łłr.

Cena 3 kap. · Na stacjach kolejowych s_k_o..:.p_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _R_O_k_._U_._~
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Sobota, c1n1a
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Redakcja i administracja „Now. Kurj~ra
Prenumerata w Łodzi wynosi rocznie rb. 6,
Cena ogłoszeń: ·I-sza strona 50 kop. za
1.ódzkiego" mieści się w · lok a 1u przy ul. półrocznie :r:b. 3, miesięcznie kop .• 50.
:wiersz lub jego miejsce, nadesła:ne 50 kop.
Zachodniej ~ 37.
odnoszenie do domu lub przes~lkę pocz- nekrologi i reklamy J5 kop., ogłoszenia zwyczajne
. IO kop. Drobne ogłoszenia J•l2 kop. za .wyraz.
Interesowani do redakcji zgłaszać się m~ą tową dolicza się 20 kop. miesięcznie. . ,
4'd 12 do 3 po południu i od 6 do 7 wiooz. · · ·
.
.
. :
· . : ·· .
.: Ogłoszenia zamiejscowe: I strona oo
Administracja otwarta od 9 rano do 8 „wieez.·
Za prźe&yłk~ zagranicę dolicza się tł<l k.. miesięczme. · kop„ ~reklamy po 20 k., zwyez. 12 k. za wiersz
Adres telegraficzny „Łódź l'lurjer''
Zmiana adresu 20 kop.
Telefonu Ni 253. petitowy lub jego miej'sce.
~opisów nadesłanyoh redakeja nie zwraca, za artykuły nie.o~naozone z góry ceną, honorarj~w administraeja w,płaca~ nłe będ:Eie.

za.

!.gentąry: w Łodzi Biuro ogłoszeń . „Promień", Piotrkow~ka 81; w Pabjanfoaeh A. Wadzyński, Zamkowa 23; w Zgierzu: Nowy Rynek, kiosk Aleksandra Lecha
łrł.tJtCZllE

ogłop:eń

PRAWO p1"Z7"jmowania

·-~eatr Polsk·

Dziś

· · -.iecz.

CBGIBLNIANA 63.

1eatr Popularny
prą ~ Ionełantynoftt:iej ;>e

w Rosji, za granicą i w Król. P.oluiem, oprócz ŁodZi i o1'olicJ 1 .oddane jest Domowi Haadl. L. i E. Metzl i S-ka.

Gra sire

. Dziś

. '
wiecz.

l

p

·· Jutro
po ·poł.

Król ··bir
' v

·Kr61 Lir

Jutro

po p<;ił.

lt>.

OgloSzl!ni~

po cenacta redakąjn,ch
z ustępstwa11
cl.

~36, 88-35, 99~

DziesicłC

-łlUm

ł_lrz

. ·
Jlll
Warszawa·
Wierzbowa ~ ;8.

lai· rilłOds~y~ ·

.

Kiedy nadchodzi pięćchiesiątka, zjawiają ~ię "dni, które nam się"' ni~podobają. Orga- '

się podatniejszym do wszelkiego rodzaju przypadłości, t en kto spędził młodość
llbyt wesoło, lub niedość rządnie, t. j. kto1rolwiek za bardoo czas spędzał na przyjemnościach, .
łllb za bardl!O pracował i walczył z pl'Ze ciwno ś ciami , ten wszystko t-0 zac:?Jyna . obecnie od1lzuwać, jeśli ni e prsedsięweźmie żaanych środków przeciw nerwom.
- Co zaś należało b y przedsięwziąć-widać z następnego listu:
„Dzięki korzystaniu z zaleconego Jni przez . Pana. środka "Kordjaliny", czuję się lep.iej,
~anowie1e: apetyt, sen, ogólny spokój zjawiają się bard110 widocznie. Bar~o ·się cieszę,
ie mogę od Pana dostać środek ta)d, jak „Kordjalina"; jestem Panu bardżo wdmęczny i dl'lię
kuj ę Panu, Panie Karolu Hartman
Srodek pański . polecałem i polecam wielu.
Z szacunkiem G. Borysów, Orjechowo Zujowo.
•
Prl!ykład ten dowodzi, jak silny wpływ pęai,a.da system. nerwowy na siły życiowe i na .
.J.Sposobienie, i że w istocie dla chorych nerwowych i wzma.eniający.ch i przywr.acający siły
~odek, działający lepiej, niż wielokrotnie uiywane środki odurzające.
Pytanie, w czem znajduje wyraz nerwowość1 Występuje ona pod postacią wielu obja. ·
•ów, które pojawiają się bądź pojedyńcze bądź po kilka na raz, np. bóle głowy, ból w człon
kach, darcia, bóle w plecach, w twarsy, w gardle, w rękach i stawaeh, miganie w oczach
uderzanie krwi, bicie serca, bel!sennośó, ciężkie lub stra.szne sny, , ściskanie w piersi, zawroty głowy, uczucie strachu, kaprysy, osłabienie pamięci, żółte plamy na ciele, pWśowanie •
w naczyniach, bezwład kończyn, prl!y podnieceniu drganie rąk i nóg, sine kręgi pod , oczyma, srmm w uszach, dziwaczne dążenia i skłonności nienormalne, niemoc płciowa, lęk, skłonność do pijaństwa i inne nadużycia.
·
. ·· . .
„KordjaUna" w rzeczywistości .zasługuje na to, by ;tą polecano gdyż dowodzą .tego tysiące listów, w których chorzy zwracają się do. d-ra med. Hartmana" M 4'i2 w St, Petersburgu, skrzynka pocztowa 200.
· .
Sam już fakt, że każdy, kto silę pow-Oła na niniejsse ogłoszenie, mo~e dfa wypróbowa1lia otraymaó środek nasz bezpłatnie świadczy najlepiej o tem, jak dalece jesteśmy przeświadczeni o skuteczności nasseg1C1 środka. Należy tylko pod wskazanym adresem wysłać
pocztówkę, poczem niezwłocznie i bezpłatnie wysłaną zostanie brosziira z podaniem s11osobu
użycia. W · przyszłości również za korzystanie z naszej rady nie będziemy żądali zapłaty,
_należy tylko niezwlekać z zamówieniem, gdyż wskutek zwiększonych zapotrzebo'\\·ań, · może
ilajść zwłoka przy wysyłanh1.,
r29!3-l~l .: . ·

staje

•

FabrS'ł{a

FI. I j" e·•

i

-

.

i sł{ład głó.wn9:_ Spacerowa 9, td. 23=?0.

ao,

Piotrkowska 84 i 11,1, Kon
. stantynowska 37, Dzielna
Główna 21 i 62, Zarzewska 49 i Rzgowska 7.
Zakład przyjmuje wszelkie wchodzące w zakres pralni ehemicznęj obstalunki. Pierze i farbuje gardero~ę mę,ską i damską od naiskromniejszej do naj-

wykwintniejszej, czyści dywany, meble, portjery, gobeliny, plusze, aksamity,
koronki, pióra i firanki 1 ~~atyzuje tkaniny w małych kawałkach jak i całych
sztukach po cenach naU»Wyczaj nizkich.
p
Bluzki damś. od rb. -4'0'.I Ubr. męs. od rb. 1.50 Fir. od rb.-łO za szt.
Suknie „
od „ 1.00 Pal~ „ od rb· 1.50 Port. od rb. 1.50 za parę
Kostjum.„
od „ · 1.50 .Ka.m1z.„ od rb. -50 Dyw. od rb.-20 łok. ~NB. Częśći · garderoby i inne rzeczy, · oddane do czyszczenia., podlegają
w zakładzie najprzód gruntownej dezynfekcji! .
.
'.!899-150

I

ueny:

•
r

Johann Fial i ·s-w,ie

";•.
"'ł

• - „.

PRZY · BIBCE .

-

, ... .

(rozbawione

l„

towar~ystwo

.z kieliszkami w

rękach.)

"';·.

.
'
Najstarsza miejs.cowa fabr.yka pluszu meblowego, portjer i dywanów, na- - ·'
grodzona na wystawach w "Londynie,
. .„. ···~
Paryżu, Brukseli, MonaehJ'um · i WiedJ
niu, poleca SWÓJ, bogato asortowany w powyżej wymienione własne { . .
wyro by, skład po cenach przyst~pnych.
,('

-

-';).

Specjalne zamowienia na dywahy i portjery ·przy)•
muje się w każdym czasie i ' wykon,wa szybko i aku·
ratnie. ·
2931-.0 -1

I

i>afeftftl
~

· l :J

na wynalazki, marki

modele etc.

•••

Inż. Iii. Fraenkel
Warszawa, Nawo.grodzka Ni 23.

~

Czas

odnowić

prenumeratę.

-· ·

11

l
Al

••

&6di1 Rozwadowska 1.

.

-~ ~ - ~

~rewa
~ralnh. eh~-. w·• Jn1·ętka wfo:\z1·
mtczna t· farb1ar1na
U
•

:

„Ko bi eta, wino i śpiew"
Dawnej piosenki to słowa.
Dzisiaj, miast wina, nam krew
Rozgrzewa KONJ. Al\ SZ.USTOW A.

..
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Wszechrosyjska

Rzemieślnicza

i Fabryczno-Przemysłow J Wystawa 1913 r. wMoskwie

na Polu Chodyńskie"'.
Informacje w Biurze Komitetu Wystawy: Kuzni eckij Most, cl. 13 m. 24-. 'l' r l. 176 ·47. (Wiosną 1913 r. w ciągu około 5 mies.)

PR O G RAM WYS T

W Y:

l odds. Wybory z mat. włóknistych.
8 odd11. Artyst.-przemysłewy. Urządzenie
12 oddz. Budowniotwo. Hygjena warsata.2 „ Przetwórczość z drzewa.
wewnętrzne mieszkań j domów.
tów. prac?wni 1 mieszkań, pomoc,
Grafika
3 „ Przetw. " metalów z mat. mi~.
i
pr2jemysł
PSlliernio,y.
medy~. i pożarnictwo. .
9
ł „
Przem. górn. Obróbka mat. miner.
Wyroby przem. fabr. rzem. 1 do- 1 13 „ · Rozw_ó~ fizyczny, Sport. I roz10 "
5 „
Przetwory z prod. zwierz.
'
rywki po.tyt.
6 •
Pnetwory z prod. spoż.
mowego 1 nie obję~ innymi dział.
U " NajnoW11ze w;nalazkl we wszyst
1
7 „
Przemysł chemiczny.
11 „
ł-4aukoWY.
.
dział. przem., rzem t chałuJ>nic(
r2800-6-1
Przedst: na Łódź, Jak6b Lewi, Łódź, Zielona 17. Tel. 10-46. Jeneralny Komisarz Wystawy: 1. K. Will.
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w

P. Adwok.

Przysjęgl.

Jl.
ftor~zako·w
J1
'
mieszka obeen1e prey
ul. Wi zewskiei 78
}>r&wdziwy tylko z apteki św. Duoh

i przyjmuje' od
r2870-ltł-1
„

ł:....:.S

po J5ofudniu.

Wiedeń.

KAZIMIERZ OSSOWSKI

,.,

JJiWrN.IElł I OB~OŃCA PAIJ.llłNJ.llOWY'

BIURO PATENTOWE
PETERSBURG-Wo~niesien1kJPro1 pekt
BERLIN-Potidameutr. ~ 6

KALENDARzyK. ·
-o~

Je~eli ktoś dotąd miał jakieś

zm.

dzenia co do rzeczywistege stanu mteli gencji łódzkiej, to okres wyborczy, jaki przechodzimy, zupełnie ie
złudzenia rozwiać musiał. Łódź jest
jakiemś wyjątkowem miastem. KaMy

Swiętó umarłych~

·
d
ł
to człowiek, że tak powiem wykuty niewątp1iwie
i Łó ź i wystawi a-soz marmuru, musi zadrżeć ujrzaw„ bie Świad~otwo ńl?ostwa.„
Przyzńać trzeba, te ze wszyst„ szy tyle łez, tyle boleści i tyle tę
sknoty za tymi, którzy odeszli, w za- kich trzech kandydatów, najwi~cej

·s• a· ntor
Dr.Obecnie
miesz•

Piotrkowska 16
Dr.

a.

REJT

.

Dr. Med. P. LANGBARD .

' a „szawa, TNtb eka

• telgfoo 4T•47.

C(?'nrdki na i ądante.

i. (
Dzi~iejszy

tolumn.

numer skłtfda i~ z

rn

•••

borców nie
my zresztą

-"

skłonni. Nie 3n&jdzie„
wyboroów

wśród

oso~

trzy na·

rodowości ewentualnfo .1-gOOZió chciały.

inny centr przemysłowy wyłania z
siebie specjalni\ inteligencj~ zawodoWI\, która zawsze stoi na stra~y interesów tej klasy; • lub tej warstwy
ludności, któ,ra J·~ do ~ycia powołała.
-i
Łódź fabryczna, bajeczne lokauty
urządzająca i niemnie.j dobrze przeprowadzająca strajk1, jakoś mota . si~
bez ·tego pierwiastka ideowego ol>yó.
Doskonałą tego HustraeJ'ą posłu~
Swlęto umarłych, to smętny a
zarazem pełen poezji dzień, poświę t,yć mogl\ s wystawione kandydatury
cony wyłącznie pamięci zmarłyęh, a trzeeh walczącyeh z sobą na czas
wyborów narodowości.
drogich nam osób.
Gdy chodzi o wybór człowieka
Kto chce zobaczyć wszystek
a
I
ból l rozpacz u pozostałych na tym na o powiedzia ne .Jakieś stanowisko,
padole łez tysiąca ludzi, niech idzie ludność ka~dego miasta wysuwa zawdziś na stary i nowy cmentarze, a sze najbardziej. uzdolnionycn, najdusza jeg_o jęknie, głowa zaś schyli bardziej powołanych mężów. .:
Temi wytycznemi kierowała si~
się pokornie ku ziemi 1 choćby byi

• Patrzysz w jedną stronę, widzisz klęcząci:ł pod płacżą~ą brzózką,
schyloną 1 złamaną postać matki z
rozpacznie załamanemi rękoma, moSpecjaliata chorób wener„cz dlącą się za ukochanem dziecię
nych, skórnych i dró9 mo• ,ciem.
czowych
Spojrzy z w drugą stronę cmenta~za, widzisz stojącego, opartego na
kiJU trzt;sącego się i ofcrytego si•a
~ Wizną starca,_ któremu wl~lkie cięż~
kie łzy zrosiły bruzdami poorana
14- 4-,r6g ~wangidickicj twarz. To ojclec zegna swego je~
Telefon 19-41.
dynego syna, który miał go przyhołubić i być mu pociechą · w starości. ,
SREDNIA X! 5, POWROCIŁ.
W Innym kącie cmentarza) pod
Sp. choroby skórne, włosów, weneryczne, mo- rozłożystymi gałązkami . dzikiego bzu,
tropłciowe i kosmetyka lekarska. Leczenie syphilisu Salvarsanem Ehrlich-Rata „606" 1 .9H" stoi męzc2yzna z dzieciątkiem na
~wśród.żylnie ), Lecz en ie elektrycznościa (elekręce i patrząc na ogniki,
palący:ch
~roliza) i masażem 1 ibracy.)nym. Przyjmuje
od 9-1 i od 4-8, w •1ici.lziele od 9-2 po po- si~ 9a grobie żony świeczek mółudniu. Dla Pań osobna poczekalnia..
wt:. „Módl się do Bozi synku-tu
leży mama" •
. ' T~m znów za węgłem pieczary
b. asystent kliniki berlińskiej.
stoi . młodzieniec w kwiecie wieku i
patrząc w przestrzeń błędnymi oŁÓDŹ, ZAWADZKA 10.
czyma,
ściga wizję ukochanej matki.
Specjalista chorob wenerycznych, skor •
I ni~ ,go od tego w doku odciągnąć
nych, włosow i rliemocy płciowej.
Godziny przyjęć: od 8-1 i od 4-8 dla pań nie zdoła--on zastygł w bólu.
od ~5. Przy leczeniu syfilisu stosowanie preAle to nie wszys~ko. Gdzieparatu „606" „914". Leczenie za pomocą elektryczno ści (elektroliza) Masa~ wibracyjny.
kolwiek wzrok
nasz obrócimy,
Ednoskopia Cystoskopia
wszędzie widzimy prawie to samo,
a jednak jak bardzo inne w swem
,.. Ostatnie słowo techniki
,~.
pusir:karskiejl
?ałożeniu.
„EXPLO A i „FAUNlłTA"
Obramowanie jedno. ąle znając
uniwers!l l1H liru11iu znakomitej
:.iugieJ J. il'j f;tllry k i
psychologję ludzką, odczuwa się inWestley Ri chards & C•c»
tuicyjnie,
że wszystko to różne i wil.·td Londyn
dają cr- <lz i1.ki 1iic}ll'aktyko wa- dok każdego ~robu )na~zej na pa11emu dotychczu apoao bowi borowania luf i spec jalnej kon- tru~cego oddziałać musi.
struc,ji ku l - wi etne strzały
Dzisiejszy dzień, nazwany „świę
zarówno szrulowojak t kulowo.
Generalne Przedstawi• tem umarłych" zasługuje w zupeł
cielstwo na Królestwo ności. na tę nazwę, gdyż dziś uPolskie i Rosję
marli królują nad riami, żyjącymi
Sl\,L,AD BRO].'d
p·. f. „J. SOSNOWSKI"
niepodzielnie i zarazem mówią do
wł aBc iciel C. LI OWSKI
nas: . . . . . m e m e n t o m o r i !

Nie więcej udaną jest kandydatura niemców.
Niepopularna postać p. Lehmant.
zdą1;yła się ,ju~ zresztą wsławić spra,..,
":"!\ szk oI ną 1· 1iczyć mota na poparcm tylko tych, co go wysun42li.
Zyd'łli w kolegjum wyb<>l'Oz&m
mają absolutną większość. ·
Do porozumienia się z resztą ,..,,,

na którą by si~ ws.zystkie

..ffobot&, 2 listopada.
D z i ś: Deień Zaduszny.
J u t r o: 'Huberta B. · w~

świat1.

2

kwalifikacji na posła pos!ada kandydat 't.yd owski·, dr· B oma.sz.
Ale posiada ich za mało.
Uczciwość i sze.u3rość poglądów
demokratycznych - to wiele. Przy·
·
·
ł
ł ączeme
si~ do opozycji i g osowanie
wraz z nją ,jest rzeczą cenną i wysfarczyłÓ PY ' zupełnie przy inn~j wew:nętrznej strukturze politycznej przy spokojnej pracy: parlamentarnej.
k'
d
. Wed ł ug wsze.l rngo praw opod~b~eństwa IV Duma państwowa będzrn
areną dla ·wymiany „silnych słó~·.
Przeciwstawione sobie b12dą dwa
skrajne ~ywioły i kaMe wystł\pienie
· ć b d ··
h kt d
t
nosi
ę zię c ara . er
emo 1tra yczno-gromiący.
,
,
Do takiej · działalności potrzeb~
na jest w piei·wszej linji moc słowa
t
B
· b
'
a na em_ P· omaszo_wi z ywa.
Na silny gest p. B. si~ nie zdobędzie i dlatego. jego pobyt w Dumie, choćby na ława.eh lewicy niczem
si~ nie wyróżni.
· Ciekawe .to zr'esztą zjawisko, fo
żydzi, którzy p:rzeei&~ nie stanowi~
zwartej .bryły pojęq i poglądów, któ-·
rzy wskutek kónieczności dziejowej
dawno z solidarnością narodową zerwali - wysunęll kandydaturę czło
wieka, którego ide9logja bądź co
bądt daleJro odbiega od ideolegji
tych Judzi, którzy go wystawili.
Gorzej rzecz ęiQ przedstawia z
kandydatami 2 innych narodowości.
Czem się· kierowała ~ N.-Dem"okracja pr?JY wyśt'aw,iłiniu kandydatury ksl~dza · ti;udno zto~umleó. Przecież nie mogła : _lfozy(l na poparcie
ani ze strony żydów, ani niernców.'
cledno N.-Dem. odniosła: wyraź
nie zaznaczyła swo]& . łączność z klar
rem,
Twierdze11ie, że sutanna księż a
11lekon1eczn1e ' ldeutyflkuje til•. z pojQciem wstecz1ti ctwa jes t p uni ekii,d
słu zn J alo do spr<\ v publicznych
nie ·PD'\·Viniea1 by ć wnosiuny pierv-;ia..!'
stek religij UJ'.

Dr. Bom~ .za:Łełtl }'Osłem na-~ ju~ bęUzi~, ala ~h 1'ie, ł.e
jea ie głos~t'l'BtJm, eht>ćb:f to było •
lewicą, niko nie zado~/~.~.L ..i...

*- ---.

Uchwała Xoła

Fot kiep

w Wiedniu.
.
Po poufnej dyskusji ldiwalouO
następujące rezoluoJe:
1).Koło polskje ~lll u~ Stali61ł'isko swoich członków dele~oji y
sprawie wniosków wspólnego rząd• •
powi~kszenie kredytów wojskow1ch,.
gdy$ pragnie, aby monarchja, oparia
o dostateczną sił~ zbroj~ saeliowa..
ła samodzielny i stanowczy głos w
gronie mocarstw europejs.kioh i u,,..
ta to stanowisko swoich delegatówza zgodne z polskim interesem n.a.rodowym.
Zwa~ywszy jednak, że jed.oo a
sprzymierzonych z monarchją państJr..
prowadząc dalej wobec naszyeh :ro-.daków politykę niezgodm\ s zasad •
mi prawa i sprawiedliwośri, podeJ··
muje kroki do zastosowania ustawy,
maj~ce,j na celu wyzucie ioh z me
ojczystej, Koło polskie stwierdza, tle
to nie mogłoby pozostać be1 stanolf'
czego wpływu na stanowisko Kołf.
wobec dotychczasowej polityki soju·
szowej mona.rchji.
2) Koło polskie pnyjmuje &
wiadomości .sprawozdanie o konferencji prezesa 21 prezydentem lDini·
strów i ministrem skarbu, którzy za.
pewnili, ~e uchwalenie wytszych kre.dytów na potrzeby armji i maey11a1.-.o
ki nie uczyni ujmy nanym hajowym .postulatom na polu kultmalnem
i gospoda.rozem.
.
3) Swiadome nastf)pst.w, na Jakie
<>hecne ze.wikłanie mi~dzynarodowezwłaszcza. gdyby si~ prze!llnęło m
szers:iiy teren _mogłoby rasió naród .polski, Koło polskie prsestrzega
·polskie
społeczeństwo
najusilniej
przed poohodzącą z poza kół naro„
dowych podburzającą :r"?botl\ i wsy-.
wa. rodaków, a.by. poII11ll.i . obo'W'il,ziu
solidarności i jednolitego działania,
pozostawili kierowniotwo polityki narodowpj a eałą ufnośpił\ swoim ~„
· nym reprez~ntantom, którzy ma.J4,
pełne poczu01e obowit\Zku . nleustan~
nego ozuwani. nad bie~.łił: WJP84ków.
·

List~ st~61}ZOO.
Kandydat „Koncentracji Narodcr ,
wej", Jan Kucharzewski znikł z widowni politycznej, jak.„ sen złoty.
Ostatnie oświadczenie wyborców t..y•
dow15kich, umieszo;i!lone w czwartkowych wydaniach porannyeh pism..
stołecznych utrwaliło nas w przeko. j
naniu,, ~a kruciata wyborców nacło „1
nalistycznych, jest rzecza, postaru> „'
wioną. Zydzi, mając w kolegjum wy~'. „
borczem więk::;zość, zapomnieli w fer;
worze ich oszałamiającym, że stali
il) decydującymi panami sytuaej
dzięki jedy.nie n~eumie~ętnej te.}dyc&
wyborców z poszczogólnych okręgów
Warszawy.
'
.
Dzień 7 listopada b9dzie w kał
dym razie d11iem, kiedy „sprawie ży„
dowskiej" społeczeństwo polakio nada c:.harakter jasny, wyraźny i skry•
Qtw.Hzownn.}. Obranie posła żyda bę
dzie ultimatum, jakie społeczeństw~
żydo ~skie
Wl'tl Cl!SY s;yi1om Polski,
wojna ,z'aiste 'będzie ci ika i nieoblicz'alna. NacjonaU~rn żydowski, mają·
cy ~w~ oh PfZl'ldstaw·c:;iełi w joonoąt...
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'. kach nic z żydami-polakami wspólne- czesnej i przyszłej literaturze fortenego nieposiadających dziś jeszcze pjanowej.
W sferach zakulisowych pewne
raz jeden zastanowić się powinien
nad odpowiedzialnością, jaką bierze porozumienie umysłów sprawiło una siebie wobec żydów od wieków stąpienie ze stanowiska reżysera teazamieszkałych Polskę i czujących tru Małego p. Kazim1'erza Wroczyńskie
się polakami, wysyłając nad Newę ,ąo, utalentowanego poety i krytyka.
żyda, jako reprezentanta, broniącego Wogóle teatr Mały pomimo hyperbospraw polskiej Warszawy.
licznych wzmianek niektórych orgaQui trop embrasse, mal . etreint! nów prasy codziennej nie cieszy się
Jak wśród zwolenników polityki powodzeniem, na co głównie składa
„kawiarnianej" coraz częściej powta- się nieumiejętny do bór repertuaru i
rzane są nazwiska przyszłych po- slaby zespół artystyczny z wyjątkiem
słów: Kucharzewski (konc. nar.), Ja- pp.: Bończy, Zmijewskiej i Jaracza.
giełło (rob.), Dawidsohn (nac. żyd.),
W połowie bieżącego miesiąca
tak wśród sfer artystycznych nie powstają w Warszawie dwa nowe
schodzi z ust nazwisko twórcy „Me- wydawnictwa codzienne p. t. „Mały
. duzy" nazdolniejszego z przedstawi- Kurjer Warszawski" (red. J. Ursyn)
. cieli „Młodej Polski", Ludomira Ró- i tygodniowe p. t. „Tydzień", na czeżyckiego, o którym obszerniej pisa- le kt(irego stają dwaj wybitni publiłem po sobotniej premjerze. W związ cyści pp.: Jerzy Jankowski i Józef
ku z wystawieniem „Meduzy", jako Wasercug.
opery p9lskiej, dziwnym wydaje się
Od 1 grudnia r. b. p. Jan Jakób
nietakt dyrekcji zaangażowania w Librowicz- zacznie wydawać wi$lki
tymże czasie Batistiniego, którego codzienny organ ilustrowany p. t.
nazwisko odciąga Warszawę od „Me- „Kurjer Popularny".
duzy", a przykuwa natomiast do RuDr. J. Neumark.
bfnsteinowskiego Demona, którego
Batistfai interpretuje z wielką dystynkcją, ale nie.„ demonicznie. Tak
r
•
r
u nas w Polsce wychowuje się pu- . . 18 IJmń$CI o~olne.
bliczność. muzyczną i popularyzuje ==~·"--k-- ew., ~- ·.
się dzieła ojczystej muzyki. Sapienti
sat!
O Wynagrodzenie pocz·
Autonomiczny zarząd filharmonji towe. Dyrektorom poczt i naczelwysoko qzierży berło prawdziwej ·nikom e>kr~gów pocztowo-telegra:ficzsztuki. Z pośród całego s.uregu kon- nych nad&ne prawo od dnia 14 styczcertów, największy sukces artystycz- nia 1913 i'. do decydowania władzą
ny odniósł środowy ko:peert prof. swoią wydawania wynagrodzenia za
Milcera, ongi dyrektora łódzkiego zagubienie i u5izkodzenie przesyłek
T-wa muzycznego, którego talent, pocztowych oraz brak zawartości
jako wirtuoza i muzyka znajduje się i zagubienie przekazów, tudzież przedziś w apogeum rozwoju. Wśród ca- syłek za zaliczeniem do wysokości
łej falangi pjanistów
dzisiejszych rb. 50.
Melcera porównać by można było ·
C O geometrów. Naczelnicy
tylko z Ferrucio Busonim. Niezwykle gubernji
w Królestwie
Polskiem
rozwini~ty indywidualizm w najszla- zwrócili się do władz ministerjalnych
chetniejszym tego słowa pojęciu, ton o powiększenie liczby geometrów
piękny i głęboki, krystaliczna czy- rządowych, ze względu na wzmagastość techniki, artystyczne frazowa- jący się ruch komasacyjny.
nie - oto czynniki, które łącznie z
niepospolitą intuicją artystyczną po'a'Walają dziś już wróżyć wybitnemu
t

Wi d

~rtyście piękną przyszłość i drogę

laurami usłaną. Odegrany z towarzyszeniem orkiestry własny koncert
fortepjanowy c-moll, odznaczony na
konkursie im. Paderewskiego w Lipsku był kulminb.cyjnym momentem
wieczoru: faktura muzyczna, głęboka
myśl, pięknie opracowany temat o
eharakterze wyoitnie polskim i instrumentacja orkiestrowa - · czynią
dzieło to pod każdym względem wysoce zajmnjącem i zapewniaj;\cem
mu pierwszorz~dne miejsce we współ-

ze SV.ńa
, · a.

nownie nie chciał zdl'adzić tajemnicy,
redakcyjnej. Prokuratoi· zażądał wtedy natychmiastowego aresztowania
redaktora, ale sąd sk;azał go tylko na
110 marek kary ze względu . na poję
cia honorowe, panujące w świecie

14 robotników), w gub. płockiej-40
w radomskiej - 61 (w tern 1 rob<>t.
nik), w gub. siedleckiej-61, w gu~·
suwalskiej-40 i w gub. warszawskim
-104 (w tern 4 robotników).
Słowa Petrunkiewi~za. !.:

dziennik~rskim.

. . „Kurjer Poranny·' od mecenasa)
Aleksandra Lednickiego, bawiącego!'
w Petersburgu, otrzymał następując!(

Z Cesarstwa.

depeszę;

b. Powody samobójst,.ira.
Dzienniki petersburskie ~ podają : pogłoskę, że admirał Czagin popełnił
samobójstwo, ponieważ groziła mu
dymisja.
I\ O zabójstwo Stołypin·a.
Senator Szulgin wyjechał z Petersburga do Moskwy dla kontynuovv;ania śledztwa w sprawfo gen. Kurło
wa. Z Moskwy senn.tor w tymże celu jedzie do Kijowa.
6. Posłowie i emerytura.
Rada ministrów na mocy przedstawienia min. oświaty, odrzuciła pros bę byłego wiceprezesa Dumy prof.
Kapustina, aby pięcioletni· jego pobyt
w Durnie był mu zaliczony do emerytury.

Wiadomości
.+ .z

kraiowe.

PErrERSBURG, 31 paździeMni.ka
ze mną przywód~a kade-:
tów 'P etrunkiewicz i potwierdził sl;a--;
nowczo treść swego listu . w ga~oo~
„Riecz". że nie miał zamjaru mie~&
się do spraw polskich, . ale odp~a~
dając na pytania, wyraził opinję, ż~
„byłoby błędem politycznym wyoor~
ców-żydów, gdyby, wyzyskując swoją
przewagę, wybrali .posła - żyda,, c~
o bostrzylo by sto8Ullki i wykopa.Jnł>;r
przepaść między polakami a ży~
Petrunkiewicz ma wszakże- na·-'
dzieję, że zdrowy rozum i takt · d0-:
drowa.Q.zą do uznania prawa ua:rodtt.
:polskiego do reprezentowania w Duf
mie swojej stolicy.
.. ,
. Taka większość ~dzie najle-}>~
szym dowodem bezzasadno..~i "' ~<;
semityzmu.
Rozmawiał

„„,·.. „

" '

··Jrzeistavfeuia Bla -naszy~
prenu~trator6w. ~·

W najbliższych
Na 9 z rz~ przedstawienie.. ·~ ~
dniach ukaże się broszura pp. Leo
Belmonta i Jerzego Huzarskiego p. t. tym sezonie dla prenumeratorów naJ
,A gdy zawieszone zostało „Wolne szych, które odbędzie _ ~ w teatr.

prasy.

Popula~nym

Słowt>".

w środę .6 ~ tistopada
'

Wybory.

wybraliśmy

- farsę
Qoodlibett p. t,

)tąZ

Szczęśniak.
No, jazda, jazda! Na świeży
gościem!... Do przymłkn!...
·
Szczęśniakowi nie chciało
się
wychodzić z szynku.Właśnie zdrzem~ł się był na chwilę w kąciku nad
stołem, zło~ywszy kudłatą głowc;i na
lepkiej od piwa ceracie i śnił... nie
właściwie nie śnił o niczem. Czuł
tylko poprzez S'Eln, że jest w ciepłej
izbie.
Pełna
wyziewów wódczanych i
leniwych smug dymu z machorki,
łmUjących sj,ę pod brudnym J>Ułapem
zapluta i ~drap.ana szynkownia zdawała. :µiu się raJem.
Swiateł jeszcze nie zapalono i w
półmroku tak mile było drzemać,
mając tuż za plecami mocno nagrzany piec...
Od czterech dni, tj. od chwili,
kiedy praczka Winciorkowa ostateczD,ie wyn:iówiła mu mieszkanie - kąt
z siennikiem w wilgotnej suterenie,
Szczęśniak
sypiał
przeważnie na
ulicy lub w parku miejskim na ław
ce. Jesień już była późna i dżdży
sta, więc wszędzie było wilgotno, ale
u Winciorkowej przynajmniej ciepło
było w kłc;ibach pary co buchała z
kotła i z baljL
-

luft z takim

Zzi~bnięte, wycieńczon.e

tułaczkBt

głodem, ciało Szczęśniaka wchłania
ło chciwie suche ciepło, falami pły
nące od pieca i prężyło się w rozkosznym bezwładzie. Tylko stopy w
d.JJiurawycb, przemiękłych butach nie
mogły się rozgrzać i dziwnie obce,
jak wilgotne cieżkie kamienie opie-

i

Ano, -

pił

przecież...

Wypił

dwie
„ większe" za tę złotówkę co mu ją
dała na rogu jakaś pani, przestraszona jego wyglądem.
Więc już żebrał.,.
·wprawdzie
po raz pierwszy przyjął podaną jał
mużnę, ale czuł, że n4e po raz ostatni...
Zamyślił się.
Już to
wogóle
Szczęśniak miał ten brzydki nałóg :
zamyślał się. Dawniej zdarzało się
się to rzadko; człek się w fabryce
przy warsztacie naharował rzetelnie,
przyszedł do domu, powieczerzał, kobietę, dzieciska popieścił i aby prę
dzej do łóżka. Bo skoro świt, a zimą to i dobrze ciemno jeszcze - a
już ryczy fabryka i woła do pracy.
Tkaczem był i nieźle zarabiał, a
choć nie same róże niebo mu słało
pod nogi, wspomniał teraz te czasy
jak sen złoty prześniony.
Potem przyszły strajki i „to wszystko ... "
Szczęśniak wtedy zaczął się zamyślać i tak coraz częściej ...
Nędza z Kostuchą zastukały do
,jego izby i choć tam nieparadnie
było a krucho ~ zostały. Głodem,
tyfusem pokonały gromadkę, a skoro
już babę; i dziecka na mogiłki wy-

w 3-ch ,

„

o awuth

O Tajemnica redakcyjna.
Przed niedawnym c;zasem ukazał się
w „Hamburger Ta'g eblatt" artykuł, za
który pociągnięto do odpowiedzialności redaktora, dt. Obsta. Badany przez
prokuratorj~. dr. Obst odmówił wyjawienia naz.wiska autora, wobec cze- ~~e~:O~~~~uj~~: w;bo~~~. k!lis:~~
go skazano go na 200 marek . grzyw- kieleckiej 60 wyborców, ·w gub . . luny. Obecnie odbył się drugi termin helskiej - 100, w gub. łomżyńskiej
w tej samej sprawie i dr. Obst po- -40, w gub. piotrkowskiej 114 (wtem
rały się bezwładnie o ubłoconą podłogę.
- No, dalej! Ruszać sie!... Widzisz go, obwiesia - spn.ć tu przyszedł a gdzieindziej się uchlał!...
Wypchnięto Szczęśniaka na ulicę.
Biała śliska mgła, zimna jak całun objęła go nagle, wcisnęła się pod
liche łachmany i wstrząsn~a dreszczem
nawpół rozgrzane już ciało.
Zah:lczył się i oparł o ścianę.
Czyżby istotnie był pijany~ -

!

aktaełt

żonach

Pierwsze wybory posłów do
czwartej Dumy.
Dziś mają się odbyć we wszystPowyższa komedja grana na 'WSZY·.
kich dziesięciu gubernjach Królestwa stkich scenach, a w Warszawie kilka·
b
dziesiąt razy, zdobyła powi0dzenie
d
Po1_s k i ego zgroma zema wy orcze dzięki oryginalnei treści i humorowi,
celem wybrania posłów do Dumy . .
.
„
państwowej po jednym z każdej gu- ,Jaki. cechuJe wszyst~e s~tuki tego.ro-.
bernj.i.
·' · . .
·
, dzaJU ku zadowol.e nm widzów.
Według
rozkładu, okt-eślonego ·
Bile.ty, za okazaniem kwitu 2P'.o.P
.~ez ustawę wyborczą,, skład ·gu- płaconej pr.enumera'ty, :n$ywać moż•
bernjalnyc_h zgromadzeń wy borcz_ych ·na w administracji , pi$1n.P .nasżęg.ą„
w gubernJach Królestwa Polskiego ,,
,. -:
· 1 1--..i.

;.~~·i + ·~.
t

wieziono, siadły zagładne siostr.zyoe
przy opustoszałem ognisku iomowem
i zgasiły je na zawsze. Nie zostało
dymu ni popiołu...
.
Pracował jeszcze potem tu i owdzie, mieszkając kątem przy ludziach
ale ,już coraz gorzej to szło, coraz
gorzej ...
Zamyślał . się teraz już nawet w
czasie roboty i raz po raz plątał mu
się i rwał wątek, gdy w porę wątku
myśli smutnych nie przerwał.
Co
.komu po takim robotniku~ Wydalano go zewsząd, a potem to jut i sły
szeć o nim nie chciano. Przydomek
taki miał , od towarzyszów - „Myśli
wy" ...
A teraz aż na io mu już . przyszło - z szynku go nawet wyrzucają ...
Powlókł się Szczęśniak bez celu,
przed siebie, w białą mgielną roztocz,
w zimną próżnię odludnych uliczek.
Skulony, nędzny sunął pod płotami,
przejmując lękiem nielicznych prze~
chodniów.
Pod bramą cmentarza · sianął
wreszcie i bezmyślnie patrzył, jak
długim szeregiem zajeżdżały ubłoco
ne dorożki i lśniące karety. Wych-0dziły z nich zakwefione postacie w
lichych salopkach i futrach bog.a tych
i cały ten tłum, niosący wianki, lampki i gromnice, tłoczył się · W rozwartą
paszczę wrót cmentarnych i znikał w
ciemnej czeluści cmentarza.
Jak ślepia potwora majaczyły we
mgle dwie latarnie z obydwuch stl'on
bran1y.
.
Przez rzadkie pręty ogrodzenia
Szczęśniak widział, jak w różnych
stronach cmentarza, ·to tu - to tam
wykwitały światełka... Coraz więcej
coraz wiecej... Jak świetliki w · noc

.!

i .'

i ···<i.
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KONRAD TOM.
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' _)_,,.

- -- ;./,_.L. ~.,..=------"-:-

na

świętojańską,, jak błędne ogni.ki
bagnaeh, przesuwa~ się, niknęły ~
znów majaczyły. Łuna się - wzbiła cd
śwfateł, wsiąknęła krwawym OO.bla- ~
skiem w gąszcz białej mgły i nib;rl
oblok ró2Jowy zawisła nad miastem'I
umarłych.

Szczęśniaka coś nagle - w- ~

zdławiło, po wargach zsiniałyeh prze.;.
biegło coś, co mogło być równie ~

brze uśmiechem jak bóle grymase~
Coś zamigotało w, oczaclt . i zgJSłoj

jak

zdmuchnięta świeca.

r·- :

..

r{

Zaduszki...
L
Szczęśniak oparł si~ o zimny- ~
kół ogrodzenia i poprzez mgłę nab~
głych nagle łez p.atrzył w głąb .CIDeflj
tarza,
_,,1
Swięto uniarłych...
:.
Oto dzień, w którym przez mi::)
łoś6 i pamięć dla tych co odeszft
goreją na ich grobach jasne gromni<;\
płomienie. symbole niewygasłych ~
slmot:.. Oto dzień. w którym z
chnieniem w zaświaty płyną modlitw;
poszepty i wieńce żałobne ścielą się
na mogiły najdroższe...
·- ·
·
Zrenice rozszerzone nagłem .· zro„;
zumieniem czegoś, co jak kawał. szkła'.·
w zaskłepnej już ranie poruszyło' $1~
znowu i bólem szarpnęło -=-' Wpił''.'\ll}
tłum i poprzez mrok dojrzał :·pri'.ieefe?
tam, na końcu cmentarza trzy: opusz.:~
czone, nagie pagór.ki, trzy grooy be~-.
imiennych nędzarzy... Trojga · naj-1:
bliższych istot... Żony i dzieci.
'
Oczy ręką przysłonił wreszcie .jj
praw.ie zatoc.'Zlył się z bółu. Chciał-:
by uciec jaknajdalej, ale D.Ogi miał
jak w ziemię wrośnięte.
Jęczał więc tylko zcicha i wił siQJ
w piekielnej, z imienia nieMtanej mu.

wesf1

mc;ice~
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oraz na mi?s.zk. gminy lkqss Moszlrn s~a6 ~ okazji i _po~ążą licznie. w po- d
h h d
Ger111zonowrnza.
i
medział~k1 poniera.Jąc t.em wnłowania wucb a fvtów. Nal>a tnjcy po<!.
,
J.?o od,Powiedzialno6.ci poeiąfinięto ZlU'ZRdu. Jfontrowa słu~b" dla 1,. 011 _ groź !l re.wo werów 7iabrah konduk·
równ1°,ł f 1
ó
]t
d
1
--.
·
"'
forow1, Miee7iysławowi · Jadko v1· tor~ (o) P ~ d ;-te9' kanonowy.
„~ 0 _cz~r w, c orzy . o ro na i troU pelnió bęcl11 cxtonltowie r.n- b
l t,
.,
•
. . 1.ła_g.istrat tut.e1szy zwrócił siA~ do po- operąc41 (wyJęCia
rządu.
ę, 'YBąndyc1
ti: orej. znajqo~alo
tę 22 rb.rzu70
) T zębów.
k.op.
ZitOrll l pienj!:ldze,
.liCJl z pros b ą o ściągai:ie podat~u
= r
ow. Krzewienia · = (1•) Ze związku piekarzy. 1 t
b
•t 'li
kanonowego od osób me ~Ykt.ipuJą- Oś~ia~y przypomina, że jutro, t. j. Jut;o, o god.21. 3 po połudp_iu, w 10_ ~~;. or ~ na r4k l zbiegli pezkar7eych patentów, a zajmujf\oych siQ w medz1elę dn. 3 listopada, o godz. k~lu · w!asnym przy. ul. . Mikołaj ew( ) a
t
Podatek ten wypo
w lokalu przy ul.
!Il,
BIQ nadz ·yW
nosi: od prywatnych architektów
nr. 11 p. M1trja11 foaho ·iaogólpe zebrfrnie
11 $Q i. Y l
PP
przy ul.
~a!Jlwaiowąj nr. ~. ma!ar~ pokojowy
. budowniczych, inżynierów i geome~ k1, który przez dłuższy pr41eciąrr cia- ~wiązku zawodowego pracowników
• trów po 1 rb. 80 kop. rocznie; od s~ przebywal w Australji, pQazieli piekarskloh.
·
Jozef J~drzejewskj, 111t 47 w celu
akuszera
rb. ISO
swe.
przedmiot m obrad
samo!>ójstwa
so1k
f 1 lub
i ze s1urhaczami
d
... 'hp_
µ"
ble
ga Pł 0 i W i:ltant~ groinym od! op., e czera-1 rb. 50 kop. fryzje- m .z po r1;•ży. Treś6 odczytll obej- dz1a wystąp1onle p. ~ekretąrzą. Zwiąi- wle~ipny ~oeytał lrnretką Pogotomia
7
; :ra-9~ kop., dorożkarzy. handitn•zy
Jll.UJe: Ad1•Jat.ykj Lombanl)a- Genua· lm w ~prawio pomy~J~~ .w bi1ą.nsie. do ~zpjlfllli. Pp,z:pąńskich.
.,
, końnn luli . zajmujących si~ :przewo- ple1wsrie. w~alienia po~ró~y lllDl'skieji Omawiane b~dą rówmez rnne s:prąwy
• z~m towarow-1 :rb. 20 kop., komi- ~e~p~l 1 .Jego okohce;· Stramboli, zwłąl'Jkowe.
·
· niar21y-'90 kop., kolektorów loterji-1 c~esmna messyńska; konstrukcja wiel= (r) Teat.- 1,Casinou roz. ~ rb. 25 kop„ leka:rzy i dentystów 2 kich '1;11U'O tatków; J!Ort-l>:1tid; kanal p~oli!yna od d~isiaj denHlnstrację onu wyłąt:zną
. :rb. 70 kop., wate:rynarzy 1 rb. 20 sues.ki; morze c~erwone; Aden; upa- biazu, riakqp1onegQ
Pr~c~j,~ stale n~d µ,lep.s~eniem
; k.oP;• muz;yk~ntów-90 kop., naU<~21y- ły; fo .foreso ncje; ryby latające; fn- whtsnoś6 na Łódź, p. t. „Nęd21nłoy" W zystki~h difałów n B~~go pisma,
. e1eh muzyki, tańców lub j~zyków Iowa.me morza; morska ohorobfl• u- według nieśmiertelnego utworu _,,Les
di my od dzl~ novy dział
~ -1 rb. 50 kop„ ogrodników-71S kop., up!zyjomnianią pobytu na st~tku· Mtserables" ·Wiktora. Hugo. Dzieła to wpraw
p.
t.
, kupców zbo~em-2 rb. ~6 kop. i od Kolombo i Cejlon.
wielkiego klasy.l\a, tłumaozone na
dostawoów-9 :rb. 70 kop.
. Bilety
jAcia 10 l op.; c:tlłQpko- ~ szystJcie .1ęzy.ki kulturn.lne nttlety
1
W tych dniach nadeszło od gu- wie :płą.r.ą 5 kop.
·
d? najbardziej popularnych' w świe
. ~rnato:r!1'. piot~kowsklego w1Ja.śńle. 111= (l:) owe Towair.zirst o. me ł wyszło w mil.jonach egzempla- z iycia
i me, re sc1ągame podat)i:ów lille1sldeh Piotrko·Naka komisja. gubernjpJna qo
r~y. Obecnie kinematograf z całym
: :uależy do magist1atu, nie do :policji. sprą.w Stow. i iwif\zków zar geetro- ~ne~yzmem wskrzesza i :powołuje do
ędzte dr
,
= (r) „Postęp a :t cie"~ _ Wł\łłl.. ustaw~ 1ód~kjago ·yd. TflW. zycia tak Zntl.ąe 1-'!~Ystl~im CZ;5:tAlni: 'Zna~y prelegent i ;publicysta p. Eu- ?tMłon~-Orchim.", .któr~go za1 ni m kom postacie: Jnna. Waljean, fav-cr: gen1usz Sokołowś)l\1 WYglosi sw.Dj od- Jest opie~owame si~ biednymi bez- ta, Gavrache'a, Cozetty, Opat.a MirieI ezyt pt. „PostQp a życie"', w dniu ju- dom.nymi żydami.
la, Marjuszo, i t. d.
I ~szym w Tomaszowie, zaspo jutrze
. Założycielami Tow. między innyObraz. N~dznicy" j~Bt arcydzie\ -tj. w poniedziałek w PabjanicMh. O-• mi są pp. Golqblnm i Grynbaum.
łem sztuki 'kinematograficznej w wybydwa odczyty zapowiadają się do= (s) Z Tow. „PP.2i?J&złość". kona:piq ~jednoczonych ąrty~tó~ FrA-n•
Pol•kl (Cegieł tana . 63).
f skonal~, świadcząa o u:ananiu,_jakie w Zebran~e To~. abstynentów nPrzysz- cji {Film d'Att). Dra.~ąt sprawia paZ }J:auQelarji teatru komunikuj~
l szerokich koł!lch zdobyły sob10 prace łość" odbęd1ae się 1utro d. 3 b. m. ~~ne wratenie; publlczność wyeho.
~ .P. Sokołowskiego.
~odz ..~ ~ pół w lokalu przy Stow. d~1, z teatru. radumionn. .i. ~ah;ypno.ty- n ro:
'
Pzlś,
d"°a
widowiska.: o godz. 4
= (k) Z komisji poborowej.' nauezyc1eh ohrz. ul. Yonatantynow- zowana„ gdyż rze~zyw1sc a nic rówpo
połuduiu,
po
cena.oh uł\)nitszyc~
, Łódzka powiatowa komisja poboro- ska nr. 5, front III p.
nego uotą,d w lnnematogrlłfie nie
' wa ukończyła swe czynnośc1 przy
Dr. St. Skals~i omówi referat widzian_o. .Wykonania po~.jęll si~ aJ II}łodziety: Dom wa.rjatów~, a:rp. t. „S.tano~is_ko pracy w kwestji 11ajwyb1tnieJsi artyści FrancJi, t~ też qyiabawna krotochwile. K. Laufsa:
1 ~borze..nowozao~ężnych z 3 rewiru,
mJanow1cie z gmrn: Babice, Bełdów, alkohollzmu pióra p. W. Skawron.jelrn. ~ą sceny tak grane, że łzy wycrnka- Wiecz. o godz .. 8 m. -16, po raz ~
= (r) ,Lir u w
onie. _ J~i to już nie klnemntogr~f - ~o U-:ra serc'', Stefana Kiedr11yńskiego,
, R_ąbień, Rszffw, Ną.kielnica i Puc.zn1e!V·
. .
.
.
.
W poniedzfałeJ pą.dchodza,cy dn. 4 v.ielka scena, z ~órą hczyć ?Jfj która. :rodcza.s premjerowego · widowi~ka., ą.o~na!a wyję,tkowo gorącego
KomisJa przyJęła do WOJska 174 b. m. odbędzie się pierwsze kinema- trzeba.
.
przyj{}Cia..
poborowych, czyli 21 ponad wyma- togra:ficzne przedstawienie w teatrze
thJak nas . poinformow~no, firm~
ganą nor_mę 153.
„Odeon" z szeregu zapowiedzianych, Pa 0 wyst~w1enie 11 N ~dzmków", :pr~ . - W niedzielę: o godz. I po poPowiatowa komisja poborowa na- jakie za przykładem niektórych Stow. ~a autorskie, honora.rJa, ekspozyc1a. łudniu, p u n k t u a l n i e zt wzgl~·
· łożyła 300-rublowe karr na nast~pu- oświt1JQ\:'yoh, organizuje łódzkie Tow. i . t: I!· kosztowały: przeszło półtora du .na długość . wjdowiska - .Qygą
J1.\ce r~dziny popisow-ych-żydów, któ· śpiew. „IJira." dlłł< d~ieci wYOh złon- milJOno~ franków. pbraz wobec nad- nerJI\ Wars.za.wska.•, J>Q cenach p<>pu.,
rzy . nie stawili. _si~ we właściwym. ~ów j ff'OE.ci.
zwyczaJneJ ~ługośc1, (około 5000 m~ larnych; wieoz., o godz. B m. 16 .Gra
e~asie na kom1s1ę: Alt.era I,itmanoOl>Ja8niel'i do ciek wych obrazów tr?w).. podz:elony zo~tał na. dww serc", po raz 3.
~cza, tJakóha Fuch a. · Josk~ Fuchsa. u~11i lać będzię zaproai.r,plłY specjnl~ wielkie serJ?. - epoki, z, których
Teatr P,o pal li! -.,„
I Abrama ·Jakuba Jakubowrnza, po- me preleg~n~.
Według zawartej z każda stanov11 zupełną :::konczoną oaehod:;,t\Qyoh 3 Konsttintynowa.
:pełuomocmkiem teatru Odeon" u- łoś6.
.
.
Z kanoelarji ~u· komuńi~
Taż sama. komisja pociągnt)ła do mowy, przedstawienia odbywać si~
W teatr~e „Cas.1no" ukatl\ się konam:
odpowiedzialności ~ądow~j po;piso- b~dą w ponied;ziałki kaMego tygod- · l~jno po sobie w d'Ylleh J>rograma.oh
pziś, w sobotę, 1Vioozore~ Ukawych, którzy kazali sobrn powyry- nia, punktualnie 0 godz, 4 po polu- cz~ery epoki - serJe, z których od
~e
si~ po raz pierwszy wspaniała
wać zęby w celu uwolnienia się od Qniu:
dziś będą dem,onstrowane 2 serje;
tragedja
w dziesięciu obrazach X5
p~ł~ienia służby wojskowej, miano- .i ,Cena pilotu wojśoia od 5 do 26 następne z~ś 2 od czwartku 7 b. m.
wic10 z. Ko~stantynowa: na Euchema kop .. „Lira" ma nadzieję. że i miej- M ~peojal~.ie .zastosowaną muzy~ą. aktach) Szekspira .Król Llr".
Jutro, w niedziel~. PQ pOłtldniu,
Szczygielskiego, Abrama Damygiera
cowa. szkoły · nie •omies~}{ają skorzy Pomn~o
.. '\\ielk;rnh kosztów i zab1e'
gów, .Jakie po111ósł teatr „Casino" dla „Dziady" arcydzieło w 4 ez~śełacll
pozyskania dramatu „Nędznicy", ce- A. Mickiewicza, wieczorem po :raz
ny miejsc nie podwy9'szono, aby daó drugi „Król Lir" Szek pira.
Nie słyszał, nie czuł, jak uroczy- gorących i z bólów wieńce wam u- mo~ność n~.jmniej zamożnym oglądać
We wtorek, po raz trzeci .Krói
ście nastrojeni przechodnia ciskali wifal Darujciet mi,· bom oto ostatni to aroydzłeło. Nale~y si~ też właści Lir".
·
!I niego błqtem oburzonych spojrzeń 2l o ta.tnich„. darujcie.„
c~elom teatru ... Casino" szczere uznaSam nie wiedział, jak długo tak me za zapoznaw~nie publiczności nai pogardy.
Kopoel't na bałałajkaota..
- Eijakl Mało mu miejsca w leżał... Nagle zerwał się.„ Błyskawi~ z tak zwanemi nszlagerami" jak „Rok
Dziś, w sali Koncertowej, konszynku, jeszcze tu si~ włóczy... Przy c& pawieoiła go myśl.„
1812", katastrofa „'1;1itanica" a obeccert
znanej orkiestry na bałałajka@
Wyprostował
si~
i
bystrym
iakim dniu! Bydl~!I.„
nie z dramatem „N ędznicy" który
pod
kierunkiem
p. Andrejewa. .
Człowiek samotny płakał łzami wzrokiem rozejrzał wokoło: musiało prawdopodobnie,
tłumy ciekawych
Początek koncertu o godz. s 1
serca. Nędzar.z ronił hojnie djamen- być późno, bo ludzie poszli sobie $ciągnie do teatru.
ztąd do ciepłych, jasnyoli mieszkań,
ty łez przeczystych.
Obraz ~Nędznicy" demonstrowany pół wiecz.
zostawfająo
umafłym
wie11oe
i
lampód 2 dni w Parytu, Brukselli i w
...I oto. Mdszedł dzień, w którym
płoną światła na grobach najbliż ki zwolna konające we mgle.
Warszawie wywołał niesłychaną senąkradając si~, jak kot, :poszedł sację i cieszy si~ olbrzymiem owoszych. Chwieją si~ wieńce na raod
gro~u . do ~rob1;1 i conajp1ękniej dzeniem.
~ionach krzyżów, idzie dym z gromDIC, w mokrą darń mogił zatlmię sze wianoe, kwiaty i lampiony znosił
W padki„
na owe trzy nagie pagórki. Wpa.dl w
iycb„.
o godzinie 2 w noey w
_ f';::::
(r)
traszny zgon przy. pobliżuczoraj
A od sa' f"otnych trzech grobów i.stny szał. Tratow ł groby, zrywffł
stacji
Chęciny na kolei nadbiegnie coś Jakby szept błagalny latarki, ściągał wieńce już ' nie wy- padł w udziale właścicielowi farbiar- wiślańskiej pociąg towarowy wpadł
Jakby wyrzut cichy:
' bierając wszystkie, wszystkie ... I tam, ni w Radogoszczu Samwilowi Zim- na pociąg osobowy. ·
merowi. Z. udał sif2 onegdąj do fatam - na ich mogiłki samotne!
Rozbitych zostało 6 wagonów.
. - Gdzii:i je.steś, ojcze'? gdzie jeZaświecił dziesiątki, setki ~wiu. bryki już po wyjściu' robotników aby
'!legło poranieniu 36 osób, w tej
.
S\eś, mężu~ Czyś o nas za:pQmniał'? ...
teł,
potem oparł się OJ>Odal o !J?ień wyk~ńczyć partj~ zamówionej . prz~
Tylko my. wia~u~zlf~ 1 ni~ mamy, tyl- brwzy be.zlist.nel i patrzył a $miał S:ię ... dzy 1, przechyliwszy. · się nieost1·ożnie liczbie 15 ze służby poeiągowej .
Ciężko rannymi są: kondu.kt.o:ł
. ko ;nam me zasw1emł nikt grom.nic,
wpadł do kotła, napełnionego gorącą
S~wedow:ski i po~różni: Rosen, Sta. tylko za nas modlitwa nie :popłynę 9ora{'.! r~do~niej 1 coraz weselej! A ~zy wodą.
Jak pac1ork1 spływały mu po wyZ1ak i Jan Zych.
.
,la w niebiosa... Gdzieżeś jest'?...
Ro ,paczliw~f krzy~ nieszcz~śliwe msłR,W
:Or,dz iałęj bladej twarzy.
Reszta
doznała
poszwankowal'l
, . Co.ś się zerwało w duszy Szcz~
- rro dla was! To dla .wa !.. . . [ go usłyszeli jacyś przypadkowi prze- oJQżs~ych lub lżejszych.
maka i warem rozlało po mózgu„.
1
}vam się przecie należy... O, nie za- chodnie, którzy pospieszyli mu nieZ Kielc wysłano poeis.g pomoeJli...
R?ztrącając th!.~, ~iegł jak. oszalał;y;
pom.njałem. o was! To tylko o mnie zwłocznie, na ratune)r. Oparzenia by- ezy, który przywiózł poranionyclt do
1mi~dzy rzędami ośw1etlon_ych, ukwieły tak silne, że Zimmer, odwieziony
:eo.nych grobów, tam, gdż1e z powodzi w~da~ niebo zapomniało... Bo Cli5YŻ do szpitala Poznańskich zmarł w Kielu, a następnie 6 poszwankowa~1ych prv.ewieziono do szpitala kol& ,
, światełek ciemn'~ plamą, wysepką w1eme co znaczy żyć - nie żyjąc? strasznych m~czarniae.)1.
Ale
teraz
jam
znów
żywy, znów
.)Owego
na Pradze; niektórych umi&- .
,ś.ród ognistego morza odcinało się to
. = (p) Wyb„ch. Onegdaj o g. szczono w szpitalu w Kielcach.
)wejsce... trzy kupki mokrego piasku, mocny!...
- . Złodziej! Złodziej! Trzymaj 7. wiecz. przy u~.. Piotrko.wskiej 125,
.
Ruoh pociągów odbywał sitl z
!trzy pochylone drewniane krzyżyki złodzle.Ju!...
trwożnie zarechotał;y gwiz- Józef Marczewski 29 letm szof'or sa- przesiadaniem;
prawidłowy
ruch
< wszystko
czem kiedyś żył, oo kodJ.d
.
dozorców
.
cmentarnych
1 wnet mochodowy przez nieostrożność spo- przywrócono· o godzinie 8-ej wieczo~chał...
menrne postacie okrążyły: Szcz~śnia wodował wybuch benzyny, skutkiem rem.
·
Padł twiwzą na mokrą da.rń i
ką. Ząkotłowało si~„. Jakieś ciężkie czego odniósł ciężkie poparzenia twaNa miejsce wypadku przyjechali
długo, długo płnkał krwawemi łzami
głuche uderzenia, jakieś j~ki zdu- rzy i rąk.
naczelnik
kolei, naczelnio;y ruohu i
bezsilności.
Pogotowie odwiozło Marczewskie- drogi oraz starszy lekarz.
- Moje wy njebożęta serdeczne„. szone ...
· ~zczęśniak nie bronił sie wcale. go do sz.J?itala Czerw. Krzyża.
C~ż wam dar~ mog~ ja - nędzarz,
Znowu
opadła go dawna apa.tja. Ale
_. (r) Nap d n
kondukto•
_l)les bezdomny. „.
w
are
zcie powiesił się tej s&mej r • Wczoraj, o godz. 12 w nocy, 11a
. ~hyba. to serce _krwawiące z
nocy.
tramwa.J Ni • idi\oy przez ulioo Mil·
,tters1 sobie wyrwę 1 n11. mogiłki
Ano
--.
ił do życia
zabrakło
.•.
ua, obe>k domu M 62, Mpadło
•
'
•
,
..>
wam ~ ehyba z tych łez moich

lpra?ą zawodową.

I

akuszęrki-1
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4 ~ · poł~~y wą,
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NATURALNA

•INERALNA

DZIĄLĄNIE

,

SRDDEK

WVBDRl\łY
UDIRZIRIACB IRWI,

OTŁUSZCZENIU,

ROUTROJU

.. ~JĘCIOl.ET111A PRAKTYKA DOWJODŁA,
ii WODA llUNYADI JANOS PRZEWYŻSZA WSlYSTICIE
INNE ŚRODKI TEGO RODZAJU.

~!:al~s~iJł~~k~:~~~: ·Rzarzączi1

(tryprem)

Bmsa

-

KOWYCH ZATWARDZENIACH ·

PRZY STALYCH I PRZYPAD

UWADZE CHO RYC Hl

jako umiejscowiona, leczy się tylko przes eaerglcmie dslalajl\Ce sz}>ł"100wanic
a · za~em jeśli kto, to aby, na zaws;e wyleezyc sie z tej choroby, zaleca i.ie
utycie szpry· URETRYNEM J.-tóry według Świadectw i obserwacji, I.elear
cowanb
. L Mozgowoja ' sklej vr klinikach jest istotnie pewnym środ
Idem w walce z n:erz<iczką. tryprem, ostrą. i cb1·oniczllł\, oraz przy opla
-eh lwbieoyc;h. Do zupełnego wylecl'.enia potneba 2 do 4 flakonów. Cena
flakonu 1 rb, OO kop. bez przesyłki ekspedycja za zaliczeniem. Skład Główny
Moskwa Baia:i:aja Jakimianka, w domu Leb iediewa. m. 15. Adres dla li stów:
Moskwa W-ny J. Mozgowoj, Reprezentant na Rosj~ Południową., Dom H an
dlowy .J. Haslawski 11 • Odeaa, Puszkinska U
SprMdał we wszystkich aptekach i składach aptecznych w .Mos~e w magazynie T·wa lil. Kellera, i Spółki. X: . Ermansa, (i.
Matejseaa, W. K
~·erreina 1 w, ~ych składach . •ap~ckach. " .
r277 -0

GORZKA,

WODA

.M .252

, NARZĄDÓW TRAWIENI!, CHOROBACH WĄTROBY itp.

'

OO !IABYCJA WB WSZYSTKICH APTUA.CH
I SK:ł.ADACB APTECZXYCH w

ŚWIECIE.

cu.v•

Niniejszym zawiadamiam Sz.
sklep swó.j pod . firmą

.NAJLEPSZY ŚROO-EK :PRZECZYSZCZAJACY.
.

Klijentelę,

.że

„Stanisław-"

~

frzeniosłem

na ulicę KONSTAN'rYNOWSKA X! 3r'l_róg Dłogia.j
Sklep zaopatrzony został ·w wielki wybór bielizny męskiej,
damskiej oraz wszelkiej galanterjt. Zało żyłem równie ż pracownię bluzek, halek, sukien ek dziecirtuych, · fartuóhów po
· oenaeh możliwie nizkich.
Polecam si ę nada.I Sl'l. Klijen ~eli

Mlfł
~.

z

.

„Stanisław"

znane powszechnie dla swego wysokiego ga•
tunku, . z 'patentowanymi, P,ogrubionymi na•
piętkamił' najmodnieJsze i najładniejsze faso- ·

KALOSZE

ny, trwa ość g~arantowana.

.

pow&żamem

UWA (3A •f -N~Pnyje~dźająeym
po zak upy . \ramwajem
3, 8 Jnb 9 l'JWl'aca ' Się Ził birety. '

t

'

I

·

do ułożenia. podłóg i klatek sehodOWJeh, niezw1kle . prakl;Jezne i h7~e:niene. .

Llnoleumowe

p)ęlmyćh desen,a.eh.
nawskroś) trwałe, ruezniezezaln•.

dywany i chodniki w

Linoleum lnlaid (desenie
Link rusta Wypukłe obicia śeiam
R6ane ·Chirurg1·czne Wvrobv
li
li

Gumowe ·Zabawki:

1a1ki

gumowe, jako t-o: płótno gnmowe
(metkal), 81\bki, epryezki Me.

zwierzęta, piłki•

. . . . . . · uo· wyeierania atramentu i olówka.

Gulńowe

iii

Obcasy nadzwyczai trwale.

bnw•rtściowt.

im itacje i talsyfikaty zawierają. te w~ .~ kt6N -''-1
zaopatrzone w niebiesk-. banderolę s rosyjski m napileDl oras • dOla M ii-,
kryelu pudełka nie mają. umleazczonej firiay : Dr. Bayer 88 Tśrsa, Budapeał.
Pudełko 6ó Kop. , wo wn:ystkicl1 aptekach.
67144 -11 -0

111.

Poleca:

TOWARZYSTWA

Stanley-Cacao de

Vil~ars

jest mieszanin' kakao najwyższego gatunku z męk11 bananową, zawierającę 25
~ · · pro~. ;soli fosfero~yc ~t.

Zaleca. się

p~zez

lekarzy Dla Dzitci,

do•osłych. chęry~h i

refil.onwc:. ~ escen·

t61ir. Ząd3jcit Yt'iZcdz:ie. S ;>rzedaż główna:
Warszawskie T-wo Akcy -ne Handlu
Towarami Aptecznymi w Ło:lad.
Oeneralny przedstawiciel, W. D. KUŁAKOWSKI,
·

Eliuwetgrad.

) .Nowootworzon~ pierw$zorzędna

Szkoła
TańCów
znanego dyplomowanege nauczyciela
Henr9l{a
ul.

')

Hendr9uowsł{iego

Pasaź - Szulca .fi

2.

Rozpoczynam nowy kurs tal\C6W i podejmuję się kaidego
bez względu na zdolności, wyuczyć w ciągu miesiąca wezystldoh najnow•
szych i starych tańców. Sala urządzona z wielkim komforte~ we ,
dług ostatnich wymagań techniki i hygjeny. Zapisy i in.formacie co-dziennie od 7-11 wieczorem.
UWAGA! Lekcje zbiorowa odbywają się w Niedziele i święta. od:
godz. 2 i pół do ,7 po południu i od 7-12 wieczorem.
r4'128· -4--&

I

Dostać można we wszystkich apte~ach. Oryginalne iJY-J.
pudełka opatrzone 5'ł różową banderolą z podptsem: lf: '

'

Eil FUKS

Li&.

•~r..::~

Łódt,

Bene.dykta 2 (d.p.Rozenblatta)

•..h.„ ~~ łrstyczny

Byt1 gł61ny asyst11t nadwornego lekarza dentyst1 Engla wBarlini1 ;
Warszawska Konkurenc)al

WIELKI SEZONOWY PODAREK
:b:~~azynie

I. GOTTLIEBA Zielona 5.

Z wdzi~czności dla Sz. Klijenteli każdy klijent zostaje fotografowany i dostaje
2 fotograrje ślicznie wykonane DARMO. Wielki wybór rótnego obuwia po
ni~e.j

Buty lakierowane
•

szagrynowe
K&maal«l ' 'Illęskie !&kierowane
„
„
gemzowe
„
• chromowe

I

podanych cenach:
8.-..,
7.5.2!)
5.ł. 75

Kamasze męskie hamburskie
Damskie buciki lakierowane
„
gemzowe
•
„ chromowe
•
•
bam burskie

Wszelkie obstalunki i reparac.je wykonywa
przys~i:mych.

„

si~

starannie i

us

5.! .50
ł.-

3.!>0

Po dziesię c iol e tnie j p ra k tyce za g ranicą
(Berlin, Londyn, N-J ork, Filadelfia) osiedlił się w
naszem mieś cie. Be ·cole3ne traktowanie zębów, podług
specja.lnych metod i przy zastosowaniu special11Yc'1
aparatów. W} jęcie zę oow za pomocą aparatu ga
. !
najmn ejsze 10 holu. Złote porcelanowe plomb.:v. 1)„ducine z ęby z podnieM eniem i bez (ze złota i porcelany.)
t-or ~.;.; la .ow~ k•Orony 1 mo a t ,• . .- r:> towan1
krzyw ych zę ~ ów i wys ~ n i Qte szczęk i przy pomocy specjalnych regulatorów. Umacn ani ! l u ź11yc11 zęa ów promieniami Roen gena. Le~ze~ie zapuszczonych chorób zę
bów i ,jamy ustnej specjaln 1mi pr om en am elektrycznymi (ultra ffoletowe i inne). Leczenio złam anyc h
szczęk i dorabianie brakujących cz~ści twarzy (sztuczne nosy, uszy, wargi, mi~kkie podniebienie i t. p.)

1

- T-0 jest ta pani~ - zapytał coroner, gdym
weszła.
'
- Jestem miss Butteworth - odpowiedziałam ..-. Amelia Buttcrworth. ~1ieszkam w są!:lie~
dztwie 1 byłam obecną przs znalezieniu zamordowanej.
- iamordowancj~ - powtórzył coroner. Dlaozego pani powiedziała „zamordowanej"'?
· Spojrzałam na.- moje notatki i rzekłam: Pro-

niesiono i położono na kominku, ktoś si• odezwał·
'lf
„T o b ędzie najlepszy świadek, kiedy szafa
upa.·
dła na tQ kobietę".
.
Nil~t nie ~d1~owiedliiał, gdyż \Viadomo był6
ze od kilku nuesH:cy nfld zegarka nie mógł rur
kręc~li. )Ir. Gry ce nie spojrzał nawet na. zegarek
~y łedn~k zauważyliśmy, że wskazówki stoją n::>
pięciu mmutach przed piątą.
Kazano mi powrócić na miejsce, ale był-0 ~
~ to przeczytać!
już dla mnie niemożliwe do wykonania. Praej~
!. Kobiet,a, pnybyła do domu nie sam1t~ Męt
.
Zdumio11j', wziął mój notatnik do r~i, rzu~ najwyz,szą ciekawością, stanęłam obok detektywa;
ezyzna. który jej towarzyszył, zabawił ledwie
e1ł na mnie parl} zaciekawionych spojrzeń i za- i spojrzaJam nn. trupa, którego twarz odkrytr
dziesięć minut. Opuścił ją z wielkim po~piechem,
ciął czytaó. Gdy skończył, spojrzał znów na mnie wreszcie.
Jakby ooiekają.e.
zdumionym wzrokiem i oddał kartkft detektyCo.roner spojrzał na mnie uwaźnie, wska!ał
~· Przed wejściem młodej pa.ry do domu,
wowi.
' . na. trupa i zapytał:
drzwi były zamknięte na klucz, po- wyjściu· jedMr. Gryce ]JOkreślił był tymczasem cały ka. - Czy ~.jest ta sama osoba, którą pani winak mężczyzny wstały tylko przymknięte. Mógł
~vał.ek
.
~orcelany,
który
wchti:
trzymał
w
dłoll
i,
dzw.la..
os~atmeJ nocy tu wchodzącą'?
zatem bez 1 rndnośei powrócić nie uczynił J. ednak
tego.
'
.
Jakiem1s znakami. Sehował go starannie do kieSpoJrza.łam na suknię, zobaczyłam pod szyj~
szeni i zaczął czytać moje notatki.
mały kołnierzyk, który na szerokiej wstążce przy.
. 3 .. Suknia kobiety została widocznie po jej
Z żarłobliwym uśmiechem zwrócił siQ coro- wiązany L1yl ct.o szyi i skinęłam głową:
śm1ere1 starannie obciągniętą i ułożoną. ·
n~r ku m:nie.
- Prqpominam sobie, żem ten kołnierzy
. , To. wsz.y~ko dótychczas nie było jasne; ja..-..
Mam1r
wiAc
obe"'ni·e
dwu
h
'ł
d
zauważyła.
Ale
,jest kapelusz~
.kies wnioski jednak można jnż było wyprowadzić.
.J
..,
u
c wspo zawo ł
. gdzie
p
.
. Miała ka.pe· .„
1
usz na
g owie.
Ja sama byłam skłonną do uwierzenia w morder- ników· Obawiam si"'..,, że wobec t ych po ł ączonych
n
k ł ostaram .się go opisać.
· .
:
sił
będ~
musiał
ustll_
pi·c·
Mi·s
Butt
th
t
....
rzym
am
oczy
i starałam się wywołał;
stwo.
~
, erwor , eraz
. . nę
t
ł d . d
.
.
1
DłuMzy czas upłynął, zanim mnie wezwano odkryjemy trupa. Czy pani ma dość siły, aby bye \dv bpa.mięci ~ydwł e ~ m o heJwil~my. ~o 'łm1 Slę ta~
'
o rze. pow10 o, 11.e po c
1 ozna.Jml am st.an&..
przesłuchania. Była ,już 3 godzina i cieszyłam obeeną przy tero?
Gdy
ohod
·
.
.
.
dl.
,
.
wczo,
1ż kapelusz był filcowy, miękł, przyomo.r
SIQ, żem przed zejści&m do ogrodn .3j6dła drugie
......-.
z1 o s1uzeme sprawie iwose1, b'
· d ·
d ·
·,
·
potrafię znieś6 wszystko _ odpowiedziałam.
rnny. z .Je neJ ~tr.ony uzem p10rem, eą t~ ke- i
śniadanie.
. Te I · · p
· ,, .
k
kardką ze wst.ązk1•
. Coroner wraz z kiłku panami, między innym ep1ą roszę uSląsc i eze a6 aż par
mi 1 z detektywem Gryee, stał w pierwszym po- nie. zawołam.
.ko.ta. Dete~tyW był tak zaabsorbowany, że poOddalił się i .kazał, aby sprzątni~to potłu~
myślała~ it sprawa zaczyna dla niego nabieraó Il3t porcelanę, której kawałki leżały obok trupa.
znaczania.
Pod skorup-ami znaleziono zegarek; gdy. go pod-

A. K. GRBBN.

°'.°

GEBERAL•E·

· 8 najnowszych
ołznaczen v 1911 r.

przedstawicielstwo i skład:
Leon Endelman i Wł•
d~sław Welt, Warszawa,
· Przejazd I>. Pnl8dst. na Łódź
Zgierz, Tomaszów, Pabjaniee i Kalisz: .t.ódź1 P•
saż Mewera 5 1 teL 20-70

~-ows oszczędność prą
dw. Absolułnle nieczuła. na

wsk~nienia do 1000 godz.
jaanego świeeenią.

Wptrzegaf się

„

nalladownictw. Na kudeł tampat' znajduje się .napis ,,,Original Wolfram"

WYDAWNICTWA ROK III.

Wiedeii - t.6di.

Rocznik Gebethnera i Wolffa

W piątek dnia 1 i w niedzielę dnia 27 listopada 1912 :r. ·
Srebrąńska

placu sportowym

37j39

KALEN0ARZ

(5 minut od st.arych cmentarzy)
od'będ'\ si~

bez

wzgl~u

na

pogodę,

·2 Gry Konkursowe wpiłkę

Ottakringer Sparta Wiedeń.

nożną

fóBzka

'WJ'!zedł z druku i zawiera: sto kilkadziesiąt artykułów, nurosł.wo po.o<
rad i wskazówek pra.ktycznyeh, map, planów, zestawień sta~esnyah i t. p.

Drużyna

•1 t ••
200 I llS ract1:

.-ep.-ezentaąwna.

gry w obydwtteh dnłaeh pmdri. o g!Xk. 2 i pół po południu.
O..W ndeJSOI Kupon do loży 1.25 kop. Siedzące miejsca - 75 kop. Wejśeie-40 kop.• dla
łMWDfów 80 kop. ~Uety wczeaniej nab79ać moża• u. Braei Szwalbe, Piotrkowska N 85,
I 9 ~ I. WinkOJ?f, Piotrkowska. 1!6 po cenach aastępuj11c~ch zal:i:on~ch1 Kupon
clO Wy 1 rb. Siedzące miejsea-60 kop. W ejśoie - 30 kop.. dla uemtów 20 kop.
...emałopaficZIHt zdj41cle teatru „Casino".
Bufet na miejscu•
DojaM tramwajem M S l 9.
Dojazd tramwajem N! 3 1 O.

•

Encyklopedyczno-Praktyczny
na rok 1913 ·

Bospoiz.--esęci-e

,

1><>rtreiów, oraz niemnlernłe- ~ '·
kar~grafjl eneykiopedyeimo-st&tyl!tJ'emo,
-porownawMyoh.
Szczególn~ uwagę zwróeie należy na artyknły pióra.: Z. D:ęBICKIB
GO, CZ. JANKOWSKIEGO, 'l'. JAROSZYNSKIBGO, ST.· KOZICKIB~
GO. J. LORBNTOWICZA, H. MOŚCICKIBGO, J. SOSNOWSKlBGO
i i.IL oraz N:A. łiABBR. BOGATY, STANOWIĄCY SPBC.J.ĄLNOŚÓ
,,ROCZNIKA", cnlał wiadomości eneyklopedyeznyeh, w opracowania
najcelniejszych pisarzy. Działy naukowe pod redakcją specJalt&iów.
i

Rocznik Gebeihnera i Wolłfa

Zyra.n dale
·

f'::~~~"e~

··

· Najnowsze modele, eeny- f&beyczne . .
Fabryka lamp .i wyrob6w bronzowych

Władysław

Henig & 5k• ~~~!':."

Skład fa.bryoz.Q Piotrkowska Jl.! 29, teL U-31.

!!!h>9-6- 1

Wyłąezna. s:ivzedaz wyrobów
pla~rowanych
f<l.bryki
-

B racaa
• H E N N EB ERG W arszawa•.

.

I

~

.

...

„

•

t

Na Sezon ZińloWyl ·
.

poleoa nowootworzony:

_ SKŁAD

zawiera.j\eJ ~a.dto ,wszelkiego rod11aju info~je kalend&rzo~ &8•
ronomiezne, geogr{Lfie11ne, etnologiczne, polityczne, ehromologiezne
historyczne, statystyczne i t. p. POWINIEN ZNAJDOWAÓ surWE
WSZYSTKICH DOMACH POLSKICH.

Cena k. &O„ w oprawie kartonowej k. 80.
Do 'llabyeia 1M ws!JStkieh księgamiaoh.
,

f.(urło•y ~f(łaa zaf»a•eft azieci,eyc~

M. ZALCMAN ~~;"
Poleca na sezon bletacy
wielki wybór
•

FUTER

.

i dzi~cinnego obuwia, z najleps!Y
~
granicznych skór n~jnowsqeh · tasoaóY.,.'i
jak równiez obmvia żimowego po eenae
najniikizych.
.
1
Kalosze spr~edrtje po ceu~h fa.bry0zn1ek ...

PIO'J1RKOWSKA M SI, !-sze piętro

~a •• aety, lk~łn1e1Pz~, ~ufk.1 1

obstalunki, reparacje

Ceny nader

i

ete.• oraz pr;r,yjmuje ws(lelwy.k01Jywa je punktualnie i sta- '
rannie.

przystępnel Usługa

rzetelna!.

•

.·1

po cenach
prz.ystępnyc~I

Na1większy wybór męskiego, -~j

w '~~lkim ' wyb.or~e tego.roczne •nowości jako-to: Fiat••,
gie

NQWQSCI

1<o'lftur8'\eia1

&.- Tarnowsl{iego
.

2
8ti8-& ·

2G:14--l oo

Proszę się przekona6ł
A. I. RZESZKOWSłl'ł
~owornieji::ka M 6.

·

........

\

~~__;M~~.5~2·~~~~~'";""~~~-------------N.•P~W~Y-!U!zP!!~~
· ~·~Ł~ó~n•.z.KI~~~~u~·et<l~r~ad~a~~19~1~2~r=oktr.::.;.:.·__~i--------------------. . . ·.~,~~~--·--.
·
piflał kil)i;p. :QrDiB · pomniejszych~ wolne
,„a~ )(acocha~.
J~go Cesa.rslde.J Wysokości Cesarze.
chwile poświęcając malarstwu.
w
'
wicza Następcy Tronu z dnia 1 listo-

Jubileusz Xorxona.

w dniu jutr~ej~ym obtihodzić,
b~dzitl jubUausz ~wej niepm1politej
fl,ział"lnotło! :naukowtij 11Jnakomity htfltoryk }lQlski1 'ra..deql{l;'j Ko:rz.Qn.
"Urodzony- w rok;11 l8SP w Mh\i:iku1
rub. nauk~ gimiiP.zja.l:n~ powziął w
JDieście rgdzjpne:m, poaiain d~l~ki fa,,,
.nom.enDihi.ym zdolnp~qjom. w clwudzie.,,
stym :roJm życia. ukońov.ył atu4.ja
{lrawne w Moskwie ze stopniem kandydata.
Mimo świetne widoki karjery
11rawniczej w Cesarstwie, wolał Kor„
zon pracować dla swoi6h, jako ~ami~
'owany h111toryk:, jął ~ltf prn.o;y ~edą,„

Spra·

I·

·•

013iadłfi2iY. w roku 1869 w W tirpa.da: 111 Godzhrn, 'l wieczór. Jego CeEJZaw!ę ątał i'Jlf3 cenionym współpPe.-.
sars1rn Wysokość Cesarzewicz Nat'lOWili.ldem :na,jpowa.~niejszych pism
.
stępca Tronu. p;zez cał_y dzień b;ył,
po~kich i hojnia ~zpogacał literą.tuZe ~ródeł zupeł~e w1arogQdny&h wesó~, czas. Jakiś SMdził w ~ozyeji
~ ~µmięunuml pennemi daiełami, otr~ymuJemy garść eiekawych szoze- pół siedzące). Ciepłota w południe'
ldóeyah tJ.ługfo Q tłpisu niepodobna gółów, dotyczących ~prawy Macocha, wynosiła ąf) 1 7 wieczorem-36Jł;. puls '
w pqbl~!naj w~m.ia:oce przytoozyó.
która ;olep~wem ~~d7Je rozpatrywaną w południa 112, wieczprem.. 116.
Za.sługi Rllrlltlilfł w badaniach Ii.i- · w druwteJ mstanoJI.
.
bee ustą.lonej etev.łoty i znaeęego
ą~o.ryoJllnych zdobyły mu miejsce zaNa ła,wie oskartonych I?rócz głów„ : pole;pąyam!a sft~nu ~drowip. l>Ostojnego
$~eiłlftll@ w gron~e na~zych hista:ry~ :pych b~aterów
ponureJ tragedji Chorego, od dnia ~ li1'topada biulety,kdw A w u1mą,nm · d.z~łalno~et Alrn- klal!l~torneJ: Damazego Ma.cooha., He- ny b@d11 wyda.w1me tylko wi ozorem.
demja krakowska pow6łała go na. ll'ny K~~yżapow~kiej i l.zydo.ra Star: Podpisali: ~e,jb-:pedjatra Rauehfu:s, h<>-ozłon.ką.,
. .
oi;ewskie.go, ~as1ądą pon?w~1e Blt2ił''l1 :norowy lejb-chirurg p:rofesor Fiodo-W hołdzie znakomitemu uo.zone~ O~eai~sk1 i .ślusarz Pertkiewicz, ume- row, lejb-medyk Ew. BotkiĄ honoro:pemu zjednoczy się jutro oa!y kraj, wmmony picrwszym wyrokiem.
wy lejb-medyk S. 08trogorskij"-J::
1•..,~·
wszystkie instytucje naulrnwe i ~poPro t apelacyjny, wnie~iony .
·
łeo~.ne, J~k' równio~ jedno tld, umie- prze~ prokuratora kwestjonuje unie-·~-. J
jącc Ołłnlć i!ittdug~
·
winntenie zupełne Pertkiewioza i sto-

wo.-.

ciogl~ą:nt'.1 w tym ]{lerunku ·kol~JIHl
.lowniP, Piotrkowi@.! Wa:r~111w1~.
.
Do, ~~~u. ~kładą.nyah eflaigąd„ pleń k11ry po~ostałych podsądnych.
W kol'\ou :roku 166~ ~m.uaiony namu Jutillntowi :prąyłąc~amy mtq ar.~
ZdallJem prokuratora Damazy

·ca {) ląt apu1foió Kowno. wyjeonp.ł do fom. l•HH'cem~ ~)'Oflf\O . mu ju,luia.jdłµ~~ M1rnooh aąid~ony ma by6 z § l4M
(Jty, a. naśtępnie do Orenb1ngn,, ltlzttl a21y6h la.t :nleul:łtą,wo.nia w :p·o,ytao21naj, (~ah~jfltWu ~ premedytacją)nie zaś z §
~rócz

„Historji wieków średnich , na- pięknej jego praey!..,

l4615 (nagły zamiar), próc~ tego jako Od Soboty 2-gf) do Poniedziałka ł Listopad&
być kalflny suNiebywałYi
rowiej.
Prócz tego Maooab, St!U'czews]ti
Wyspa Rodl Qp. lJatara..
i Oleaiński skazani zostali za zwykłą
łi.\
wyś~
krad~1eż, nie zaś za świ~tokrad1tw9
ll»tnieme.
,· '
na co również prokurator wnosi
burgiem, pomimo zwyoi 11 atwa, sił, :protest. Wogóle apelacja :prokuratorhArdzo wielkie.
~ka domll.ga się najwyższego wyliliarl.l. kary, zwłaszcza w~ględem. ks.
WIHDEN, IH październlb (W. Sta.rol!'lewi:ikiego. winnego ukrywania
A. T.).-Walka z linji Luleburg-WJza zbrodni.
· dramat w 2 aktach. llisłttja jec1neigo 1 lite•
wielu 111i1Jarderów• 8.l'&iowanyu przy ros.a
przeniosła się :pa linję Horas~oandta.k,
Oieknwe również s1:1i punkty Ero- bieiu l'lię TITANICA. Obrq ten obfituj& wllk'~
bywa.łe i wstrJąS&jąoe efeką.
·
a wiQo tu
aofnęii idę ba„„ testu. dotyczące r.wi~ks1;enła k&ry Hed•o z11•aznle. Arrinja 11req„ lanie Maoochowej, jako głównęj przypowi~lło się,
cz;ynie popełnionej zbrodni winnej
ka nad r~'I .:ostała •upełnie ulirywania morderstwa, świadomego
amęryk. koJned.Ja.
1
"o:abita i uQieka„ Pod Wi~a t-ur- korzystania z pieniędzy i przedmfa- . Tygodnik lllustrowan.r _·
, wypadki osta.Uliej do})y.
,
cy walcią je zcze ·. ale nie poainvl\l~. tów, pochodząclch x-; św~Qto]uaditwą..
się na.przód, L w skrzJdło za... Prokurator pro est~je m1ęd~y innemi TRUPĄ SCHIOVANI adj~ ąwt~
stało ;,:up ł~h~ starte.
K~~~~f~°Jr:~~k:i0 J:~s~e~:~~~ęli1":fc~~= Do obrazów z natury '3piew.e. w~
śpiewe.o.zk&. ·
·
Mari-ez na Selo9'iki.
. wej na rub. 5620, żądająo zwrócenia
INEZ ESPARZA.
WIEDĘŃ~ g listppaća. (W.ĄT.)~ tej sumy kla.sztorowi JasnogórskieSeraJ· ewa donosza że grecy rów~ m~, zkąd pieniądze '.4ostał
skrĄdz1one.
tiiet dąf,ą .uod Salo11iki i Mrurn ter,
Nowego obrońc~ b~dzie miała
aby się tam połąe2'lyć z serbami.
Helena w osobie a.dw. przys. S. Firoh-

zabójea k:rewµego mo.

Woina ·na aalkanach.
Bitw• pod Lule lł11rgas,

CZORLU, 2 listopada. (specjałGłówny
~tab turecki tło-·
maczy porażk~ turków w okręsie
zmt•na ta.1.t·y1„1 Abdulr
po-a.tkowym
...„
""
~ I\
Paszy. Niewyraźne Jest zwyćit)stwo
ny). -

i:'

turków pod Wizą, 11imo, źe bu.ł·
garska dywizja imu!zona była
IE>
cofnąć. Powodzeni!.! spp;yjało tur„
kom w cz-asie wycieczki do Adrjano"
pola,

urgas jest już w ·rt•
kac:h bulzar6w, a A r"a·
nopol o cięty od g W•
aych sił tureckich.

„

~~

telegramy

Własne.
Bitwa pod Lul •Burg s.

llODEONll
Rrogramlll

Pmron

bf trza ·

FrzepowieOnil

„

z

·

Czarnym ociom nie

.

.

"

Wojska tureckie są zu• ta z Warszawy.
palni
odol~
od stolicy,
Nowych świadków wezwano 27,
w czem 11 ze stro:oy prokuratora.
wa~e
czego llędą llftpsiały
Najbardziej przygnębionym ze

kapitulować.
WIEDEN, , (W. A. T.), 2 listć:i,:ia
Graźm1 sytuacja.
da..
ltwa pod Lule-Burgas
KONSTANTYNOPOL, 1 liatopada
trwała 3 dni ~
noce, Bulg11.- (W. A. rl\).-Z pl ou boju nadohod.2Ja,
.
.
. .
rzy w poniedziałek zaatakowali lewe
w1adom~śo1.przedstawrn.Jące_ w gr~~skrzydło pod Bonar-Isser, lecz zostanęm sw~etle srtuacJę. Mm1-

Sanatorjum 0-ra Solmana

~

Wansawa, ALEJ A &ZUCI{.Ą. ~r: 9
Clliruqia
ClłC OBY KOBIET, Pobyt t Gp1Kr1111ki , od. 3 da
7 rll. ddea
Ambldator)11• od.. l).ej lh .MJ.popot,.,...P~

wszystkieh podsądnych jest sam Da- Roentsem,
~·· t.l:~g ,
iri;~
mazy.
Modli si1:t on po całych dniach
b.ez przerwy, a ~d . niedaw;11a. skarży
su~ na władze w1~z1enne, iż przesz kadzają mu w spełnianiu do'browolnej pokuty, nie chcąc zakuć go w
• Krakowie uL Krupnicza 22 ł"Po
kajdany mimo usilne jego prośby.
urządzony z komfortem i oświetl.
"Najmniej P,r~yg~~bfenia okaz~j~ elektr. Łs.zienki. Telefon: Kuchnia wy·
Helena, .ale .o meJ .kilkakr?tnie juz ~
borow.a. Oen.y przyatQpne.
obszerme pisano. Na razie do jeJ
.
~wi';lz.i&n.nego romansu nie przybyło
kartek. ·Ale to ju~ w)na odosobnienia„.
(y).
--

fensjonał ,,Savoy''.

li odparoi. Bułgarzy ponowili

atak i strawie turecoy zebrali mę na naraW c wto- d~. R,;"d poważnie ~astana.wi{ł. 1d~ nn.d
reJr walki były niezdeoydowane. We sprawą zawarcia pokoju.
'
•
czwartek została armja turec•
Stan
oblężenia.
Ac:a n~ całej linji pobita i po.
KONSTANTYNOP04, 1 Usto:prtda.
J>zęła uoiekać. Równiet na linji (WAT.) Na
zebraniu, odbytem w
Ka.tarza. turcy cofali sitl pospiesz~ meczecie Faych, przywódcy. nawołynie, dopuszczajl\O się po drodze rzezi:
wa.li do powstania przeciw turkom, z
w napotkanych wsiach mordowali powodu czego w . stoliey ogłoszono
, ,
~oblety i dzieci.
stan obleyżenia.
Dec~dująoa bitwa.
(Teł. Ag. Pet.)
Zatopienie pa"o•rnika.
SOFJA, 1 listopada. Wojska. l:)uł
ATENY, 1 liętopada. (WAT.) Bluletr11 a stanie zdrowia
gfł.rskie starły się dziś z główną ko~ 5iuro Reutera . donosJ, ~e torpedo·
N•stępcy Tronu.
lumną armji tureckiej na linji Bunar- wieo greoki zatopił wielki pano~rnik
PETERSBURG, ! listopada,-(U·
Hissar - Lule-Burgas.
w porcie Salonickim.
rz~dowo). Biuletyn o stanie zdtowla
Turcy majt\ lóO,OOO ludzi. Generalna bitwa ju~ się rozpoczęła..
od"leśh zwycięstwo.

Telegramu.

1 myszy tępi seybko i pewnie }Jm!b
przygotowana w. apteae A. Zalewskiego w m. Rawie. gub. Piotrko~
ska. Oena funta 1 rb. 20 kop. z pa&
syłką 1 rb. 35 k()p. Próbne małe pit,
dełka są do nabyęia w apteka.ob. ~
składach aptecznyoh.
• 1817-2'

---~.,,~-------------------------~--~l

Zwycięstwo bułgarów.

SOFJA, 81 :października (W. A.
l'.).-0 godz. 10 m. 45 nadeszła. tutaj
wiadomo~ć, te laułgaPzy pod Luleburgiem odnieśli zupełne ZW'J•
cięatwo. Podobno Azvk•bas~a .
został zabity.
Luloburg za.jQli
oułgarzy.

WIEDEN, - 31

t

~

tłl&2WYKLE ~)WYKWINTNE -

f
~

T~,, LR FERl'\r:
10SZT-10KOP.
.
..
.

'.

paMziernika (W.

A. T.).-Straty bułgarów pod Lule-..:.,._ _ _ _ .;...---------~------------~-------------~
i
Główny asłąd • p. F. Jlr~ ]
.M,osinfa.
'

~n-._______________.N;;.;.;.O.;.WY;..,;:;..;K:;;.;l.J!YER ŁODZKI

-

2 listopada. 1912 roku.

Dr. Leyberg

Lecznica chorób .oczu,

·!' odzyskują

Weneryczne, płciowe 1 skóry od
10-1, 6-s. Niedziele j śwh:ta

. · ze stałemi : łoil{ami

~ użyciu

3

!

Od 8-1, . , I
Dla Pań-5, poczek'aktta od

Dr_a 8. Donchina,

dzietna.

Krotka

.N~

w

s, tel. 2~se.

SIWE Wt.OSY

momentalnie swoją pierwotną barwę przy
wszechświatowo znanego i nieszkodliwego płynu „Ka.scha ".;

Telefon 19·•H.

Gabinet Rocntgenowski (Prześwietleoie i fotografowa. · nie wnętrzności ciała promieniami Rontgena), Swia.· tłoleczniczy (choroby skóry i włosów) i Laboratorium
lekarsko-kosmetyczne. Badanie krwi na Syfilis i leczenie Salvarsancm (Ehrlich-Hala 606.) Gabinet elek-

Biuro

ODCISKI N~CZV.

Adresowe
~l1f41fD:1@ do
lokali

troterapeutyczny (Masaż wibracyjny 1 pnenmatyczny
prof. Zabłudowskiego - niemoc płciowa).
Godziny przyjęcia: 8-2 rano l 5- 9 pp. Dla pań
osobna poczekalnia.
r2521-0-1

podług

wynajęcia

1;łJl:t:14ill

Szkolna 23

WYSllUEG SI[ MAślAD. SPRZED. WSZEOllE

posiada adresy wszelkich lokali.

fĄBR. wPETEl!SallRiiU CllE~ll!i!WA

Dr.L. Prybulski
Choroby skórne, włosów, (kosmetyka
lekarska) weneryczne, moczopłciowe
i niemocy płciowej. Leczenie syphilisu Salvarsanem „Erlich-Hata 606 i
9lł." wśródżylnie.
Leczenie elektrycznością

i masaf.em wibracyjnym.
Przyjmrje: chorych od 8-1 rano 1 do
ł--6 po poŁ, panie od f>-6 po pot
Dla pań osolica poc210kalnia.

E. Sz1ldkret

Akuszerya i chorM!f kobtece
Zachodnia 36 m. 7 telef. 19-51
talae wejści z Piotrkowsldej 3
(Hotel Polski)

Goci&, j>rzyj. 1<21f,-12 rano 4 11,-7 w.

~.r.
, t.

Jakó6 fryDe
AKUSZER .

Cegselnlana 4, tel.
przyj:1ll.uje 9 1/2-lO rano
._ .. , , po południu.
Dentysta

poleca

•

Ceg1dn1ana Z3. telef. ZZ-19.

się świece

ANUZOL.

PrzvJ·muJ·e od 10 i pół do 12
"' .
l od 4-6 po poł.

leet to środel! wupróboW11nt, dzłałao
i•ct dobroazvnnie I uznang pnez

Doktór

Pudełko I rb. 75 kop.
Do nabycia we 11Bzyatlnch
lepszych aptekach t 1Jd,...

lekarzu za najlepsiy

f. Praszkier

Dr. · L. .Klaczkin
Kia•ł•nł)'„wake
Syphłlfa,

11. .

skórne, ·weneryczne,

choreby dróg moczowych.
Przyjmuje od 8-1 rano i od
5-~ wiecz. dlapań od 4-6 po
południu.
113-0

Dr. Euig.enja

Xerer-gersżuli

:

aptecznych.
dla
Królestwa ·E. KOCH I
BORMAN Werszawa,
Chmielna 18.

Przd~e

w.

.

Magazyn

"

~

Kozalji

POLECA

15-l.

(Mełster.h.aus)

zaopatrzony został w duży wybór
kapeluzy irolorowcyh i żałobnych.

Che-:

kupić

kawałek

JULJI MACHER.

ZAWIADOMIENIE.

'

lir~ med~ Z. Golc

Du:.ty

powróciła

109

dawniej ZAWADZKA M 8
God:6inY przyjęć od 10-1 i od 4-7 w

o 7 I pół w..
" do 12 • r>6l.

VI

Niedziele

damskie
i dziecinne ,
ubrania
oraz obuwia
u M. A.

turbino~

; młyn

woany

tewkovicza

z gruntem zaraz do sprzedania. Zgło
szenia listowne do. właściciela domi-

Łódź

Zachodnia
1-e 36.
Firma
egz. od r. 1876.

nium „Kołacin" EdWarda Ulpopp
St. Rogów Dr. ż_. W. W. 3289-6-1

Prac1Rł Ałł. Rzei4lłarska

„

t

Zatwierdzone przez okrąg naukowt

nR~ V~~fe :a;;~!~o~a~~0

W Lzar ~1'1rJ,1·0010 K u ut i~~~;~:rl:i~~~;~~ur:n::
Kamieniarska

i

~

~

ran gę

we komplety: na

. • Zawadzka
..
o43.

ł.ódź,

Wykonywa pomniki, figury
bim~.ty i :vszel~ie roł;>oty w za~
kres rzezby i kanneniarstwa
wchodzące.

ursę-o

specjalnie dla
dników od go<Uin;t
tle;ti!~~·· na świa-

nauczycielskie

i i_nne

.

po

~go-

dzmy 4: i pó{

południu.

Zapisy codziennie od godziny 6-1<1
wieczorem. Mikołajewska 1'.2 22 m. U
iewa oficyna II pię.tr~.
!-1

choroby skórne i .wener.
ul. Mikołajewska ff! 18
Telefonu ~ 2060.
Goliz prsyjc:c ad 9 do 12
od 4 i po

mieszka.. obecnie

RATAMI

Nawrot 4.

męskie

w okolicy Łodzi, pożąda'.ny w pobliżu

Telef. 18-07

tygod.o.iowemi

szniczych.

lasu

wody. A.dres w administracji
'
3389-3

pończo

pracownia wyrobów

Weingarłen

przeniesiony z Piotrką.wskiej 7 na
8 · Prz~iazd I

podróży,

·rooczo®J isKarretKi

iliimskich kapeluszy

Choroby kobiece.
Piotrkowska JG 121

"'*rjałów

ciach

Niniejszem zawiadamiam i:il otprsyjmuje od 3 do 6 po p. W niedziele warcie szkoły tańców A. Klonowicza
od godziny 9 do 12 rano.
przy ul. Sredniej N 11, nie odbędzie
- - - - - - - - - - - się a to z powodu -panującego kry.zy8-42
su i nadal spodziewauego więli:szeso
kryzysu.
.
i 4-6
Z powa~aniem .
A. Klonowicz
dypl. nauczyciel tańców
3336-3
ul. Cmentarna J'i? 8.

Berta Ab
Piołrt.1ows.ka

Ha~ kaliskie i szwajcarskler
na zebraniach wszędzie, gdzie cera podlega szkodl. Fi~anki. sztory i portjery. Resa?
wpływom potu i kurzu, płyn toale- tk1 na ~ostjumy i bluzki, ża
towy "BO'TO:&!ll" wspaniale odświeża boty ~az koszule damskie
i wybiela cerę, chroniąc ją od wszelCeny fabryczne):
kich zakaźeń (pryszczy, wągrów i t, haftowane.
Wielki wybór!
'
p.). Specjalll.ie przy cerze chropowatej, oraz przeciw wszelkim jej zaczerAndrzeja M 44 m. 2.
wieniem.om ze znakomitym skutkiem
2928-10
jako uzupełnienie p11Jnu stosują obecnie krem horo:r;ylowv.
.
2944--1

W

powr6ciła

Przyjmuje do 10 rano i od 4.-6 pp.
3287-12

Okazyjniel

. _Ochrona cery

Cegielniana'39 tel.10-58.
Choroby kobiece i wewnętrzne.

POLUDNIOWA M 2.
Telefon 13-59

·Orr

Dr. )\tarja Etcyn-Zak
Akuszerja i choroby kobiece
•

~

ADRE$Y

Piotrkowska.Ni 144, róg Ewangelickiej

B~ R~jt

i

wszystkich istniejących w l~osji firm we Wl':lzystkich specjalnośełaeh 1 gałęziach handlu i przeM,YSłu, jak również adresy rządowych, prywatnych
i publicznych instytucji.. właścicieli ziemsk:ićh, duchOwieństwa, urzęd.ni~
ków i osób za.jęć \vystawowych. Przygotowane do na;klejania na koperty
i opaski pocztowe, niezbę.dne przy rozsyłaniu katalogów, cenników i t p.
dostarcza. Og61na•rosyjskie centralne Biurro ądresowe. Petersburg, Kazanskaja ul. U, telef. 4.22-ló. Dokład.o.-0ść adresów gwarantowana.
.Katalogi i wzory na żądan~e bezpłatnie.
·
r2947-2-l ·

KJ\NTOfł,

s&EDNIA ;r-e 6 POW&OCIŁ.
Sp. choroby skórn~. włosów, weneryczne, moczopłciowe i kosmetyka
lekarska. Leczenie syphilisu Salvarsanem. Ehrlich-Rata. „606" i „914"
(wśródzylnie). Leczeme elektrycznością (elektroliza) , i masaźem wibracyjn)"Dl. Przyjmuje od 9-1 i od 4.8, w niedziele .od 9-2 po południu.
Dla pań osobna poczekalnia..

150 i 2.70 k,

Uwaga: Kilka kropel płynu „Kascha" \\ięooj ~
działaja. aniżeli cały flakon innej farby.
. r2950---8

o:1

Specjaliata chorób weneryc~nych 1
sk6rnych i dróg moczowych

D·ir.

z

Kr61owa .farb do-wlos6w

niebrudzącego skóry i bielizny w cenie Rb.

c:.;i

S.

i

.~

:g za pudełko z 2 fl. dla życzących zaś sobie odzyskać pier- ~
~ wotny kolor włosów stopniowo poleca się „Progres• ~
;a siwe Kascha"w cenie 2 r. 50 kop, za pudełko. Do ~
~ nabycia we wszystkich aptekach, składach aptecznych~
~ perfumerjach i w salonie fryzjerskim dla pań Anna ~
'El
Neumann, Łódź. Piotrkowska 89
·a

OKULISTY
ul. PIOTRKOWSKA Jl 69.
:: ::
Telefon 28-39.
Godz. przyjęć w ambulatorjum od 10-12 i od 4-7 pp.
Przyjmuje si~ chorych na stałe.

D-łł

252

hrii:ta od
:376

·o

li

0

s~k;;-;
Wrt~~n
Dr. meO. W. Kijflrn
J
Piotrkowska 14-5. tel. z9.oo c

Skwerowa j\"z 18.
Tel. 18-08
Konstantynowska 14. TeL 13-36

VE

w Zgierzu,

·511
Długa;;-,~ 2~.

SfllECJALNY
FRYZJERSKI SALON dla PAN.

E' , u-

Od sobot,y du. 2 do wtorku 5 Li„Lo-

R'żne mMJszkanfa

ul. Piotrkowska M 71.
!t~r~by serca i płuc

DZ:~~~;~ ~A

I.
THE
Sielanka ]11aksa .tinDera (kom.)

GENJA'~

''

K TO , · ·
flr. Czerwon9 Sol{ół , . AR W~KA,

1

Od 8-10 rano _ 2-4 p. P· Dla nieza przyJIDl!Je Od 10-11 po poł. od 4-0 od pojedyńczych pokoi do 2 pokoi
z kuchnią, słoneczne z wygodami. są
111.oznyoh o& 10-12 p. p. Lutomierska
'l'elefonu nr. 21-19.
do wynajęcia. zaraz i od 1 stycznia czyli KARDYNAŁ MEDICI dramat Łodz, Konstantynowska f>
~l (Bałuty)
2208-0-0
oraz mały lokal fabryczny przy uliw dwóch częściach.
Te etonu N!! 28-01.
cy Lipowej M 71 (róg Andrzeja). Do
afłorlbskflią.c1
obejrzenia od godz. 2-ej do 4-ej po IV. Derby Warszawskie (nat). Pulcca ::izan Pan•oill w ł:.J:it 1 1 oko i icacb
południu.
2930-3 Kajtuś dorożkarz (kom)
ryczntth 1, 1111111cv płcitwej
NAJPłĘKN . tJSZE CZESANIE

Specjalista

A. Krenicka

Dr. Lewkowicz

Lekara::-Dentysta

z Warszawy

osiedliła

się

wene-

w

mycie głowy z natychmiastowym wysu,
szeuiem (Manicur) c~yszc~~nie painogc1
Przy eyphilisie 'stosowauie prep. „606" Przy inteligentnej izraelickiej rodzinie
larbowanie włosow i wszelkie roboty vr
i „914". Leczenie elektrycznością i aa
W Czfł&łochowie Teatralna 45. zakres perukarstwa wchodzą.co jako t<>
sażem

- - - - - - - - - - - - - - We wtorki i soboty zmiana pr ogramu.

pokój

willł'acyjn;ym.

loki turbauowe warkocze

postisch, za

Kenstanłyao1111ska 12
posłańców wsce w najnowszym stylu wykouywa.ua
Lodzi.
z oddzielnem wr jściem z całodzien
teatru Selina.
nem utrzymaniem do wyJ1ajęcia za- stróży nocnych, potrzebuje miasto- pod moim kiernnkicm. Wyuczam upina
al. Kons*antynowska 37 od obCPK
9-1 i oa i--8. dla pań al 5-6 raz. Wiadomoin:: Łódź, Widzewsl{a wych posłańców z kaucją każden po nta najnoW:;"')'cłi frycur w 5 lekci-<:b.

róg

Pługiej.

,., niedziele od Il do 12.

~l70t-O ]'i?

40 u s„iel~anna.

Biuro

3362-3-1

rubli 30.

3303-'

Abonament na

m~cu

1

i w

do.mllc~

NOWY R.URJ'.llR tODZK1-.-- 2· Ji~topada. 1912 r.

pod postacią bezwartościowych naśladownictw Sperminu
nie mających z nJm nic wspólnevo a cz~sto nawet za·
wieraj~cych C2ynriiki szkodliwe dla ;r:drowia.
Przy neurast.enji, impoten~ji, uwiądzie -starczym,
1'isterji, newralgjach, anero.ji, suchotach~ przymioc'ie
(syfilis), skutkach kuracji rtętiowej, chorobach serca
(otłusiczenie, skleroza serce, bicie 1.1erca, arytmja mio.
· cardi&, arterjo-sklero.tie, elkoholiimie', wysychaniu mle
cza pacierzowego, paralitacb, rekonw.ale11cencji, wycier
paniu og6lnem i t. p., tylko Sperminem-Poela µdało tie
- osiąg-pąć wspaniałe rezultaty, o których świadczą badania J)aj-akomits~ych ucionycb lekarzv całego świa
ta. ~alezy zwracać uwagę na nazw~

EMDE
farbiarnia artystyczna
!

'

')

pralnia

chemtczna

)

Fabryka= . L•d~y 42 -

"

SPERMIN~POEHLA»

brać tych wszystkich wyciągów i płyn6w·
o róinyrh nazwadt; bezwartościowość tych pre- ,,....-I>'•
paretów została 'opiSBll<\ w specjalnej broszurCt', którą bezpJ a tnie wysyła si~ wraz z naj.
·t- ••
nows.zi literaturą o Sperminic
'

parową

Telef. 27„34.

FIUE1 Beited-,kta I róg Piotrkow~iej
Piotrkowska IU
1'idżewsk• 154 róg FabPJ'PZDei
Bałut-,, Aleksandrowska 15&.
Zgierz, Nowy R-,nek 2.
Pabjanice, Długa IO.
Brzezin-,, Ra~ska

I?i erze i farboje ws.z9stl{(,
NAJTANIEJ?
t\iAJ-SZYBCIEJI

i nie

"

l\..

NĄJLEPIEJ!

llagrod~-o•a wielk. medalem w Rostowie

Warszawsl{a

szł{o~a l(roju

i sz9cia'

A~OLOfiJI KOPYDŁOWSKl_EJ ~ _
-;

fi!

I

'dyplomowanej uilzęniey pa.ryskiej akade111ji kroju. W711&Je ~
i dyplomy z prawami zakładania pracowni i szkół. Nauka grunrowna i prędka, prowadzona dwoma. systemami; uczęniee nabierają ~
wprawy i gustu przy praeownl sukien. Nauka mierzenia przykrawania i modeJ-0.wania. Kurs wieczorowy po cenach zniżonych.; w kom~ M
pletach połowa ceny. Nauka kroju teoretyema IO rubli. Zapis 'OCl!enie w każdym czasie Po akończon7m kursie uczenice otrzy. ·
naują posady. Sprzedaż form papierowych, żurnali i maneJdilów.
Przyjmuje się suknie i kosljum:y do krajania i pas.owania, 1'2926--0 :
ł;.6dź
~
•
Filja: .
. '
ulica Piotrkowska N2 116 <8>
Ba.luty, Zgieiska M M.

I

U

Owi es

..

yll~rowy
poleoa.j~

Pl'Mlazd 21.

..

Tel. 978 i 1709.

u

i

\.

s_,

- • :·:

:'!

znajduj• sio obeollie tylko na, Zawadz_fdej M IO
Wykc:ma.nie subtelne l l\kul'a.tne

cen,

prz,stępne.

.E•ter

Poł~.ii.

· .

P"t0trkowsa M 72.
.
..
z pow·oau -codziennego napływu 6wi8- -

·Wyprzedał ·

~;~ortow'<łlny~h- - ~ek, spódnic_, szta-h.o~
ków, etc. pa- niebywale niskich cenac~
U~rasza się zvr6cić avagę na ceny wwydawa~I "

I

· ·"

u·waga1we.· ~vwlaanych
;zelkie ro bo y i

wyko:na.Tł@

~amt'.lwienta.. ts~

prae~wnlach

mo1m

wykońc~<me.

p6d oso-

lrlel'u:nlrłem i jakna.jstarannłej

·

r2tll'7.:...10 .
i i

z

Nie111r~wn~ej dobrd()1 · h1{Zfęnlcinll łl&prąwo. · -łtt

podłóg ł f.d&ąd11ęk

-,.

UT . Elł -

p'qd IJU,...lł

3 !i.

li

i

!

~

Zielona 41, JaSkowicza z:a,vmhlka 32, f't•f·drl) na Err1arlykti~ 21,. J\11~
hą.na l(onstantyfto'lł'aka 33, Szi;i,Jua Tłrat1tohh1lrn. 2:1, Wihn1ląkJef(n ,
Wschodnia róg Południowej, Gon!bin~k!ego Piotrkow$l;;a 60, Pom c-,
ranca Platrkow11ka 18, Wolmana Zawadzk11> 10 i innyCJh. ff:aptor
I akł.a0 w Ło~d -stanls.fawa f'is;ir;era, Piotrkowska I.O . , -

e

:.znajduje Sif2 mój

atll<>_wyeh. Pol~cam ~rzf\_dzenia jadalni sy_p_ialnł
iłliPinetpw i

.

salonów oraz wszelkie ćtr~
d.o u:rne'blowania. mieszkań.
Majster _osohowy R.. Wiśniews~

"

Kursy Handlowe
Konc. W. Kujawskie.go pod kferunklem

a· • ,z·• ·-

a~ J111b_;roła w łio1bi w »_14tępuJąeY"r rt~•~•@11 11.p~cznyob: a~taiJn1i.
Ko1111t.a.Jl1iffl.OWl!ltA ,l\Jlo. Hi, zu11m1u~a tłl~b. lfl'flł\tOJ!.· l!\~3. ".Nt ~\ hllYf.llllłAtH'il
0egłel1ll!lH
Wld~w~lQ.Qj, '1li:tli'fi9Jf~ 'W9l•;~dJ!lfll, ·"~ 78, au9.11~

r

~ągaz9n .~EB&I

Sz..Iilijentell obfici~ zaopatr~011y s:Jd'd.
gotowych i tnt:ro wych · · ··:: ·

.- f
błatym

·

,.„,

front.

-·------·
-·
,I „Mciisón MargOt"I··

ł, •·sse ~ " ·..

Telefonu · I li!•84 .

pi~tro,

~

NQ 7 .NAWRO[{ ·

A·.· Brortib0rg<::·
Piełr.kows k•

La.. Saison''

ul: Andrzeja •r. li Il-gie

--

L61it,

li

„

I

Skład

paryskie na suknie rautowe, balowe, ~

towe, i wytworne przybrania.

I :.h;;;~~;~;:~op~
I
.Wiei-a

··•

Saison'' ·

Wyprawy ślubne wykonywa się z wlasn,eh i pow!&
rzonyoh materjałów.
·
~
·_

a

1

\..o1,.

nowości

poleca

e

Yi~acownła .ol{r9~ -damsl{łc~
ł

~.LB
1

W. FINDEIS·EN_I• S-ka

· ·· z. ·szwarcenberg

MAGAZYN SUKIEN

.

'

Pl,•trik.owfł k a

SKIEGO.
I

'

.

~

t~ \,

~

157, telef. 858.

do

Kan~6larja otwarta od godziny 7
9 w~.w:r.e.m. :.~
dzieqnle oprócz sobót i niedziel."'· 1 • •

~onm

.MJWY KCJ:tt.IBR

--

?'Oku..

2 listopada. I'8l2

egzemplarz na Królest Oli
Arcydzieło

sztuki kinematograficznej w wyk. najwybitniejszych zjednoczonycll atrąst6w Francji (Film d'Art.) a

::

Les. wi=sera-bies
„
. 19
~
.
•

Według nieśmier-

telnego ut woru

I

Wiktora lfugo
•

1-sza l II-ga epoka Jean Val)~ l Javert w 6-u· wielkich cz~tach.

9

Demonstrowanie obrazu trwa 2 godziny.
Od czwartku 7-go listopada demonstr-owaoo
III-cia i IV-ta e.poka.. -

będł\:

,,N ę d zn1-k - w l i ,·.
Orkiestra koncertowa.

TEATR

TEATR

Pomi~dzy

innymi przedstawionym będzie w sobotę, niedzielę i poniedzia·
lek, d. 2, 3 i 4 b. m. nadzwyczaj sensacyjny dramat w 3 częściaeh p. t.

Jedyny te&łr kinematograficzny w Łodzi, w którym demonstrowane są
najpiękniejsze o b r a a y,
niezmiernie zajmującej
treści po cenach popul&Tnych ~ -

,,oaza••

Na śmierć i żYcie

w wykonaniu wybitnych lll'tysliów sceny królewskiej w Kopenhadze.
Zmłlma progmmu w so-Mty i wtorld
Ceny mtejsc od 17 do 50 kop„ uc21Rłowskie ł5 kop.

STOŁECZNY

KALWllllA (PółnHuwa ~

Tergo~ ft7nek.
W aobottJ dn. 2 listopada za

'

Gl6wna rp. &6d:I, Piotrkowska 88

działem . wszystkich pierwszorzędnych zagranicznych
artystek I artystów. W drugiej części dana będzie wielka historyczna pantomina w 5 akta6h i 30 obrazach p. t.

NAPOLEON I w Egipcie,

jest u watany za

Stowarzyszenia, prawomocne bez względu
obecnych.

Działą

·~ .

j)ańsJra

.

cześci

miasta Zitta

'Wilia

w cenie

wartości.

Blisze wiadomości udziela
HEINR. ZIEGER, ZITTAU i Sa. (Niemcy)

)'lałychmiast

potrzebni

Al<CHITEKT
1804-0

są wszęizie

.·
========·
agenci - W
bez ponoszenia- kosztów ryzyka na

spółpraCOWftl•(y

1
stałą pen5ję i procenty
· f
Szczeg6łowe m ormacje wysyta się bezpłatnie. Irkuck. Kantor
gazety „Sybirskij torgowo·promyszl~nnyi Wie-

atni!k" Pocztamsi~ja Ja 14.

11uuszerka

llaSażystka

z dyplomem Cesarskiej Akadenaji medycznej w Petersbur~u, prak.,-kująBUDOWNICZY
ca 20 łat przyjmuJe: masai , porody
i technik ubezpieczeń.
w nocy zamówienia, na słabość, podWykonywa wszetk:1e projekty plany
skórne zastrzykiwanie, udziela porad sporządza i szacunki ł>u1owJ . i pr-adli
sekretnych, dy*tecja zapewniona. dozór budewlaDf tak w Łodzi jak• tet
Nlezamożn;yn111stępstwo.A.ndrzeja J-& 39 i w innych miejscowościach. Biuro w
m. 13 od 12-5. Listy w językach: ro- Łodzi-Konstantynowska 47 "' War~za·
syjPkim, polskim i niemieckim.
wie-Nowomiejska 9
1050-5-1

~d~~A~nl~~~k

w

użycia d~sony

p11dełka.

Do ubycia w aptece
R. PREISMANA. w Warszawie,
Freta Na 16 telefon 4(). 63.
Wy1yłam za zaliezenlcm Przesył·
ka podług taryfy pocttowcj •

r61s-o...:.1

~[!]~
iłflłosmnia ,~••
N

ajtańsza amer7kańska

che•
miczna pralnia i farbiarnia
pod firmą „Józefina" Łódź
Piotrkowska 17, pod osobistym
kierunkiem właściciela . Pawła. Musiałowicza, który po ukończeniu stud.Jów
w Ameryce wykonywa w przeciągu
24 godzin najwykwintniejsze w zakres
wchodzące zlecenia. Tanio bo w podwórzu.
2630-150
Meble z salonu., stołowego z
sypialnego pokoju sprzedam
barszo tanio. Pańsll:a 54-1. 3257-10
A-kiiSZerkaA.LeTeWSkaGlówna 42'
Przyjmuje panie na słabość, udzie
la porad, niezamo1mym ustępstwo.
Dyskrecja ścisła.
3131-4:
Meble z 3 pokojów oraz maszy• nę nożną rozsprzedam z powodu
wyjazdu Południowa 24-U.
33!l2-3
rrANk. Zubai-'Mkie 'fawarzystwo
j,)-Wzajemne@O Kreayt11. Aliek880drowska M 6 załatwia wszełde opetaO,je
bankowe. Przyjmuje wkłady i płaci
od takowych 6:, w stosunku rocznym.
Bimo otwarte codziennie od 9-4 po
pohtdniu, a w czwarilri i solu'*y d\a
osób pracu~ych w fabr3'kaoh od
9 r. - 7 w.
2817-8

AA

A
il p •,.f
· • n.
UC1a18
1 flH
łlUłUfl'

raojonalny

ekołeczoie

do bł
Prawdli"'J tylko
w pllszkach metalowych po rb. l rb 1 kop 8:)

Sposób

•

poło-

z. p1ękme a'iząu~onym ogrodem, · zawieraiąca 14 pok~, kuchn~a, ze. wszyt~1emi ~ni, kąpie1, dużemi strychoweali ptwmczne~1 polllles«zeiBami i t. p. jest natyonmillst lA> spri.edania

środek

równieł

prsypadllach ostrydl jako t.et i
chronlcZRych i w pneciqłl krótkiego czaeu usuwa JtBjuporc~·
aze wyd zielloy

Por311ędek dzlenn7 nasłf!pując~a
Wybór prezydjum;
>.
Odczytanie protokułu z ostatniego nadzwyczajnego Ogólnego Zebra.ni&,
3. Odczytanie nowej zatwierdzonej Ustawy Stowarzyszenia Wzajmnnej
Pomocy pracujących w przemyśle i handlu miasta Łodzi;
4. Wybory:
a) w myśl § 32 nowej Ustawy - 12 członków Zarządu na 3 lata;
b} w myśl § 33 nowel Ustawy - 6 zastępców Członków Zaraitdn;
i c} w myśl § «l noV'e i ustawy - 5 członków Komisji Sprawdzającej
5. Wnioski Członków (które powinny być złożone Zarządowi na 3 dni
przed Ogólnem Zebraniem.)

I.
2.

W najlepszej i najspokojniejszej

Początek

o godz. 8 112 wieczorem. Szczegóły w afiszae h.
Ano••• Jutro w niedzielę 2 świąteczne przedstawienia W popołndnlowem przedstawieniu biorą udział znakomici Trio Rapides.
.•. l T

w)'!llłazek ~tśarza

Członków

ilość

Plcllił.in"

B. Konheima w Petersburgu.
działa szybko i radykalnie przez lek.

Nadzwyczajne Og61ne Zebranie
na

s

Przeciw R'leżączca . l

„Salo -

- I,
I

ud:aQiał 200 osób i 30 koni.
Wielki egipski balet - bierze ullll:iał 40 osób.
w której bierze

Najnowszy śro®k

Nini&jszem zawiadamia, że w sobotę, dnia 16 listopada r. b .. o godz. B wiecz., w lokalu własnym Stowarzyszenia
Zielona AA 15 (róg Wólczańskiej) odbędzie się

miast s tołeeznyeh.

składające si~ z 3 części i wyborowych numerów z ·u-

------- ----

[!]

Telefon 21-68.
przykładem

Wielkie gala Haute-volee przedstawienie,

Otwarta.
i'1

CYRK

L. P. TRUZZI.

ka
S
--- z o. p.
Piór
Strusich
.

Zarząd Stowarzyszenia Wzajemne) Pomoą Pracownlk6w Przemysłowo • Handlo.
wych gub. Piotrkowskie).

I)

Bezwimrillmwo
garnitur ze

-:ma _;3 ___

można nosić _przybłąkał się pies - buldog, lin)
„Skócy-angielskieJ",
obcięte. Odebrać moźna Słowiań·
oi:. OO kop. Piękne plasze DA męs ska 15-57.
3371 ~ :
kie 11.br&nia łok. 75 kop. Piotrkowutynowana. nauezycle.l.lta, 1'\0~
ska 128-13.
3366-3
ukończyła. histor,yemo-filologie.
PenaJoaat "Zaehęta" Heleny y fakultet uniwersyteta dorpackie-Kaczalskie:j kuehnia smaczna, go. udzi&la wszystkich przedmiotó'lf
zdrowa B& źądanie djeteiyczna lub w średnich zakładach naukowych..
arskl.. - Obiady dla przychodnich. Specjalność: rosyjski {opracowania)
i na miasio Nowogrodzka 6, Warsza- historia i łacina. Skwerowa 13 m. fa::
wa. '
2887~ Od ~- popołudnia..
fl332-3
Vortepian .krótki z metalową pty:tą, Sprzooać, zamienić, wydzrnrfawi?
.I! silnym tonem sprzedam tanio.
kupić . każdy interes jak równi~
Pańska 4.
R374-2 zaciągnąć pożyczkę, ulokować kapi•
okal z motorem ropowym 10 H. P. tał najlepiej za pośrednictwem w.
z transmisj4 na ślusarnię lub na Niemierskiego Zawadzka 10. 3376-Ii
inny zakład, zaraz do wynajęcia, ~przedaje szaty angielskie do rzecq.
nowe, rozbierane politurowane.
również, duźy kamień z sztendrami
wałem i szajbami do szfifowania i du- 18 rbl. Rybna 13, Gościnny dwórJ
3.i96-l
źa wanna drewniana tanio do sprze- stolarz.
dania ewent. Motor może zostać ÓU rubli dam za wyrobienie posady
svrzedany, tamźe szopy do wynaję
bufetowego lub kielnera. Oferty
ma. Pańska M 67.
3M7 3 Redakcją „Kuriera" pod „50". 339!-2
magle w doorym stanifl do sprzeIl l aszynę do szycia tylko najlepie.i
dania. UL Sollla M 5.
33Yf>-!
.ll
kupić - Willzewska 119-U I,
piętro front. 3382-2
aginął fl ~ Rz1;o n \\',\' flany z ~agistra„
tu m . 1. 0 JJ 1ś :;zow u aub. p10trkowdstąp1ę uiuer.ua-Wę tac.u:aal.nego go spodarstwa rybnego na przestrze- skicj na imi~ Chairna vukiera. '1375-1
ni 235 morgów lub przyjmę wspólni- .L/gmąt paszport wyuany z g rny
ka zaraz Wiadomość stacja Kamińsk
Dąbrowa Widawska, pow. rn . .-.: ie·
Matyjewicz lub w Łodzi Benedykta go, gub. piotrkowskiej na imft> Hn kl
33 u p. Kempuera.
3379-2 Lipkowicz.
'
:i o1 ~ - :J
urośby, sprawy karne, ape1ae.1e; ll:a
~a~inął paszport wydany z
r sacje, kontrakty, korespodencje
Jtadogoszcz, pow. łódzkiego ua
różnego rodzaju do instytucji rządo imię Pinkusa Glatecha.
33S5-~
wych i prywatnych. Dawid Maków
agmął paszport wyoany z gminy
Widzewl'lka 36,
'.l627-0 /-' Wierzchy, pow. sieradzkieg· '· g ub.
.ł'iwiarn.ia -do ·sJ?rZedania z powoifii kaliskie.} na imię Teodora Paraul' i.;Kie·
zmiany interesu. UJ.. Składówa 13. ~
~~~
:1295-3 ~ apinął paszport wydany z gnl!Uy
Zelgoszcz, pow. tureckiego, guła.
ł'rai01a do spr~eaania ~ . ~>?,orym
pukcie. UL Zawadzka M ~~.Ba kaliskiej na imię Zotji Koralewskiej.
łuty.
3393-2 L agrnęla karta od paszportu wyda•
1..>rzyjmuję po przystępnej cenie d"o
" na z fabryki Berlina na imię cit~
J. przefasonowania kapelusze dam- fana Berowskiego.
3.388-1
skie: pluszowe, aksamitne i til cowe. rf ag i nęła Karta 0d paszportu · wyoaGUwoo 65. B. Gr•n•erg.
32ó8-,9 L-' 11a z fabryki Poznańskiego na
~OJ MIONTtWf Yo dwuoo. o.1rnac.u imię Marianny MaroinkowslCiej. il :s1-1
nr. 42,
agin;;I: karta od. pas31>ortn wyda:.
trent, I.Il : piętro. m. .l.ó.
2913-0 .; na z fabryki Pozna1iskiego n&
imię Stanisławy Sl!tere. .
3386-ł
_łtóine ' mieszKania, 11 1-..::, o pol(o
. j_ów z · kuchnią, wszelkiemi wygodami,elektryeznemoświetłeniem oraz
sklepy do wyna.jęcia zaraz lub · od
1 stycznia. Staro-Zarzewska 47J4g.

5 lat

11.

c.)

L

2

U

L

; ··7;

~ wyna_łęci8:. Południowa

z

W~~ni~K~~~~-a~7~-------~~~~r-:~h~n~&-·a-r~ł~~~o-w-~~J--

