraju, a w
Dla uregulowania zaległych skła dzi inteligencji mieJscowe j.
[noc!
szczególności do Lodzi krocie zabadek członkowskich pozostawiono trzy
P. Broda będzie mógf odczyt wek dziecinnych i t. zw. „gier towa·
Gości witać b~dzie śpiewem amator- miesiące cz11su, po upływie których, swó1 dla łodzian wygłosić 26 paź rzyskich do sprzedaży na gwiazdk~".
zalegająoy w opłacie skł!ldki będS\ dziernik&. Do wybl)rn zaś ma nast~ Komory celne są przepełnione tymi
[ski chór,
Deklamować będzie miły naBfl kolega wykreśleni z listy członków sto'1. puj14ce ire11td;y:
wyrobami fabryk pruskich. PonieKwity na lekar!5twa postanowiono wy[Gór...
1) Czego ludy moga, si~ uczyć wat na wielu zabawkach i grach.
dawać tylko po przedstawieniu :prze- wzajemnie od siebie; 2) kraje, gdzie umieszczono napisy i wyjaśnienia w
Monologi zaś kolega L. wypowie
pisu lekarza; na lekarstwa z ogłf1. alkoholizm zanika; 8) wyniki prawa języku niemieckim, sprzed&woy t.ło
[dwa,
I na włoskich mandolinach śliczna szeń kwity wydawane nie będą.
głosowaaiJ:1. kobiet w Finlandji i Aus- maczą je na język polski, leCll w
(b)
[będzie gra.
tralji; 4) pr&ea kobiet w przyszłości; taki sposób, że zakrawa to na drwi6) nauka moralności (etylD) we Fran- ny. Czas też najwytszy przypomnieó
Po tem wszystkiem amatorzy, Gutenoji; 6) odrodzenie Indji i 7) powszech- sobie, te istnieją wydawnictwa peda[berska brać,
ny kryzys religijny.
giczne, zabawki dla dzieci i .gry totadną, składną komedyjkę także bę
Dodać należy, te ip.stytut mię warzyskie."
dla starezyoh osób pod
[dl\ grać.
dzynarodowy dla wymiany badań na wielu względami lepsze, niż zagraJednem słowem: są atrakcje, hmno1,
polu postępu społecznego zdob;vł jut niczne, a wyrabiane w fabrykaoh
Na 6 7i. lt:Qdu przedstawienio w dziś sobie rozwa~ę wszechświatową krajowych.
[życie jest,
Jadła, picia nie zabraknie - staro- tym sezome dla prenumeratorów na- i rozgałęził swą działalność we wszyst= (r) Baltazar w Lodzi. Przy·
szych, któ;·e odbędzie się w teatrze kich krajach cywilizowanych, a na
[polski gest.
jazd
spirytysty Balth&zara do Łodzi
Popularnym
•
czele je~o stanęli wybitni działacze, obudził, jak słyszeliśmy, tywe zain·
Po programie polonezem i·uszy bar·
uczeni 1 pisarze świata, jak !ieon teresowanie.
w srodę 16 paźdz
t·~
[wny wąż
Bourgeois, Paweł Deschanel, t>yły
Większość biletów na jutrze}~
Do bufetu na „maleńką" rad pójść
wybraliśmy sztukę historyczną w 6 prezes izby deputowanych w Paryżu, przedstawienie została już zakupiODI\,
[każdy mąż.
Anatol France, Emil Vandervelde, wobec ozego p. Baltazar urzl\dza jeszaktach Majerariowskiego p. t.
Więc bywajcie nam drc..karze starzy
M. Gothein, EOseł do parlamE\ntu nie- cze kilka przedstawień, a mianowicie:
[młodzi wraz
mieckiego, E. Pernerstorfer, wice- w niedzielę popołudniowe (po zniM·
Wszak po pracy na zabaw~ też być
prezes parlamentu austrjackiego, W. nyoh cenach) i wieczorowe, oru we
[musi czas!
F. Stead z Londynu, Castberg, były wtorek i środf).
N al ety nadmienić, te p. Baltazar
Bilety, za okazaniem kwitu z o- minister sprawiedliwosci w Norweg}i,
Brocka.
prof. Kowalewski, Ramananda Chatte- występu.je z zupełnie nowym i zadzipłaconej prenumeraty, nabywać mo~
na w administracji pisma naszego. rjee z Kalkuty, R.obert Stout, były wiającym programem.
}>rezes ministrów w Nowej Zelandji
Przedstawienia odb~dl\ e~ w Sa·
po następujących cenach:
1 t. d.
li Koncertowej przy ul. Dzielnej H 18.
Instrtut urządza odczyty we
Loże po rb. 1 kop. 80.
= (r) Ze Stow. robotni 6w
wszystkich wybitniejszych m1astaoh chrześ ... ańs I ~h. W niedziel~
Krzesła w 1, 2 i 8 • • 60 kop.
Europy. Delegowani jego staraniem dnia 18 b. m. w Domu Ludowym przy
"
4, f>, 6 i 7 • 48 »
Z „Lutni":
uczeni eurol?ejscy wygłaszaj'-' odczy- ul. Przej&zd 84 kółko drama.tyczne
"
8, 9, 10, 11 i 12 42 "
ty
o zagadmeniach społecznych, du- Stow. rob. chrz. pod .kierunkiem ar"
18,
14
i
16
.
37
"
Onegdaj wlecz. w lokalu własnym
chowych i moralnych swego kr&ju, tysty dramatycznego p. T. Orłowskie
16, 17 i 18 • 82 •
•
przy ul. Piotrkowskiej nr. 108, od„
pozostałe • • . 27 „
ateby U\ drogą przyczynić si~ do go odegra komedj~ w 4: aktach 1 . pobyło się ogólne nadzwyczajne zebrarozstrzygni~cia owyeh zagadnień w wieści H. Siekiewieza p. t
„
boczne bli~sze . 40 •
nie członków Tow. „Lutnia". Na
„HaJdutych krajach, w których nie są one czek•.
•
dalsze . . • • 82 „
porządku dziennym zebrania były
poruszane.
•
najdalsze •
26 •
nas~pujące punkty: 1) uzupełniające
.HaJduozek• powłórsony ~
Obecnie instytut pragnie rozwi- w niedsiel~ 20 b. m.
Balkon 1 rz~du • • • 86 •
wybory do zarządu i 2) wnioski zanąć swą działalność takte w Polsee
„
2ia . . . . ao.
rządu: a) uzupełnienia ustawy w spraPoozl\tek o gods. 7 wiees.
i wysyła swego przedstawiciela do
"
4
i
5
•
•
•
•
25
"
wie zało~enia szkoły muzycznej, b)
= (r)
&.łlro~a.
Zarzj\d kolei
Warszawy i Lodzi.
"
6, 7 i 8 • • • 20 "
sprawa dalszego zbierania składek,
nadwiślańskich wyznaczył 1,000 rb.
Qalerja numero:wana • • 20 •
c) zmiana lokalu i d) dalszy charak""- (s) „ asz ach•
W nie- nagrody za wykrycie spraweów .kra.„ · nienumerowa.na. 12 „
ter Towarzystwa.
'
d24ielę 20 b, m. o godz. 8 po południu dzieży 8 pudów srebra stołowego z
Szatnia i prog.r amy be~płatnie.
Najpierw
wznowiono sprawę
w sali Stowarzyszenia śpiewaczego pociągu Dworskiego.
1:miany lokalu. Właściciel domu podWidzewska 189, odbędzie się zebra= (o) ary c;dmlniałrac,jne.
niósł czynsz .do 3600 rb.; sumy tej
nie ogólne członków współdziefoze Gubernator piotrkowski skazał w droTow. nie mo~e płacić wobec czego
go Tow. budowy tanich mieszkań: dze administracyjnej za niezawiado·
musi zmienić lok:al na tańszy. W
„Nasż Dach".
mienie o strajku zarządzającego fasprawie tej nic stanowczego nie przyPorząde,k dzienny będzie nastę bryką Maksa Sohretera, p. Samuela
jęto.
l) Zatwierdzenie bilansu za Kołtońs.kiego, na 200 rb. grzywny, lub
= (s) OJ I."! & s.a Bał k anach pujący:
Następnie wywiązała się dyskurok
1911.
2) Odczytanie protokułu półtora miesiąca aresztu.
przemysł nutlazy •r(iU-0 owy
sja nad charakterem Tow. Przemó- i awełnłany.
komisii
rewizyjnej.
B) Kwestja poStróte domów M 19, 20 i 2-4: prz;,
Firma bawełniana
wił p. Michałowski, który twierdził,
„
Weld
& C-o" w Liwerpoolu prze- większenia funduszsów T-wa. 4) Wy- ul. Wschodniej, Józef Jóźwiak, Ma·
~e dopóki „Lutnia"
będzie miała
bory ~~łonków Znrządu na miejsce teusz Sowiński i Władysław . Borowcharakter klubu, dopóty będzie źle. prowadziła niedawno w różnych kra- ustę;pujących i 5) Wybory Komisji ski, za nieokazanie policji pomooy
ankietę cQ do skutków wojny
Tam, gdzie główną rolę grają karty, jach
podczas pościgu złoazieja, skazani
bałkańskiej dla. przemysłu bawełnia Rewizyjne J.
a zaniedbywany jest śpiew, instytu- nego. Za wyjątkiem Stanów ZjednoO ileby o godz. 3 nie zebrała się zostali na 8 miesif\ee aresztu.
cja nie mo~e się rozwijać. Ze zda- czonych, Hiszpanji i Port'ugalji, które przewidziana ustawą liczba członków
- (r) Ukat•ani żołniel"ze.
niem p. Michałowskiego nie wszyscy nie
to o godz. 4 tego1l samego dnia odsą zainteresowane na rynku bał
Władze miejscowe otrzymały zawiasię zgodzili, lecz
nic znowu nie
będzie się drugie ze branie ogólne,
uchwalono. Ostatecznie przystąpio kańskim, we wszystkiah innych kra- które będzie prawomocne bez wzglę domienie, że 8 żołnierze, pochodzący
niepokoje na Bałkanach już wyz tiodzi, a pozostaj&cy tia słutbie w
no do wyboru członków zarzeidu, jach
du na liczbę obecnych.
wołały pogorszenie w przemyśle baTurkiestanie,
ukarani zostali przez
który ma załatwić sprawy, będące
= (h) „Dz eń Ir o ,, otnwfa".
na porządku dziennym wczorajszego wełnianym.. Jedynie fabryki angiel- Ogólna suma datków, zepranych w turkiestański sąd wojenny za współ
skie mają dostateczną · ilość roboty.
udział · w buneie dn. 16 lipca na 15
t1ebrania.
Natomiast
w
Austr.ji
i we Włoszech puszkach zai kwiatek w „Dzień Po- lat robót cię~kich i
pozbawienie
Do zarządu „Lutni" wybrani zopołożenie rzeczy jest bardzo niepo- gotowia" wynosi 9,369 rb. 55 kop.
wezystkich
praw.
stali p. p.! Anteni Michałowski, WaŁącznie z zebran~mi ofiarami
myślne.
Pogorszyła si~ sytuacja we
Nazwiska tych żołniel'zy Bł\ na·
cław Drozdowski, Wacław Stępow
dochód „Dnia" wynosi około 17 ,200 stępujące: Marjan Leon Marcinie){.
i
Szwajcarji.
F.rancji,
Belgji
ski, Ignacy Hirszel, dr. Henryk Rue'
(h) .... ,-·ultury Polskiej. rb., 'czysty zaś zysk po potrąceniu Michał Erdman i A bram Swi1ttowioz.
ger, Aleksander Roszkowski, Edward
kosztów organizacji „Dnia", oc2iekiYPAQ ,U .
Kulisz, Witold Dziewulski, Zygmunt Łódzki 'oddział Tow. kultury polskiej wa.n1 jest w sumie około 15,000 rb.,
Sandomierski, Wacław Dybczyński, przeniósł się już do swojej nowej jak też z góry przewidywaliśmy.
=
(p)
Przy
pr
cy. Wozora}
Ryszard Kasznbo i dr. 'B. Łuezycki, siedziby w domu nr. 91 pr~y ,ul.
3
po
poł.
w
fabryce
przy ul.
o
godz
=- (s) l;l l u m wystawy. Naa na zastępców, pp. Adolf Sumierski Piotrkowskiej, a za 2 tygodnie czyWidzewskiej
92,
robotnik
Otto
Pege~
Karol Wiechowski, Witosław Borow- telnia oddziału będzie oddana do u- kładem firmy zakładów fotograficz- lat 25, pochwycony przez tryby ma·
nych
A.
Piotrowskiego
(Nowy
Ryżytku
członków.
ski i Paweł Maciński,.
(c)
Działalność oddziału ożywi si~ nek 6), ukazało się Album widoków szyny uległ złamaniu prawego przedwkrótce szeregiem zapowiedzianych wystawy rzemieślniczo-przemysłowej ramienia. Rannego odwieziono do
Z·e związ x u piekarzy.
wieczorów dyskusyjnych, poświęco i jest do nabycia u wydawcy - No- lecznicy przy ul. Podleśnej.
= (p) f-rzeiechan ie. Wozora}
W tych dniach odbyło się ogól- nych rozmaitym zagadnieniom kultu- wy Rynek nr. 6, w fl.lji - Piotrkowne zebranie St.ow. pracowników pie- ralnym, oraz aktualnym przejawom sKa. 95, oraz na "":Y'Stmvie w cenie 1 o godz. 4 po poł. w pobliżu domu
Jlr. 9 przy ul. Sredniej Iła Welf.er.
karskich w lokalu dom.u Ludowego ttyci..a. społecznego. Nadto rozpocznie nibla.
zagaił
ziński.

JeHeton.
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FrzeDstawienia Dlea naszych
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Domy Polskie

Z sali obrad.

Kronika.

_ __.M_-_!84.....-._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _N_O!°T

JrVIUBR ŁóDZRl

-

11.J>9-;,dzternfka_t_!~~ -r-·---------------'-·-

Chcąc zakończyć likwidacj~ uezei-łat 78 bez za,j~cla (!) przech~ Jarnia tegot i piekarnia Sadowskiego Nikołajew proponuje przekazanie casądowi
okręgowemu. wie i trzymając się ściśle ustawy,
~ ulicą wpadła pod dorożkę i uległa na parterze - zostałr ~alane wodai, łej sprawy

wskutek czego właśmciele ich ponie- Adw. Raubal zgadzR sj~ z tym pośli w ruchomościach i t0warze dość glądem l zaznacza ponownie konieczność zniesienia hal ned Łódką.
kim stanie odwieziono do szpitala '11Daczne straty.
Przeciwko przekazaniu sprawy
Po~mańskich,
Przyczyny potaru na razie nie
wypowiada si~ natomiast obrońoa
(p) ~ hw ó zi i(( Zn~ pa- wyjaśniono.
=-= (r) Oświetleni~ l?a ')j ar:lc. oskartonyc.h adw. Piotr Kon przypocjent. W ozoraj po południu p:rzy
ul. Rzgowskiej nr. 72 przy zakłada Dnia 29 b. m. odbędzie się w biuraoh minając, że eksperci prvwatni buniu opatrunku choremu koniowi, magistratu pabjanickiego lłcytaoja na dow. Puciata i Janka.u \ol~wiadozyli
'19-letni konował Jakób Treger zo- oddanie w d.ziertawę do 1916 roku o- się za odsunięciem budek on brzegu.
Podprokurator Kuprewicz przystał przez "pa()jenta • .kopnięty w świetlenia m i a s t a 60 latarniami
prawł\ nog~ z taką siłą, że goleń u- naftowo-tarowemi syst. „Lux", siły łf\eza si~ do zdania p. Nikołajewa.
Po krótkiej naradzie zjazd sę
le gła złamaniu. Niefortunnego leka- 760 świec.
dziów
pokoju zadecydował nie rorza odwiozło Pogotowie do szpitala
Licytacja rozpocznie si~ od sumy
zważać wcale tej sprawy i przekazać
św. Aleksandra.
9,675 r. 48 k. in minus.
- Tow. sportowe w Pabjanicach odnośnemu sędziemu śledczemu.
= (z) i:i ra rt zle*e· Onegdaj w
(1)
nooy, do sklepu kolonialnego Joeka urządza w sobotę przedste.wienie amótorskie.
Goldberga :przy ul. Sieradzkie,j pod
-m.-;- 17 w Zgierzu, dostali się za po= (r) 7. „Lutni" ~;"nstantp
mocą włamania niewiadomi złoczyń nowa k ie i. W niedzielę -dn. 20 b.
Sl(rz1_9nl{a do Hstow.
cy i skradli rótnych towarów na 60 m. Tow. śpiew. „Lutnia• w Konstanrb. Równiet onegdaj z mieszkani8. tyno~i~, w l~kalu własnym w domu
Fajwla Moszkowicza przy ul. Błotnej pomag1strack1m, urządza na otwarcio
Szanowny Panie Redaktorze!
nr. 5 w Zgierzu skradziono rótnych. sezonu koncert i przedstawienie am ~
W odpowiedzi nR wzmiankę w
:neozy za 90 rb.
torskie.
„Kurjerze
Łódzkim• :ł d. 5 b. m. w
Po aresztowaniu przez J>OlioJ~ w
Po wyczerpaniu programu odb~
numerze 229 „Eoha likwidacji „Jedmązku z tą kradzieią mrnszkańca dl\ się tańce.
ności•, nadmieniam7, ie nie zdaliśmy
Zgierza, Wigdora Juszkiewicza, skradotyohczl\8
l!lprawozdania z uregulołll1one rzeczy Mol!lzkowiozowi pod.wania spraw likwidacji, gdyt takonucono.
we do dziś dnia nie St\ jeszcze ukoń
ZĄMIEJSCOWA
czone, a mo~nośó ukończenia ich
(x) Brak węgla w Zgle- Teatr Polskl (Cegieh~lane 83). rozbija si~ o szkopuł niezrozumienia
rzeczy, czy nieufności ze strony sapzu. ..lios!t'.ka11cy Zgierza odezu-1'aZ kanoelarji teatru komunikujt, myoh ozłonków tych miejscowości,
J2' od kilku dni dotkliwy brak w~g
w których znajdowały się filje byla.. Zapasy jakie były w składach nam:
- Dziś, po re.11 drugi • W gołęb łego Stow. „Jedność".
w końcu lata z nastaniem chłodów
Ustawa Stow. Zaw. Rob. Przem.
Jesiennyeh wyczerpały si~ niemal niku•, komedja J. Nikorowicza, któdoszczętnie.
Obecnie zamówienia na ra Da wczora.jszem widowisku pre~ Włókn. „J~dność" przewidziała likwidacj~ i obj~ła § 48, który brzmi: „W
simowe zapasy wzmagają si~ 1 dniem mjerowem doznała powo-dzenia.
- W sobotę, o god?J, 4 po poł. po razie rozwij\zania stowarzyszenia, cakatdym, a w składach wf2gla niema.
Składnicy, tłomaczą it taki stan rze- cenach najnitszych dla młodziety ły maj&tek, po załatwieniu oiątących
czy wynika z braku wagonów na arcywesoła. komedja M. Bałuckiego na nim zobowiązań, przechodzi jako
kolejach, które z tego :powGdu nte Dom otwarty", z Bednarcżykiem depozyt do jednej z istniejących w
; roli „Fujarkiewieza", wieczorem tym czasie instytucji kredytowych,
mogił nadai~yć zamówiemom.
Cena węgla w Zgierzu jest obe- zaś o godz. 8 m. 16 „W gołQbniku" dajf\cej r~kojmię trwałego istnienia.
Depozyt powytszy dany będzie do
cnie następujl\ca: pierwszego gatunku po raz 8-ei.
utytkowania nowej polskiej organil rb. 85 kop. drugiego--1 rb. 80 kop.
zacji zawodowej robotników przemyTeatr popularny.
łrzeci.e~o - I rb. 25 kop. za korzec
włóknistego, która urzeczywist
na. Inl8JSCU.
z kancelarji teatru komunłkujf\ słu
niać b~dzie te same cele co i roz== (x) Wieczornica .Lir~• nam:
wiązane stowarzyszenie, nie wcześniej
z iers .c iej. Jutro, 12 patdzierniDziś, w piątek, sztuka historye1~ jednak jak po roku jej istnienia i
ka Towarzystwo śpiewacze „Lira• w na w 6 aktach „Domy polskie".
wykazaniu swej trwałości•.
Zgierzu urządza w lokalu własnym
Jutro po poł. po cenach najnitNa ogólnem likwidacyjnem zeprzy ul. Zielonej wieczornlcf). Pro- szych „Pani X", wieczorem po ras braniu, jako instytucję w której miał
gram wieczoru obejmuje: wyst~py pierwszy aroywesoła komedja z fran- być złotony depozyt, wskazano bank
ehórów teńskiego, męz]{iego i mie- cuskiego „Ml\t o dwuoh tonach•, Po- Handlowy warszawski w Lodzi. Tymszanego, występ mandolinistów, mo- wyisza komedja lekka, pełna humo- czasem byłe filje do dziś dnia nanologi, oraz ,jednoaktówkę „Fatalista• ru i sytuacji komicznycli ubawi nie- myślajl\ si~ ez7 oddać kapitał pozoT. Jaroszyńskiego.
jednego z widzów, ~l\dnych kro- stały do tej instytucji i pomimo kilPo wyczerpaniu tego programu tochwilnej rozrywki.
kakrotnych wzywań listownych i w
od.będą się tańoe.·
końcu
oso bistyoh pertraktacji z
(x) Z „LutnlH zgierwszystkimi filjami, z Większości!\ ich
ekiel. W sobotę, 19 b. m. „Lutnia•
do po~danego rezultatu dojść nie
zgierska wystawia w sali własnej w
motamy.
Zgierzu 3 aktową sztuk~ Wł. Gutowskiego „Surdut l siermi~ga·.
== (x) Zebrfm&e tkaoklch
majstrów ;zał"obnw t h w Z gi · - O hale targowe nad L6dką.
rzu. Jutro w lokalu Bernekiera
Zjazd sęd~iów pokoju rozwat.ał
, prą ul. Sredniej w Zgierzu odbQdZie wczoraj
sprawQ zniesiema hal targosi~ zebranie tkackich majstrów zaPierwsze starcia.
nad
prawym brzegiem Lód.ki,
wych
robnych w sprawie dotyczącej ma- który skutkiem
podmycia grozi .zaW Londynie o walce między turterjalnego ich poło~enia.
waleniem.
kami a czarnogórcami około Beranu
<=
(z) ~.asa ~ o.tycz. oaz .
Przewodniczył prezes zjazdu s~ otrzymano wiadomości, że turcy staozęd1.., . w ~~;. i.e1• zu ~ W łonie za- dziów pokoju p. Moskwin. Z ramiewiają bardzo silny opór i stara1ł\ się
r~du łagiewnickiego kółka. rolnicze- nia magistratu przybył na spraw~ utrzymać swoje pozycje at do nadejgo, mającego swoją siedzib~ w Zgie- adw. frzys. Raubal, ze strony policji ścia posiłków. Załoga turecka sporzu, powstał projekt zorganizowania stawa komisarz I rewiru Dobro- dziewa się, że uda się jej czarnogórprzy kółku własnego Tow. pożyczko tworski. Oskarżonych bronił adw. ców odeprzeć.
wo-oszczędnościowego.
Sprawa ta przys. Piotr Kon.
Essad-basza, który maszeruje do
miała być rozpatrywana na niedzielPrezes zjazdu odczytał protokuł Skutari, pozostawił w Bera.na oddział,
nem ogólnem zebraniu, które jednak sprawy zaznaczajf\c, ~e zgodnie z de- celem zabezpieczenia. dróg. Oddział
nie doszło do skutku z powodu nie- oyzjł\ pierwszego ~osiedzenia zjazdu ten został za.atakowany przez silne
przybycia na nie dostatecznej liczby utworzona speoJalme komisja eksper- grupy arnautów i poniósł ciętkie
członków.
tów zwiedziła brzegi Łódki oraz straty i arnauci zostali rozbici.
W drugim terminie zebranie w wzniesione nad niemi bazary. Jak
konstantynopolski „Sasprawie powy~szej odbędzie si~ w wiadomo zdania ekspertów były po- ba.n"Dziennik
sądzi, te czarnogórcy dlatego
niedzielę przyszłą.
dzielone. Eksperci ze strony rzł\dU
zaatakowali Beran, gdyż
= (x) Pożat• .Jomu w 7gie- wypowiedzieli się za stanowezem i najpierw
oheą połączyć 91~ z armJI\ serbską,
rzu. W czo raj, o godz. 10 i pół wie- nieod wołalnem zniesieniem bazarów, czarnogórcy star&Ii eię przekroczyć
czorem, w posesji R. 'robera przy ul. podczas gdy eksperci ze strony granic~ w kierunku Gusinje.
Długiej M 15-89 w Zgierzu, na pod- oskartonych dowodzili, te dostateczWczoraj nadszedł telegram z
daszu 2-piętrowej o11cyny wynikł ne b~dzie odsunł\ć bazary o cztery Konstantynopola, według którego
stopy od brzegu. Pozatem eks:Ę>erci miał szef arnaut6w Riza be.j wtargpożar.
Zaalarmowana miejscowa strat określili wartość katdej budki na nąć na ozele 4,000 arnautów i wojogniowa ochotnie.zn rozwinęła usilną 150 rb., a straty związane ze znie- ska tureckiego na terytorjum ozsrakcję ratunkową celem st1umienia sieniem handlu nad Łódką na 160 nogórskie.
pożaru, co jej si~ te~ po z górą go- rb. rocznie od każdego stolika.
Stamt~d tet dt?lO!!IZOno, te Riza
dzinnych wysiłkach udało w zupeł
Obecny na sprawie z ramienia bej wkroczył do Beranu, ale pótniejno ś ci.
piotrkowskiego zarzf\dU gubernialne- sze telegramy doniosły, te walki pod
Poddasze, tj. wiązania dachu o- go radny Nikołajew odczytał szereg Berenem trwają w dalszym ciągu i
raz znajdujące się tam rupiecie i przepisów prawa. o handlu na ryn- są coraz bardziej zacięte.
przedmioty, uległy spaleniu lub po- kach, zaznaczających, że hale targoprzepalaniu.
we nad Łódką nie Sił zbudowane
l)odczas 11kcji rstunko wcj, miesz- według odnośnych przepisów bu do- Po pierwszych starc:lach.
kania: Srula Moszka Rozenowicza na wlanych. Z uwagi na fakt, te warWIEDEN, 10 patdziernika. O2-pi~trze i .M'.endJa Lewkowicza na 1- tość poszczególnych budek i suma cze1mją tu dziś odpowiedzi Serbji i
,Pi~trze, obu krawców. oraz częś6 strat handlarzy przekracza kompe- Bułgarji. Nikt jui nie wątpi, ~e od·uQmła 'l'DO.. DA 1-»i~We, sto- tenoj~ metytuejt SĄdów pokoju, p. powiedź ta b~dzie odmownfb jednak
złamaniu prawej nogi i lewej ręki.
Nieszczęśliwa., staruszkę w cięż

=

.

Ze sceny I estraay.

Kronika

sądowa.

Wojna na

nie

możemy p ostępować

wedle jakie-

goś „widzimisię", gdyż wywołało by
to słuszne pretensje członków i e-

wentualne kolizje z władzami.
Filje wszystkie według prawa i
brzmienia ustawy, obowiązane są
złożyć pozostały kapitał w banku
Handlowym warszawskim w Łodzi
na rynku komisji likwidacyjnej łódz
kiej, a póki to nie nastąpi-depozytu
Stowarzyszeniu zawodowemu „Praca",
istniejącemu w Łodzi zdać nie możemy, jak równiet, nie maj(\c por.ostałego kapitału z byłych filji, nie
możemy
tycMe zdać tym fil.Jom
„Pracy", które już istniejl\ np. w Pabjanicach, Zyrardowie i t. d.
Zyrardowska filja nie mogła si~
zdecydować na oddanie pozostałego
majątku po b. otow. „Jedność"; dłuż.
szy czas czekaliśmy cierpliwie, at
doczekaliśmy się z Zyrardowa listu,
zawiadamiającego nas, że władze za"Ządziły rewizję, zabrały wszystkie
księgi, dokumenty, dowody na zło·
żone pieniądze i t. d. i przesłały do
kancelarji policmajstr~ łódzkiego,
opierając si~ na tern, że główna siedziba b. Stow. „.Jedność" mieściła si~
w Łodzi, a zatem i dowody wszelkie
powinny się skoncentrować w Lodzi .
Dowody te znajdują się obecnie u
nas, gdyt pomimo starań, Zyrardów
ioh otrzymać z powrotem nie mógł
i niebawem pozostały majaitek z tej
filji znajdzie si~ w Banku H~dl
warsz. .w Łodzi, na oo si~ byli człon·
kowie w Zyrardowie zgadzajf\.
Stan majatkowy b. Stow. „Jed·
nóść":
.
Łódt: gotówki w banku Handl.
warsz. w Łodzi rb. 6,8~'1 kop. 08
+,1• za lat 2.
Pabjanice: gotówki w Pabjani·
cach rb. 8,856 kop. 9, ruchomości
rb. 77 kop. 70.
Zyrardów: gotówki w Zyrardow~
rb. 1,498 kop. 88.
Warszawa: gotówki w Warszawie rb. 168 kop. 27, ruchomości rb.
14 kop. 65.
Oz~stochowa: gotówki w C~sto
ehowie rb. 1,088, ruchomości rb. 61
kop. 41.
Zawiercie: gotówki w Zawierciu
rb. 1,646 kop. 68.
Sosnowiec: gotówki w Sosnowett
rb. 268 kop. 87.
Zduńska Wola.: gotówki w Zduń·
skiej Woli rb. 224 kop. 64. Razem
gotówki 14,088 kop. 1.
A. Gajda, Stefan Maeińah,
.A.ndreej K~

Bałkanach.
wybuchu wo.jny spodziewajl\ si~ dopiero w najbliższych dniach, chociat
informacje, pochodzące z innej strony donoszą, że wojna będzie jeszcze
dziś wypowiedziana.
W obee pewności wybuchu wojny,
z czem trzeba się liczyć, jako z pewnikiem, zajmują się dziś wszyscy,
tylko kwestją zlokalizowania wojny,
kwestją, która jednak przedstawia
niemałe trudności, zwłaszcza. gdyby
Serbja wtargnęła do sandtaku Nowy
Bazar i poszła. jeszcze bardziej na
południe ku morzu Adrjatyckiemu.
W takim razie Austrja nie mogłaby
pozostać obojętnym świadkiem woj·
ny. W tej sprawie, jak słychać, toczą si~ już teraz rokowania mil)dzy
Au!!ltrją i Re>ejl\.
Dzienniki tutejsze przedstawia1e,
wybuch wojny bałkańsKiej, ja.ko bankructwo polityki mocarstw. Nieudała
nota mocarstw nie śmiała nawet zat~dać od ma.łych ·państw bałkańskich
demobilizacji i truiino si~ dziwić, te
ta nota nie zaimponowała ~ństwom
bałkańskim. Co się tyczy zlokalizo·
wania wojny, dzienniki wątpią, czy
ją b~dzie motna tak łatwo przeprowadzić.

Niebezpieczeństwo zawikłań bel
kańskich moM być zaiegnane tylko

przez porozumienie między Rosją
a Austrją.
"N. Fr. Presse" w dalszym ci8(
gu donosi, te między Austrją a Ro•
sją toczą się rokowania, celem utrzymania neutralności przez te państwa
na wypadek wojny.

NOWY TIJRJ'ER ŁÓDZKI Cesarz przyjął wczoraj na. posłu
dwie osobistości ze świata finansowego, z któ:remi rozmawiał o
obecnych, burzliwych czasach. Na.
uwag~ jednego z tych finansistów, że
uda się może mądrości cesarza utrzymać pokój, cesarz odpowiedział:
- Sam nie mogę tego zrobić.
Zdaniem tutejszych kół dyplomatycznych, wojna bałkańska nie będzie
długo trwała, już dlatego, że państwa.
bałkańskie nie mają dostatecznych
środków na prowadzenie wojny nawet przez kilka miesięcy. Co najwyżej środki państw bałkańskich wystarczą na kilka tygodni.
Jak obliczają, fundusze wojenne
wszystkich państw bałkańskich wynoszą razem około 200 milionów franków, z czego połowa przypada na sam0i Bułgarję. Głównym środkiem, który może przyczynić się do zlokalizowania wojny, będzie odcięcie dowozu pieniędzy ze strony mocarstw dla
państw bałkańskich. Uważają za prawdopodobne, że nawet na wypadek zawarcia pokoju między Włochami a
Turcją, odszkodowanie włoskie wypłacone będzie Turcji dopiero po
ukończeniu wojny bałkańskiej, tak,
że Turcja nie rozporządzałaby nadzwyczajnemi sumami, przeznaczonemi
na cele wojenne. D11iś liczą się z tern,
że Turcja nie będzie miała więcej,
nad.. 100 miljonów ~ranków do dysporlfYCJI, które udzielą rządowi tureckiemu w formie zaliczki Bank Ottomański i zarząd tytoniowy.
Co się tyczy prawdopodobnych
wyników wojny, w kołach dyplomatycznych sądzą, że pierwsze zwycię
stwa odnieść mogą państwa. bałkań
skie, później jednak, gdy Turcja, po
zebraniu wszystkich wojsk, może mieć
stanowczą przewagę nad państwami
bałkańskiemi. SBtdzą tu, że zwycię
atyro Turcji stworzyłoby sytuację o
wiele lżejszą, aniżeli zwycięstwo
państw bałkańskich, ponieważ w razie zwycięstwa państw bałkańskich
mogłyby się wyłonić olbrzymie komP!-iki:cje, ze wzg~ędu na chęć prz-esumęcia stanu posiadania.
„Die Zeit" ostro krytykuje dyplomację europejską, która zachowywała się dotąd bezczynnie i do ostatniej. chwili nic nie wiedziała o powstanm federacji bałkańskiej. Dyplomacja austrjacka i akcja mocarstw
rzyszły za p-Oźno - oświadcza „Die
eit" •
·~haniu

~

Zekgramy wojenne.
Echa pierwszego boju.
. ?~DHORODYCA, 10 października.
Dz1siaJ około południa czarnogórcy
zmusili do zmilczenia baterje na Rohanie.
Zrana w znacznych odstępach
eza.su słyszano ogień karabinowy.
Piechota czarnogórska pod osło
ną artylerji powoli cofa si~ do Dec7.ycy.

„Niech :lyje wojna lff
ATENY, 10 października.-Veni
zelos oświadczył, że wierzy nadal
w pokojowe załatwienie zatargu.
. 'l1łum . przer:wał mu okrzykami:
„Niech żyJe WOJnal" Venizelos powtórzył swoje słowa, dodając, że
gdyby Grecja zawiodła się w swoich
nadziejach, wówczas naród może w
zupełności polegać na armji i flocie.
Składki

na

wojnę.

MOSKWA, 10 (10). Jutro rozpoezyna swą działalność komitet dla
zbierania składek na rzecz słowian w
prowincjach tureckich.
Proboszcz gospody serbskiej arthymandryta Michał otrzymał od rzą
du serbskiego telegram, żeby wstrzymy".Vać zapisywanie się ochotników,
pomeważ tymczasem j1Jst ich liczba
dostateczna.

Zakup broni.
WIEDEN, 10 (10). Krążące po.jakoby do Wiednia przybyła
specjalna misja bułgarska w celu dokonania zakupów broni, pozbawione
są wsZłll.kiej podstawy.
głoski,

Skutki wojny.
C~AR:irow, 1o (lO). Skutkiem
komplikacJi na Bliskim Wschodzie ekspońeny
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Bombardowanie.

równiet t&kte pnwdopodobnie dzi- rtirgji eksperymentalnej Aleksisowi
~aj
poseł serbski i bułgarski.
Karrelow.
LONDYN, 11 Pażdziernika Ajencja
Reutera otrzymuje wiadomości z Pod~klamac)a wojenna.
gorycy, iż dziś wczesnym rankiem
własne
SOFJA, 10 października. Za.rzą
ezarnogórcy wznowili bombardowanie Gornorycji. W Deczycy kanona- dzono wydrukowanie proklamacji wo- ~,Now. Riariera ł..9dzkiegon.
Kredyty wojsLowe.
da trwała do godz. 11 rano. Turcy jennej, która ma być dziś i jutro
zmuszeni byli cofnąć się.
WIEDEŃ, 10 (10)- Wspólny JIU..
rozrzuMna w eałym kraju. ProklaZwyciętwo czamog6rc6w. macja ta uzasadnia konieczność woj- nister skarbu Biliński był dziś o godz.
PODGDRODICA, 11 październik~ ny obowiązkiem uwolnienia ehrześ s rano na posłuchaniu u cesarza w
sprawie nadzwyczajnych kredytów
Czarnogórcy zajęli wczoraj Planinioę, cjan z niewoli tureckiej.
a dziś po 24-godzi:!mym szturmie, Bulgm)a wobec wojny. wojskowych, oo do których nie .za::limo rozpaczliwy opór turków zdopadła jeszcze ostatecznie uchwała.
SOFJ~ 10 października. Wozo~ poniewat we wspólnej Radzie mini.byli Deczicz.
Straty po obudwuch stronach raj po południu odbyło siQ posiedzeznaczne; poległo wielu oficerów ozar- nie Rady ministrów, które trwało 8 strów nie osiągnięto jeszcze w ·tej
sprawie zgody. Z tego powodu zanogórs.lrich; czarnogórcy zawładnęli
4 armatami. Następca tronu, Daniło, godzin. Jak twierdz~ ostateczna de- powiedziane na dzis wniesienie de
ani na chwilę nie porzucał pola. cyzja odroczona została na kilka dni. delegacji dotyczącego przedłot.enra;
Zdaje się, te Bułgarja ohce zyskać zostało odroczone do jutra.
bitwy.
Królowa Ksienia kieruje oddzia- na czasie.
Jak słychać, tądane kredyty
łem Czerw. Krzyża.
Wiadomośó o rozpoczęciu walk
Armja południowa pod wodzą na granioy turecko-czarnogórskiej nie przewytszą w każdym razie suin~
260 miljonów koron, która ma byó
ministra wojny Martynowicza. przekroczyła Bojanę pod Dulcynje i o- wywołała tu zbyt wielkiego wra- rozdzielona na bardzo krótki czas.
władnęła blokhauzami naprzeciw tu- żenia.
Ze strony półur7;ędowej zapewniają.
reckiego fortu Tarabosz.
.
W mieście panuje zupełna cisza, te kredyty te nie mają ani charakte•
tylko w ministerjach, zwłaszcza w ru ani przeznaczenia mobilizacyjTIYIJmf czamog6rc6w.
ministerjum wojny, wre gorączkowa
LONDYN, 11 paidzlernika. - praca. Z polecenia komendanta mia- nego.
Rokowania poko;owe.
Dywizja czarnogórska gen. Wuk0o sta wszystkie kawiarnie i restauracje
RZYM,
10 (10). Z Ouchy donoszą.
wicza przekroczyła dziś rano gra- muszą być zamykane już o godz. s
te
włoscy
i
turecoy pośrednicy ponicę pod Berano. O godz. 4 · m. 50
wieczorem. Dworzec obsadzony jest kojowi otrzymali już pełnomocnictwa
Deczyca poddała się. Czarnogórcy wojskiem.
swoich rządów do podpisania traktazdobyli 4 działa l zatknęli sztanMiasto jest obecnie zupełnie od- tu pokojowego, co ma nastąpić je,s zdary na zdobytych pozycjach. Z cięte od świata, poniewałJ Serbja nie
obydwuch stron straty znaczne. W przepuszcza już pociągów orjental- cze w dniu dzisiejszym.
obozie czarnogórskim panuje wielki nych.
Odpowiedzi Redakcji.
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Wojna Grecji z

cięstwa.

Turcją.

\

P. St. Karpińskiemu. Podzielamy
KONSTANTYNOPOL, 10 paź Pańskie
zdanie, ale plac, o którym
dziernika. - Tutejszy dziennik grec- Pan wspomina
ma tak smutne;f
własne.
ki „N eologos• donosi, te wojna wy- sławy właścicieli, ~e kwestji tej
buchnie dzisiaj, bez wysłania ulti- poruszać nie będziemy.
Bitwa pod Podgoriat•
matum.
LONDYN, 10 października.-Spe
Szef albańczyków zawiadonrlł
cjalny korespondent Biura Reutera
Turcj~ te na czele 130.000 albal1donosi z Podgoricy z datą dnia 9
Rub. 80 na N-ra
czyków przyłączy siQ do armji tub. m.
48 201 636 3671 4226 4414 3840 -4853 5521
6390 8156 8314 9034 9150 9477 10020 10853
Czarnogóra. wczoraj przed połud reckiej.
11335 llf>86 11736 12033 12075 12210 12468
niem rozpoczęła wojnę atakiem na
14632 14838 16736 16110 17625 17856 18463
18918 2(X)59 20647 21039 21313 21406 22827
wzmocnione stanowisko naprzeciw
Po rubli 50 wygr . ły M111•ra1
Podgoricy. Po czterogodzinnej wal•
l 37 38 139 46 69 73 78 86 238 62 316
ce artylerja turecka opróżniła wzgó9S 403 44 llO 95 ó55 829 31 49 64 80 82 906
rze Planinica. Czarnogórcy posunęli
(Tel Ag. Pet)
46 47
1099 106 40 4a 228 80 402 69 73 630 34
się naprzód, aby zaatakować pozycj~
Bant na okręcie.
66 611 22 42 56 704 6~ 810 46 99 9(}1 68
Dinozi. Po południu nadeszły posiłki
HAMBURG, 10 pa:Mziernika. Kie- 2067 104 15 67 99 274 85 360 85 421 94 715 46
90 857 79 93 911 39 69 73
tureckie. Wywiązała się ogólna wal- dy hamburski parowiec kupiecki 49 89 3065
117 49 53 239 374 413 79 96 538 53
ka która jeszcze trwa.
„Menzell" wpłynął do portu w Hor- 81 94 olO 40 46 5'1 93
4006 46 47 124 207 39 49 81 317 442 82
LONDYN, 10 października.-Biu- ta na w. Maderze, a kapitan udał się
na ląd, wybuchł na statku bunt, w 570 74 696 750 66 960
6051 76 163 84 208 15 26 51 73 88 301
ro Reutera donosi następujące szcze- którym wzięło udział 3 oficerów i 18
31 74 83 q6 523 45 90 611 742 53 86 SlO
góły o wczorajszej walce koło Pod- majtków.
Przyczyną buntu
było 419
96 938 46 84
goricy.
prawdopodobnie złe obchodzenie siQ.
601Q,&6 75 124 273 77 347 61 96 421 3t
O godzinie s rano najmłodszy
Ze znajdującego się przypad- 78 ros tilfi?• 68 n 73 778 83 876 926 84
3 9 89 43 84 147 51 241 49 51 &4
syn króla czarnogórskiego, kapitan kiem w porcie tamtejszym pancerni- 91 3197002
35 63 495 540 651 .ołq 47 82 95 731 51
artylerii ks. Piotr ze stanowiska czar- ka niemieckiego „Herta", wysłano 80 843 82 917 30
J
oddział marynarzy, który udał się
801~ 54 24q 76 490 613 16 60 652 70 728
nogórskiego dał pierwszy strzał do na pokład zbuntowanego statku, 29 q7 69 ~5 4ó 85 981
66 111 23 29 32 43 67 85 233 39 9S
pozycji tureckiej. Muzyka grała w uśmierzył ruch i aresztował uczest- 347 869031
łl4 601 844 927 96
głównej kwaterze hymn czarnogórski. ników.
Przypuszczają, te zbunto10008 25 65 68 71 133 43 83 233 87 351
Po 21 minutach, artylerja czarnogór- wana załoga na „Menzeli" zamie- 97 412 38 65 74 98 610 26 42 53 72 636 49 702
ska spędziła turków z ich stanowiska rzała zabić powracającego na pokład 823 34 36 42 ó2 951
11119 23 46 68 79 121 41 311 62 469 502
kapitana.
6i6 88 723 82 97 804 976 99
na wzgórzu Planinica. Po oprótniePoilru:::are tei! antyaemit 'I
12012 136 66 80 81 213 28 46 304 13 417
niu tego wzgórza przez wojsko tu- ·
p ARYZ 10 (10). W liścieą do 37 60 88 94 513 31 82 90 602 24 28 86 712 43
reckie, czarnogórcy w południe, pod prezesa ligi praw człowieka Poincare 46 85 830 932 49 72
13008 53 62 109 207 32.0 31 47 63 94 4-05
osłoną swoich dział posuwali się z~znacza, że ist~iejące w Rosji prze- 7 582 639 62 7;1 78 861 79 906 12 61
zwolna naprzód ku umocnionemu P!SY oo do przyJazdu żydów zagra14022 39 56 60 IO? 34 71 229 78 323 :J1
mcznych do Cesarstwa, oparte są na 34 40 64 69 93 9~ 410 31 83 575 675 80 749 61
.
.
.
wzgó~zu tureckiemu Dmo~1, które rosyjskiem prawie państwowem od 66 830
35 44 55 164 93 277 83 365 76 .87
panuJe nad drogą do Skutari. O godz. którego odstępstwa nie przewidują 92 42i 15016
531 634 4~ 708 14 53 98 814 86 967
2 po poł. wojsko tureckie wylądo- żadne konwencje. Zmiany istniejące
16066 75 83 193 YB 221 30 40 55 300 .80
wało na brzegu jeziora Skutari. Nie- go porz-ądku, ch?ciaż ~ą one. pożąda 90 407 40 505 607 43 63 80 83 713 73 96 962 69
22 76
160 81 252 60 84 391 420
daleko granicy czarnogórskiej wy- n~, mogą ~a~tąpić d~:piero Jako wy- 90 511 17008
24 31 71 74 ~;11 723 53 68 885 911 90 93
lk
ł . . „ któ mk głębokieJ ewolucJi podstaw pra. ł ·
18029 37 125 80 254 337 ql2 88 557 742
wiąza a się wa. a na ca eJ 1lilJI,.
~ wa rosyjskiego.
803 46 67 99 928 73
ra trwała do wieczora. Król Mikoła.J
W każdym razie nie mo~ma tego
19033 37 92 94 192 7 37 47 67 90 211
przed południem z ks. Mirką i szta- osiągnąć przez wmieszanie się c~dzo 300 34 457 71 648 708 807 909 50 7()
118 88 211 54 85 302 4 15 48 476
bem udał sh~ na wzgórze, położone ziemcó'Y, ~o wywołał?bY tylko obra- 511 32 20083
91 604 33 35 79 700 24 64 85 93 809
koło Podgoricy· dopiero późno po- zę r?SJJS~iego. uczucia naro~owego. 928 37 56 93
.
' .
.
Z teJ racJl Pomcare zrzeka się roz21030 46 47 63 88 103 11 25 43 82 298
wrómł do główneJ kwatery, gdz10 dla poczęcia jakichkolwiek kroków w tej 409 16 39 47 76 80 nOó 702 12 13 97 81*4 &'
902 S4 65 69
narady z królem przybyli następca sprawie.
tronu ks. Daniło oraz ks. Piotr.
P rzy i ecie Ne lid owa.
Pianista-pedagog
Wypowiedzenie wojny.
RZYM, 10 (10)-;--Papież. na. 1.1roczystem posłuchamu przyJął swieżo
KONSTANTYNOPOL, 10 . paź- mianowanego rosyjskiego ministra
(b. pro 1esor w Ces. szkole muzycznej w
dziernika. Rząd turecki otrzymał rezydenta, Nelidowa.
Rostowie nad Donem)
'~
agroda
•obla.
wiadomość, ~e wypowiedzenie wojny
SZTOKHOLM, 10 (10)- Nagroda udziela lekcji gry f ortepiano\nj pr;r·
przez Bułgarję, Serbj~ i Grecj~ na- Nobla r. 1912 w kwocie HHi,000 fran- watnie i u siebie w domu przygotostąpi jeszc.ze w. dni~ dzis~ejs:&-ym. Po- ków w dziedzinie med:fCJD.1 pnspaoo- w11je do konserwat. Warszawskiego
seł grecki Gripans dziś opuszcza ną została. członkom instytu Rookfe- w Cesarstwie. Zawadzka M 19 m. 2f
OIQ~ Qd. .2....-4: i od 7-8 w.
~poJ.
to .sem,e ~ laa "' ~-'°- dokiorewi-ohi-

Depesze

I

Loteria.

-

Telegramy

I

t~wara

•

Smioow,cz

Jro'WT .l:UBJ'Blt WDW -

~~~~. , 1Krysztal

fUdzter:niXa tttt r.

tl

oraz ogłaszać się w tychte ~
cen . red akc„jnych ·

ściśle, według

Nafta naiwyiszego gatunku

Wyłączni

przedst•wtd•••=

w

Iii

oo

10

"0,28 Q,i8

OBNA

1882

6 .

1.~

Piołraowak•
1
Główne przedstawtcielstwo prawie

2:05' z dostawt\ do mieszkań

FmInd e1sen
I- sk...!.

Piotrkowska 83

n TygOdnlk Illustrowany".

(Południowa Afryka)

Gen. rępr. na Rosj~

,~HANDLOWIEC"

Strusich Pi6r
n

.,..eh

,..,.,.ąell. .

Stare pióra przerablam7 na eleganokle Plor••I'•
r2889-50-l

I

I~

.

•

•

•

-

l

.

„...

'

(

„.

' -

„
~·

·: •.~ ~.:„ „

-

JEDYNY 1'Ie SUBSYDJOWANY ORGAN PRACOWNIKÓ .J
HANDLOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH.
Wychod•i ł~go i 15-go każdego mieai11oa
Handlowiec" broni praw i interesów ws.&ystkich pr„

cowników handlowych i przemysłowych
zamieszcza ,tale wakuiiace posady.

„Handlowiec"
Handlowiec" zamieszcu sprawo.zdania ~ .wszystkich
Jf
stowanysJeń polskich w kraJU t zagrani~
.
.
"
" Han dl owiec . udziela bezpłatnie poiad prawnych.
Handlowi c" daje BEZP~ATNIB premium w postae
"
cennych dzieł naukowych.
Handlowcau pren·umerować można we wszystkich kanl

HUBTOWY SKŁAD
.
~. A.P"WM' -lłoajerów. . R.aJsktah·p~ów~~ P.antazje se
piór .Mara.bu jakoW modele Paryskich kapel11S21y.
W898ltle uapraę w Jlakreele piór W7lronywam:r pośptesznł& po cenach

pokoj&ohl

sio-•, .Myśl

Gas•t••, .,Kurjor Poranny•, .Ku r1e1 Polaki", • Wiadgmo;k,i Codlienoc•,
Koh!e•, 11 Muoba• i t. '1.
2969-0-1

Zarząd w Berlinie
f6H1 ptotrkovska 1' 88. Tel. N2 29-31.

z powocłll ntewJkoDcwlla loblll epcnW........,,,. w \flnycll

t}'Clełl; • Wohie

11

S-ka z. o. p.

Fabryka I

•Swia.t•, •Nowe

N iepodległa•, • Tygodaik · Mód i Powieści", .Prayjacieł Dzieci• , •Gazeta
Swillłeczm1• , .Trubadur Polski•, . Goniec Porłllllly i W J4tcamy•, .Nowa

tel. 9-78i17-09

Kalwlnla

wseystkk$ casopism

warszawskich, jak:

Przejazd 21

teL 9·82 I 9.,.93

„PROMIENIU"
81 telefon UOO.

można w

funtów netto

4-0

.

Prenumerować
wszystkie pisma,

11

.

. W AGA

'I

'.

"" ....,_,
l

•

''

torach pocztowo-telegraficznych.

Numery ok.azowe gratis.
AdJ.'es ~ed.akoji: WaP&zaw„ ldlliodow•

CENA: roczn11 ·

• • Rb. 5.- )

·

a.

kwartalnie • •
•
1.25 ) z przesyłką pocztową.
Prenumerat~ wnosić również moź.na przez 'f-wo pra·

eowników handlowyo-Jl (tUiska .N!9).
Redaktor i wydawca J.
Program od 1 6o li PUc1slern. r. b

11

~iaters Tele&<: a
w~..-"'71

....

The iioo u low
Kemkisny Trampline-ab

1111. . . .dala

pod

bel..._.

-„AmllaJ
...

-paiłi#··

c;bemkme •

„~

~

· waelklch dzłedm

Amltz1 WJdzieJln (Mm.

•

Dl
IRI

Biuro porad t.chnlc:mych dla

włOtlennego. Parady

I t. d..)

Dols ~dch
Polak. sal DaeoWów

liuet

przrnyału .

Kto szuka:

chemt=- Przept.,.

POL8lA OP.K&BTli

(Udzielanie porad od 'god&. 4 dó 8 p, poi.)
W nledzlele W>orat. otwarta . od 12 do 2-ej.

"5 •

bez ponoszenia kosztów i ryzyka H 'śtałą pensj~ 1 procent)
Szczegółowe informacje wysyła słfJ bezpłatnie. Irkuck. Kantor
gazety nS7blraklj torgowo-prom,azlennwi w1„
atnlkH Pocztamskaja JJi 14.
503-<>

pugami

plw1cłą

+ • + • •

'Vuett 5andbaue•
a.t
....... re-iłald••

Kllmor. ~ ~kl

Bkwłltbrystycz. ·ua1ans-akt • ~

produktów spo.iJWczycb.

~~~-~~·~··~·~·~·
lfałychmtast potrzebni są vszęDzie =====
agenci - wsp6łpr c.cownicy

80.

róg Solne)
lntyal&a DOMINilCIEWICZA

Kar••ińakl.

pracy,

. _.~,GZYJE DZlt CKO?"
Wodewil

„ 1 akele

....,. claieJe

l!ii!5il

napisał

posa..:ly,
służ.by,

Dolski

mieszkania,

w W arnawie

się

zbytu towarów,
reklamy wyrobów,

Urania B·io

Nowa &el'.!&

dzierżawy.

Obra.SÓW

Pod werandą .koncerty damskiej orkiestry na dętyc:h
instrumentaoh

· Speojallate ollo•ób wenep7oza„oh,
akóPn„„ I dP6g •oazow„oh

inżynieró~

. D:! S. Kic?4 TOfł.

urzedników

technik(>w,

Plotrkowalka .NI 1441 Ńg Ewangelloklej
Telefon 1M1.
Oabinet Roentgenowsld (Prześwietlenie I fotografowa-

Die wnętrzności dała promieniami R6ntgena), Swi~
tłolecznłcą (choroby skóry i włosów) U.aboratorjum
lekarsko·kosmetycma. Badanie krwi na SyfiUs . i leczenie Sa!Yarsanem (Ehrl1ch-Hata· 606.) Oabłnet elek·

troterapeutyczny (~ wtbraqjoy 1 poemnatyany
prof. Zaibł&dowSkiego - fthmoc płdow.a).
Godziny przyjęcia: S-2 rano i ó-9 pp. Dła pań
osobna poczekahda.
rA521-0-1

podłufL

'9owy za~lail freblowski

leśniczych,

po mocników,

· Zat wterdzone przez okrąg naukowy

pokojówek:,

.K~R~f P!Z!~~!!~~
SO&yeiaJa

gilllllASfut

kucharzy,

kucharek,
słuibJ.

D•

h~ladectwa:

.

naaozyolel•kie 1 ucznia
aptekarskiego na rang~, algę wojakową, z 4
klas I t. p. da uimnaz-

ium1 azkoł,

Kto ehoe:
naiąl mienkanle,

lńl~

pra•m••ło·

lob spnedat

ziemię,

handle,
gospodarstwa,

wej i handlowef.
Mlkoła·jewaka 22 m. 9
lewa o.fieyH li piętro od 7 do

pożyczyć pieruę4zy

i t. P•

lub

10 wleczollem.

oo

podać cośkolwiek

wiadomości ogółu

dla •Jziooi od 6 do 8 lat prr;y 7 kl. zakłaeaie naukowym żeńskim

najlepiej i najtaniej

E. Jaszuńskiej-Zeligman

uzyska to przez

(A bsolwentki Wyższyoh Kursów Żelisldeh w St. Peteraburgu.)_

OLGINSKA Nr. 7„

·

"'i&Ję
. ci a rozpoe&n~ etę 16 b. m. olł il d'o 6 po pot ·Pogadanki prowa.dmt :p.

CELIN.A OKUSZKO
Zapisy codzierune od 4 do 6.

.

OGŁOSZENIA

w Jow~m

~urj6rze Łuiztiłt.

.

• • • • •

~

• •

!Ili STACJA DR. Z.W.WIED.
POCZTA I TELEGRAF
NA MIEJSCU, POŁĄ-

IDJ

,

o

~ ~

• •

~

•

:.

WARSZAWĄ
1 ŁODZIĄ.
•·

.••

.
STACJL

Zileca

się

przez lekarzy

ml

Generalny

Zaftłaa

ID!

ieezJtiezy

park, kanalizacja, światło elektryczne, ogrze
wanie centralne. Kuchnia własna i dyetyczna. Leżałnia i kąpiele _słoneczno-powietrzne. Nowa instalac1a
hydro-terapeutyczna. Kąpiele świetlne, •-komorowe,
sinusoidalne, gazowe z płynnego C01 : natryski z JZO·
rąc:ego powietrza. Masa! reczny i wibracyjny. Mechanoterapia. Cena od 8 rb. 75 kop. do 6 rb. Prospekt
i cenniki gratis i franoo.
KiM·ownik zakładu

IDJ

llli

Dr. Bronisław Malewski.

Ili

li

lzied,

ra o mistrzowstwo w oiłkę

li!I
[i!l

niedziel~ 13 Paździeznika

o godz. 9'/, :rano

Skwerowa J'ł? 18.
Konsmntynowata.

u.

Tel. 18-08
Tel 13-56

ząwierające

obrazy z okresu przedpowstaniowego.
= = Z powstania 1863 r. 1 z. emigracji.==
Cena dwoch tom ów rb. 2.40.

Czysty dochód z tego wydawnictwa f)rzeznaczył autor
na korzyść Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy oraz Kasy
Literackiej.
538-3-1
Do nabycia we wszystkich księgarniach.

I
~===========================::;;=========:~

E FUKS
B

Były główny aarstent

Gallr inet Dentystyczny
Łódt,

Benedykta 2 (d.p.Rozenblatta)

r.adwornego 1ekarza dantyst1 Engla wBerlinie

Po d zi e s i ę ~ iiol etni ej pra .dy c e za r« ranicą
(Berlin, Londyn, N-Jork, Filadelfia) osiedlił si~ w
naszem mieście. Ba:· bolesne traktowanie z~bów, podług
specjalnych metod i przy zastosowaniu specjalnych
aparatów. Wyjęcie zęnów za pomocą aparatu gazowego bez
najmn ejszeao bolu. Złote porcelanowe plomby. Sztucz.
ne z~by z podniebieniem i bez (ze złota i porcelany.)
Por M~ la :r.i owe k orony i mosty. P ostowanit:
krzywych zębów i wysunięte j szczęki przy pomocy specjalnych regulatorów. Umacn •enie luź nych zęa ów promieniami Roen tgena. Leczenie zapuszczonych chorób z~ ·
bów i jamy ustnej specjaln ymi vrom en am. elektrycznymi (ultra fioletowe i inne). Leczenie złamanyuh
szczęk i dorabianie brakujących częś.ci twarzy (sztuczne nosy, uszy, wargi, mi~kkie pod:aiebienie i t. p.)

Po przeniesieniu magazynu do gmachu „Grand
telu" przy ulicy

-Ho

Piotrkows , iej 72 rog Krótkiej

„Jrtai~on· Atargof"
poleca w wielkim wyborze - najświeższe
tiulowe, gipiurowe, jedwabne, wełniane i ak- ,
samitne, od najtańszych do wykwintn;r.ch.
Szlafroki, spódnice kostjumowe, halki, żakiety figar~, ~ czapki włó czkowe, szale, żaboty, fartuchy, oraz
bieliznę damską. Z okazji rozpoczęc a sprzędaży w nowourządzonym lok:ilu ku p ujący · na sumę od Rb. 1 O, otrzyma praktyczny upominek.
2766-3

Bluzki

Ceny bardzo

przystępne

leoz stałe Ili

CZESANIE

drob111.

pokojów dstś jutro: Kredens duty ozaobny z lus\rami, stół Jadalny, krzesła, oiomana z półkłł, druga mclejsa.
tremo łóżka 1 materae&mi, biell.źnial-
ka z lustrem szaty do ubrania ssateczka mała do książek, biurko, to&letka,
garnitur salonowy, ekran, obraą,
parawanik, lampa, wanna, krzesełko
dztec1nno. w1dsewata
:t2~.
:l'.N.l...ra z materacanu; szary.
A A bieliźniarkę, otomanę, trema.
biurko, meble salonowe różne dro~
biugi wyprzedam bardzo ianio. N o„

i°'

• •

Chorob7 llkórne, włoeów, (kosmet1ta Yo-Cegielniana M 6 m. 7 front.
lekarska) nneryeme, moczopłoiowe
8049-10
i niemocy płciowej. Lecsenie
~'""IJC_uue_'""lrk_a_I:~Le-.1e_W8k_a_hl'!"!ó"'"w_n_a-4~
2.
lłso. Saharaanem • .Rrllch.-Hata 606 1
Pnyjmuje panie D& słabość, udzie .

111Ph1-A

tłU." wśródiyłnie.
ele~ i

la porad, niezamotnym llBtępstwo.
w - Dptreeja ioisł&.
3181-4.
iem Ylhrao7Jn7m.
JJO wynajęcia ll&lU pniy 1IL l:>Zkol~
Prąjmrje: chorych od 8-1 rano 1 aa
nej Hi 2 sklep 1 pokój 1 lruclmi~
i--6 po poi., panie od 64 po poł. za cenę rh. łOO. - oraz 2 pokoje 1
Dl& pań oeobna poosekabrla.
1 kueh.ni4 1 1'7gódą sa cenę rb. 200
Lee.zenie

Licytacja nieruchomośći
··=================================:"!'
! pny
Księgarnie Gebethnera i Wolffa polecają
ul. Cegielnianej N!
po

Kartki z Pam1ątnika

2.

1.,-„ 9

sportowym Srebrzyńsha 37139

•awo ść !
lłowość !
JORDANA (jULJANA WIENIAWSKIEGO).

1
I

Dr.L. Prybnlski

Union - Victoria

okol lead.

Wyjełdsająe nagle, mu·
AfAfAf
• • • • SJlę sprzed.at meble 1 ł

PrzYJmUJe SI~ chorych na stałe.

POŁUDNIOWA ·Mi
Telefon 0 _.e::

Łodcl i

Ogłoszenia

OKULISTY

I

,„

NAJPIĘKNIEJSZE

ul. PIOTRKOWSKA • 69.
::
::
Telefon 28-89.
Godz. Przn~. w~bulatorjum od IO-li i od4:-7pp.

,

SZIUI Palliom

mycie głowy z natychmiastowym wysp
aeniem (M.anlour) czyazc:zenlo pu:nogcl
farboW"anie włosów i wszelkie roboty •
zakrea puakacstwa wchodq09 jako to
loki tucballow• warkoou i p09tiKh, &a
wsu w najno-ym stylu wykooywa"
poci moim kier1&nkiem. Wyuczam 11 pina
Dla najnowuych fryc•r w 6 lekcJaOił
Ab•nameot aa miejscu l w do.mach

Dra 8. Donohina,

nożna.

na placu sportowym Srełlrzyńska 37139
o godzinie 3 po południu

na placu

Poł eca

KUŁAKOWSKI,

stałemł łożl{ami

ze

1i!J

Xraft - Sport una turnverein
1 - - - - - - 1·

W. D.
Elisawetgrad.

Konstantynowska f)
Te.efonu .N! 28-0I.

Lodzi.

Lecznica chorób oczu,

fili

·······-········
W

przedstawicie~

„

KARTO WSKA,
ŁOdź,

ł Cały rok ołvarły

Ładny

ffil

iła

doresłr?h, ohcx"--y-;;~ I rekonwalesocfl•
t6~. Lidajcie wuędzie. S11rze4at główna:
Wars~awakle I· ~ Ako,;ne Handkt

Towarami Apteozn,mi

~

„EUGENJA"

....~.soli •-fOPPrJ'~.

:.

Dla Fań!

SPECJALNY
FRVZJERSKI SALON dla PAN

jest mieszaoin11 kakao najwyj:ezego gatunku z NĄtką bananową, zawlerającłlł 25

CZENIE TELEFONICZ-11 S MINUT SZOSĄ OD

NEZ

Ważne

Stanley-.Cacao de Villars

, 2 GODZ. JAZDY KO.
LEJĄ OD ŁODZI,

62
Janie Kulpindbhm
si~ w zjeździe sę
dziów pokoju w dniu 3116 paź
•
dziernika od sumy 660 rbl.
Weneryczne
płciowe i .skócy od
8118--3
10-1 6-Ś Nled "eł 1· śwl ta
'
od. 8-lZI e
ę

zmarłym
odbędzie

Dr Leyberg

Wiadomość 11. stróża.

3120--3
ł •UŻY słoneczny poiCÓJ o 2 okllac.ll
.V Jest natych.miast dowyna)ęcia. na.
Jlłkołajewsldej ił 22 róg Pu-M:&y.
Wiadomość • 1'. Wlenen.Passat-Ma.-

~ra

1'i 1 m. 11·
3l02-a
t)o sprzedani& ab;ytoosne umeblowa. •
•
.1 ::ile salonowo-budTI&rOYe. Wtadodycy masy upadłości
Dla
Pań-5. poez&h\nia od mość w. a\róia domu Widsewska 1'i 10.
Syn
d&ieloa.
1J om drewni&n7 o 8-miu miesz.it.P.usłaW
Krotka 5 tel. 28.80
Dla~ 1e sklepem 1 placem, do
I
'
•
ąpneda.nia równiei morga s.ieml.
podaj!\ do wiadomości, t.e ma· _ _..__ _ _ _ _ _...___ Wiado~ &adogoe1oa, 111. Złota
ją do SJ?rzedania, ewentualnie
1' 21.
s121>-a
do wydzierżanienia 1so warż
obiad, prywatne, .„60.i'owe"' 14~
sztatów t ólC ldch meehat
w 11
nicznych różnej szerokości
'~
wraz z maszynami pomooni- specJ„l
,t..
dwuch panówutręmantem.
na mieaz.lca...
ohorób nosa, gardł& i uszu Jorzyjmę
nie li całodziennem
czami i oałem urządzeniem mieszka obecnie w Warszawie, l\lh beL Ul Widzewska N 81 m. w.
fab~!!;ych informacji udmlą
Nowogrodzka 6, tel 50-17.
ł'otrzebny ueaeń ~~e;_=
Syndycf
Przyjmuje od 4:_:_6 pp. w nieB;rnek Mi ~
••-1Ulł-8
Adwokat przys. A. ZBLAZOWSKI dziele i świ~t& od 10-11 rano. prsybył 1 Krakowa in'8tlgODUiJ;

j h my

„

.torenz-jr"

Dr•·J pie ni~. ek

Mikołajewska M 21
Kupiec NATAŃ KOPRL
Dzielna M '
'• .

JDr.Sl"ed
REJT
n ia 5.
Sp.: Choroby skórne, weneryeane, kosmety.ka le.karska. Le cze·
nie Syphilisu Salvarsanem„ERLICH-HATA 606" wśród-żylnie.
Leczenie elektrycznością (elektroizem) i masażem wibracyj-.
nym. Dla pań osobna poczekalnia.
8-0
GodzlnJ przyjęć: od 8-1 rano i od ł-8
wlecz. W niedziele I święta 9-2 po p.

%~~1.~~~ '°OO~

pnyjelllJl7 męioayma. Passu.ku~

Dr. ined. Wincenty

lu KASZEW I CZ
b. kliniczny dr. w Petersburga
Długa 18.
Ob.

wewnętnne,

kobiece, cl.teol

Od lG-12 rano 1 od !-6 wlecsór.

u.jęcia. jako kelner. Łaskawe oferty
w administracji pod L.
29. SlSO-,
UOKOJ lt'BO.NTOWY o d1'1lchoknacll

w.

do wynajęcia. Południowa nr. U.
front, III piętro. m. 16.
2913--0
.._. utyJiowana. rre blan.Jca poszwruje
„u. d11ieoi do wzorowo proYadlonego
kompletu. Adresy prouę llkładU
w promieniu. Piotrkowska 81.

.1

3188-l

27&0-20 ~klep naroiny w dobfTIJl punkcie
IJ do eprsed&nia • powodu ch.orob7,
Przejud ił 61.
3132-\
klep koloniatno:aystrybucyjnf ao'
0 sprzedania ul Lipowa 1ł 87. 3109-3
,J aginęła. karta od pas1portu wyctaAkuazer i apeojalista ~
na li fabryki Góralskiego na imlt
ohor6b koatieoyoh.'
Stanisława Sadowskiego.
3133-1
Pzyjm11j• do 11 rano i od 4 1 pół pop rJ aginęła karta od pas.lliportu, wyda-do 6 i pół p• południ11.
n na li! fab:eyki Powańskiego na imit
Ulioa Po•udniowa 23
Aclam& Ma.leszy.
3136-1
Telefonu N! 16-85.
fi &ginęła karta od passpom wyda.n na z fabryki Góralskiego, na im!~
Michała Sadowskiego.
3135-l_
r1aginęła karta od paszportu, wyda•
I ..I na z fabryki Maj zła, na. imię A•
· Krotka 12., (tel. 1a.'&1)
dolfa Edmunda Szyllera..
3134-:~
'J aginął paszport wydany z magi•
Choroby1 nerek, Pflpowrócił.
LJ stratu m. Zgierza pow. łódzkiego
cherza, cewki i L d.
na imię Józety Boczko}Vskie.i. 3100-3
Mikołaiewska 4
__, 1 1. krt 1 r1 aginął paszport wyctany z gm.
Godziny p~zyj~ć: do 10 rano eh b
or.o Y uęzq, nosa, glllU a
&11 • ~ Dzierżązna, pow. sieradzkiego gub.
1 od 4-7.
Przyjmuje od lG-12 i od !>-7 pp. kaliskieJ, na imię Nuchyma Zigera..
r2695-0-l
3105-~
r/aginął paszport wydany z m. Widii
Specjalista choróbskómyc1 weneLJ pow. Nowo-Aleksandrowskiego n11
imię, Fanny Ceitlin.
3106~
rycznych i niemocv płciowe!
fj aginął pasaport wydany z gminy1
L..1 Kamienica Polska pow. często
chowskiego na imię Józefa Klingera.
Przy syphilisie stosowanie prep.• 606"
K1n1t1Dły1•w1k1 ł I.
8123-ł
i .9lł" . Leczenie elektrycznością i ma
Syplalli1,
uórne,
.
weneryczne,
sażem :wibracyjnym.
chorolay dróg mocnwych. ·
Ko u atanty n o weka 12
o t»o k teata-u Selii n a.
Przyjmuie od 8--1 rano i od
od 9-1 1 od 6-8. dla p&i od 6--ł 5 ·- ~ wiecz. dlapań CiJc1 -i-li ~
niedslei. od 9 d9 li.
UOl-0
południa.
713--0
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