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Cena 3 kop. Na stacjach. kolejowych 5 kop:·
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Sobota,

:~nia

19 pazdziernika 1912 i;oku. ·
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Prenumerata w Łodzi wynosi rocznie rb. 6, ·pórrocznie rb. 3, miesi4=cznie kop. SO.

Cena tgłoazeli: I-sza strona 50 kop~ za wlersa
lub jego miejsce, nade.słaue 50 kop., 110krok>gi i rt-t
· · Za odnoszenie do domu lub przesy;kt: poczto· kłamy 16 lcop., ogłoszepia zwy.czaj_11e . .-łO . koQ.,.„Drp~
wą dolieza się 20 kop. miesi~znie.
ogłoszenia 11/, kop. za wyraz.
.,. r~
Za p.rzesyłkę zagranicą ae>licza się 60 k. miesięcznie.
Ogłoszenia zamiejscowe: r str.SO:- kop:, reklamy :p~
Zmiana adresu 20 kop.
TELEFONU Nr. 253.
20 k., zwycz. po 12 k.za wierst petiłow~'llł>-je~ miejsce a
zwraca, za artyl-:uły nieoznaczone z góry ceną, '1onorarjóN administra~ja wypłacać ni9 bfdzłe.
'

Redakcja i administracja •Nowego KurJera lódz,
1cieg0- mieści się w lokalu przy ul. Zachodniej 37.
lateresowanł do redakcji zgłaszać sit: mogą od
t1 do n w południe i od 6 do 1 wiecz.•
Administracja otwarta ·od 9 rano do 8 w!ec~ór.
Adres telegraficzny .t.6df Kurjer•.
~koplsów nadeSłanych redakcja nie
I

•

Aeeuł11ry: w Łodzi Biuro ogłoszeń „Promień•, Piotrkowska 81; w
WYtĄCZllE PRAWO pnyjmowania ogłoszeń w Rosji, za granicą i
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Pabjanieach A. WadzyńsJd, Zamkowa nr. 23; w Zgierzu: Nowy Rynek, kiosk Aleksandra Le:H
w Król Połskiem, oprócz lodzi i okolicy, oddan8 jest D.omoWi Handl, L. i E. Metzl :i S•ka.

Pan Zołzikiewi CZ.Jp':7o1:

Dzii
wieoz.

M~' o·awuC~ żonac~ . lriecz.

PfW'I ul. KoDSta.ntyncnreldej M 16.

Pan ZołZiklOwicz
.
'.

Oglószenia ~: :=ttkfi~~~:~;:·całrtgo świata

ce~~:,:jnych przyjmujeMiędzyn·arodowe Biuro OalosZefi:.
Tel
Warszawa
Dla s~łej klijenteli redagujemy ory&.Id~ - . „. .

.,.
'

62-36,

88-M, 99---0ł.

I

•

•

Wierzbowa M. 8.

ginalnie ·teksty pg. . amer. sys~mu,

•

.

~

Teatr Polski !:. fiH1118rja ~m~sta ~:·;:., W ~~~t
i

Piotrkowska 4'8 tel 2142. .

· ·

"1M•. CJ~m1erja Warszaw~ta

CBGIBLNIANA 63.

Wszechrosyjska 'Hzemieśln\cza i Fabryczno-Przemysłowa Wystawa 1913 t. wMoskwie.

lllfo....eóje w BiDPZe Komiteta W7~aw7; Kuznieekij Mos~•. d: 13 ID;- 24. ,T~l. 176-i7..- (:-łf:io~ą '.1913 r. w ciągu około ó mies.) ·

PROGRAM WYS"r AWY1
Wybory z mat. włóknistych.
2 „ Przetwórczoś~ z drzewa.·
3 „ Przetw. z metaló,w z mat. mięsz.
ł „
Przem. górn. Dbróbka mat. miner.
5 „ Przetwory z prod. zwierz,
6 •
Przetwory z prod. sp!)ż.
7 „ Przemysł chemiczny.
12800-6-1
I
1

o~.

8 oddz. Artyst.-.przemysłowy. Urząd$enie
9
10
Il

12

„
„
„

13 odd1. Budownictwo. Hygjena. warsztatów:pracowni i mieszkań, pomoc,
1
medyce;. i pożarmctwo. '
Grafika i przemysł papiernicw.
14 „ Rozwój fizyczny. Sport. i rozPrzemysł chałupniczy.
rywki po.żyt.
Wyroby przem. fabr„ rzem. i do•Najnowsze wynałiH>ki we wszyst.
mowego, n ie objęte ~11ymi dział.
dział. przem., rzem i chałupnict.
~allkowy.
.f~!1eralny .Komisarz Wystawy: 1. K. Will.

mieszkań

i domów.

115 ••

NA _ ~.PANU TADEUSZU* NA WISLE.

.Specjalista chorób wenerycz
.nyoh, 1 skórn~ch · i -dróg mo•
azowych

:Dr.·s~ Kantor ~
„

•

•

•

ł

•

obecnie mieszl{a

-piotrkowska }614 4,r6g Evangielickiej
Telefon 19-41.

•

,.

1

~e~ąsta .~

. .

Adw~k. Prżyslęgl.

P.

-Jl.

w:"gorczikow
mieszka obecnie przy

-..5. Bellll · ul. Widzewskiej 78
i przyjmuje od .4'-8 po
r2879-13-l

Piotrkowska M 165.
·Przyjmuje osobiście. Zęby sztuczne be21 podniebienia. (złote mosty)
r2847-6-

Pląsk

wody zlekka dochodzi do uszu,
Muzyka walce gra wciąż bez liku...
Niema-~ jak jechać na .,, Tadeuszu"
I pić KONIAK SZUSTOWA po łyku.

T
I

w·
IS
=

,~ lOW ·
I

INłliYNIE~ I OB~OŃCA PAIJ.lĘNT.UOWY

ł

Przechowywanie mebli z udziela·
aniem potyczek w Skład• .własnych
opakowanie i pri1ep~owadzki fóH, Piotrkowska 69.1 el.

Warszawa,
'

„,

f)ałenfu
~
;J
Inż.

KAZIMIERZ OSSOWSKI

na wynalazki, marki

modele etc.

.•

D. Fraenkel

Warszawa, No\\O!lrodzka Nt 23.

••

Marszałkowska

Czas

BIURO PATENTOWE
PETERSBURG-WozlliesieaskiProspekt Nll 20
BERLIN-Potsdamerstr. Nll 5

Z8·90.

M 104. Tel. 88-66.

o·dnowić

prenumeratę.

Specjalista chorób
sk6rnych i wenerycznych

· Dr.

a. Reit

SREDNIA 5.
aowr6cił.

południu.

Dr. Med. P. lAIGBARO
b. asystent kliniki

berlińskiej.

ŁÓDŹ, ZAWADZKA 10.

Specjalista chorob wenerycznych, skor·
nych,

włosow

i rnemocy

płciowej.

Godziny przyjęć: od 8-1 i od 4-8 dla par
od 4-5 Przy leczeniu syfilisu stosowanie pre·
para.tu "606" 914". Leczenie za pomocą elek.I
. tryczności (elektroliza) Masaż w?bracyjny.
Ednoskopia Cystoskopia

Dzisiejszy
kolumn.

numer

składa s~

z 10
'

KALENDARZYK.
-o-

Sob ota, 19 października.
Dz i ś: Piotra z Alkantury

Jutr o:

Jana Kantego.

,V.
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i ąamopomo1.,y,
i gł~boko.

K_ORJER ŁÓDZKI -

19 patdzielJlik& 1sa2 r.

si~ga

bardzo daleko wiooej podawała z ust do ust zgorszona fama. publiczna.
Drugą cechą charakterystyczną
Wielką ujmę powadze i krzywdę
naszej wystawy, godną podkreślenia moralnemu znaczeniu wystawy wy0
rządziła afera z nagrodami. Okazało
się, ~e komitet wystawy zupełnie
!its:ie
indziej jest zawsze rzeczą zupełnie niedooenia odpowjedzialnej roli sądu
wa wystawa w tych dniach została
naturalną i
nieodzowną. Wy tawa ekspertów.
zamkni~ta Z ~alem żegnali wo czwarNa tle tego niezrozumienia wagi
tek park Staszica członkowie komitetu rzemieślnicza była wystawą polską,
przytem jej swojskość była ·nie nasa- ekspertyz wynikła burza protestów,
wystawy, grono wystawców/ oraz dzoną i nie sztucznie. kultywowaną, które pozostawiły po sobie aż po
wszyscy ci, którzy przez całe lato
samorzutną, prawdziwą, dzień dzisiejszy nie tylko niesmak,
b 1i. częs t ym1,· a nawe t s t a ł ym1. b y- jeno· znowu
. ·.
. . szczerą,. w. t om t e ż tk w1·ł ca ł. y uro k ale i uczucie sprawiedliwego niezat .
wa1cami na wys awie, pozna11 Ją t .
. ś · ł
·
ób
zblizka, dokładnie i wszechstronnie 0.J ~WOJS1ro m, .ą~zące1 w spos • dowolenia ogółu wystawców z rozda.
' pomekąd rozbra7a,Jący ostrą myśl nych nagród.
3 ' poniekąd zdołali
Dl'l wet zżyć si~ z Xrytyczrul, nieliczne zalety i przy„
Dalecy jesteśmy od zamiaru szunią i...Q; jej niewyszukanemi, mimo to mioty z bardzo licznemi wadami i u- kania w tej spr a wie ceoh innych, niż
jednak dość sympatycznemi osobli- łomnośoiami „swojskiemi".
nieoględności i braku doświadc~
w ościami.
Pomimo tego, że wystawców, b;,„ nia u członków komitetu. Poważnie
Pozostaiąc dziś jeszcze pod mi- ło sporo nie-polaków, i publiczność jednak zarzucamy komitetowi ro, że
lem wrażoniem wystawy w jej ca. stale ucz~szczała na wystawę różno nie szukal c;loą6 starannio pomocy O·
łokształoie, trudno nam wydać już j~zyc~ilą i różnoplemienm.\, a i zew- sób kompetentnych, inteligentnyoh,
dziś sąd o niej zupełny, a objektyw- n~trzna fizjonomja wystawy {pod wykształconych i znających świat i
ny. Przyznać jednak trzeba, żo
względem architektonicznym) nosiła. życie.
wpływ i znaczenie tego zbiorowego
Mamy nadzieję, że przyszła wyczynu w kaMym razie przerosło typowy i szablonowy kosmopolityczny
stawa
rzemieślnicza w Łodzi, uniknie
charakter, - nie można toj wystawy
skromne intencje inicjatorów i twórnazwać inaczej, jak wystawą polską, wszystkich tych wad, które obecnie
ców wystawy, która bez wątpienia. w gdyż duch polskości panował w niej jeżeli nie unicestwiły, to w kaMym
kronice rozwoju kulturalnego naszerazie zmniejszył;y zasługi jej twórców
go miasta zdobyła ładni 6 zapisaną i na niej nieodstępnie i niepodzielnie,
i
kartę.
I bodaj w tej ;osóbliwości" kierowników.
~k-1.
•
.
tkwił klucz olbrzymiego powodzenia,
0 g óln"10 b ow1em
pi'Zyznano.
. ·ki em CJeszy
·
ł
· wyst awa przez
..
.
, . ~e ',Ja
a s1ę
wystawa tegoroczna znaczme p~w~~~- c;ały czas swego trwania. Okazu.je się,
szyła dorobek kulturalny Łodz1, .Jak~ _ że w Łodzi rzecz ładna a dobra
kolwiek sama już istnieć przestała.
może się utrzymać, może żyć, a naZastanawiając siQ nad osobliwe. wet i kwitnąć, „pomimo", iż jest pol·
-mi właściwościami wystawy, przede- skal
PÓł~rz~dowa :1„Rossija" zamieszwszystkiem zaznaczyć należy jej
Do tych dwuch głównych tron cza najwidoczniej inspirowany .nrtyważny wpływ wychowawczy, jako dodatnioh tegorocznej wystawy moż- kuł w ~prawie zawikłań na Bałka
owoc zbiorowego czynu, rezultat so- na by teraz dodać długi szereg try- nach.
Stwierdzaja.c tedy, że 'gdy jedni
1I.darnyc h wysi łk ów do brej woli, ener- umfów natury ekonomicznej, jakil' i<)dają
od Rosji polityki „ uczuć i
gji i pracy. Wystawa nasza powsta- przypadły w udziale rzemieślnikowi złudzeń", inni ~aś zarzuoają, że Roła bez 'Zadnej zgoła pomocy postron- łódzkiemu i drobnemu, -oraz średnie- sja 1:1pra~i~ t~ właśnie. polityk~ i że
nej, jedynie jako wynik samorzutnej rnu przemysłowcowi krajowemu.
ta~ ,Jedm„ Ja~ ~ru~z! me ma.ją słuszprzedsiębiorczości władz Resursy
Q stronie ekonomicznej jedn1;1.kże . noscJ, ,.,RosSJJa. o~wrndcza,. że , ..
rzemieślniczej,
pełniących funkcje pomó,Timy jeszcze w przy:szłości' od...
wsplHc~1:1c10 l s,rmpatje B~SJl ą
komitetu wystawy; powstała bez u- dzielnie. Dziś podkreślamy dodatnie
w chw1ll obecne.J tam,_ gdzie by.
działu kapitału, w którego moc wyniki rn:\tar1·a1ne same1· wystawy,
ły zawszet - po strome naszych
""'*
współwyznawców
i współziom·;niezastąpioną przywykliśmy wierzyć ).~kó przedsiębiorstwa, oraz wystawy,
ków.
•
bez zastrzeżeń, bez pomocy t. zw. jako- kompleksu okazów prywatnyoh,
· pomimo to Rosja postawiła so„inteligencji", która przypisuje sobie - z tych względów, że . w tym wy- bie za cef .zachowanie po.koju, o któwyłączne prp.wo wszelkiej inicjatywy padku powodzenie idzie w parze zol- rym mog(\ mówić jodynie .słabi lub
·
·
_ spąłecznej.
brzymią zachQtl\ do post~pu i praoy silni".
I
Jako czyn zbiorowy, przedsta- na dalszą metę, a. wiemy) jak mało
Nie oddajnio siQ złudzeniom
optymistycznym lub przesad2ie,
wiający rezultaty łączności i solidar- rozwini~te są na ogół naszp rzemiosmożemy oświadczyć, że jedną z
no$ci większej grupy osób, związa- ła w porównaniu z zagranicą, i jak
najpoważniejszych
rękojmi . za1
nych wspólnymi społecznymi i eko- wielkie zadania i obowiązki ciążą na
chowania pokoju w Europie jest
nomicznymi interesami. - zamknięta Resursie, •która z ·tycli plonów dalokoliczność, iż Rosja ,jest nie tylobecnie wystawa na długo świecić sze riia czerpać soki żywotne.
ko usposobiona pokojowo, ale
poza tern przedstawia sama przez
będzie• Łodzi blaskiem przykładu,
Bylibyśmy nieszczerzy, gdybyś
się poważną i znaczną siłę.
godnego naśladownictwa, i znaczenie my pominęli wielkie ujemne strony
... Nie mniej uspakajajf\cą okojej agitacyjno-wychowawcze w kie- zamkni~tej obecnie wystawy.
licznością jest, że dla zbytnich
runku wzmocnienia u nas, w najZresztą, na nic by się to nie zdało,
obaw ogólna sytuacja polityczna
szerszych warstwach idei łączności gdyż pisano o nich sporo, a jeszcze
w Europie nie daje podstaw.
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Spraw·y bałkańskie ·

I oto, na tym małym przykładzi~
uwydatnia się jaskrawo cała bezplanowość akcji ratunkowej.
go życia społecznego, nad zagadnieBezwątpienia pogotowie ratunniami naukowemi i t. p., wszakże kowe 'jest instytucją i nad wyraz
pozbawione planowości, o której po- _J>,ożyteczną i niezbędną - powinno
przednio wspomniałem, jako kształ- 'l' szakże posiadać inną instytucję pocące niepraktycznie, dają ujemny, ,v4- mocni czą, która by uzupełnlałil jago
Sezon odczytów. - Brak planowot,ci.-Smutne stosunku do zamierzonego i spodzie- akcj~ ratunkową, cJyli, jak naprzyrezultaty.-Kultura iście łód zka.
wancgo, rezultat,
kład 1,v opisanym przez nas wypadku,
Niestety - w całokształcie .na- zajęła się omdlałym z głodu i nędzy
! Nasze stowarzyszenia zawodowe, szego życia codziennego brak .Jest nieszczęśliwcem.
kulturalne i oświatowe przystąpiły z .stale dobrze o_b:J?.Yślanej. ~lanow.ości,
Obowiązków tych nie moga, speł
nadchodzącym sezonem do c żywionej co wypacz~ nan~ozyteoznJeJsze meraz niać towarzystwa dobroczynności,
JlFacy. ,
JJasze ?zam1erzema.
.
gdyż mają odrębne zadania .i pola
. Zapowiedziano szereg odczytów
-Weźmy, na przykład, nasze 1nsty~ pracy i to tak rozległe że im podona najrozmaitsze żywotne i aktualne tucje' u~yt~cznosci publicznej, lub fi- łać nie mogą.
'
1
tematy, które nie ątpliwie znajdą lantropiJneJ. . .
.
Powinna być zatem powołana do
chętnych słuchaczó w nie tylko z po, ~ie1ed11okrotme w.padrne wam w ,·y ia zupełnie nie·zależna instytucja
mięaz;y klas p~a~~j ;cych. . _ . ?c~! r~bryka w "KurJerze", zatytu- ~d~o,riednio uposaż.ona i pozostając~
. Prnr~~zo . ~l, 1z~ p ce w foJ clou.i.o- . O\, a~a.
'·
„
,.
. .. " w stałym kontakcie z biurem pośredsłeJ a~rn~1 ~p~ł:;z~eJ _t'...,ZY~!a, . Jak . . ~ '/;· gł~du . ~u? ~~ ~\i yczei p rtm.a_ ~ 11iatwa imrny, któte by obowiąznno
~wy kle, ro~ n.~z~ ,.hll:> -· 1'1 ~,e~; rn~1a. _o- Cz~ t <lClO, fo.~ ll~l ?ZP.t:iCleJ, żre .x. p oz:; bylo w ozczególności 8pjeszyć. z pos~viat;v, dale.i 1~lz~e „ \, i ~ tlza , .'.ue ,z- ~taj<\:cy ~łuz::zy cza~ bez p:<tc.~ .~m~l a ł mocą, to jest zapewni ć możność za, m; r o!ino ~towarn~' zcma. zn\11odo.n e: z gł o du .~ p~ dł . ~a cho d rn 1~ uliczn.} .
robkow:inia .'t;vm jednostkom, które
Zu pcłn~ e 11atu:alnc, z~0 pra.cy tc7
I ~óz _ t~<tl?J .
.
nic ze svro· 0 · winy lecz z winy
prz~'klasnQc nalczy, zwroc:1ć. Jednak
'! L1to1.;c1w1'· prz ec_ho~lme z~~o- układu
stos~nków społeczuwagę wypada, ż e w p ow odzi. odcz_Y: zwa·h lelrnrza P?gotow1,a. i ten ~o spi eh un1ieraj· a z nQdzy i rrłodu.
tów u nas cz ęstokroć brak ciągłosc1 szył' ż pomocą mes:r.czqsJ1wemu. 1 pr~y- nyc
: ~ .
b
w oświetlaniu pewnych kwcstji, cze- Wrócił go do przytomno ści.
A. tel'O.Ji kJllrn słów o naszej s lago rezultatem i1iejednokrotnie przy
A dalej?
wein eJ k~lturze.
.
.
~ł~rnem przygotowaniu słuchaczów,
Biedak poszedł kilka kroków daWybierasz się, cżytelm~u, da3my
~ytworzenie ~i~ c~aosu w umysłach Jej, by powtórnie osu~1ą6 si~ z wy- na: ~o, na koncert, ~b;y ~11~6 _l~p.sze
iądnych 11auk1 l wrndzy.
.czerpama. na bruk uliczny..~
nueJsoe: zaopatrzyles s1e wcze:smeJ w

OKRUCHY

Naogół biorąo .,,,,.. odczyty pobudzają do myślenia, do zastanawiania
się nad pe,rnymi przejawami nasze-

TYGODN I OWE~

nasz·kdh

Przedewszystkiem nie jesteśm1,
zmuszeni domagać się trwa.łoś
i solidarności stosunków Rosj
Francji i Anglji, przedstawiające
tak poważny pierwiastek zachO:.
wania pokoju ogólno-europejskiego; słuszną ocenQ te,j doniosłości
mieliśmy ubiegłego lata, po po:
bycie cesarza Wilhelma, ze stro.
ny urzędowych kół niemieckich.
Podobnie brak jakichkolwiek po.
dejrzeń oechuje i nJU;~ stosunek
do dopełniającego równowag~ Eu.
ropy trójprzymier$a.
W szczególności nasze st.osun.
ki z każdem mocarstwem, wcho·
dzącem w jego skład, nie pozostawiają nic do życzenia. Musimy
zaznaczyć z uczuciem zupełneg0
zadowolenia, że wówczas gdy
kryzys na Bałka:aac:h , zaczął na.
bierać coraz ostrzeJszych form,
powszechne obawy 1 powszechne
zyczenie zachowania pokoju po·
służyły za podstaw~ do zbliżenia
i otwartej wymiany zdań pomi~
dzy gabinetall\i petersburskim i
wiedeńskim.
·
('
Musimy podkre'ślić doniosłośó
tego faktu, tak ze względu na
zachowanie pokoju, jak ze stanowiska tycli wyników dodatnich,
które osiągni~to podczas pobytu
naszego ministra spraw zagranicznych w Londynie, Parytn "i
Berlinie.
... Znajdujemy się w przed~
dniu wypadków, wyniku których
przewidzieć nikt nie je~t w stanie, wierzymy jednak, E6 usiło
wania wszystkich mo9arstw bę
df\ skierowane ku motliwie szybkiemu zaniechaniu przelewu krwi
tak w interesie ludzkości i po
koju, jak obu stron walczących.
Czujemy wobec istniejących warunków trwały grµnt w st.osunkach z mocarstw.ami i w uświa
damianiu sobie naszej siły, dla
,J,>Odtrzymania której zawsze znajoziemy niezb~dne .środki.
.
Nie łudząc si~ co do · powat·
nego położenia obecnęgo, trzeł
wo' i odwatnie :patrzymy w przyszłoś6 w przekonaniu, te posiadamy środki i siły dla obron~
interesów 'Darodow·ycli i godnośei
Rosji bez względu, kiedy zajdsi.e
po temu potrzeba..
•

„· , ,

Jteforma . f\ałorgi.
l

Opracowany przez główny zaprojekt r.e formy katQr„
gi zaprowadza :rdzenne zmia.ny w odbywaniu robót ciężkich. Mianowicie
ma być całkowiole zniesiona katorga
syberyjska.· Więzienia dla skazanych
na katorgę będą rozmieszczone po
całem państwie, przyczem
roboty
~iężkie będą zorganizowane w każ
dem z tych wi~zień odpowiednio do
rząd więzien

bilet, lecz trzeba trafu,

ześ si~

nieeo

spóźnił.

Nie chcąc przeszkadzać całemu
audytorjum, stajesz sobie cichutko i
skromnie z tyłu i czekasz antraktu,
podczas którego podchodzisz do zakupionego przez siebie miejsca, lecz
o dziwo! znajdujesz je zajętem.
·w szystko jedno przez kogo: dallltl wyfjokowaną,

smarkacza-gołową

sa, czy też kogo innego - dość, że
miejsce twoje zajęte.
Zwracasz się 1.J.:przejmie z prośbą
o usunięcie si~ z meprawnie zajęte
go krzesła i w odpowiedzi otrzymujesz: ·
·,
---:- Mógł się pan nie spóźniać.
Kto pierwszy, ten lepszy...
Napróżno pokazujesz bilet, arogancki przywłaści9iel jest niewzru.
szony.
.
Dopiero energiczna. interwe~~a
woź11ego może ci przywrócić
prawo „wlasno ści", ,
Opisany fakt nie jest odosobnio·
nym - przeciwnie. zdarza się bardzo czę sto, bo.: u nas w Łodzi wszystko uchodzi... a już z „upTzejmego",
kulturalnego ob ej ś cia sły ni e my szeroko ... . t •

•e

••
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NOWY KURJER
trle,jsoowyoh warunków ekonomi.oznych.
Projektowane są przymusowe roboty wyłącznie w zakresie .pracy,
mającej przynieść korzyść ogólnopaństwową, jak np.
wydobywanie
złota, kruszezów, węgla kamiennego.
Zniesione również będzie zupełnie
przechodzenie skazańców po odbyciu
kary na tak zwane. o~iedlenie, Jak
również przestaną istmeć grupy katorgowe po za murami więzienia.
Zamiast przymusowego osiedlenia praktykowane będzie oddawanie
pod dozór policji, a zamiast przenoszenie. do grup po za więziennych
stosowane ma być pfawo o przedterlllinowem zwolnieniu warunkowem.
Zonom i rodzinom skazańców zabroDione będzie udawanie się dobrowolne wraz z nimi na katorgę, gdyż
praktyka dowiodJa, że rodziny te
częstokroć cierpią nędzę w obcych
miejscowościach i nawet dopuszczają
si~ zbrodni.
Reforma katorgi na zasadach powyższych wymagać będzie bardzo
znacznych funduszów i rozłożona
b~dzie na dłuiszy szereg lat.

Ł~DZKI - 1'9 paździerm'lra 19_1_2_r_··-----------....-.!1..ii-.-·~-;,_
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liczba ta jeszcze jest większa. Tam
mieszkaniec źadnej nie
posiada religji.
Królestwo saskie Uczy 0,15 proc.;
a Królestwo bawarskie 0,17 proc.
bezwyznaniowców.
A podając te lfozby, zapominać
nie należy, że Niemcy są pań~-twem
„bojaźni bożej" to znaczy, że
ze strony sfer rządzących niemały
jest nacisk na tych, co za bezwyznaniowych jawnie chcieliby uchodzić.
Jawnie bezwyznaniowym może tam
być tylko człowiek od państwa niezależny; żaden urzędnik, żaden wojskowy, nikt, kto z rządem jakiekolwiek ma interesy, jako bezwyznaniowiec występować nie mort.e.
Wobec tego, śmiało powiedzieć
możemy, że liczba faktvcznych bez•wyznaniowców, tych, którzy jutro
ogłosiliby
się
bezwyznaniowcami,
gdyby dzisiaj rząd obwieścił się bezwyznaniowym, jest większa kilka·
krotnje od licz wyżej przytoczonych.
już każdy 22
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się nie stało"! Stało się (ehl"ząknął),
bo stoi w gazetach!
- Cóż my na to poradzić może
my'? Myśmy nie pisali...
- Ale pan wzywał Pogotowie!
Rozumie pan'? A jak jest Pogotowie,
to jest i w gazetach.
- Więc.„ cóż było robić'?
- Nie wzywać Pogotowia! Jak
ktoś mdleje, to niech. mdleje, ale
niech nie robi z tego „nieszczęśliwe
go wypadku". Moja żona tak!2'ie przecież.„
.
- W fabryce nit\ma lekarza,
niema apteczki podręcznej, nieIIlfl.
nawet wentylacji, zapobiegającej nagłemu omdleniu. Wszyscy chodzimy,
jak nieprzytomni, jak otumanieni„.
zaduch, powietrze przesycone oliwą.„
smarami, bawełną, kurzem, potem
ludzkim„. Brak warunków hygienieznyoh, brak opieki nad robotnicami,
znajdującemi się w okresie przed.połogowym, które w tym okresie
pracować muszą, choć nie mogą.„
Majster nagJ,e urwał: Pan X.

o ~ie~ostwie wojstowem

Wezwano Pogotowie.
Nazajutrz w pismaeh
wu wzmianki„.

Quasi una fantasia.
Z kroniki: „Przy pracy,.
Wczoraj przed południem w Wi'a~p,.·
fabryce G. przy ul. Długiej
DUlllih>ll
N! 91 robotnica Matylda.
Cieślak, lat 24 licząca, zemdlała przy pracy. Do samo•
•
O Od• Ie k an1e
wiedzy przywrócił ją lekarz

w F'1nlandji.
W dniu

=
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czerwca r. b. uzyska·
1o sankcję Najwyższą przyjęte przez
Dum~ i Ra4ę państwa prawo o s1piegostwie wojskowem. Z tego powodu
.P· Wariag zwraca uwagę, że nowe
prawo rozciąga się na całe ogromne
t.erytorjum państwa rosyjskiego, ale
tylko do granic Finlandji, wskutek
czego wewnętrzna granica celna pomiędzy Cesarstwem a Finlandją nabrała znaczenia granicy państwowej.
Projektowane w najbliższej przyszłości nowe przepisy praS-Owe, które
będą wydawane w myśl powyższego
prawa, również nie będą się rozcią
gały na Finlandję. W ten sposób mówi p. Wariag, - poczynając od
Terjok, na calem terytorjum Wielkiego Księstwa Finlandzkiego prasa
będzie mogła roztrząsać i rozważać
to, co uznano za szkodliwe i niebezpieczne dla państwa i o czem zabroniono pisać w sąsiednim Petersburgu
i w całej Rosji.
Wo bee tego p, Wari ag domaga
się od rządu, aby na zasadzie usta.
wy :finlandzkiej z dnia 30 czerwca
1910 r. poruszył sprawę rozciągnięcia
nowego prawa i na Wielkie Księstwo
Finlandzkie. P. W ariag nie wątpi,
te zarówno Duma, jak i Rada pań
stwa zgodzi się na to.
P. Wariag proponuie nadto, aby
wszelkie sprawy, wytaczane na zasadzie przyszłych przepisów prasowych, sądzone były nie przez sądy
flnladzkie, lecz przez sądy rosyjskie,
przyczem powołuje się na przykład
Niemiec, gdzie sprawy o obrazę Majestatu, szpiegostwo, zdradę i t. p.,
wyłączone są z pod kompetencji są
dów miejscowych i podlegają jednemu dla całego państwa sądowi w
Lipsku.

Bezw1znanwwość w ·~i~mczsG~.
Na ruch bezwyznaniowców w
.Niemczech rzucają pewne światło
wyniki ostatniego spisu ludności.
.Karty wypełniane przy spisach w r.
1910 zawierały, jak wiadomo, także
kolumnę z napisem: „Osoby innego
wyznania".
Ponieważ członkowie zorganizowanych wyznań, choćby nawet drobnych sekt, podawali w spisach z zasady swoje wyznanie, rubryka „Osoby innego wyznania" służyła tym
głównie, którzy się właściwie do żad
nej religji nie przyznawali.
Znamienną jest przytem rzeczą,
iż liczba tych bezwyznaniowców w
ostatnim okresie pięcioletnim podniosła się z 17,000 do 200,000. Przyrost
w tym kierunku był więc prooentowo bardzo wielki. Cała trzecia część
tej liczby przypada na Berlin i Brandenburgję. ·
W Berlinie juź co 55 człowiek
jest bezwyznaniowy. W Bremie zaś

Pogotowią.

wykonany wyrok śmierci. Zlrwia ...,
domiona o powy~szem polfoja urzą„i
dziła zasadzk~ i areSŁtowała nieja•.
kiego Strydłowskiego w chwili, g~
zjawił się w oznaczonej vorze po .• od"'I
biór pieniędzy.
I
X Za „kPóla polskiego''.l
.W. jedn&j. .z res~ura~j~ na Antokolu~
m.Ieszkamoo Wilna, .Pi:ot!" Burzynsld;1
w gronie przyjaciół ~a.'tlit się bardzo/
wesoło. Gdy toasty ·~ si~ naresz-i
cie w~ały p. Bnrz:rński wpadi
na pomysł i zawoł:rł: „Zdr<ll'Wie króla;
polskiego<l"-„Pijemy, niechaj cyje~
-podchwyciło całe tt>~.ll:.tTZystwo.
Skutek był taki, 2°5> pewien

sie„istinnyj„ wybiegł
ulie~ i zawołał stójkoW<ego. Spisan~
protokół i wiohrzycieł& pociągnięt~
do odpowiedzialności, który stanął\
prze~ .iz~ą sądową ~ uxhAaJem przed„]
staw1c1eh stanów, Jako ó-skarż.trny z
art. 128 i 129 kod. karn. za ob.raz~
Majestatu i podburzanie ludnośoi, by.
nie słuchano rozkazów rządu rosyjskiego.
Po krótkiej naradzie izba wyd&ł&i
wyrok uniewinniający.
„,
dzący

zemdlał.„

.były

zno„

1

ogo"lne.
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nister sprawiedl. polecił prezesom Sf\dów okręgowych, aby zarządzili jak·
najenergiczniejsze kroki, w celu usuni~cia odwlekania spraw w wydziałach karnych, wynik~jących skutkiem nied-0statecznej uwagi w przygotowawczych do rozpraw rozporządzeniach, czego wynikiem jest częste
odraczanie spraw, wyznaczonych do

0

na:

,;

•.

r /

l

; .; :

+ Zawieszenie pisma. N&
mocy postanowienia Izby sądowej
warszawskiej zawieszooo wychodzri
w Pułtusku tygodnik „Zarzewie• . .::J
„Zarzewie" wydało 20 numerów, ~
których dwa osłatnie,'l poświęcon&I
sprawom wyb0ł'Cl7.Vlll~ zostały skQn..!

Fabrykant X. przyszedł do fabry·
ki późno. Był niewyspany. Poprzed-.,.~
niego wieczora zasiedział się do póź
:flskowane.
,
nej nocy u komisjonera KatzenellenUcieczka aPeSztaata. ~
bogenfrajdensohna, w towarzystwie
oddziale aresztanckim w szpitalu św.
wojażera z obwodu wojska Dońskiego,
Trójc.y w Kaliszu umieszczony zosta~
Prowizjonowa, jedynego żyda łódzkie
skazany na półczwarta roku rot aJ
go, posiadajJ\cego prawo „wojażu" po osądzenia.
resztanekich pochodzący z W arszatym okręgu, i grał z nimi w „tele0 Opłaty paszportowe. Na wy aresztant Markiewicz. Gdy pilnu..l1
fończyk".
mocy art. 204 ust. paszportowej z ro- jący go stróż usnął, Markiewicz wyChciał go namówić do przyjęcia ku 1905 mieszkańcy Królestwa Pol- jął jego klucz, zabrał posłngaciow~
jego kolekcji na Don, ale nie chciał skiego otrzymywać mogą od rosyj„ szpitalnemu ubranie Ot'aZ inne przed1
pierwszy uczynić mu propozycji. skich poselstw i konsulatów za gra- mioty wartości przeszło 80 rb. i
Prowizjonow domyślał się wszystkie· nicą na żądanie specjalne świaiie- zbiegł.
go, lecz, spryciarz, czekał, szarpiąo c~wa, zastępujące paszporty zagraZ7cie za - jedność
nerwy fabrykanta, a choć sam gorąco mczne.
łaciny_. Z Częstoohowy donos~
pragnął uzyskać kolekcję p. X, udaMinisterjum skarbu wyjaśniło, że W czoraJ o godz. 8 zrana, w P?dwó~
wał, że nawet nie wie, iż X. już przed od pomienionych paszportów konsular- •rzu . do!Ilu J\12 123 pł'zy ul. Siedem
rokiem stał się fabrykantem.
nych pobierać nalety opłatę na rzecz Kamiemc wystrzałem z rewolweru w)
Pan X. niecierpliwił się bardzo i kas miejskich.
skroii zabił się na miejscu 14-letnil
ciągle stawiał nowe „bejty". Już był
Wincenty Kułakowski, syn obywa·•
- - - ..•„ ·.
przegrał 70 rub. i zamierzał przerwać
telski, uczeń 4 klasy gimnazjum.
grę, gdy przyszedł o bermajster PróbPrzyczyną samobójstwa był mier-.
kes, kolekcjonista Musterlozera, najświata.
ny stopień (jedność) z łaciny.
poważniejszego konkurenta pana X.
Wypadało go wybadać, za język pociągnąć: a nuż się zdradzi z jakim
O Rusini a mobilizacja: „Dinowym pomysłem. Siedział więc przy ło" donosi, że prezes ministrów prostoliku, markując zainteresowanie grą, sił posła Romańczuka, a~eby Rusini
i wpadał wciąż w nowe „ bejty".
nie przeszkadzali w delegacjach uchvV ten sposób zabawa przeciągnę waleniu kredytów wojennych na moSkargi prawyborców.
ła się po f.ółnoc. Interesu żadnego bilizację. Romańczuk przyrzekł dać .
.
.·
.
WczoraJ, z powodu. św1~ta gal°")
nie załatwi , Prowizjonowa nie „zaha- odpowiedź po porozumieniu się .ze
wego, prezes gub. ko~tetu ~ybor:i
cżył", Próbkesa nie „wymacał", a 114 stronnictwem.
rubli „przerznął".
O Sprawa dr. Wróblewskie• czego Jl· Woł~ow me Erzy.pi;t0wa~
\V nocy spał źle, z rana wstał go. Prokuratorja krakowska przy- zgłaf.~Jących się z zą,żaleruami i :pro„
późno, napił się zimnej herbaty, i na- gotowała już akt oskarżenia przeciw· . testarru.
. .
reszcie zjawił się w kantorze fabrycz- ko dr. Augustynowi Wróblewskiemu,
Dotychczas ogółem. wn~e~10na
nym.
.
znanemu apostołowi wstrzemięźliwoś- skarg około 1,000~ - mianowicrn z~
Usiadł przy biurku, energicznym ci. Wróblewski oskarżony będzie 0 strony _Praw,yborcow-polaków-około
ruchem odsunął w stronę nagroma- obrazę majestatu, naruszenie porząd- 800, a memc?w - z górą ~oo..
.
dzone w nieładzie papiery, próbki, ku publiczneg:o i podburzanie przeW_szystk1e te. reklamacJe me mo ...1
szpulki i motki przędzy, wziął do rę ciwko rządowi.
g~ byc u~zględmone, gdyi od~oszą,
się do spisów prawyborców, a rue d~
ki żargonową gazetę i pogrążył s~
przyjmowania głosów od nich prze1i
w lekturze.
' 17 )
komisje i podkomisje cyrkułowe, gdy
Nagle żachnął się, jak oparzony, 1
p.
Wołkow przyjmuje jedynie skarg•
wskoczył i zaczął krzyczeć nieludzna komisie wyborcze.
kim głosem:
Przyjęcia p. Wołkowa trwać b~- „Gwałt! Skandali Mnie opisują
dą
jeszcze
3 dni.
(h)
w gazetach! Moją fabrykę, moją fir6. Konfiskata mienia. Zamę! Już się znowu zaczyna!"
wieszone administracyjnie przez rząd
O posła z Warszawy.
Przypomniał sobie niedawny czas, towarzystwo oświatowe „Vilnis" w
Austrjackie Biuro koresponden~
gdy w mieście coś przebąkiwano o Rydze na posiedzeniu likwidacyjnem
nim i w rubryce: „Trudności płatni- . postanowiło swoją kasę, bibljotekę i cyjne rozesłało do pism zagraniez..l
cze" wymieniono jego inicjały.
ruchomości oddać gazecie robotni- nych z Warszawy depeszę treści n9'ol
Wezwał majstra..
cze-j „Lajka Atbals".
stępującej:
„Po ogłoszeniu rezultatu wybo.:
- Panie majster! co pa.n wyrabia~
Zaraz po ogłoszeniu tej uchwały
ja panu dziękuję za taką przyjem- policja skonfiskowała całą własność rów odbyło ~ę zebranie przedstawi~
cieli stronnictw żydowskich. Uchwa..J
ność!
zamkniętej instytucji.
lono, że na posła z Warszawy nie na"
- '?
- No, czytaj pan, o tu„.
leży wybierać żyda. Natomiast zasta•
- '?I
na wiano się nad kandydaturą rady-4
kalną inżyniera E. Potemskiego i ro,..;
- Ach, tak! pan nie rozumie po
naszemu. Ale„. tak dłużej trwać nie
botnika socjalisty Władysława JagiełJ
może. U nas niema porządku. Ta.„ ··- - ły. Narady postępowców, asymilato-1
Antonina Suchykęs... ona ju~ niema
X Usiłowanie wymusze• rów i konserwatystów żydowskiclt
nic innnego do roboty, jak mdleć w nia. Ziemianin gub. mińskiej p. zakończyły się dopiero nad ranem„
fabryce~ Innego miejsca już nie umia- Torczyński, z Siennicy, otrzymał nie- Postanowiono zawrzeć kompromis fJ
ła sobie znaleźć na takie fantazje'?
dawno list anonimowy z pogróżkami polakami pod tym warunkiem, !ta
- Ależ proszę pana, nic się nie i żądaniem 2,000 rb. W razie niezło- kandydat polski oświadczy się za zustało. Już jest zdrowa i pracuje.
żenia tej sumy w oznaczonym w liś- pełnem równouprawnieniem żydówJ
- Dzi~ku~ pa11u! Ładne .nic cie miejscu, miał na p. Torc2Jy:ó.skim W przeciwnym razie eydzi będą gło•
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Z Cesarstwa.

ZLITWY ] RUSI.
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__4_-~~--~~~!'!'!"""'~-""'!"""~~!!!!!--N_QW'f K_..U&_Jfił.~ Łópzln
sowali na własnego kandydata, d-ra
Dawidsona".
Podobno p. Kucharzewski, jak i
Jroncentranci na żadne warunki ~y
dowskie przystać nie chcą. W obee
~zego p. Kucharzewski mógłby zostać
posłem tylko w takim wypadku, jezeliby żydzi powstr:.i;ymali si~ od · gło
sowania w kolegjum wyborczom.

-

·19 ;października 1912 roku.

dzie · „Wnuczka Kazimierza Wielkiego",
w sali Ge;} era - „Chata wuja
'ł1 oma", Wejście na czytankę 2 kop.
= (r) z cechu nuijstró
pończoszniozych. w niedzielt;>,
dnia 21 bm., 0 godz. 4 po południu,
w lokalu p. Paschln, przy ul. Naw~
rot M 25, odbcjdzie się .kwartalne zebranie członków cechu majstrów pończoszniczych.
.
• · Starsi majstrowie p1osz(\ wszystkich członków 0 liczne i punktualne
przybycie.
.= (r) „rJasz d;ich'~· PrzypomJnamy naszym czytelnikom, ze .Jutro, w niodzielę, o godz. 3, ewent. o
godz. 4· po poł. w sali Stow. śpiewaozego, Widzewska nr. 139, odbędzle
~Ji~ ·ogólne zebranie członków Tow.
„Nasz Dachl', ktorego poi:.,ząd~k (izienny obejmuje szereg spraw . wielkiej
doniosłości dla Tow. Wobec tego 'po~
żądany jest Jaknajliczniejszy wizJał
stowarzyszonych.
. . ·= (r) 2!awieszenl1a w płat.

M Ml.

zyka Z Noskowskiego. Jutro w nie•
dziel~ o god. 3-ej po poł. arcywesoła
= (f.) Dramat d;ziewpzęcai. komedja z francuskiego „Mąż o dwuch
Przy u . Dłu iej nr. 23, 17-letnia ~one.eh", wieczorem po raz drugi „Pan
'c órka .Kupca . K. w celu samobój- Zołzikiewicz" H. Sienkiewicza.
czym napiła si~ karbolu.
Wezwany
Koncert~
lekarz Pogotowia, po
udzieleniu
·
Zapowiedziany
na dziś w sali
pierwszej · pomocy, pozostawił desperatk~ w mieszkaniu rodziców w sta- il{oncortowej wy5fan1 znakomitego pjaisty i kom1JOzytora polskiego, Juljunie groźnym pod opiek[\ prywatnych
Kandydat postępowy.
sza W ertheima. obudził ~ywe 7.ainte·
lekarzy.
resowanie.
Stan dziewcz~cia jost groźny.
WARSZAW A, (W) 18 paździer
'Oiekawein urozmaiceniem kon,
Przycz;y:na
2lagadkowego
zamanika. W miejsce Kucharzewskiego,
certu, którego 1n·Agram zapowiada.
chu na życie niewyjaśr.lona.
grono postępowych iydów postanowiło wybrać kandydata z pośród po= (p) Z głodu. Pr~]f ul. Pio\'> .dziełtL Baoha, Brahmsa, IJiszta, Ra~
stępowców polskich. (Z jakiej listy
kowsldej N@ J.21, padł ?l gło<l11 i !ł'';· neau i Rachmaninowa b9dzie wykowyborców'? Preyp. Red.)
ozer,Pania sił, pozostający b~?l zaN- ,!\l\Ilie własnych• utworów koneertanta.
Konct'rt rozpocznie się o godz,
cia 1 mieszkania. · rohntnllr, Edrrrnn~t
8
.i
pół wiecz.; pozostałe bilety przy:
Olszyński, lat 36.
(p) Nagły ~gon. Przy ulic~· l:asie sali Koncertowej.
Tat·gowej nr. 70, :nagJ:t zmarła wła-•
ścicielka domu · Evoi. Hugo, lat 56.
Przyczyna. zgonu niewi· doma.
= (p) Przepukliną. Przy ul.
Na 7 z rzędu przedstawienie Vt
tym sezonie dla prenulfleratorów naWolborskiej nr. 22. z chorował naszych, które odbędzie si~ w teatrzę ·w trudnościach płatniczych znalazła gle na przepuklinQ Chit Rogoziński,
robotnik lat 16. W stanie ciężkim z Warszawskiej lzbJ St1do11
Popularnym
się f'irma łódzka Albert Baruch, a nie Pogotowie odwiozło go do szpitala
„
Prussak,
jak
mylnie
wydrukowano.
Poznańskich
środę
rai~ li flrnitt~
<= (r) Teatr Casino. D:iiisiejW poniedziałek, dnia 21 b. m.
• wybraliśmy sztukę , ., 4 aktach
szy program zapowiada dramat w 2
Zamaeiscowa. specjalny wydział karny warszawSudermana p. t.
częściac.h w wykonaniu artystów tea= (x) Ruch ludności w Zgie- skiej lzby sądowe.1 na ~adencj~ wŁo: ,
trów rzymskich p. t. „Historja dwuch rzu. . W ciągu kwartału ubiegłego dzi rozwatać badzie między mnem1
serc". Najgłówniejsza akcja dramatu ·w pa.rafji' zgierskiej urodziło się 183 nastQpujące sprawy:
•
rozgrywa siQ w ruinach starego zam- dzieci, zmąiły: zaś w ·ty.m czasie 123
1) 25-letniego Józefa Ziętkow•
czyska, w okolicach Rzymu, na tle osoby.
skiego, mieszkańca gminy Niewieżyn,
Bilety, za okazaniem kwitu z 0 _ przepięknej natur:y:.
-'= (x)
„Lutni~" konsłant.y- w pow. opoczyńskim, gub. radompłaconej prenumeraty, napywać mo~Gra artystów l treść ~rarnatu za- n~wska urządza Jutro p~zedstawie: skie,j, oskarżonego o należenie do parna w administracji pisma. naszego. ,sługują na uznanie P?d kar.dy~ :W.13gl~- me, na które .zło~ą. się .dwie sztuczki tji socjalistycznej.
·
-----~·~......~~-..;.,_.;._._ .dem.·
„Przed ożenkiem" i „Flisacy".
Akt ot'lkarżenia zarzuca Z., i'2: był
•
N~stępnie :rcywesoła kom.edjft. _
=-= (z) Kradzl :I! mleka. Oneg- kasJerem łódzkiego odz. · tajnego zw.
~·A~omm Pre~sa. -;- . w wykonanm u- daj wieczorem; na izoslo Rleksandrow- za.wodowego robotników przemysłu
lubieńca pu~lic.znoac1 ..frensa..
.
_sldej. w ,lJObli~u Koohanówka, śclf\g- mącznego.
_
„Ty~o.d~1k Pathe _. zaw1er&)O;oy nir.to z wozu kolonisty ?i Woli qrzymPrzest1mstwo to przewjdziaue jest
.
_
-":ypadk1. swiatowe ubrngłogo "tygod- )\owej, Romualda Erland.a 3 bańki w cz~'·ci 2 11.rt. 102 now. kod. kar.
• - (r) Sąd .~kręg~wy w Lo- , ~na, daleJ „Zan:iek..Chamboi:d po~o- mleka wartości 15 rb. Jalro podaj2
w drugiej Eiprawle oskar~ony
dz1. Otrzymahsmy \\' JO.domośó, ź1.l iony w urocze.) mrn1soowośc1 - zdJe- ·
. '
t 1.
j t · , i' "I
n' sk1' 'r>'\;""""k gmi11y
rada ministrów wniesie J·uż w poczn~- .
k 1
hd k
l fi
Pati' r,, rzam o kradzle!t .t~ .zo a .1 ereszto: es oze .u uszy
' ........ ..,„"' •
•
"I
~ia w o ?rac . o ona a rma"
i~
wani i osadzeni w więzi niu. Antom Gospodar~, w pow. łód~kim.
.
k~ch roku p~zyszłogo na r?zpatrze- i na zakonczeme progr~mu, eensacyJ- l:tetalewski i Henryk :Malecki obaj w
Jest on osknrźony o nale1:ema
m~ Dumy proJekt utworzema. w łJO- ny dramat w wykonamu najlepszych
· k 1 t 10
· '
do organizacji, która miała na celu
dzi .sądu okręg~wego. Zatwierdzenie - artystów amerykańskich
„Bokser wrn u (a
i
. obalenie obocnegó ustro)u pań two· ~ k ńT W
1es e, 11a- wego.
proJektu przez mstytucje prnwoda\V- Kelby".
-= x) 0 atYJ . o
c~e spodziewane być mo~e w połoTak urozmaicony i b gaty pro- leżqcym ąo ma,Jątku Malm.iów.. w
Organiza.o)a ta dokonywała za~
WIO roku przyszłego.
gram „Casina" bez wątpienia cieśzyć ' pow. łódzkim zatrz~mano. b1ega1~cą machów tcrroi·ystycznych.
= (r) Z Kultury Polskiej. W " się będzie wielkiem powodzeniem.
sąbmopałs ś l~o.byłęk ,b,ałrtości. ~koło ~o
s) w trzeciel sprawle oskar~eni
i, k
,„
lt
J•
(b K
k ·
S
:r • W a cic1el ·o y y wm1en SIQ
J d
,
.I
k. · .,
. k
1
1
nowym "'"~ a u „u.~. ury
o s lOJ ,
• ) • ary ~ cyzow.e .
ę- z ło
odbiór na folwark fa- 6:\ 25-1etm gnac;r t: raszczy1{, mlflS~ .
przy ul. P10trkowskieJ nr. 91, otwar- dz1a pokoJu II rewiru skazał za nie- g .16 ~ 0 ·101
gminv
Niemrsłow,
w pow. turer.k1m,
~o dziś czyfolni~ i bib!jotekę Tow„ przestrzeganie przepisów akcyzo- lan 6w. (x) Krad:.;eie* w okolicy• gub. "kallskioJ, 33-lei!li Feliks Ma~ci
czynne w dni powszedme od godz. wyoll.
W S dkowioach
obor naucz ciela szewski, mleszk. gmmy Moło kow1ce,
6 do 9 wiecz. a ni~dziele i śwl~ta - ·
Właści~ielkę sk;epu kolonjalne- tamt!Jllilze 0 p. 'L~cian/· Miodfszew· ·gub .. radon.1skiPj, . 32-letni Franciszek
od godz. 3 do 6 wrncz.
•
ĘO przy ?lrny. SredmeJ M 162, Pa1:1- skie
n~wio.domi tiłoozyńo skradli Now1s, .m1.e~zkan1ec . g~. Tarnów?
(r)
Tow. KraJoznaw• lmę Musiałowrnz za. przechowywame kro ~ 0 • warto~oi rb 100 · Y
gub. kaliskrnJ, 20-letm miesik. łjodz1
cz~go. W so~otę. d. ~6 ~· m. o ~odz. spiry~usu w sąsiednim pokoi1:1 przy
V'l'~e wsi Ko r~ywu· skradziono . A!iton_i Chylczer i 19-letni Stanisław
s w1ecz. odbQdz1e s1~ mieBl~czne mau- sklepie - na 20 rb. lub. 5 dm ar~s~- onegdaj włóśoi~ninowf Ludwikowi 01ancrnra, wszyscy oskar.Mnl o nale~
guracyjn~ zebranie oddzi~łu Polsk. t1:1, oraz. A.lek~andrl} Ghwa, wła c~- . Kacprzakowi konia wartości 70 rb. a ż~nio do narodowego zw111zku robotTow. Kra1oznawczego, pośw1ęc.one za- crnlkę p1wiarn! za. przechowywam~ Bf.\l!!ladowl jago Janowi Dudkowi wóz niczego.
daniom naukowym i sprawom admi- 250 sztuk papierosow bez banderoli wartości 40 rb
Sprawy roz~atrywane b~d~ przy
nistracyjnym bieźącym.
- na 14 dni bezwzgl~dn~go aresztu!
·
drzwiach zamkm~tych.
(b)
Ze branie to odbędzie si~ ju~ w oraz na 25 rb. lub 7 dm o.r~sztu l
Z piotrkowskiego sądu okPę•
lokalu własnym przy ul. Piotrkow- B rb. 60 koJ!· kary akcyzoWeJ, róvtgowego.
·
skiej nr. 91, w lewej oficynie na 2 nie~ polecił skonfiskować
papiesceny i ułraoy.
piętr?.e.
rosy.
W d. 25 grudnia 1906 r. w JJaNa zebraniu tem p. Aleksander
=· (h) Kary sądowe. S~dzia
sku zabity został w mieszkaniu swem
Tetr Polski (OegiAlniana 68).
Janowski, wice-prezes Zarzf\dU głów- pokoju II rewiru .skazał Marj~ Abel,
:Ma.jer Chabelski.
nego wygłosi odczyt p. t. „Nasze za przecl10wywam~ w sklepie przy
kancelarji teatru komunikują
Na śledztwie pierwiastkowem
miasta" (o powstaniu miast, o mia- ul. Nowo~TargoweJ nr. IO nafty bez nam:
wdowa Łaja Chabel:ska zeznała, iż
stach, które już upadły, ') stale kwit- pozwol.ema oraz Szlamę Grosman~
Dziś o godz. 4-ej przedstawienie iej mt}ta w jaj obecności zastrzelił
nących i o rozwijających siQ .... owych: (Sredma nr. 61) na 1ó r~. lub 3 dm dla młodzieży - dana będzie pełna }for z-.Majer Brandt, Pl którym mąż
Łódź i inne). Przezroczy około 40. are ztu, Ar?na rrau~enfl1gla •. ·za nie- humoru kornedja Przybylskiego „ Wi- jej był w $łosunkaoh pioni~~nyoh.
~ (r) z Tow. krzew oświaty. ll.rzestrz<'gnme przepisów. samtarnych cek i Wacek" - ceny popularne.
W dzień zabójstwa. 1 Ch. był u
Z po\\odu choroby prelegenta za po- na 20 rb kary. lub 5 ~ 1 aresztu; za
Wieczorem, o godz. Bm. 15 wspa- Hersza Brandta, by uregulować rawiedziany na niedziol<) 20 b. m„ od- handel w godz.lnach ~uedpzwolonych: niala sztuki.t Adolfa Nowaczyńskiego chunki, lecz go w domu nie zastaŁ
czyt p t. ,,Młodzi i starzy" nie odbę- Abram E_psztem (Cegrn~nrnna 8~), A- „Cyganerja Warszawska".
Po niejakim czasie przyszedł do nich
dzie się
1
b~a~ N.aJda~ (Wschodma 40) I Icek .t .
w Niedzielę 0 godz. a i pół. „w sam Brandt i mówiąc, ~e przyszedł
=- (r) Pismo humory!iłyczne. L1pmsk1 (Wid~ewska 46) na .15 rbi'ff?;ołębniku" - ceny zniżone. Wiecz. w oelu obrachowania się, wystrzelił
Dziennikarz miejscowy
p. Alfons kary lu~ 3 dm ~resztu; za meprze u godz. 8 m. 15 „Cygo.nerja Warszaw- do Ch., który oblewając się krwią,
Dziaczkowski uzyskał pozwolenie na strzegame prZ?P 1 ~ów 0 zapasowyc~i- aka". Na czwartek 24 b. rn. ruchliwa padł ma1·twy.
wydawanie w f~odzi pisma satyrycz- Abrama ~tupinkicra - na 4 dm a- dyrekcja t~atru polskiego przyĘoto!"ała
Sprawę powyższą rozważał piotr·
no-humorystyczuego p t Smiech" resztu.
,
sztuk~ K:1stemaeckersa „Zagrnw , z kowski sąd okr~gowy na kadencji w ·
którego pierwszy num~r ~k~~e się
(r) Ukarani stroż~. Z roz- której próby rozpoczQte były przed Lasku w dniu 6 sierpnia 1906 roku.
rz szł m"t odniu
porz&dzen1a gubernatora p1otr~ow- miesiącem.
Łaje. Chabelska , wezwana jako
p yWsy ór la~owni~two w dziale re- ski ego za przekrocze!1ie tr~ep1sów
Sztuk i·e~yseruje P· Antoni Bed- świadek, opuściło. salę posiedzeń
dakcyj!y1! objęli litoraoi i felietoniś- o?owląz~j~oych skazam zos alb a.~mi- na.rozyk obsada pierwszorz~dn~.
przed rozwnzaniem sprawy, oznajci miejscowi, dział artystyczny llO- mstracy1me :p.a 50 kop. do 3 r . ary .
Pełne p~ó~Y. rozpo?~tlto z .s10stry" miwszy, it jest chorą. Badana w
wierzony został utalentowauemu , ka- 27 stróMw domowych.
„
1 „Gry sero Kiedrzynskiego - ostat~ mieszkaniu odmówiła zeznania. .Na.
rykaturzyście - art -mal p A Szy(b) l_Caryg~dne na.edbakl• nia nowość repertuaru warszawskie- zasadzie powy~szego Brandt został
kowi
·
· · ·
stwo. Sędzia polrn1u II rewiru s a- go.
uniewinniony.
·
zał zarza.dzającego łabryk~ Ludwika
Nast~pnie w lutym 1910 r. Łaja
*
(r) Z Tow. Przyszłość. Nippego-Emila Szwarca, oraz .za.
Z powodu nawału aktualnego ma- Cbabelska przybyła do sędziego śled
Zebranie 'row. abstynentów „Przysz- rządzającego fabryką Jakuba Kesten- terjału bieżącego
sprawozdanie z czego 1 zeznała, iV; odmówiła w połość odbQdzie się jutro d, 20 b. m. o berga-Feliksa Bessera za nieprze- przedstawienia „Cyganerji" w teatrze mienionej sprawie zeznań, dlatego,
godz. 2 i pól, w lokalu przy Stow. strzeganie przepisów fabrycznych, Polskim odkładamy do poniedziałku. iż grozili .1eJ zemst1;\ i zamordowa:
nauczycieli chrz„ Kon inn t~ nowsl~a skutkiem czego robotnicy, Stanislaw
-.......-niem syn Br„ 16-letm Wolf Brandt I
M 5. Na zebraniu tom p. Wl<id. Skaw- Kowalczyk i Rudolf Glazer, ulegli o18-letni Jakób Imberg. Drudzy świad·
Teatr Popularny.
rbnjok odc.zyta referat swój p. t. brażeniom ciała-każdego na 14 dni
kowie potwierdzili powyższe zezna.„Roln Polki w p!·aoy odrodzenio- bezwzględnego aresztu.
nie. ·
Z
kancelarji
toatru
komunikują
wej" ,
Wobec tego Wolf Brandt i Ja•
-:. (r) Czytanki dla dzieci.
= (z) Nosacizna ukazała się nam:
B~iś w sobot
po raz pierwszy lcub lmberg pociągnięci zostali do
W uledzlelę dnia 20 .b. m. 0 godz. 2 śród koni Abrama Itrygera przy Ul.
i pół po południu Tow. „Wiedza" Pieprzowej pod nr. 17 w Łodzi. Jed- sztl.lka w 5 aktach Henryka Sienkie- odpowiedriiialnośoi sądowej z art. 13
wioza .Pan Zołzikiewioz" w opraco- i 1545 kod. karn. Sąd uniewinnił B.
urządza czytanki dla dzieci, ilustro- ną sztuk~ chor~ ·zabito.
·
waniu Mellerowaj i Galasiewicza; i I. Prokurator zakłada w teJ sp.ra&
wano obrazami niknącymi.
W sali
--(h) .
sztuk~ łlustrują: ~piewy, tańce i mu- wie pxotest.
fabryki Poznańskiego odczytana b~·

przeastawfenia Dla naszych
prenumeratorów.
w
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Dawne· wojnJ na Baltanac~.
• Grecja) która od lat 80; jest z
Jaski Europy samoistnem państwem,
raz tylko prowadziła wojnę z Turcją.
Było t~ p~zed 15 laty t wówczas ture;y pobili greków, a po wojnie zabra~
li Jej część . Epiru. .
Bułgarja . stworzona przez kon·
gres berliński, ani razu .jeszcze nie
skrzyżowała miecza z Turcją.
·
.
.:Serbowie tworzą 11a Bałkanach
clwa. królestwa, " obydwa teraz niezawisłe: S-erbi~ i Czarnogórę. z nich
pierwsza od bitwy na .Kosowem Polu
w połowie XV wieku była ujarzmiona przez. Tm·cję, a walki o niepodległośó rozpoc~ęła dopiero w wieku
XIX. Gdy te walki doprowadziły
Serbję do pwo1nienia się z pod .jarz. Jila tureckiego, przez długie lata zył~ z turka.mi w. zupełnej zgodzie, dopiero książę Milan -wspólnie z Czarnogórzem dnia 30 czerwca 1876 roku
podjął ~ojnę przeciwko .Turcji.
W OJ na wypadła meszczeyśliwie.
Na czele armji serbskiej stał gen.
rosyjski Czel'lliajew był t.o wódz
nieudolny.
\„
Osman pasza obsadził dolinę Timoku, a drugi gen. turecki Abdul
Kermin z twierdzy ówczesnej tureckiej Nisz atakował obwarowany obl•z
serbski pod Alexinacem i Deligr:adem,
gdzie Czerniajew dnia . 16
września 18?6 roku ogłosił księcia
Wlana królem serbskim.
Dnia 80 patdziemika 187~ roku

'Turcja odniosła zwycięstwo pod Dzunisem i obsadziła twierdzę Alexinao.
Tylko dzięki interwencji Rosji, Serbia uchro.niła się od zupełnej zagła4
dy. Podczas wojny rosyjsko-tureckiej armja. serbska wyszła w pole
dnia 14 września 1877 roku. Tym ra
zem dowodzi:ri generałowie serbscy i
to wcale sz.częśliwie.
Zdobyli oni eały szereg twierdz
tureckich, a mianowicie między innemi Nisz i Pirat.
· Na kongresie berlińskim Serbja
otrzymała
J10We terytorja, mające
11,097 klm. ·kwadr. i 367,000 głów.
Od tej-pozy Serb.ja wojny z Turcją
nie prowadziła, przeciwnie, stosunki
pomiędzy sułtanem a Milanem, a
później jego synem Aleksandrem były stosnnko\VO bardzo dobre.
Tak samo i Piotr Karadżordżew1cz utrzymywał z Turcją dobre stosu'nki i ~był nawet gościem sułtana w
· ·
Konstantynopolu.
Czarnogóra umiała zachować niepodległość, jakkolwiek pań,stwo tur
reckie przechwalało się, ze zdołało
pobić na czas pewien waleezne ple
rnię gorali serbskich.
'Valki między Czarnogórzem i
Turcją zawsze trwały niemal nieustannie. Były to potyczki mniejsze
albo wit:)ksze, w których raz zwyeiętali Czarnogórcy, raz Turcja., ale
których wynikiem ostateeznym była
zawsze niepodległość Czarnogórców.
Biskup czarnogórski (władyka)
był równocześnie monarchą Czarnogóry. Piotr I-szy Pesrowicz (rządził
od 17St· do 1830 roku) brał udział w
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Nlniojszem zawiadamiam Szan. Klijentez powodu likwidacji mojej fłlji towarów
wełnianych na suknie, bluzki i kostjumy sprze...
daj~ po niebywale nizklch cenach. o czem
prosu; słę przekonać. Urządzenie sklepowe

tę, że

..
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UWADZE

.r_odzicóvv,+ wychowawców!
Prywatne . kursy poobiednie . dla

niemych,, der-.

pillcydl na zboczenie ,mowy I umys-.
m~o roZWinłęiYch dZlecl. Wiado

Iowo

mośe od 4-5 po południu Vf "k'ancelarji Szkoły
głuchoniemych

Zielona 23. .

dla
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Tańczyć

grae)ą nauczy6 się
moż'na w eiąg~ miesiąca tylko w mojej pierwszorzędnej szkole tańeów p:r.r;y

&lastycznie i -z

ul. Wschod1tlej .57.

Zapisy przyjmuje eię codziennie
od godziny 7 dei 11 wieczorem.
Tańce zbiorowe odbywają się w
:njedziele i święta od godz. 2 do 6
pp. i od 7-ei do 11 wieczorem.
We wtorki i czwartki od 6-ej do
8-e.i i od 8-11 wieczorem lekcje tań
ców w kółkach zamkniętych dla.
osób rekomendowanych.
Z poważaDiem

„Maurycy"

·
nauoz1ciel tańców
pr. gimnazjum i inn;reh szkół
nj\dt)WfCb,

PISARZ
S.Weintrattb, Łódź, Południowa 6
Wyrabia do r6żaych i11atytneji rt.idG
wycb ap.elacj~, prośby i t . p.
r194ó1S

nogórs~iej ~ serbsk!ł nie udały się'
dzrnłama armJl czarnogórskiej'
któr~ z powstaf1cami liczyła 25 tys.

Ale

ludzi, na własną rękę wydały korzys~ne rezultaty. 9zarnogóra pobiła
turkow pod Wucz1dałern, poczem
książę Mikołaj zdobył twierdżę Me„
dun. Po dłuższem zawieszeniu bra·
ni w roku 1877 ·Czarnogóra rozpoczę·
ła na nowo wojnę z Turcją, tym razem łącznie z Rosją i Serbją.
W czerwcu 1877 r. Sulejman-basza dotarł aż do Spuża, by tam p~
łączyć się z armją Alego-:baszy i razem z nim maszerować do stolicy Ce·
tynji.
Po dziesięciodniowych walkach
obie armje poniosły klę-ski i musiały
się cofnąć aż do Podgorycy.
Czar·
nogóra dzięki temu zwycięstwu od„
niosła nowe korzyści, a mianowicie
zdobyła twierdzę Nikszyc, a w stycz„
niu 1878 r. po bardzo ciężkiem oblę„
żeniu Antivari-Dulcign-0.
Była to ostatnia wojna król.a, a
raczej ówczesnego Mikołaja czarno„
górskiego z '11urkami.
. Od, czasu tego przychodziło wpraw•
dzie do utarczek nadgranicznych, po„
nieważ Turcja i czarnogórcy- prowa„
dzą z sobą v'fłaściwie wieczną walkę,
lecz do wojny formalnej nie przychodziło, aż wreszeie od przyszłego roku
stosunki turecko-czarnogórskie tak
się poczęły psuć, iż ohecnie C21arnogóra bez wahania :przyłączs.ła si~ do
ko~licji antHureckiej na Bałkanach.

•••

WYDAWNICTWA ROK IJI.

Encyklopedyczno-Praktyczny
~ -na rok 1913
-wyszedł z druku i zawiera: sto kilkadziesiąt artykułów, ninóstwo porad i wskazówek praktycznych, map, planów, zestawień statystycznych i t. p.

200 i'Ius. traci,·1:·

portretów, oraz niezmiernie ciekawych
kar~ografji encyklopedyczno-statystyczno•
porownawczych.
,
Szezególną uwagę zwróeić na.leży na artykuły pióra: z. DĘBICKIE
GO, CZ. JANKOWSKJEGO, T. JAROSZYNSKIEGO, ST. KOZICKIE·
GO. J. LORENTOWICZA, H. MOŚCICKIBGO, J. SOSNOWSKIEGO
i in. oraz NA NADER BOGATY, S'fANOWIĄCY SPECJALNOŚĆ
„ROCZNIKA", dział wiadomości enoyklopedyc.1IDych, w opracąwaniu
najcelniejszych pisarzy. Działy naukowe pod redakcją specjalistów.

,

I:

t

2868~

Rocznik Gebethnera i Wolffa
zawierający

nadto wszelkiego rodzaju informacje kalendarzowe-astronomiczne, geograficzne, etno.l ogiczne, polityczneb chromologiczne
hi~ryezne, $ta.tystycme i t. p. POWINIEN ZNAJ OWAĆ SIFJ WE
WSZYSTKICH DOMACH POLSKICH.

Cena. k. &O, w oprawie kartonowej k. 80•

Za.t.w. przez Urząd Lekar. Pet.ersb.
za Jł 6816.
Zaleeany przez pp. . Lekarzy z
niezawodnym skutkiem jako śro
dek 1ill&k<>mii::r w pu1padkaeh
ehorób dróg oddeebowyeh jak:
ka.tar krtani. k&tar osknełi katary
płuc, k&ezel. Pobudzs łaknienie,
W!imaenia organy, trawienia, a tem
samem prJSyezynia ·się do ogólne·
go polepszenia stS..o.u chorego.
Sposób użycia prz7 ka.Mym flakonie. Ząda.ć we wseystkich aptekach
i składa.eh aptećznych.
62

2~4:2-6

'T.

RocznikKALENDARZ
Gebethliera fWolff3

{w Noworadom:!) gub. Piotrkow-

41..

nadeszły ostatnie nowośc.i sezo~owe, na kost„ ł
jumy i , suknie, · które polecam pó cenach

Thiotymina
jCpłekarza

r.

Rosji i Austrji przeciwko
TurcJ1 w latach 1788 do 1791 a następnie na własną rękę w rol~u 1796
pobił baszę Kara-Mahmuda w bitwie
pod Krusią, dzięki czemu zabrał kra~nę Brda. na wschód od Czarnogóry
i ~a
stałe p'"zyłąc2'.ył do swojego
pa.nstwa.
Pierwszy świecki władca Czarnogóry, Daniło I-szy, (rządził od roku
1851 . do 186?) pro.wadził wojnę z
TurcJą. TurcJa musiała zaniechać tei
wojny skutkiem protestu Austrji. Po
:raz drugi w roku 1853 Turcja podjęła znowu wojnę przeeiwko Czarnogórzu. Daniło 1-szy zadał wojskom
tureckim pod Grabową ciężką klęskę.
, Obecni~ pa~ująey król Mikołaj,
ktory ~ sierJ?IllU 1861 roku objął
rządy Jako ks1ąże, zaraz na wstępie
musiał stoczyć z Turcją ciężką walkę. ,\jzarnogórę popierało ówczesne
powstanie Herc.egowińców przeciwko
11.1urcji.
,
·
Turcja wysłała aż dwie arm.je
bardzo silne przeciwko Czarnogórzu.
Jedną a.rmją dowodził Derwisz-basza,
drug2!1 ~ regent sturczony Chorwat,
marszałek Omer-basza.
Obie te a.rmJe zadały czarnogórcom szereg klęsk, ale ostatecznie Iilnsiały się cofnąó, tak, iż pokój za.warty w roku 1862, przywrócił :pie:rwot~
ne gra.nice Czarnogóry.
Od tego czasu stosunki Ozarnogóry z Turcją były bardzo dobre~ aż
wreszcie w lipcu 1876 roku łąc~nie z
Serbją,
Czarnogóra wypowiedziała
Turcji wojnę.
,
Poezl\tk:owe operacje a.rmji czar-

2 najlepszego węgla górnoszłąskiego

•

1912

wojn~~

1

1

19

De na.b;reia we wszystkich

księgarniach.

Nowootworzona pierwszorzędna

Szkoła Tańców
znanego· dyplomowanege nauczyciela.

Henr9ł{q

Hendr9kowsl{iego

111. Pasaz-lizulca Ji 2.
i.o1lp0eJJ7nMłł ~ kurs talk6w .i podeji:mtję . się ka.Zdeg~
bez względu na zdolności wyuc11yć w ciągu miesiąen wszystkich najnow"'
seych i starych tańców. Sa.la :urządzona jest z wielkim • komfarmem we-.
dług ostatnich wymagań techniki i hygjeny. Zapisy i informacje OO•
dziennie ocł 7-11 wieczorem.
UWAGA! LekcJo zbiorowe odbyya.ją się w Niedzielę i świę,ta 00.
gocłi. 2 i pół do 'i po p.ółndniu i od 7-12 'vieezore:n1.
dl2&--4(---0I
„

W najlepszej i .najpsokojniej sz~j części miasta Zitta poło-

]Jańs /(a Willa

i.ona

z pięknie urządzonym ogrodem, zawierająca 14 pokojów, kuch•
niat ze wszytkiemi wygodami, kąpiel, duźemi strychowemi i piw~
nicznemi pomieszczeniami i t. p. jest natycłlmiast da sprzedania

w cenie

wartości.

BHz3ze

wiadomości

udziela ARCHITEKT

HEINR. ZJEGEK, ZlTTAU i Sa. (Niemcy)'

Nareszcie Łódi. doczekała
obuwia pod nazwą

szczenił\

się

'

1804--0

dobnj pasty do cey-

11
SALVIN
11

spróbuje.ie rl:l.Z jeden, a. z1>.nmcicio wse;ystkie inne.
r28'2l-8-1 ',
Sprzedaż we wszystkich składaeh aptecznych i maga.Y1y.nach ob.11wia. •

•••••••••••

NOWY KlJlidh-"1{ łióDZKf -

8

·:·~··

ł

,

stołowe,
•;większy wybór.

Specjalne

•

llajnowsze modele.

składy artykułów

PorcelanOW!f<J

!'!torony i mosty. Prostowanie
krzywych zębów i wysuniętej szczęki przy pomocy specjalnych regulatorów. Umacnianie luźnych zębów promieniami Roentgena. Leczenie zapuszczonych chorób zę.
bów i jamy ustnej specjalnymi prom.en-ami elektrycznymi (ultra fioletowe i inne). Leczenie złamanych
szczęk i dorabianie brakujących części twarzy (sztuczne nosy, uszy, wargi, miękkie podniebienie i t. p.)

elektrof6chnicznych

+ BRACIA BORKOWSCY
+
~

~

Warszaiwa·, Jerozolimska 56.
Telefonu: 42-46, 84-ó6.

Lćdź,

Piotrkowska 125.

Telefon 14-40.

4223-7-1

++

~„„„„„,„1„„„„„$-„ ·

Na Sez n Zimowyl

"1.ił.~~~-.;
•' """,,... .
ri·,,,.
~ ·~'.~'«·
$.ff''\;":f-;4
., · -'• •., "'
ii);,·
oo

·~·-·rq' ~"'$"

Program od 16 do 31

PIOTRKO\VSKA M 81, I-sze piętro
w wielkim wyborze tegor~czne nowości jako-to: Futra,
Zakiety, ł .ołniePze, r:..uf;d, etc., oraz przyjmuje wszelkie obstalunki, reparacje i wykonywa je punktualnie i starannie.
przystępne! Usługa

::1!,s~: ~~o::t~0 ~~a:ianv·

Październ.

.

Tele ·,y
Węgierskie

rzetelna!.

j(

tancer1.'i

if. O. Pillnay
Cwiczenia na reku świetlanym na
czarnem tle

Rzerzącz
. . ką (tryprem)

!:łnteż ,„ o

Polska

jal!:o umi~js~owiona,leczy si~ tyTJrn przez energicznie dl!:ialail\Ce s:iprycowanie
a zatem Jeśh kto, to aby, na zawsze wyleczyć sir; z lej choroby, zaleca sie
użycie szpry- URETRYNEM.
który według świadectw i obserwacji, lekar
cowania
L MozgowoJa '
sk!ej w klinik~ch jest istotnie pewnym środ
Idem w walec z uerzą.czką. t:yprem, ostrą. I t• hroniczną., oraz przy opla
W«Ch kobiecych. Do zupełnego wyleczenia potrzd>a Z do 4 flakonów . Cena
flakonu 1 rb, 50 kop. bez przesyłki ekspedyC):t za zaliczeniem. Skład Główny
Moskwa Balszaja Jakimianka, w domu Lebiedlewa ro. 15. Adres rlla listów;
Moskwa W-!!Y J, .Mozgowoj, Reprezentant 11a Rosje Poiudniową, D'.lm Han
dlowy .J. Hasła wski". Odesa, Puszkinska 11
Sprzed.at we wszystkich aptclcacb i składach 1:p1eciuycl1 w Moskwie w magazynie T-wa R, Kellera, i Spółki, K. Ermansa, G, Brunsa Matejsena, W. K
Ferrejna i w, innych składach _ nptekach,
r277-0

śpiewaczka

narod. pie:>ni

The tiiiay-datej \:om
Zdumiewająca żonglerska

pantom.

J-...

"łl

.BENEDYKTA 1 ROG PIOTR.
PIOTRKOWSKA M 189
W ZGIERZU:
ROG WYSOKIEJ I STRYKOWSKIEJ.
„ -·

fi

WSZELKIE OBSTALUNKI, WCHODZĄCE W ZAKRES
CHEMICZNEGO PRANIA I FARBOWANIA WYKONYWAM

~

Nubertus

t

ELEGANCKO!!
TANIOI! ~

.

,,500 rb. Nagrody''
Operetka w 1 akcie:

Stanley-Cacan de

Urania Bio
N owa serja obrazów

ku z m11ką bananową, zawierającą 25
· proc. soli fosforowych.

koncert tyrolski i orskiestra.

""·

Pudełko

65 Kop., wci wszystkich aptekach.

6714.J.-O-O
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~

przeniosłem

został

b~1y 1n;ki';J,

~

Przyjeżdżającym
po
M 3, 8 lub 9 zwraca

fi:ajnowszy

„Salo -

środek

Pichiłin"

zakupy tramwajem
za bilet.y.

·™•P- 'I!' --'---~!~§55E-~-~===~··

Kursy Handlowe
Konc. W. Kujawskieio pod kierunk iem

St. IPh .IEGO
Piotrkowska 157, telef. 858.

!ancolarja otwarta od godziny 7 do 9 wieczorem, co-

Sprzedaż g.tówna:
Waa"szawskie T-wo Akcyjne Handlu

Towarami Aptecznymi w ł.odzi.
Generalny r~rzedstawiciel, W. D. _ KUŁAKDWSKI,
Elizawetgrad.

MAGAZYN SUKt.EN

,,La Saison''

poleca nowości paryskie na suknie rautowe, balowe, wizy.
towe, i wytworne przybrania.
·wyprawy ślubne wykonywa się z własnych i powie·
rzonych materjałów.

,,La Saison''

27

~

ul. Andrzeja Nr. li II-gie piętro, front.

wynalazek aptekar:i:a

8. Konhe1ma w Petersburgu,
działa szybko i radykalnie ·przez lek,
jest u waiany za środek racjonalny

się

oprócz sobót i niedziel.

w Rzeżączce

I

I

d~nnfe

..."...

~100_
· ~

I

,,Stanisław''

'.'i

„

ot"'

·

rekonwalescen•

P-

""„P.

>

na ulicę KO~STAN'L'YNOWSKĄ N 37 róg Długiej
Sklep zaopatrzony
w wielki wybór
damskiej oraz wszelkiej gal:rnlerji. Założyłem również pracownię bluzek, halek, sukienek dziecinnych, fartuchów po
cenach możliwie nizkiclt.
Polecam się nadal Sz. Klijenteli
z poważaniem

dorosłych, chorych i
łów. Ządajcie wszędzie.

"' .
:o"'""'

!!'

""•
s

„Stanisław"

"'"';-

Zaleca się przez lekarzy Dla Dzieci,

o <=

a;

Niniejszym zawiadamiam Sz.
sklep swój pod firmą

Vilłars

jest mieszaniną kakao najwyj:szego gatun·

werandą

l~~·~-;;.t·
~·~ .fi' '""_•!J"ir'*"••·
„.•.,.. .~
\
"(i.. f ~
„"\.•~'t .._,„ ~ ••„„„.
~ c.:-···' •
~ł~-{C_:\~ ~ 'J.J:;.:.::.~:..~~~.~.: 1L:~~l/J-~f~i:,~;.;

łlerwartściową. imitacje • _ lsyfikaty zawierają. te wszystkie pud elka które nic
,!lą. za0patrzone w niebieską. banderole z rosyjskim napisem ornz u d ·:>h1 na po•
kryciu pudełka nie mają. zamieszcionej firmy: Dr. Bayer es Tarsa. Budapast.

~....
•

. -

.„„„„„„1.-1•••••1f-fi'

i ptaków

POLSKA OPERETKA
dane będzie

Pod

1}#i._
F

~SZYBKO!!

t

znany skrzypek wJrt

Naśladowca zwierząt

At Ludwiki ·42
W
4'.t tel. 27-94.
W

:

Andre Pelletier
Wszechświat.

i ·F~~b!~~ia i chemiczna pral!!!~rowa .t

r- b

r~-me lf:ueenie
Spiewaczka liryczna

.---~--~~~~~~·~------~--~------------~
UWAD~E CHORYCH!
Opinje wszelkich lekarzy zga•

„:f

·Teatr „~RANIA".

UTER

Tu. Tarnowsl{iego
Ceny nader

•

:~}~.4;'i:o~·~.~:.~}i~~j!·":~ '-'['.1i.-J·,~~~~~i:~f~.:·

poleca nowootworzony

SKŁAD

Gabi11et Dentyst,ozny
Łódź, Benedykta 2 (d.p.Rozen-bUttta.)

Były główny asystent '1adwornego lekarza dentysty Eng1a wBerlinia
po dziesięcioletniej praktyce zagranicą
(Berlin, Londyn, N-Jo:rk, Filadelfia) osiedlił się w
naszem mieście. Bezbolesne traktowanie zębów, podług
specjalnych metod i przy zastosowaniu specjalnych
aparatów. Wyjęcie zębów za pomocą aparatu gazowego bez
najmn ejszego ból.i. Złote porcelanowe plomby. Sztuczne zęby z podniebieniem i bez (ze złota i porcelany.)

kinkiety, ·figury wszilkich stylów.
=: :: ::

.Ni 241

E FUKS

Zyrandole elektryczne

~ ample, lampy

+
+
~

19 '!laździernika W12 roktt.

Działa
równie}: skutecznie w
przypadkach ostrych jako tei t
chronicznych i w p r zecią.gu k rót.
kiego czasu usuwa najuporcao:yw ·
sze wyd zie liny

Sposób utycia dołą.czony do kai
dego pudełka. Prawdziwy tylko
w puszkach metalowych po rb. 1rb 1 kop 80

Powszechnie znany

duiy

skład

futer

M. Milakowski, 1
Piotrkowska 2&

przeniesiony z Piotrkowskiej M 16
poleca
Szan.
Publiczności duży wybór damskich. kołnierzy,
Do nabycia w aptece
mufek,
żakietów,
męskich futer, czapek i t. p. po bardzo
R, PREISMANA, w Warszawie,
przystępnych cenach.
Frcta N~ 16 telefon 40- 63.
Wysyłam za zaliezcuicm PrzesyłWieloletnia praktyka w danej bran~y oraz kupno
.
towarów
z pierwszej ręki, jako to: w NIZNYM NOWGOe _ 1 t a r y f y po~
RODZIE i LIPSKU, pozwalają mi Szan. Publicz. w zupeł
ności zadowolnić, tak w sprzedaży hurtowej jak i detaliczne·.
r2804-8-1

l,

~[!]~

•
ł.

Wwalc~ z nieuolą niieci~G4
·w

epoce JlOwszechnego egoizmu
i materjalizmu, gdy JJieokiełznane potęgi wynoszą jednych na szczyt bogactwa, tysiące zaś innych pogr.ąźają
w najgł~bszą otchłań biedy i rozpaczy, - godzi się podnieść fakt, jaskrawo odbijający od tego szarego,
smutnego tła. Ze gród nasz obok
przybytku wszelakich źródeł mamony, stał sie siedlisldem wyjąt owej
swym ogromem nędzy, że nędza prowadzi do zepsucia i upadku, z tym
się chyba każdy zgodzi. Ze mo~ni tego grodu nic, albo prawie nic nie
uczynili i nie czynią gwoli poprawienia losu mas, stanowiących podwalinę ich dobrobytu - również nikt nie
zaprzeczy. Dlatego na chlubne wyróżnienie zasługuje dar złożony przez
państwo Ilenryko.$two Hirszberg w
postaci bt!-dowanego znacznym kosztem domu, w którym znaletó mają
pomieszczeni& liczne rzesze sierot.

a na

Przytułek ten ma dostarczyć opuszczonym przez los i rodziców
dzieciom · mo~ność osiągnięcia takich
stopni bytowania, do jakich własnemi siłami nigdyby dojść nie mogły,
uzdolnić je przei prawdziwe wychowanie do zdobyein takiego poziomu
oświatowego i rozwinięcia takiej siły
życiowej, o jakiej im nawet marzyć
nie było wolno.
,
Można zo stanowiska tych, co w
budzeniu świadomości społecznej i
nawoływaniu dó s1m1opomocy rzesz
pracujących,
widzą jedyną drogę,
:vadząoą do szczęśoia całego spo„
~eczeństwa, nie zgadzać siQ
m.nie-

pro

z

maniem, ż-e ;natchniona miłością i filantropją nawa . lqdzko.ści potrafi wypłynąć na · bezgraniczny ocean po·
myślności . powszechnej, - nie po,..
dobna jednak nie skłonić ozoła prze~
szlachatnemi usiłowaniami jednostek,
a może pierścienie, rozchodzące si~
od we;ruszonych wałów ~asklepienia
egoistyczne.go, przyniosą cho.ć CZ<l-

· ściOWf\ ulgę cierpiącym.

Bałkanach.

Manifest woj~nny króla
Ferdynanda.
SOFJA, 18 pa~dziernika. Król
Ferdynand zwrócił się do narodu bułgarskiego z manifestem n"stępują-

cym:
„Bułgąrzyl W eił\gn mego 20-let-

niego :f_>anowania zawsze upatrywałem w pracy pokojowej i kulturalnej
r~kojmi~ pos~pu, pomyślności i sławy Bułgarji i zawsze pragnł\łem, ażeby po te1 drodze, nie zbaczając, dąb u ł garski.
żył nar Ód
Opatrzność
· chciała Jnaozej. Nastał czas, kiedy
naród bułgarski wezwany ,jest do
~rzecz.enia si~ ąobrodzie1stw pokoju
1 musi uciec BH~ do broni, w .celu
rozstrzygni~cfa wielkiego zadania.
i górami Rodok. Za· bRirodagiem
·
s k 1em1 rama nasi po krwi i wierze
w ciągu całych 35 lat od chwili na.szego wyswobodzenia się - nie mieli
s~ozęścia . doczekać się znośnego żyOl~ ludzkiego. ~szystkie wysiłki,
skierowane . do. osiągnięcia tego celu,
za.równo wielkich mocarstw jak i
rz1\dU bułgarskiego, nie stworzyły
tyoh warunków, które pozwoliłyby
tym chrze1fojanom korzystać z praw
ludzkich i wo nośc1·.
. Łz.fi niewolników bałkańskich, J·ęki m1 _Jonów ch rześcjan nie mogły
nie w:s~rząsną~ serc ich współrodaków I Jednowrnrców, którzy swe wolne pokojo~? żyoie winni Sł\ wielkiej
oswobodzrnielce chrześcjańskiej.
Naród bułgarski pamięta proro· oze słowa Cesarza Oswobodziciel
te sprawa święta musi być dopro:
wadzona do końca.
·
Teraz pokój jest naruszony i ateby udzielić
pomocy
ludności
chrześoj&:ńs:1r1ej 'l1uroji, nie pozostało
n11m mc mnego, jak zwrócenie się
do broni. Widzimy, że tylko na te_j
d~odze możemy zapewnić ludności
WJ obronę
· ~yoia
h i mienia. An rch1'a
w prowmcjacL tureckich była nawet groźbf\ dla naszego życia narodowego.
Po rzezi w Isztibie i Koozanio
zamia~t ujawnienia sprawiedliwego
sądu I datua zadośćuczynienia otinrom, jak tego 1;ądaliśmy, rząd turecki
n.akaz~ł mobilizację wszystkich swych
s1ł WOJennyo~. Długo cierpliwość M.sza. wysta~iona była na ciężk& próbę. Uczucia humanitarne, wła, ciwo
vh~~rnścJanom, i święty obowiązek udz1elenrn. pomocy braciom swoim
skoro grozi im wytrzebieni
tudzi i
hono~ i godność Bułgarji :.__ natarczyw1e ż1tdały odemnie wezwania
pod sztandary jej synów, gotowych
ao obrony o_jrzyzn~.
Sprawa nasza jest sprawiedliwa,
· ll · · J
•
f
· k
«Ie rn 1 WiQ1a, 1 u ając w opie ę i
pomoc ł\n.jw~'7.szcgo, ogln.szam narodowi bulgarsldC'mu, t~ vojna 0 pra. c1irzoścjan turec k·ie 11 jest
wo 1u d z lue
1.
·
ż ·
··
og ł oszomi. 1· roz.1rnzuJQ
illQ neJ arm11
bułgar kioj wyru~z:yó nr.. terytorjum
tureckie.
Rami<'; prr.;\- rnmicniu 7. nami walczyo
przeciwko
wroowi b~dą
du··
do i wspólnemu
.
,
<\.ząo
ego isamego ce1u,
g
,
arm.je państw bałkaliskich, sprzymie.rzo.nycih z. .Bułgarj9.: Ser.bji~ Gr~i i

mórz: Marmora, Czarnogo i Sródziempszenicy,
Jęcz1.mema, owęa, kukurydzy, ryżu,
mąki, bobu, > słomy, paszy, kartofli,
bydła rogatego i baranów.
Wyjątek stanowi zboże, nałado
wane na ,okręty do dii. 7 października
r. b„ które nie zdąźyły wypłynąć na
morze.
~rngo .za ~.roniono . wywozu

Ila plac

b(aju~

KIJÓW, 18 (10). Grupa ochotników serbskich, bułgarskich i czarnogórskich, pośpiesznie wyjeMźą do
ojczyzny.
Dn. 20 października r. b. wysła
ny b~dzie na plac boju pierwszy od.dział sanitarny Czerwonego Krzyża,
złożony z dwu lekarzy, sześoiu sióstr
miłosierdzia i 10 sanitarjuszów.
PODGO'RYCA, 18 (10). Małżon
Jrn królewicza następcy tronu, ks. Milica czarnogórska odwiedziła szpital i
.rozdawała podarunki c'zarnog·órcom i
turliom.
W nocy dostarczono 236 wzi~„
tych do niewoli z blokhauzu tureckiego.
BIAŁOGRÓD, 18 (10).
Generał
Jankowicz dowodzi oddziałem serbsko-bułgarskim.

krzyża C:Elegramy Własne

Czarnogórza. W walce tej
przeciwko półksiężycowi, wolności
przeciwko tyranji, po stronie naszej
będzie sympatja wszystkich, komu
dl'ogie są sprawiedliwość i post~p.
Silny tą sympatją, niechaj mę~ny Młnierz bu.łgarski przypomni sobie o czynach bohaterskich ojców i
przodków swoich, onz o męztwie nauczycieli swoich, ro jan oswobodzicieli!
Niechaj prowadzi go jedno zwy7 t
i· t o do d
o zwyo1·""""'wa
l
c QZ Naprzód!
w ·
ru . eg
g z nami!"

fii·

Umotywowanie wojny.
SOFJA, 18 ·p~dziernika.-Rząd

zwrócił się do poselstw bułgarskich
za granici\ z poleceniem zakomuni-

~ransportowanie

w. -Jl, z.

wojek.

KONSTA.NTYNOPOL, (W) 19 paź-

dziernika. Turecka flota zajęta jest
obecnie transportowaniem wojsk z
M. Azji do Europy. Po ukończeniu
czynności, wyjedzie do walki z flotą
k
ś
d
grec ą, a oz~ ć jej u a sil) do _portów bułgarskich Warna i Burga.
Połączenie armji.

oemu admirałowi
towane rozkazy.

zapiecz~

·

BIAŁOGROD (W.),

19 paździer

nika. Donoszą tu, że pułkownik , Kilewe:now zdobył Prysztynę 1 choć z innej strony zaprzeczają temu. Turcy
koncentrują się za Pr;rsztyną i ozynią przygotowania do walnej bitwy.
Na Ueskib maszeruje główna ahnja
pod dowództwem następcy tronu Aleksandra. Armja serbsko... bUłgarska
:pod dowództwem generała Stefano·
wicza, oraz II armja pod dowództwem gen. Wiskowicza kroczą przez
Sandżak.
·

Rozstrzelanie za

zdradę.

BIALOGROD, 19 października. (W.}
Kapitan Piotrowicz został rozstrzelany za zdrad~ na rzecz Turcji.
BIAŁOGROD, 19 pa~dziernika. (W·)

Ruch wojsk serbskich śledzić b. trudno, zdaje się jodnak, że jedna kolumna wojsk zdąża do Sandżaku, druga idzie , na PrzysztynQ, trzeci!). przez
Ryssowo na Kowapowo.

Grecja wrpowiada

wojnę.

ATENY, 18 (10). Serbja wi.Ponajpierw '.I1urcji wojnę za
nią poszła Bułgarja. Ponieważ Grecja
nie chciała siQ odłączyć od swoich
sojuszników, udzieliła posłowi greekiemu w Konstantynopolu polecenie,
aby Porcie natychmiast wypowiedział wojnę i zarazem przesłał sprzymierzonym narOdom braterskie pozdrowienie.
'
wiedziała

W~jazd

osła

tureckiego. ·

PODGORICA, (W) 19 październiATENY, 19 (10). ' Turecki poseł
ka. Czarnogórska armja znajduje się Mukdar-bej wraz z personelem poobecnie w Rovi, gdzie oczekuje na selstwa opuścili Ateny.
armj~ serbską, któr& dowodzi następca tronu ks. Daniłło. Poł~czenie
Niepowodzenia czarnogór-i
naców.
stąpi w ciągu ~ tygodni.
WIEDEN, t8 października. - In·
· Pomoc albańĆzykom.
BIAŁOGRÓD
formacje, nad chodzące tutaj z Koto• 1 9 października. (W) ru, potwierdzają fakt zmiany w syPismo „Straca" donosi, że przywód- tuacji wojennej w Albanji i Sandża·
ca albańczyków Issa Bęletymaez z ku, na niekorzyść czarnogóroów. Woj.
dzi~sięcioma tysiącami powstańców ska tureckie mają obecnie silne poprzyłączył się do armji serbskiej i :parcie ze strony albańezyków i zachP.ł
.
staną pod generałem Szi1ro" 10zem. · czone 1 tern, przeds1ęwz1ęły skuteczny
Spodziewana bitwa.
· atak na (izarnogórców w o)rnlicy Pod' BIAŁOGRÓD, 19 paździornika. (W) gorodicy. Powodzenie ~urków w okoPod Kuwanowem skoncentrowało iP 3 licy Podgorodicy przypisać należy
""
k
b
tysiące wojsk i przyjdzie tam praw- dywizjom redyfów,
tóre przy yły
dopodobnie do walnego starcia. Ser- z Prizrenu przez Gusinje i dolinę
bowię fdobyli juz wszystkie placówki Seloz.
forteczne pod Kujewo.
z Salonik
Z powodu poji:i.wienia sif} wojsk
donoszą, żp starcie serbsko tureokie tureckich koło Podgorodicy, dals.z-y
k
ł d
·
nast~pi koło środy i nastąpi zwrot marsz czarnogórs i z po u nia na
na korzyść Turcji.
Skutari stał się niemoMiwy.

kowania gabinetom zagranicznym depeszy okólnikowej, która streszcza
przebieg rozwoju kryzysu. w telegramie tym zaznaczono, że umiarkowanie państw bałkańskich napotykało na wyzywającą postawę Turcji,
która zmobilizowała wojska przeciwko trzem państwom bałkańskim bez
poważnych Jllotywów. Następnie telegram ·zaznacza, te rządy: Bułgarji,
Grecji i Serbji zmuszone były uciec
s1·ę d 0 oręza.
·
BIAŁOGRÓD • 18 paz'd zierm
·
·ka. W
nocie wręczonej Porcie, zaznaczono,
że ponieważ Port nie odpowiedziała
na notę Bułgarji, Grecji i Serbji oraz
~e stan rzeczy, Z' powodu zatrzymania amunicji serbskiej i statków
greckich przybrał charakter jeszcze
groźniejszy, następni-e zaś, gdy wojska tureckie dokonały napadu na
forpo'czty serbskie, Porta zerwała
stosuuki dyplomatyczne, rZł\d serbski
„Chcemy mieć Kretę".
zmuszony był uciec się do oręża,
zrzucając z siebie odpowiedziaJ11oś6
P.A.RYZ, 19 (10). (W). Potwierza zerwanie stosunków na rzl\d oto- dza się wiadomość, że ambasador anmański.. Od chwili obecnoJ S~~bja gielski w Wiedniu, Cartv:rigth pouważa SlQ. \~ stosunku do TutCJI za wiedział do
pewne()'o dygnitarza
strónę WOJUJncą
-i
•
austrjackiego: chcemyb mieć KretP"
BIAŁOGRÓD, 18 paździer11ika.
·
"
• •
• "" ·
Rząd serbski zwrócił się do wielkich' Zwłoka w wypełn1en1u WOJny.
mooarstw z nott\ okólnikową, identyA'l.1ENY (W.), 19 października.
czną ~ ~otą, rozesłaną prze2l rząd Zwłoka z wypowiedzeniem wojny nabułgarski.
t .ł dl t
.
k:
SOFJ , 18 patdziernika. _ Po~el' s ąp1 a . a ego, z~ rz&d ocze iwa·1 na
bułgarski wri~cżył Porcie notę, ii:leu- przybyc10 4 łodzi torpedowych, zatyczną z wręczonn. jej pt'zez posła m6\ ionych w Angljl, które dopiero
serbskiego.
teraz nadoszły.
Oiljaz króla Piotra.
Pochód woJ"sk.

„

BIAŁOGRÓD, 18 paźdzl rnilrn. Król Piotr w towi rzystwio Pasziczu
i śdty wojsko-woj udał siQ do W rani i.
Króla odprowa zali: metropolita, posłowie rosyjski, bułgarski i grecki,
wszyscy rnlnish'owie_, urzędnicy wojskowi i cywilni i cały skład skupczyny. Króla żegnano pełnemi zapału ol rzykami: „Zivjo!"

wręczono

. .

"

Wkroczenie armji serbskiej
do Turcji.
BELGRAD, 18 października. Not.
cy ubiegłej Serbowie zajęli szereg
pozycji od Prepolca do Prisztfoy.
•
•
•
i·
d ążą .k:u
Pr1sztmy
me
zaję I i
Sk i·
b
· '
l
·
J
op Je, a y przec1ąo po ączeme ar,
mji tureckiej.
~

Korespondenci wojenni.
SOF~A 1s

ździer ik

;:

K r s
•
pa
n ·a.
o e pondenci wojenni. otrzyma.li zawiadomienie, aby dziś byli gotiowi do wyjazdu.

Bombardowanie Warn_. ·"'·
• ··
KONSTANTYNOPOJ..J, 18 pat-

NrE.NY (W.), 19 października.
\ o.j ka greckie podzielono na 2 kor- dziernika.
Obiega tu pogłoska, że
irnsy.I-ym komender~J· c nast~pca tronu flota turecka bombarduje port bttł·
W
Konsttmly i zajął już Meluna, skąd garski
arne.
dąty do Elesani.
Przed walną rozprawą.
Akcja wojenna.
\VI.EDEN, 18 października.-Zwło·
ATENY (W.), l października. ka w rozpocz~ciu operacJ'i woJ'ennych
Grecja rozpoczęła jui regularne kro- na Bałkanie wywołuje w tutejszych
Wyj zd floty gr ckiej
k
h
•
ki wojenne. Marszałek parlamentu kołach wojs owyc wielkie zdziwieATE~Y, 18 października.- Flota odczytał telegram w Se1·b.J'i i Bulga- riie. Wnosza. tu z tego, ~e ani Serb-ta
k
ł
ł
t
p·
~
J->
greo
a wyp ynę a z por u
ireus. rJ'i, wyrażaJ·ący dozgonnr:i.
'"'olida n·l'·ć. ani BułgarJ·a J1ie były w stanie tak
Odpraw10no
naboż ństwa w o"Qecno·i "
'"
8ci pary królewskiej i wszystkich mi- Mini ter marynarki oti\ ii1deż~ ł, V.e s1.;Ybkv pr7.ulH'O\\adzi6 rnohilizacji i
ni iró". \V mieście panuje wielkie flota grecka wyruszył~ juV. pod l>ar- skonce1iin1wa6 sw.oi h wojsk, ,jak si~
podniecenie.
J.auele.
·
tego ::ipodziewanu i że wojna zasłro,
h
,Zakaz wywozu z Turcji.
_\l'ENY (W.), 19 paid:uicmika. ciyla ich niezu1rnłnie przygotowanyc .
ka
a·
'l
.
b
ł
k
'dni
·
KONS'l1AN'rYNOPOL~- 18 (10)..
Flota gre(j
otrzyma1a roz1rnz o Jaz-, G ów na ar~a.. u ga:s a ; W?~ UJe&!)
_wilajetów : europejskich..•~ ;l~ortów· kdn . . na, pełne _morze._ Głównodowodzą~:.· jeszc~e -m\ lu~l'.'&:ole~Jdł~~

z

•

•
~tara Zagora-Tirnova, dalej w okolicy Haskovo-Hermanji-Jamboli, w
~le, jak przypuszczają, 160 do 180
tysięcy ludzi. Główna armja turecka
~aś, składająca się z 4 korpusów i
10 dywizji redyfów, którą dowodzi
generał Abdullach pasza, znajduje
się, jak przypuszczają, koło Kirki.
hód 0 d Ad ·
·
1isse,
na wsc
rJanopo 1a 1
koło Dimotiki. Obliczają, że zebrane
tam siły tureckie wynoszą 200 tysięcy ludzi już teraz. Turcy jednak otrzymują codziennie bardzo znaczne
posiłki; wzdłuż granicy tureckiej zaś
znajduje się szereg silnych fortów
tureckich.

Armja serbska rozpocznie pierwsze operacje w kierunku Mitrowicy i
Skoplje. Koło Skoplje znajduje się
silna arm,ja turecka. Przypuszczają,
te pod Skoplje przyjdzie do wielkiej
"łlitwy.

Operae.j e greckie rozpoczną się
prawdopodobnie najpóźniej, ponieważ
marsz armji greckiej odbywa się na
terenie górzystym, a pogotowie woJenne Grecji· jest znacznie słabsze,
Al1iżeli w innych państwach bałkańskich.

wierną

i

oddaną służbę

Jego Oesarz Ich Cesarskiemi Wysokościami powrócił do pałacu.
Na podane następnie Najwyższe śniadanie
prócz członków świty, otrzymali zaproszenie podesauł Dołgow oraz
pełniący poprzednio służbę we Wła
snym Jego Cesarskiej Mości,konwoju
generał-lejtenant ks. Tumanow. Przed
śniadaniem w imieniu Własnego Cesarskiej Mości konwoju wręczono Jej
Cesarskiej Moś ci i Wielkim l{siężni
czkom bukiety".
ska

Mość

Bud.*et Państwa.

Telegramy.

Od Soboty 19-go do Wtorku 22 Patdziernika.

Wspaniał9

Zostatniej chwili.
• - {h) Z Resursy rzemieśl· niczej. Dzisiaj w południe specjal-

wyjechał

do

Spały.

piękna

natma.

Cierpienia Jrltce'a , ,

mongołów.

NIBWmNI~ PO~A~W~A

Hagar na

O-ta W. Gliick

•••

PETERSBURG, 18 października.
Minister spraw za.granicznych Sazo ·
now wyjechał do Spały.
Zjazd

programl
Epoka oarolzenia we f raacji

nie \fYdelegowana komisja, złotona z
komedja..
członków zarządu Resursy rzemieśl
niczej i komitetu wystawy, przybyła
do prezydenta m. Łodzi i złożyła mu
podziękowanie za udzielenie parku
Staszica na urządzenie wystawy.
Delegacja złożyła prezydentowi
wspan. dramat w 2 akt.
na piśmie oświadczenie, w którem
Resursa ofiaruje miastu wielką figu- Tygodnik illustrowa~
rę robotnika, dłuta art. rzeźbiarza
wypadki ostatniej doby.
Czaplińskiego, która zdobiła front
wystawy, oraz muszlę, wzniesioną
PUSZCZJł
dla orkiestry Namysłowskiego. Redramatyczna
fantazja.
sursa zastrzega sobie przy tej sposobności prą.wo korzystania bezpfat- Do obrazów z natury śpiewa śpi~
nego z parku w roku przyszłym dla
waczka włoska.
urządzenia kilku zabaw dla swych
INEZ ESPARZA.

PETERSBURG, 18 (10). Minister
skarbu wniósł do instytucji prawodawczych projekt budżetu Państwa
na rok 1913. Dochody zwyczajne
obliczono na 3,169,142,828 rb. z nadwyżką nad zwykłymi wydatkami na
sumę 181,358,623 rb.
Nadzwyczajne
wpływy obliczono na 10 milj. rb.
nad21wyczajne zaś wydatki na sumę
220,622,759 rb. Dla pokrycia nadzwyczajnych wydatków zaprojektowano
zaczerpnąć z wolnej gotowizny na
'29,264,133 rb.
Odznaczenie.
PETERSBURG, 18 października. członków.
Małżonka 'warszawskiego generi;i.ł-gu
Delegaeja, dzięlrująa prezydentobernatora dziś Najmiłościwiej przy- wi p. ·Pieńkowskiemu, ofiarowała mu
jęta została w poczet dam mniejsze- od Resursy biust z bronzu, wyobrago Krzyża orderu świętej Katarzyny ~ający Najjaśniejszego Pana.
Sazonow

llODEONll'··:.

Hamid
Berlinie, ohecnie
a które rząddeponował
niemiecki wpozwolił
wydać Tureji na cele wojenna.

po'w r6cila

. KUANCZENDZY, 18 październi
(TeL Ag. Pet.)
ka.-Zamknięto
zjazd książąt środ
Pab)anlce ~ 33.
kowej Mongolji. Zjazd uznał nowy
'
Komunikat urzędowy.
ustrój w Chinach i przyjął propoSP ALA, 18 października.. Telegram zycję rządu w kwestji wzajemnych
ministra Dworu Cesarskiego: „D. 4 stosunków wewnętrznej Mongolji z
i myszy tępi szybko i pewnie pasta
października (st. st.) w dniu święta Chinami.
przygotowana. w aptece A. ZalewWłasnego Jego Cesarskiej Mości konskio4e w m. Rawie. gub. Piotrkow- w Krakowie ul. Krupnicz& 22 I~
woju, będący na służbie w Spale koska. Cena funta 1 rb. 20 kop. z prze- urządzony z komfortem i oświetl'
zacy z konwoju byli uszykowani pod
własne.
syłką 1 rb. 35 ko.P. Próbne małe pu- elektr. Łazienki. Telefon. Kuchnia wy·
dowództwem podesauła Dołgowa na
„Now. Kur. Łódzk.u
dełka są do nabycia w aptekach i
borowa. Ceny przyst~pne.
placyku obok pałacu. Na prawem
~9-0-t
składach aptecznych.
•
1817-24
skrzydle był minister Dworu Cesarskiego i dowódca Cesarskiej głównej
Zgon posła •.
kwatery generał-adjutant baron FreBERLIN, 18 października. (W.)deriks. O godz. 11 i pół do kozaków Poseł Norman, przywódca frakcji
raczył wyjść Najjaśniejszy Pan z
Najdostojniejszemi Dziećmi i ks. Ire- konserwatywnej w parlamencie, zmarł
ną pruską.
nagle w swoim zamku Barkow.
'1
Najjaśniejszy Pan, w uniformie
Interpelacje.
Własnego Jego Cesarskiej Mości konBERLIN, 18 października. (W. )_woj1:1, ~bchodził kozaków, . winszując Koło polskie w sejmie zamierza na
,m sw1ęta, poczem odpraw10no mszę. .
.
.
'
.
Następnie Najjaśniejszy Pan skier o- I . posiedzemu, na kt~re~ obecm bęwhl się do namiotu, gdzie nakryto dą także członkowrn izby panów,
stoły objadowe dla kozaków z kon- wnieść interpelację z powodu zastowoju.
Jego Cesarska Mość wzniósł sowania wywłaszczenia.
posiadam, przestrzeni 180 mórg, · graniczy ona z ~op~lniamł
puchar za sławę i rozkwit swego
•
•
„Kazimierz11 i „Flora0 • Dla utwo11enia konsorcjum
irnnwoju i za zdrowie kozaków. Po- Depozyt Abdul Hamida a WOJ•
desauł Dołgow wygłosH toast za zdrona.
w celu eksploatacji węgla poszukiwane są kapitały.
wie Najjaśniejszego Pam~, powtórzoKOLONJA, 18 października. „Koelny entuzjastycznem „hura" i hymnem. nische Ztg." donosi z Bukaresztu;
Strzemieszyce W. W.
Następnie były toasty za zdrowie Na parowcu rumuńskim „Regele CaMajjaśniejszych Pań,
Cesarzewicza
Nast~pcy Tronu i Najdostojniejszych rol", który płynie do Konstantynopola, znajduje się transport 70 miljoCórek Ich Cesarskich Mości.
Podziękowawszy
kozakom · za nów marek, które były sułtan Abdul
:

SZCZUR'Y.

J'eilśjonał ··;,Sayoy''

Telegr.

Węglową koncesję

·z.

Rudolf.

oc;ŁOSZE~TJA . ZWYCZATNh~
--~~---------------------------------------------~------------------------------....;;....

I

I

________________________....,____....

If-l ~i'\ O E S l·dk ł
Le°i~nica
Specjalista chor6bskórnyca wena·
~.l!I PO~ROCit
r. . .. Zt . ~e 1Jra "· Słeh1f>erga ryunych i niemocy płciow_ei Dr. Leyberg
i

Dr e

=;RED;IA
Wcr<eryczne, płciowe skóry od
$p. choroby skórne, włosów, wena- Akuszerya 1 choroby kobiece Benedykta M 3 telefon 2,-62.
10-1, 6-8. Niedziele i awtęte
t'yczne, moczopł~iowe i __ kosmet;xka lach odm.~ 36 111.
telet. 1.9 ~ 51
Oddziały: Ortopedyczny, Roent- ~rzy syphilisie_stosowanie pre~. "606"
od 8-1.
lekarska L~czeme syp~1h~u ~alvar: takze wejScl z P1otrkowslc1ej 3 genologiczny, Swiatło-leczniczy i elek- l "914". Le~zeme ~lektr:y:cznośmą im&
Dla
Pań-o, poczekalnia ~
5ane~. Eh!lICh-Hata . „606
I " 91~
(Hotel PoJski)
·
tryczny,
sazem wibracyjnym.
dzi6'na.
,
(wśrodzylme). Leczeme elektrycznos- G d
. ic11 _ 12
(Skrzywienia kręgosłupa , choroby KoHsłantvnowska
12
· ( 1 kt 1· ) ·
·
'b
o z. ;>rzy1.
,
rano 4 1, 4 - 7
,
'.ll~ ee ro 12'.a ~ masazem. w1 rakości, mięśni, choroby nerwowe et. c.
obok teatru
Se lina.
Krotka
tel. 2&-BO.
<:yJn~. f'.rzyJmu7e od 9-1 i od 4:L e91łyste
Godziny przyjęć 10-12 i od 4-7.
od 9_ 1 i od 6-8. dla pań od 5~
'3, w medz10le od 9-2 po połm:lmu.
2848-0-1
. d . 1 d 9. d 12
2701 0
Dla. pań osobna poczekalnia.
w me zie e o
o ·
-

Dr. Lewkowicz

?

B er a Ab
1

Lekarz-we·cery 1•arj i

Szymon'

I
IJ oman

,Al

pe iNró;oała
mieszka obecnie
Piotr .• ows.<a IG9
dawniej ZAWADZKA M 8
Godziny przyjęć od 10-1 i od 4-7 w

f}~~~o~~!~ l~~; ~eJ~ ~~:~~ D1.~ L. PI~ youlsk1
ł
..

motnych od 10-12 p. p.
11 (Bałuty)

Lutomierska
2208-0-0

Doktór

POŁUDNIO W A

M 2.

Telefon 13-59

Choroby skórne, włosów, (kosmetyka
lekarska) weneryczne, moczopłciowe
i niemocy płcióWej. Leczenie syphiHsu Sal\'arsanem „Erlich-Hata 606 i
914." wśródżylnie.
b. ai:;ylltea~ Sanatorjnm dla chorób
Leczenie elektrycznością i masapł0ł'lriowych w zakopanem. Choroby
wewnętrzne, specj,
choroby płuc„ żem wibracyjnym.
Przyjmrje: chorych od 8-1 rano i do
śp~acerowa 13.
4.-6 po poł., panie od 5-6 po poł.
Ula. pań osobn~ poczekahWh ·
ł'rąjmu.ie. od 9-10 i od 4-&.

ludwik Pinkus

s,

Dr. med.Z.Golc A·. Krenicka
.

choroby skórne

ul.

i wener.

GARDŁA,

CHOROBY
i

uszu.

NOSA

3. Zielona 3.
Lekarz-Dentysta
N! 18 z Warszawy osiedliła się w _,,.__ _ _ _ _ _ _ __

Mikołajewska

Telefonu :N2 2060.

Łodzi.

Godz prayj~c od 9 do 1~
1,.0 7 i pól w„ w Niedziele

od 4 i pb

d do 12

r·376

061

Dr. Rabinowici

świ~ta

od
O

ul„ Konstantynowska 37
róg Długiej.

Jak·1o f.ryH

Dr • I. Slarsi1111

Zawadakie1 N! 12.
Choroby skóry weneryC6Ge
plciowe (przy syfil isie prep .1rał
K1nst1ntydwsb 11.
U
606). Kosmdyka lekarska (usu•
wanie s1pec11cych włosów, pla.'11
Syphllit, skórne, weneryczne,
AKUSZER
etc.)
choroby dróg moczowych.
Ceg
iel
.1
ia
a
a
4,
tel.
8-42
Pnyjmuje
od
12-2, 5-8. Nie•
Przyjmuje od 8-1 rano i od
5-8 wiecz. dlapań od 4-5 po przyjmuje 9 1/ 2 -10 rano i 4-ij dzieie 11-3. Dla Pań ł-.$ p~
gekab.łi.a .o.cldd«ML
po południu.
t>ołwiniU.
~-o

Dr. L. Klacz«in Dr•

_ _M___2_4.~---------------N-OWY KURJEit ŁODZKI -

19 p&~dziernika 1912 r.

D

DD+."~+•+~~~~~+~•++~tł~DD rzysze~Ya n!;~~~~z~o:a~~::!t: t3:.· ·gd~::ię J'; poł. w

* '.Zebranie ogólne

*+ ~ -·-. : . ,W:··:y- .· S-..~, T· A·- W A_
.._

....
....

+

· ..A.

,

.

_

2)

~~ ~;1b!~~ ~~~~~ni:~;~u:!ó~~j~~~ us~jąeych,

-..a.
T

- -

.... N:a
·._ ··ątk•
'!'' ,p'~·-._am
, t•zechset1e
_•·
. _ . _. ·c1·a. Panowan1·a

i ó) Wybory KollllSJI RewizyJnej.
O ile by o godz. 3 nie ze brała się przewidziana ustawą liczba eston•
ków, t? o god~. !l-ej tegoż samego dnia. odbędzie się drugie Zebranje Ogólne, które będzie prawomocne bez względu na liczb~ obecnyeh. ~3

.A

V

~·

i DOMU· R·HMAN0WYCH !+
~

od 15-go lipca do 1S wrzełnia 1913

+
+-

rl
CHABAllOW~KU.

w m.

1•

_

+
+
+·

są

zarówńo. mjej~co:vJ'.'ch.

":Yst~v.:cóy.r Sybo~ji,

deklaraeje
:jak . i
.,.
Rosji
HmopojskieJ, pasu pogranicz;iiego ~Ysohodmo·ChinskrnJ dr. _ze!: Ja_k rov.:n~ez f1_1 •zagranicznych
, . - Tym oątat.nim wys-tawcom 1lm1ster.Jnm Ska-rbu }lo porozum10nm sH~ z Mm1sterJum Handlu i Przemysru dozwoliło przewóz eksponatów rrzez · granicę tez opłaty cła, z ·warunkiem złożenia
ka.ue'jl, równej wartosct cła i podlegającej . zwrotowi przy wywozie napowrót zagranicę (cyrkuA Jarz Dep. cel. 25 lutego Hll2 roku za M 68135). Eksponaty będą pr7>ewożone ną. wy11tawę na
V
wszystkich rosyjskich dr. żel. podług taryfy ulgowej (t. j. powrotny przewóz do st. pi<lrwotnego
najaa.ow.ani;i. _ekspon11.tów, z~terl!ą.t i przewbdników, 8tm;ownie llo przepisu - bezpłatnie). M 48
~.„ l9'12 r: Zbiór :taryf, 22 mahlit l9l2 r. M 22~. Takież same ulgi ofiaruje I<1lota Dobrowolna na
~ llnji Ddesa:._Władywostok-~lkbłajewsk i vorty ,Kamczatkl. J\Iieisea dla eksponatów rozdzielane sq w pawilonnoh wystawy i na _jeJ terenie dJa .bpdOy.'Y _własnycl} , pomieszczeń podług
umówionej ta]l;sy. Pod11.nla. ocl O'-Ób pr11g11ącyrh wzląc ud-ział w Wystawie będą przyjmowane
do 1 marea. 1Dl3 r. at, st. p~tl adresom:

.A.

+

Chabarowsk,

Główny

r2575-s~1

Komitet Wystawy Kraju Nadamurskiego.

m~~.„•~~· ~•+~

i:ący

W tych, 'dniach odbędzie ~ iQ uroczyste otwarcie sezonu
1
.
zjmowego 1912113

Cyrku __L_ ·Trucc1.

na porost

_

A
T

+
A.

W

-, ~

. fij#__:_ i
~

~

'ftzęsawski Henryk-Radwańska,

Julowniczy

cyrkiem

J(g.'lf(ure'leia!
lllęski!l_gp, :d"ą~t'llUe&ą r

· i dziecinnego obu:Wit> z_. na,Yepę114yim~ ża

gran1cznych ~kó~ ' nl!.jno'wszyeh ·-fasonów,
jak równie~ obuwia zimowego -po eonaoh
najniższych. .
Kalosze sprzedaje po cenach fabryo.,;nyeh.

plany budowlano-opli•
cyjne, na budynki mieszkalne, fabr'7czne i gospodarcze, prowadzi dózór
techniczny w Łodzi i okolicach, a łak·
że sporządza kosztorysy wedlud .Ypo"lHaro IloJ1()lKeJliS1" dla instytucji all·
dowycb.
2447-8

Pracownia Art. Rzaźbiarska
i Kamieniarska

w. w~~ńS~iego

4~

O-DCi.SKi NISZCZV
~ KORZENIEM

W!iJltU~i~

I, RZESZKOW5KI
Nowomiejska J'<'! 6.

WYSTRZfG SIEMAśµo.. .SPl!Z~D. wsz~oz1E
FAll!t. WPEJUlillUk~fl. tnERSONSJWA 2

lł aiyctim.iasf pbtrzebni są wszq&zie
·

,

d ·

·e

b

stałą

'

pe~sję I

.i,.

Szkolnf!I 23 '

::'
Oś';Jiii'!~~~:n. \v°f:.f;:ir;tć UOil'czonhJ<
b·k·ar--~ot''I
u gospodarza. w tvm sa- i·
u uH ;l-: ;))ft
u~

_ .•.

mym domu oddział PO•

cztOWJ.

GOLO-MAN !-EltE'NBAND'·

2853-5-1

WARszAwA"'lesrn11W15 Telefon .mc2B

_mę~~zyzn

wielka damskich kapeluszy
.oszczę~noś_ć! ,· . RozalJ.i Weingarłen
1

„

Ubranie z .-0rygmaJne.J
ko•
197 angielskiej", moV.rnt no·
~rn -5 lat łokic(: ·Gu }\1 J}J. pi1~kTIJ" ]1lU~Z

15

~!>P• łnkio(;

Piotrk•wska M
~

.... 1;.. .l.\

.

~ ~....

~ 'J. ·-~~

.$ ~2

2 .;

8 -

.
vrz:m1es iony z .Pi otrkowi'klr•]
I Prze j azd I
1

rn- L

28- 13_•
1

·

„ :.

.

. ,PO~:ECA.
,
pracowma wyrobów ·ponczo-

pr~y św\e\le

-elekt, -do godt;. 7
wieczór.

MajsteP mularski
JAN ŻEGGTA.
Piotrkowska N! 207.-

3329-1

S~!~y~h~!!'!!'.!~~~!~
ul. Widzewska M 129.

l

(:\f•1lst~rll an~)

'1 na

fik USZłrka m-aSazys
• łk
I

-Sklep

,

zaopalrv.011y zof-1.u t \~ du .ly wybór
._knpeluzy
____
irn l_
oro_
1H·_
~ it_
i _
ża t_
o b ny
_ch
_- .

I

z dyplomem Cesarskiej Akademji medyczne_j w Petersblll'gu, praktykująJULJI MACHER.
Nawrot 4. ca 20 lat przyjmuje: masa.~ •• porod.r
: - - - - - - - - - - - - - W nocy zamóWiillia, na Sła.boić, VOQ·
skórne zastrzykiwanie, :udziela porad
seln-etnych, dyskrecja zapewniona.
Niezamo~nym ustępstwo. .i\DdrZJeja Xi 3?
m. 13 od 12-5, Listy w języka.eh: ro·
syjsldm, J)olsk_im i niemieekjm.

Sh11·,•1·uwa ;.,,~ h .
Ko nsta 11 t~· 1l o wsk u

„,_

;}~ ~~f

Błuro 'li"

-sinfczych. ·

Magazyn

Dl

w innych miejscowościach.

praoa

4

......

i

MULARZE

Biuro .

(Rynek Gajera)
do wynajęci• . lokali
proce9ty .
Szczegółowe infonnacje wysyła si~ bezpłatnie. Irkuck,- Kantor.
od 1J14 Października r. b. -do
wynajęcia różne mieszka" posiada adresy wszelkich" lokali.
gazety; „!iv.,~i.-ęltij .~_orgowo-j»Po;ipy;sz~c~-.ayj ~ Wh!,
n1a.
'Ae
wszelki~.m~
nowoczes·
,
.
,
_
_
słnik" 'Pocitamskaja
l2
14.
„

bez ponoszeriia -kosztów i ryzyka na

IQZJDIBr
· · R• pUCll· łI

nrem O SWI rz y
ł.o::lzi-Kąnstau~ynowska 47 vr \Yan1za·
aptekarza. Ed. Lipińskiego-. >CeJJ-a k-0p. wie-Nowomiejska 9
1050-5-1
75. AP'rEKA 'ED, LIPINSKIEGO,
WARSZAW A, MOKOTOW wy_syła
mydło i krem za nadei>łaniem rb. I
Potrzebni zdolni
. kop. 25.
r2731-12

przy ut Rzgowskiej· 1 Adresowe

agenci - "współpracownicy

„ ·

'il

świerzb, .
wyleezyć,

u

rr.1ii

'

Proszę idę prze~oAJać!
Ą.

46.

Sporządza

Ze
się

' 2684=100

Sł. ~ał)'sek~

Pańska

I

Yi}'_
\lót

8.

Pawliclri Józef-Juljusza, 11.
Kasprzak F'eliks-Główna, 36.
Houet Zofja,-Przejazd, 49.
Różyccy Jakób i Leon-Pańska, !4.
Łódź, Zawadzka 43.
Preis Robert-Benedykta, 20.
'l'okarczyk Regina-Pańska, 150.
Wykonywa
pomniki, figurył
Hanczke Mieezys.-Piotrkowska, 237.
biusty i wszelkie roboty w Z&<
Kobylański Ma11rycy-Zgierska, 73.
kres rzeźby i kamieniarst-w1
Rutkowski F'ran.-Rokieińska, 60.
Woźniak Kazimierz-Zakątna, 21.
wchodzące.
Bocheński Wł.-Przędzalniana, 40.
,
Krę.zlewski. Juljan-Pnędzalniana,, 18.
Surmański Jan-Żabia, 5.
·
Włodarczyk J.-Ęonstantyno~ska, 70.
Kto
ehoe
niech kupi
Klemkowska Józefa-Benedykta, 94..
BUDOWNICZY
Soczyńska Zofja-Konstantynowska,B. w aptece lub składzie aptecznym
Berger Chil-Nowomiejska, 8.
Mydło od świerzby
i tecłuUk ubezpiecz81\.
Kempfer Marja-Andrzeja., 1.
aptekarza ED. • LIPINSKIHGO, cena
W)koeywa wszelkie projekty ~
r2891-2 kop. 50, a. przy zadawnionej chorobie sporzą,dza i szaounki bud.wił i prowaclil
niech kupj
dozór budowlany tak w ł:.od;i;I jako te~

-1. Serebriannikow

NaivtlęklUIY

Marja Swiątkowska
Srednla 53 .ni.

bójka Peliks-Gubernatorska1 23.

szacunlciem

włos6w.

Na moey udzi6lo:nego mi pozwolenia
przez Wąrezawski Urząd Lekarski r;
d. 10 "Września 1909 r. aa Jri Mll mt1
rozpowszechnianie mojego wynal&zkq
na porost włosów Ol'&Z swobodnego
o~as,;ania wydanego mi pnMl ienł.e
Urząd Lekarski z dnia 15 ~&.
1910 roku mam aassceyt poleeić mó,t
wynalazek na porost włosów i :&ne·
ctw ich wypadanin i htpieżowl z bar·
dzo dobrym I'ezultatem.I
Listy dziękczynne poświad-esam
rejentalnie, dające ręłmj'mię (t skn-teezności wynalazku. pos~adam lłpo
sób ,UŻyeia udzielam osob~·
·

podaje do publicznej wiadomości nazwiska i adrosy czytelników„ którzy pomimo wi&lokrotnych upomnień nie zwrócili książek wypożyczonych,
przywłaszczając dobro
publiczne:

W inaug·uracyj:nem przedstn \.,,;i.entu. :p~zy·j-mic udział
- cała trupa :i;iod p1•zewodniatw..em.- 1 dyre~tpra. cyrku ulubienca publlczności Williamsa 'Ttucci. Otwarcie nastąpi dn. 12125 października '1912 r.
zarządzający

SRODEK

„WieBzy"·

-

głębokim

)

za,ząd

Telegram•
·
.

z

przystępnycbJ

wielki wybór

.A
T
A
T

•tt•~·

~:U· .

-

po cenadl .·~

Poleca na sezon b1e·

NaA UK O W O - KSZTAŁCĄCA ROLNIOZA, HANDLOWO PRZEMYSŁOWA ~
.A
·- ·
I ARTYSrt1YCZNA. '
.... - - . PTzyj!Dowane

„lasz Dach"

1) Zatwierd~enie bilansu .na ~o.~ 191~•.
Odczytame protolrułu komis.Jl rewizyJIIej•

.... •

Kra)u ~ Nada·m
· ur·s·k""1ego

.·
·

sali StOft-

członków Tow.
Porządek dzienny będzie następujący:

~

A.

...

3

.-

'f ttL - Hl-08
14-. Tel. 13-36

kol~njałny

Jlatychmiast do sprz.edania
ul. Karola M 12.

IO

---

-------

Od dzlł do Poniedziałku 21 b. m. włącznie• Mlędą 11111e1n1

Historia dwuch serc

Wybitny dramat w 2 częśc. w wykonaniu najlepszych art włoskich teatrów Rzymsk.

część

•
KALOSZE

.

Ch1·rurg1·czne

Gumowe Zabawki:
Guma

do wycierania. atramentu 1

W~robv
Jl
Jl

lalki

K~N TOfl-

Piotrkowska M 1441 Póg EwangeliOklej
Telefon 19-41.
Gabinet Rocntgenowski (Prmwietlenie i fotografowa·
nie wnętrzności ciała promieniami Ronisena), Swia.
tłoleczniczy (choroby skóry i włosów) i Laborałorjum
lekarsko-kosmetyczne. Badanie krwi na Syfilis i le·
czenie Salvarsanem (Ehrlich-Hata '606.) Gabinet' elek·
troterapeutyczoy (Masaż wibracyjny i pnenmatyczny

i .hygj.eniczne.

i

R6żne

Specjaliata ohoPób wenerycznyoh 1
skórnyoh - i dPÓg moczow,oh

D-il S.

znane powszechnie dla swego. wysoki~go ga.
tunku, z patentowanymi1 pogrubionymi na.
piętkamił najmodniejsze 1 najładniejsze 'faso•
ny, trwa ość gwarantowana.

Linoleum do ułożenia. J>Gdłóg i klatek schodowych, niezwykle praktyczne
l.inoleumowe dywany chodniki w pięknych deseniach.
Linoleum lnlaid (desenie nawskroś) trwałe, niezniczcza1ne.·
Linkrusta Wypukłe obicia ścian:

u. Tajemnica starego zamku.

podług

prof.

Zabłudowskie20

niemoc płciowa).

-

Godziny przyjęcia: 8-2 rano i 5-9 pp. Dla pań
osobna poczekalnia.
1'2521-0-1

gumowe, jako to: płótn? gumowe
(metkal), gąbki, szpryezki etc.

zwierzęta, piłki.

ołówka.

Lecznica chorób oczu,

Gumowe Obcasy nadzwyczaj trwale.

ze

Poleca:

stałemi lożl(ami

Dra B. Donchina,

TOWARZYSTWO

OKULISTY

pl PIOTRKOWSKA 16 69.
:: ::
Telefon ~.
Godz. przyjęć wambulatorjum od.10-12 i od4-7pp.
Przyjmuje si~ chorych na st.ałe.

Xer;::g~~~iuni Dr. me~. W. KijTlrn
ul. Piotrkowska M 71.
ChorobJr aerca i płuo

i.:..
ehOfObY·kOut.:Ct

. .leneralny Reprezentant

r2889-6-l

JULIAN MEISE.l .'

Sprzedaż hurtowa i de~~liczna:
&6dź, Piortko•ska 5•~· .Tel. &O.

Dr. )tarja Elcyn-Zak

Akuszerja i choroby kobiece

powr6dla

:b:.:l~azynie

I. GOTTLIEBA Zielona 5.

Z wdzięczności dla Sz. Klijenteli każdy klijent zostaje foto'grafowa:i1y i dostaje
2 fotografje ślicznie wykonane DARMO. Wielki wybór różnego obuwia po
niżej podanych cenach:

e

-

Buty lakierowane
„ szagrynowe
Kamasze męskie lakierowane
gemzowe
„ chromowe
„

8.7.5.25
5.4.75

I

Kamasze męskie hamburskie
Damskie buciki lakierowane
„
„ gemzowe
„
„ chromowe ·
„
„ - hamburskie

4.25
{>.-

4.W
4.3.50

2894-5-„8

Wszelkie- obstalunki i reparacje wykonywa sitr starannie i po cenac.~_

Ogłoszenia

przyętęl?nych.

doooe.
I

2

j

A' A•

Poszukuję

5 rbl.
13 m. 51!.

do

sprzątania

miesięcznie.

-

Jułjusza

3233-1

W dru.k:ar:W St. Książka.. Zacho.dnia

pół
poł.

Cenżar

powrócił

do 12
'
Piotrkowska 50. Telef.

świadectwami pozajęcia. Konstantynowska

17 m. 1
3227-2
l\.l aszyny dwie Singera prawie nowe,
lf bębenkowe i maszyna za 16 rubli.
Piotrkowska 103. Juszczyński. 3221-3
vrośby, sprawy karne, apelacie, kaJ. sacje, kontrakty, korespondencje
różnego rodzaju do instytucji rządo 
wych i prywatnych. Dawid Maków
Vlidzewska 36.
2627-1
. racownia garderoby damskiej robota. akuratna i punktualna ceny
przystępne, a także przyjmuje się
bieliznę i wszelką reparację. Mikoła
jewska 27 m. 11
3209-3
lJanista może grać w dobrej salono.I wej orkiestrze lub w illuzionie.
Skwerowa 18, pokoje umeblowane,
Markiewicz.
3220-3
uotrzebna panna do dwojga dzieci
J. z dobremi świadectwami. Vliadomość Dzielna N 30 m. 10 od 11-5.
uotrzebny podręczny szewc. Składo
.l wa 32.
3212-2
J okój do wynajęcia przy inteligentnej rodzinie z utrzymaniem lub
lJez. Zachodnia 66.
3210-2
OKOJ I<1RONl'DWY.odwuch oknach
do wynajęcia. Południowa nr. 42,
front, 111 piętro. m. 15.
2913--0
'lylko dziś, i jutro sprzedaje szafy
nowe, politurowane, rozbierane,
większe, Jillliejsze. 18 rbl. Rybna
13. Gościnny dwór, Stolarz. 3225-1

.ł:'

.ł:'

Książek

1\.

27-M~

-····---------··

z dobrami
Lokaj
szukuje

l

Wydawca: Antoni

Lek••z·Dentyat•

Cegielniana Z3. telef. ZZ-19.
Przyjmuje od 10 i
i od 4-6 po

1• WIELKIwSEZoNOWYPOnAREK

od,_..

Piotrkowska 1i 121 Telef. 18-07 przyjmuje od lG-11 po poł.
Telefonu nr. 21-19.

prsyjmuje od 3 do 6 po P· w ni.e<hlełe
od godziny 9 do 12 rano.

:w

sztuczne' stare, złoto pl.&Q"nł
Z ęby
kupJłję, płacę dobrze. Brzezińska~

il5-24 Zelewski.
3236-11
'.i.araz tanio do wynajęcia ~
LJ mieszkania frontowe od 2-ch d<>,
ó pokoi z wszełkiemi wygodami oraa'
pojedyńcze pokoje z umeblowanie~
lub bez. Wólczańska la9.
3199-~
rJ aginął paszport wydany w Warsza~'
n wi'e ria imię Władysława Boliii·
skiego, oraz dwa świadectwa. na imit
tegpż .
3-1 1
rJ aginął paszport wydany z gminY°)
n Witonia, pow. łęczyckiego, gl!bJ
kaliskiej, na imię Stefanji Kujawy.I
3213--3
rI aginął paszport wyilany z gmiey
n Dobra pow. brzezińskiego, gub •.
piotrkowskiej na imię Fęiwla Zilgel~„
berga.
3216-2
11 aginął paszport wydany z magi•
n stram m. Piotrkowa na imię Piotra Gawrył<>w.
3226-l
'I aginęła karta od paszportu w'ydaLJ z fabryki Poznańskiego na imi~
Jana Olejniczaka.
3224-1
'I a.ginęła karta od paszportu wyda~
L.J na z fabryki Braci Jesinowskich
na imię Anny Kubiak.
3223-1

paszport, wyliany z magi~
m. Staszowa, pow. sando•
mierskiego, gub. radomskiej, na imJt
Chaskela Chamermescha z żoną
!H9'1-l
r1 aginął
LJ stratll.

============:;

