Nr. 25&.

Rok li.

Cena 3 kop. Na stacjach kolejowych 5 kop.

NOWY

•
~

Czwartek,

dnia 7 rstopa~a 1912 r.

Redakcja i administracja „Now. Kur jera jl
Prenumerata w Lodzi "yuosi ~·ocznie rb. ·a, ·
Cena ogłoszeń: · I-sza strona 50 kop. za.
Udzkiego" mieści się w 1oka1 u przy u:l.' półrocznie rb. 3, miesięcznie kop: 50.
wiersz luu jego miejsce, nadesłano 50 kop.
Zaehodniej M B~.
,
..
, .
\
za odnoszenie do,. domu lub, przesyłk~ poci::- nekrologi i reklamy 15 kop., ogłoszenia zwyczajne
Interesowam do redakcJl zglaszac s1~ mogą tową doliclla si~ 20 kop. miesięcznie.
IO kop. 1 >robne oQ'l09!ieni~ 1112 kop. za wyraz.
Gd 12 do 3 po południu i od 6 do 7 wiecz.
·
'
Ogłoszenia zamiejscowec I strona 50
AdntinistracJ' a otwarta od 9 rano <l.o 8 wiecz.
, Za'prz. esyłkę zagranicę dolicza się $0 k. mie~ięcznie. J{ op ., rekla· my po 'o
k ., zwycz. I"'~ k . za w1'ersz
~
Adres telegraficzny „I.ód~ Kurjer"
Zmiana adresu 20 kop.
Telefonu Ni 253. petitowy lub jego miejsce.
R~kopisów nadesłanych reftakcja nie zwraca, za. ndykuły nieoznaczone z i:,"ó~y: ceną, honora.rj6w ad:ffiinistr;:ł.ejn. wypłacać llie będzie.
Agentury: w Łodzi Biuro ogłoszeń „Promień", Piotrkov.:ska 81; w Pabjanicn.ch -A. Wa'.dzyński; Zamkow·a 23; -w ·Zgierzu: N.owy Rynek, kiosk Aleksandra Lech!\
WY""łCZNE PRAWO przyjmowania ogłosz~ń w Rosji, za granicą i w Król. Polakiem, oprócz Łodzi i okolicy, oddane •jest Domowi Handl. L. i E. Metzl i Saka.
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SALA KONCERTOWA . Dzielna 18.

18.
niedzielę,

dn. IO listopada 1912 r., o g dz. 8 i
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wiecz.

odbędzie się

znakomitego

hiszpńskiego

~i~~f~~em

Józefa Smilow·cza. =

,,,
Szczcgciły

skrz· a

Bilety sprzedaje sk.fad fortep.ianów „FRIEDBERG i KOC" Piotrkowska 90. Tel. 17-68.

w afiszach.

• łuou

r2951-~-l

sa
1-Z kopiejkowym

wyDałkiem

codziem)ym można, kupiwszy tubkę
kremu Sarg'a „Kalodont", która starezy w przybliżeniu na 60 dni, zachować zdrowie przez czyszczenie kremem tym zrana i wieczorem zębów
i płukanie jamy ustn"ej. - Każdy przepodaje do wiadomości, że w bieżącym 8 ezonie mogą być wykonane tylko te przyłączenia,
widujący człowiek winien dbać o to,
by utrzymać w dobrym stanie swój
które zostaną zameldowane do dni;1 ··2115 listopada i opłacone nie później jak
zgryz, czyli zęby, albowiem źle pożu
do dnia 17f30 tegoż miesiąca. W razie nastąpienia mrozów wszellde roboty ziemne
te potrawy nie przyswajają się, niezostaną zrmieszone. Nowe . przyłączenia do sieci, zgłoszone po tym terminie, wykonane
dostatecznie się strawiają i wywołują
zostam\ w '-ezonie wiosennym 1913 r., p'o ustąpieniu mrozów.
r2973-2- l
cierpienia żołądkowe. - Odżywianie
<>rganizmu cierpi skutkiem stałych zaburzeń w procesie trawienia, waga
ciała opada coraz · bardziej i człowiek
staje się ofiarą wszelkich możliwych
SlłBDNIA l\~ 5, POWROC!ł-'
chorób, które mógłby bez trudu zwalSp. el1 0roli,r skórno, włosów, wenerycze, i moczyć krzepki organizm. W pierwczopłciowo i kosmetyka lekarska. Leczenie syszym rzędzie tych chorób stoi tuberpbilisu Salvarsanem Ehrlieh-Hata ,.oOG '· i .914"
(wśródżylnie), Leczenie elektrycz11ością (elekkuloza. W obronie przed tą plagą
troliza) i roa.sużet'll wiuraeyjn;rm. Przyjmuje
ludzkości najlepsżą tarczą je.st czys- :
od 9-1 i od 4-8, w niedziele od 9-~ po potość, zaś w walce z nią zdrowy orłudniu. Dla Pań osobna poczekalnia.
Długoletnie doświadczenie w branży cukierniczej da.jo mi rnożuoi>ć zapewnienia
ganizm, uwarunkowany do brem traSzanownej P.P„ że wszelkie zamówienia na wyroby cukiernicze będą uskuteczniane
wieniem-starczy za .dobry miecz. z dokładną punktualnością i zadowolnią najwybredniejsze gusta.
P. Adwok. Przysięgi.
Należy zatem użyć tej broni. zanim
Z poważaniem
będzie za ;późno i dbać o to, by w każ
r2966-l-l
-Henryk Gromski.
dej rodzime do pięlęgnowania zębów
i jamy ustnej używano od lat.25 powmieszka obecnie pt:zy
ezechnie znanego i we wszystkich eySpecjalista
chorób
wenerycz
·
wilizowanych krajach przez lekarzy
•
1.
•
R
i lekarzy dentystów gorę.oo zaleca- nycb, S ÓPn7cill i „Óg me•
i przyjmuje od 4-S po południ 1.
ozowych
·
h.
asystent
.kliniki
berl.ińskiej.
nego kremu do zębów Sarg'a „Kar2879-13-l
lodont" oraz tegoż Eliksiru do płuka
LÓDŻ, ZAWADZKA 10.
oia ust.
'•
•
Specjalista. !;llOrob. weneryczny~h, _
skor•
KALENDARZYK.
Dostać mo~na we wszystkich ap•
•
nych, włusow 1 n emocy płG1owe1.
-otekach, składach aptecznych i perfu.
ffileSZl{O
Godziny przyjęć: o~ 8-~ .i od 4,...-8 d~a pali
Cz
w
artek,
6 listopada.
od
4,-5..
Przy
leczeniu
syf1l1su
stosowame
premerjach.
2095-1
D z i ś: Nikandra i Karyn:f M.
1YaołrkoWSka Vo
róg Ewaagidickiej paratu ,606~ „914". 1-'.eczenie Z!1 P?mocą elek~·
tryozaośe1 (elektrobza) Masaz wibracyjny.
J u t r o; Gotfryda M•
.f elefon ilł-41„
Bdnoskopia. Cl'st.oskop1a. .

.ro
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Piotrkowska
i 111, ~onstant1nowska a11, Pzielna
Główna l i i 621 Zarzewska 4
i Rzgowslta 7.

Z~ad ;preyjm~e wszelkie webodz~ce w zakres pralni chemicznej obstal farbuje garderobę męską l damską od najskromniejszej do na.1wykwintniejsie~, czyści dywany, meble, portjery, gobeliny, plusze aksamity
koronki, pióra 1 firanki 1 dekatyzuje tkaniny w małych kawałkach j~ i całych

lunki Pierze

I

Peny.

•

sztukach po cenach nao.zwyczaj nizkich.
Bluz~ dams. od rb.-40 Ubr. męs. od rb. 1.50
U
• Sukme „ od „ 1.00 Palta „ od rb· l.óO
KostJum.„
od „ 1.óO Kamiz.„ od rb. -OO
NB. Częśći ~arderoby i inne rzeczy, oddane do
w. zakładzie najprzod gruntownej dezynfekcji!

I

Fir. od rb.-40 za szt.
Port. od rb. 1.50 za parę
Dyw. od rb.-20 łok. kw
czyszOJ1en1& podlegają
' 2899-lóO

•

składa si~

Dzisiejszy numer
kolumn.

z

siębiorstwie,

Moje mR.rzenia-pi~kna. kochanka,
A. myśli moje-Jioniaku szklanka,
Kochanka-smukła i złotogłowa,
A. koniak-Jrnniak tylko Szustowa
Kiedy przy sobie widzęi oboje,
To w raj si~ życia zamienia moje.

Spójrzcie :na jakiekolwie
towarzystwo akcyjne, np. na towarzystwo
dla eksploatacji kopalń -- imiona nie
.mają tutaj żadnego znac'lenia. Widzę
~ysiące ludzj, złączonych w jednem
przedsiębiorstwie, majl\cych określo
ne cele: z jednej strony, kilka tysię
r,y robotników pracują w ziemi, ~
drugiej-kilka tysięcy akcjonarjuszów
włożyli w przedsiQbiorstwo
swoje
kapitały.

Ale ezy to złl\czenie n1ożmt uw&!lać za stowarzyszenie wo właściwem
_tego słowa znaczeniu? Czy robotnicy
.są tutaj stowarzyszeni z akcjonarjuszami? W żaden sposób. Pracować
na drugiego wcale nie znaczy być
to\>varzyszem tego drugiego.
Przeciwnie, nie tylko nie widzę
między nimi żadnego
naturalnego
powinowactwa, ale widzę nawet prz00iwieństwo: jednych martwi wszelkie
podwyższenie
płacy
zarobkowej,
imniejszające ioh dywidendę, drugich
smuci podział dywidendy, ponieważ o
tyleż zmniejszyła się ich płaca za-

riasa wo~ec al~o~olizm~.
~oqad~nka),

Jedni, pracując w przednie mają udziału w zyskach, drudzy otrzymują dochód z
przedsiębiorstwa, w którem wcale
nie pracują.
Dziwne, zaiste, stowarzyszenie, do którego jedni wnoszą
tylko swoje sakiewki, drudzy- swoje
rozgoryczenie, ale nikt nie wnosi
duszy.
Czy zjednoczeni St\ tutaj, przynajmniej, robotnicy w stowarzyszenie wzajemnej pomocy dla zabezpieczenia starości, na wypadek cho ro by
lub od nieszczęśliwych wypadków1
Coś niecoś jest, ale w ba.rdzo ograniczonych rama.ch,-pisze Karol Gide.
Czy istnieją, wreszcie w~zły jedności między samymi akcjonarjuszami? Formalnie - tak, w tern znaczeniu, żo wszyscy oni mają w swoich portfelach (tekach) papierowe
znaki jednakowego koloru i rysunku,
nazywane akcjami, ale brak między
nimi jakiejkolwiek prawnej solidarności, b~ od~owiedzialnośó ke.M~.go ogra.mcza s1~ do nabytych akcJI.
Zupełny brak między nimi i rzeezywistej solidarności, gdyż nie znają się pomi~dzy sobą, cz~to nie
.
t
d . b' t
kt.
zna.Ją nawe ~rze ~1~ Iors wa,
orego są uczestmkamil
J estem pewny, że pomiędzy 400
tys. akcjonarjuszów towarzystwa dla
przekopania kanału panamskiego moż.
.
'
l~a spotkać spo~o tak1c.h, którz_y ~yhby zakłopotam pytamem: gdzie .Jest
przesmyk panamski, w Azji czy w
Ameryce'?
Czy takimi powinni być człon·
.
.
t
. „ N t
k ?wie, s. owarzyszema~
a ura1me
me! ro Jest karykatura stowarzyszenia; samo zewnętrzne zjednoczenie

8 robkowa.

ZAPAL
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statniem zebraniu członków Stow. Przt1~
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Stanowieko naszej prasy w stosunku do walki z alkoholizmem jest
dotychczas neutralne, lub, raczej bierne, obojętne, nijakie.
Jest _to ?biaw Z1;J.pełnie naturalny,
bo odzwrnrc1adla e1ę w tym oaólne
znputrywanie społeczeństwa. Chrół
jalr wiadomo, troszczy się doty'"'ch~
~z.as malo o to, ile my pr:.1epijamy
1 1aka nas, wobec rozpo\vszechnianego al_koho~~zmu, czeka przyszłość.
Jedyme naJJaskrawsze objawy piiań
s~wa_ spotykają się z surowem potę
p1emem lub nłaczli wemi narzekaniami na „nieszczęsne pijaństwo".
. Zupełnie to samo widzimy w in·asie. Jak rok długi nie poda żaden
z po~ażnych orgnn&w społecznych
1uó pism pro,·incjonalnych ani jednego_ za~t1dnkzego ~ rtykułu v zn1tezenm spraw:y alkoholizmu lub o
iro~Jia.ch i~radczych. Co naj wy~ej
um1eszcz;1 sH~ raz jakąti nofati,tt reporterską. o nieszczęściu, spowodowa~~m przez piiaństwo, zazw.ycznj ,.; jaKimś radosnym dodatkiem. jak np.:
„zn~wu to nieszczęsne pijaHshrn!".
'1lbo tc7.: „kiedy nareszcie lud uolski
przestanie si~ upijać!" itd.
.&;

Lecz obok tych krótkich wiadoktóre bądż co bądź nie są też
bez pewnego znaczenia w walce z alkoholizmem, umieszczają nasze czasopisma również skwapliwie rozmaite niedorzeczne baśnie o szkodliwoś
ci ruchu przeciwalkoholowego w róż
nych krajach. DJ?. w Ameryce, Anglji.
Skandynawji itd.
Są to prawie z reguły przedruki
z różnych niemieckich „Bier", „Braner", „Wein". „Gustwirte Zeitung" i
t. p., które we własnym interesie
różne kaczki i kłamstwa '"' świat

mości,

puszczają.

Po

kilkumiesięcznej

po?hwycą

słynne

nożyce

wędrówce

redaktorskie, . k:órcgo z . naszyc.h czasopism
ową Iat.,;z~·wą wiadomosć, a tysiące
c:.zyte1rnkow, z których większość nie
poruszyła nigdy nawet palcem dla
zmniejszenia pijaństwa, z radością
serca delektują się wiadomością o
szkodliwości abstynencji i pożytku
alkoliolu. Można więc spokojnie dalei drzema6 przy ulubionym kufelku
lub cennej „kupce".
Z mn.óstwa. charaktery~tycrnJoh
przY:kładow przytoczę ponitej kilka:
Ang1elsk1e To~arzystwo asekuracyjne . „Scep~re 11.fe · a~sociation", zach~·
eone wymkam1 OSll\gniętymi przez t.
zw. _„Zakon Recha~itów" (Stowarzyszeme , abstynenckie, ubezpieczające
cz~onkow. s~ych na ~ycie), zaprowad:i;1ło u siebie osobny dział ubezpieczeń dla abstynentó~, którym przyznano .ulgę w opłacie premjum asekuracyJnego.

______________________

nie stwarza jeszcze podstawy dla istnienia solidarności.
Drzewo i oplatający je bluszcz
takM są złączone, póki splatają się
ich gał~zie i liście; obejmuj:\ się, ale
tylko po to, żeby zdusić si~ w tych
objęciach.

Również w towarzystwach kapitalistów spostrzegamy tylko prostą
mechaniczną mieszaninę
rM.norodnych elementów, które nie tylko nie
łączą się ze sobą, lecz nawet wzajem
się odtrącają.

Prawdziwe stowarzyszenie, jedyzasługujące na tQ nazwę, opiera
się na tożsamości interesów, wzajemności usług, żarliwem i radosnem dobrowolnem współdziałaniu, poczuciu
współprl'lcownictwa dla je~nej wspól-

nie

nej sprawy, jednakowo drogiej dla
wszystkich i dla każdego z osobna,
słowem na tem wszystkiem. czem się
wyróżnia stowarzyszenie współdziel·
cza, co stanowi treść jego istnie-

.

ru~

Tak, wy, wierni

członkowie

stomacie to
szczęście, te w wa.szem skromnem 0 _
warzyszeń spółdzielczych,

toezeniu wyra.ata. forma organizacji
przemysłowej, do której należy przyszłoś6 i możecie twierdzić, te wa.sze
maleńkie kooperatywy
są pierwowzorami
wielkiego społoozeństwn
przyszłośoi.

~o~y

M 21'>6

a~tor dzieł historycznych
m1~znych,
tud~ież jako

i ekon<>
prezyden
umwersytetu Prmceton, jednego znaj.
lepszych w Stanach Zjednoczonych.
Przed dwoma laty mianowany kandydatem stronnictwa demokratycznego na stanowisko gubernatora stanu
New Jersey, okazał BiQ również świś
nym mówcą i powagą oraz argumentami pozyskał stan ten dla demokratów. Sposób zaś, w jaki urząd swój
sprawował, zjednał mu szacunek powszechny.
Z początku przeciwnik idei rewolucyjnych Brjana, popierany przez
prasę, będącą w stosunku z tru ,tem
naftowym, pogodził się niebawem z
przeciwnikiem i w piśmie otwart1nn
które sprawiło swego czasu wielki~
wraż.enie, zrzekł się wszelkiego poparcia ze strony prasy trustowej.
Charakter więc ten samodzielny i stan?wc~y zapowiad_a, ~e nie 'będzie
p1onk1em w ręce "maszyny" stronnic-twa.
Razem z Wilsonem dochodzi do
władz;y:, po szesnastoletniej przerwie,
stronmctwo demokratyczne, którego
osta~ni prezydent, Grover Cleveland.
mu~1ał w 1896 r. ustąpić miejsea.
twórcy ceł ochronnych, republikaninowi, Mac-Kinleyowi. Od tego czasu
rządy Stanów Zjednoczonych spoczywały w rękach republikan; Mac-Kinleya., Roosevelta i Tafta. 'Viuoc.znie
jednak amerykanom zbrzydła jut
zachowawc:za pohtyka stronictwu republikańskiego względem
wszechwładnych trustów, skoro powierzyli
ster nawy swego państwa demokra'cie o poglądach bardzo raJykaJnych.

prezyBent
Stan6w ZjeDnoczonych.

Onegdaj odbyły się wybory pre. zydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
·
Na stano"'.'isko to wybrano d-ra
Woodrowa Wilsona; gubernatora stanu New Jersey.
.
Na wiceprezydenta wybrano gubernato:ra stanu Indjana Marshalla.
N~w:f prezydent wielkiej r~ec~y~
pospolite) północno „ amerykansk1e1
obrany był kandydatem stronnictwa
demokratycznego na to stanowisko
w pierwszych dniach lipca r. b. na
konwencji tego stronnictwa . w Baltimoor~, po za~iętej wa~ce! która doprowadziła do mebywałeJ liczby 46 głosowań. •
Liczący obecnie 56 lat, Wooddrow Wilson, znany był do niedawna tylko w świecie naukowym, jako
Skutkiem starań organizacji abstynenckich, domagających się dla
członków swych większej zniżki premjum, rzeczone tow. zbadało wynik
działalności owego działu abstynenckiego za okres 18 letni, a rezultat
tych dochodzeń okazał się w roku
1910

,::.:;._~--

następuJący:

W oddziale ogólnym ilość zawypadków smierci, w stosunku do ·.vypadków oczekiwanych, wy11osiła 79, 21 proc., podczas gdy w
w oddziale abstynenckim - 55, 12
proc.
Statystyka rzeczona, zestawiana
przez tow. ubezp., które nie może
być posądzone o słabostki, lub zaśle
pienie idejowe, które na zasadzie wykazów własnych dof"zło du przeświad
czenia, iż żądania organizacji abstyn.
są słuszne i na uwzględnienie zasłu
gujące, jest bardzo poważnym .argumentem na korzyść abstynencji. To
też prasa zwalczająca ruch przeciwalkoholowy bardzo niesympat;wcznie
szłych

przyięła powyższą wiadomość.

Niektóre gazety niemieckie („Hamburger Nachrichten", trewirski „ Weinmar.kt" i in.) ubiły sprawę na .krótkiem toporzysku w ten sposób,że bez
eeremonji poprzestawiały cyfry -eo
ipso-statystyka wspomnianego tow.
fisekur. dała obraz wręcz odwrotny,
to j., że abstynencja. skraca życie, ll.
alkoholja. przedłuża.
Wpływowe jednak i c~~łne organizacje abstynenckie w NI~mczech
jak: potężny „Zakon Templa9uszów",
.AlkoholgegDer Verband„ l .Blaue

Czy w miar~ udoskonalenia broni palnej wzrasta w odpowiednim
stosunku liczba ofiar nowoczesnych
wojen'? Statystyczne dane w tym
względzie zamieszcza „Koln. Volksztg."
na podstawie obliczeń niemieckiege>
lekarza sztabowego, Schaefera, który
za zezwoleniem Kutopatkina l_)rzeprowadził badania na polu walk w wojnie rosyjsko-Japońskiej.
Schaet'er, zestawiając cyfr<; rannych w trzech korpusach rosyjskich
w o~ólnej liczbie 42,670 i porównywując Jl\ ze stratami armji niemieckiej
w wojnie z 1870 I 71 r., stwierdza, ze
straty niemców wynosiły 16,8 proc.,
podczas gdy rosyjskie · od 15 proc.
do 18 proc. Ogólne straty są zatem
prawie jednakowe. Również oyfry
strat poszczególnych korpusów obu
armji wykazują prawie identyczn«>
pozycje. Pierwszy korpus syberyjski postradał w bitwie pod Sandepu
Kreuz• wykryły fałszerstwo i nado.słały odnośnym gazetom sprostowanie i stąd wywiązała si~ miejscami ciekawa polemika, wobec tego, że wie·
lu nie mogło uwierzyć, aby dopuszczano sit} przestawienia i sfałszowa
nia danych statystycznych.
Niektóre pisma polskie przodr:ukowały pierwotną fałszywą notntkę 1
a że ruch przeciwalkoholowy jest u
nas dopiero w niemowlęctwie, latwo
sobie wyobrazić jakie wyciągnięto z
tego wnioski.
.
Abstynentom przedłuża siQ min~„ a zwolennicy alkoholu radowaU
Sl~.

Przed paroma laty krążyła w
prasie polskiej wiadomość, mai<ICa
wy~azać, czego siQ doczekamy jeśli
abstynencja stanie się u nas powszechną. Pod obiecującym tytułem:
„Zwalczanie alkoholizmu" jedna a
gazet warszawskich zamieściła nast;··pując& bajeczkę: „vVNorwegji z wpr~
wadzen. prawa zwalczającego allrnholizm, zwiększył się olbrzymfo pokup
perfum, tak, że ostatecznie wzhudziło to podejrzenie. Zaczęto pilnie badać źródło tego zn.potrzebO\\ unia i
c?t Si<t oka~e,ło~. Ot~ l~1dzie upijaj~
s1ę ~vonnymt oleJkam1l
:i pewnej zabawie tan eC'zneJ skonsumowano kilkad-ziesiąt 1!aszek perfum.
Akcia przeciw
alkoholizmowi
jest zbyt namiQtna i musi wywołać
rea.kc i a..
D. c. n,

•••
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znacznie częstsze zastosowanie borów zmfoniło nagle przekonania i
ty poniósł trzem korpus pruski pod broń ręczna, a tern samem odpowied- rozkazało swym czytelnikom „i wszystkim, którzy mają Boga w sercu",
Mars-la-Tour. Trzeci korpus sybe- nio zwiększy się cyfra strat.
głosować tylko za p. Trajstmanem.
ryjski utracił w bitwie pod Mukde6 Konfiskata. Komitet do
Drugi organ żargonowy, „Lodzer
nem 23 proc., tyleż co pruski korspraw
prasowych w Petersburgu
Morgen blatt", który usilnie pracuje
pus gwardji pod Gravelotte St. Priskonfiskował wczorajszy num. „Dzien~
nad zaszczepieniem na gruncie łódz
vat. Pierwszy korpus syberyjski pokim nacjonalizmu p. J ac}rnna, nawo- nika P etersburskiego".
.niósł pod Laojanem stratę 16 proc.
6 Wybór posła. W RydM
ływał do głosowanie za p. Lipszysił; tę samą cyfrę strat wykazały
druga
kuria miejska wybrała na poscem".
obliczenia w X korpusie niemieckim
ła do Dumy państwowej księcia Man·
O
wyborze
nowego
nadrabina
w
pod Vionville. W poszczególnych
s;rrewa, adw. przys., kadeta.
pułkach rosyjskich straty doszły naj- Lodzi pisze korespondent "Izraelity":
„Sprawa wyboru nadrabina w
wyższej cyfry 41 do 55 proc., w
świata.
~zterech pruskich pułkach od 38 do Lodzi, to przeszło pół roku zatargów
pomiędzy
poszczególnemi
grupami
i
64 proc.
stronnictwami chasydów łódzkich.
W obu wojnach najwięcej ucier- Zatargi te wynikły zaraz po śmierci
n Pierwszy lotnik
piały pułki piechoty.
nadrabina Majzla.
wojny. Pierwszym lotnikiem, któ- -- - --Co do jakości ran, spowodowaprzewidując ry poniósł śmierć podczas wzlotu na
Gmina żydowska,
nych przez różne rodzaje broni, sta- owe zatargi utworzyła komisję, która placu boju, jest lotnik ro.syjski · w
X Uwięzienie. W czo raj w
tystyka wykazała w armji niemiec- miała zająć się pogodzeniem powa- słul!:.bie bułgarskiej, Popow.
Kijowie uwięziono kilku członków
kiej, 90 proc. strat od strzałów kara- śnionych stron i wyszukaniem kan"Dziennika Kiiowskiego",
Lotnik ten wzbił się z pozycji redakcji
binowych, 8 proc. od armatnich, 2 dydata, za którym głosowaliby wszy- bułgarskich pod Adrjanopolem dla jestto następstwem rewizji dokonanej
proc. od broni ręcznej. W korpu- scy ortodoksi.
zbadania miasta, gdy jednak znajdo- przed kilku dniami w mieszkaniu p.
sach rosyjskich straty wy.kazu i ą naAle komisja ta (jak wogóle wszel- wał się na wysokości stu metrów, z Bartoszewicza, gdzie zastano zgroma~
stępujący stosunek: 80 do 83 proc. kie komisje w Łodzi, które mają na
baterji tureckie.i padł strzał tak cel- dzonych ki1Jrnna8cie osób.
od strzałów k~rabinowych, 15 do 20 celu zwalczanie prywaty w sprawach ny, że pocisk uderzył w aeroplan i
Wszystkie te osob;r skazane zo·
proc. od dział; z broni ręcznej od- społecznych) po krótkich, lecz cięż~ Popow padł beż życia na ziemię z stały na areszt różnotermino•vy w
niosło rany około 2 proc., w czem kich cierpieniach, rozstała. się z grodrodze administracyjnej.
potrzaskanym aeroplanem.
większa część pochodziła od ręcz dem bawełnianym.
X Samobójstwo. W Zyto·
O Z zazdrości. \V i.yd1 dn:
nych granatów, używanych w walce
Przyczyną przed wczesnej śmierci stawała przed sądem przysięgłych w mierzu odebrał sobie życie Jan Doprzez iapończyków.
tego anioła pokoju były... różnice Chicago wdowa po znanym tam mil- browolski, wiceprezes wołyńskiego
Według statystyki Schaefera na zdań poszczególnych członków kozarządu ziemskiegc
jonerze, „królu graczów·', ~fac Donal- gubernjalnego
ogólną liczbę ranionych padło na misji.
dzie, oskarżona o zamordowanie swe- -wskutek rozstroju nerwowego
miejscu walki lub zmarło wskutek
Wówczas coraz jaśniej zarysowa- go kochanka, artysty malarza, Gueodniesionych ran w wojnie rosyjsko- ły się oblicza walczących stronnictw. rina.
.japońskiej ogółem w stosunku 1 : 5.5
Do pierwszego, silnego liczebnie,
Zastrzeliła go · w jego
własnej
rannych. Stosunek ten w wojnie nie- wpływowego moralnie i znanego z
mszcząc się za zdradę. Jak \~f
miecko-francuskiej z roku 1870-71 umiejętnego prowadzenia wszelkich pracowni,
się okazało podczas ruz1-vażania spra- h
UU
'1
! vv
przedstawia si~ jak 1 : 5.8 proc. Na- zatargów, należą głównie zwolennicy wy, miljonerka kochała malarza swetomiast u japończyków straty w po- cadyka z Góry Kalwarji ("gerer cha- go namiętnie jeszcze ·wtedy, gdy liległych wykazują stosunek 1: 4.
Z pras~. W najbliższych
sidzim") i mniejsze grupy. Stronni- czyła zaledwie lat 15.
Utrzymywała z 1•im .:to<;; unki rui- dniach uk:i.żc się tygodnik satyryczno
W podanej wyżej statystystyce ctwo to wysunęło kandydaturę rabiłosne przez lat dzie~iP,ć. Nie mogła humoryst~rc.: zny „Marchołt". Wydarannych, prze ważna część. , ran była na Trajstmana z Radomia.
Druga grupa, którą reprezento- żyć, widząc, jak zdraclha ją ze swą wczynią pi sma jest p ..M. Po'dwii1ska,
z kategorji lekkich; tak np. w trzy
.miesiące po bitwie pod .Mukdenem, wali głównie żydzi litewscy, niezna- kochanką, o której istnieniu dowie- do grona zaś współpracowników nana 36,183 rannych, wróciło pod broń czny odłam nacjonalistów-postępo działa się niedawno. Czyn ·jej więc leżą Ner-Buch i Krogulec .
Ukaranie właściciel. lu•
16,480 żołnierzy, zatem prawie poło wców („maskilim"), a także chasydzi, był aktem zazdrośQi i zpmsty.
wa, podczas, gdy w wojnie niemiec- zwolennicy rabina Aleksandrowskiego,
Po dokonaniu moruu, Dorn ::\fac panaru. Oberpolicmajster warszawko-francuskiej zaledwie 17 proc. ran- popierała kandydaturę rabina kali- Donald targnęła się na własne l!:.ycie, s.ki skazał właścicielkę lupanaru przy
usiłując podciąć sobie gardło szkłem, ulicy Wllczej nr. 30 w Vfarszawie,
nych okazało się jeszcze zdolnymi do skiego, Lipszyca.
kochanka Marję Jakubowicz-Kozakową, gdzie
dalszej służby wojskowej. Stosunko\Yalka wyborcza, którą zwolen- z wybitej w pracowni
wo mały procent strat w armji rosyj- nicy p. Trajstmana uprawiali w imię szyby. Nie udało się to jednak i dokonana została ohydna zbrodnia
skiej przypisać należy głównie broni hasła „cel uświęea środki;', dała wy- dzi~ki troskliwej opiece 1e1rnrzy wy- gwałtu Ha przybyłej z Sosnowca
dziewczynie - na trzymiesięczny ajapońskiej małego kalibru; mniejszą niki następujące:
Z ogólnej liczby zdrowiała.
Znalazłszy ::>ię \\' celi wi <J ziennej reszt, niezależnie od wytoczonego jej
zasługę w uzyskaniu dobrych rezul- 7,020 obywateli, opłacających podatatów leczenia ponosi tu roi:;yjska tek na rzecz gminy, brało udział tyl- miljonerka usiłowała po raz wtóry procesu karnego. Kozakowa. wczoraj
służba sanitarna, która okazała się ko 3,693 osób.
Z tego p. Tra.jstman odebrać sobie ~ycie przez uder~eoie osadzono w więzieniu i jednocześnie
ilościowo niedostateczna,
a nadto otrzymał 2,211 głosów, p. Lipszyc głową o kratQ żelazną. Ale L ten przeby,rnjące w tym lupanarze 4
·
. dziewczyny,
ofiary handlu żywym
słatbo zaopatrzona w opatrunki i le- 1,391, inne kandydatury resztę. P. sposób zawiódł.
W rezultacie już jako kobieta towarem, uwolniono z pod „opieki".
karstwa.
Trajstman otrzymał zatem o 850 gło
zdrowa stanęła przed kratkami sądo- Lupanar zamknięto.
W obecnej wojnie bałkańskiej sów więcej od swego przeciwnika.
= Konfiskata. Na mocy rozDziwnie zachował się wobec wy- wemi. Wielu przypuszczało, iż nie
procent strat może wykazać znaczne
ominle
jej
kal'n
śmierci.
'rymczasem
porządzenia
komitetu do spraw })raborów
nadrabina
łódzki
"Hajnt"
różnice w stosunku do przytoczonej
.atatystyki wojen niemiecko-francus- „Lodz. Tagebl." Pisemko to poprze- sąd, uzna,rnzy okolicznosci łagodzfl.;<:'e. sowych, policja skonfiskowała M 2H
kiej i rosyjsko-japońskiej. W pierw- dnio usilnie agitowało za kandydaj;u- uniewinnił zabójczyni~ ku powszech- dziennika żydowskiego „Der Moment".
szym rzędzie znajdzie prawdopodob- rą p. Lipszyca, a w przededniu "'1y- nemu zdziwieniu.

Z Cesarstwa.

25 proc. swych ~ił; takieź same . stra- nie
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A. K. GREEN.

TAJ[M~lbA ~A~IEDNIE@ DOM~.
Ja tak~e obawiałem się tego początkowo.
Ale Bogu dzięki, to tylko jakaś mieszczka, jakaś ...
Znów przerwał mu Franklin pytaniem, co
ma zrobić z dziewczętami. Do domu przecie wejść
nie mogą.
- Nie - odpowiedział ojciec.
Myśli jego widocznie były zupełnie czem inDem zajęte.
- Trzeba będzie zawieźć je do hotelu.
W spaniała myśl przeleciała mi przez głowę.
Poczerwieniałam silnie i musiałam przez chwilę
mocować si~ z sobą, aby nie okazać mojej rad.o~
ści. Wreszcie odezwałam się:
- Pozwoli pan, że spełnię obowiązek są
siedzki i młode panie zabiorę do siebie. Mój dom
jest bardzo spokojny, a panom bi}dzie bliżej.
- To będzie zbyt wielki ambaras dla palli - rzekł Franklin z zakłopotaniem.
-- Będę bardzo zadowolona, mogąc zrobić
toś dobrego i czując, że jestem pożyteczną pań
stwu - odpowiedziałam. - Bardzo chętnie ofiaruję paniom moje mieszkanie na dzisiejszą noc.
Niech tylko raczą.
- Uczyni~ to z pewnością - przerwał sta.ty pan Burnams. - Pani jest bardzo uprzejmą,
miss Butterworth. Jestem rad.. że nie potr.zebuję mo-

ich panien gdzie~ odwozić i szukać dla nich pokoju. - Popatrz, gdzie są dziewczęta, Franklinie!
Młody człowiek skłonił się. Ja także ukło
niłam się i zabierałam ku wyjściu, gdy po raz
trzeci zostałam pociągniętą za suknię. Jakiś głos
szepnął mi: Czy pani trwa przy swojej historji,
że jakiś mężczyzna i kobieta przybyli tu dzisiejszej nocy.
- Przy mojej historji? - odszepnr3am, gdym
poznała dozorczynię, która w półcieniu stała za
mną. Ależ to jest fakt najprawdziwszy! Pocóż·
bym miała coś wymyślać~
Cięż.kie i pełne znaczenia westchnienie podniosło pierś dozorczyni. Zbliżyła się jeszcze bardziej ku mnie.
·
- Ach, jakaż pani nadzwyczajna! - rzekla. - Nie sądziłam, aby były takie kobiety.
Nastąpiło nowe, pełne ulgi westchnienie, dziwne ,jakieś spojrzenfo i dozorczyni znikła.
ROZDZIAŁ

V.

Umieścilam panie van Burnams w gościnnym
pokoju na dole i prosiłam, aby przebywały w salonie, położonym od ulicy tak długo, jak b~zie
oo ciekawego do oglądania na ulicy. S~diiłam,
że b~dzie 1o je interesowało, & ponieważ mój salon miał jed.Jlo du.te środkowe okno i dwa boezne mniejsze, mogłyśmy się wszystkie wygodnie
ulokować.. Mogłam też z mojego miejsca słyszeć,
oo będą między sobą mówiły.
Pan Burnams i jego syn pozostali u siebie
i zajmowali się, jak mi się roawało, staraniem
ł) jaknajpr~dsse usunięcie zwłok zabitej kobiety
z domu: Tłum pod. naszemi oknami rozpędzany
co chwila :przez policjantów, co chwila. jednak

zbierający się na nowo, szemrnJ, gdyż jego OCZe·
kiwanie ciqgle było zawodzone. Posłyszałam głos
Karoliny:
·
- Musiano nie zna.leźć Howarda, inaczej
byłby już tutaj. Czy widziałaś ją wtedy, gdyśmy
od Clarks'ów wracali"? Fanny Preston widziała ja
i mówiła, że jest zupełnie ładna.
- Nie, nie mogłam jej widzie6...
Z elicy podniósł siQ na nowo hałas. Usły.
szałam dopiero następujące słowa: Nie mogct· temu uwierzyć, ale Franklin jest okropnie przera·
żony.

~Iów

-

ciszej, bo nas

usłyszy

star<• czarow·
do siebie.
Następne słowa utonęły w hałasie ulicznym.
Trochę później odezwała się wzburzona i strwo
żona. Karolina:
- Jeżeli to oAa w istocie, pap~ nie wyplą·
cze się z tego. Że też właśnie śmierć znalazła
w naszym domu! Ach, otóż· i Howard!
Obie krzyczały, wołały i pukały, jak gdyby.
chciały Z\.\ rócić na siebie uwagę Howard.a.
Skupiłam cala. uwagę na Howardzie. Przyje·
chał w powozie, który musiał się zatrzymać p~
drugiej stronie ulic;r, bo lJrzed domem stał wó1
ambulansowy. Chcia!arn bardzo widzieć go weber
dzącego na. schody, aby porównał jego postać
z sylwetką człowieka widzianego w nocy. Ale ov
nie wysiadł weule. W chwili, gdy miał otworzył
drzwic1iki powozu, ukazało siQ sześciu iud.zi u g&
ry schodów domu Burnams'a. Nieśli ciało na no
szach, które szybko wsun~li do wozu ambulan·
nica.

"Czarownicę" wzięłam

sowe~o.

(C. d. n).
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- (x) Napad· :z: rabunkif~m.
Jutro odbęd~ się bezplat= (c) Otwarcie szkoły.. . W proszonego prelegenta urządzane sta<t
domu nr. 70 przy ul. l~zgowskieJ o- raniem Tow. "Lira" w teatrze „O- Wczoraj, o godz. 11 w nocy, na szone porady prawne w redak- . twarta zostala nowa lrnndlcrwa miej- deo n", odbędzie się w poniedziałek sie warszawskiej, pomiQdzy Dobra, a
..
•
•
·
ska szkoła początkowa.
Do szkoły dnia. · 11 b. m. o c-odz. 4 po poł.; bi- Skotnikami, na powracających z f.Jodzl mieszkańców Strykowa, Jakóba
C]l Il' szego pisma od godz. tej przyjęto 120 dziecl. Na uroczy- lety w cenie od 5 do 25 kop.
. 'l .
stości otwarcia szkoły był inspektor
= (o) Ucieczka atorżni• Szlamę Jakóbowicza, Fiszla Ajzena i
. 'l d
szkół ludowych, p. Szczegłów. ·
ka. Miejscowy wydział śledczy o- Wołka Fasa, napadło dwuch bandy6 I po O 7 1 po Wlecz.
- - - -......~--......~~---- = (c) z polskiej f<omisji trzymał listy gończe, poszukujące Ste- tów, którzy przedewszystldem obciir
szkolnej. W"czora,j wiecz. odby~o fana Rolewicza, lat 33, zbiegłego z li lejce z uprzęż,y, .a i1astę]Jnie zra....
się posiedzenie członków polsk1ej ko- wi~zienia w Suwałkach. R. skazany Dowali z wozu: 20 par kaloszy, waI'
.
misji szkolnei. Na posiedzeniu tern był za rozboje i nąpady bandyckie lizkę, w której znajdowało si~ 30 par
"renumerałor6w.
postanowiono ustanowić ściśleJszy na kar~ śm}eroi, która za.mienioną r~kawiczek, 7 paczek włóczki 9 libry
f
. nadzór nad szkołami mieiskiemi ora.Z mu była na dożywotnie ciężkie ro- papieru, stanowiące własność Jukóbo-

• . l
"rzeDstaw1en1a
I a naszych

Na 10· z rzędu przedstawienie w przyjmować do nich tylko po 60 boty.
Wypadki.
tym sezonie dla prenumeratorów na- uczni; więcej można przyjmować tyl== (o) Wykrycie kradzieży.
szych, które odbędzie się w teatrze ko wtedy, jeśli na to lokal pozwoli.
Popularnym
= (s) Ze Stow. majstrów Przed tygodniem do sklepu Izraela
fabrycznych. W ~obotę, dnia 9 Jakubows.kiegQ na Rynku Bałuckim
środę 13 listopada
b. m. o godz. 8 wiecz., w lokalu włas- M 5, doRtaii si~ złodzieje, i skradli
b l'ś
·1 k
t
d'
k
nym
Nowy Rynek M 6, odbędzie się herba!fc na sum~ przeszło 1000 rb.
wy
I my P ~ ną rage Ję w 5 a - m1·es1"pczne pos1"edzen1"e ZarzAdU ze
·
·
tachr&Szekspira
p t
',;
''1
aw1a om1ona o Jrra d z10ży
no li c3a
· "
współudziałem członków, Stow. maj- wszczęła niezwłocznie poszukiwania
strów fabr. gub. piotrkowskiej.
złoczyńców, lecz dopiero przed dwo~- (r) Ciągnienie 4 klasy 199 mn dninml udało się agentom poliloterji klasycznej, odbędzie sit) B i 9 cyjnym wpaść na właściwy trop.
,
Do jednego z agentów zgłosił się
z p. ·Bolesławskim w roli tytułowej. b. m.
-- (c) O przedłużenie dnia jakiś wyrostek, żyd i zawiadomił, te
Bilety, za okazaniem kwitu z o- roboczego. Właściciele piekarń- zamieszkały przy ul. Kelrna M 31,
płaconej prenumeraty, nabywać mo~ żydzi zwrócili si~ do gubernatora Leizor fSzajęwicz, kupił od złodziei
na w administracji pisma naszego. piotrkowskiego z prośbą na przedłu- · większą ilość herbaty. Dokonana
żenie dnia roboczego o 2 godziny na u Sz. rewizja nic nie wykryła. Areszdobę. W odpowiedzi na tę prośbę towany S. przyznał się jednak~e do
gubernator polecił prezydentowi mia- winy i zeznał, że herbatę sprzedał
sta zwołać posiedzenie z udziałem Abramowi Szeinzylberowi, zamieszprzedstawicieli ma3strów i czeladni- kałemu przy ul. Brzezińskiej Na 35.
ków, w oelu omówienia tej sprawy, W ubogim sklepiku Sz. wykryto ca= (c) Sprawy miejskie. - zastrzegająo sobie jednak, ze uchwa- ły skład herba.ty.
Pod przewodnictwem prezydenta mia- ła musi być zgodna z istniejąoymi
Obu paserów aresztowano. Nie
sta odbyło się wczoraj w masistracie l)rzepisami o odpoczynku normalnym choą oni wckazać złodziei.
posiedzenie z udziałem pp. K. Eiser- })l'acowników.
= (o) Zuchwała kradzież.
ta, policmą~tra m. Lodzi, M'aczkowa,
= (r) Podniesienie konkur• Dzisiejszej nocy niewykryci złoczyń
.inż. Nebelskiego i inż. Bzowskiego.
su. Przed kilku tygodni mi piotr- c.y zakradli si~ do kantoru akcyjnego
Na posiedzeniu tern w dRlszym kowski sąd okręgowy ogłosił upa- Towarzystwa transportowego pod firciqgu omawiano sprawQ wynajęcia tlłość. ftrrny „Jakób Gano i inż. M. mą JJiberman i S-ka i wyłamawszy
lokalu na koszary dla miejskiej . stra- Lew".
otwór •w ścianie średnicy kill u łokci,
ży ogniowej. Obecny na posiedzeWozoraj, na żf\danie wierzycieli, skradli fdlka pak towarów, złożoniu przedstawiciel Tow. akcyjnego M. podniesiono konkurs tej firmy.
nych na przechowanie, wartości okoA. Winera, do którego należy nieru(r)
Nową
skrzynkę
pocz•
ło 10,0ÓO rb.
chomość przy ulic.y
Południowej,
umieszczono wczoraj jrzy ul.
=·· (p) P zejechanie. Na ul.
gdzie obecnie mieszc?;3, si~ koszary tową
Dzielnej i Widzewskiej prze
gma- Gubernatorskiej .N~ 3 przez doroikę
straży, oświadczył, ze czynsz dzierchem nowego „Palast" hotelu.
przejechaną została Marjanna Dążawy został o 8 tysiące rub. podnie=
(r)
z
żvd. Tow. dobro• bińska, lat 14, córka wł11ściciela pisiony i na żadne obnltenie zgodzić
czynności. ~ kasy pożyczek bez- wiarni.
si~ nie może.
p1'zy żyd. Tow. dobroD. uległa okaleczeniu pleców i
Wobec takiego oświadczenia, roz- procentowych
·
l
·
· prnwej r~ki.
(p) Zł mani nCJgi.
Przy
poczęto dyskusjQ nad tern, gdzfo wy- ezynnośm w re ano w clą..,.u enerpma
d
'
najl\ć lokal dla straży. Było kilko. i września 238 pożycz k, na sumę
Wi zewsl{ieJ M 73 poślizgrn~ła. się
projektów, lecz zatrzymano siQ nad 1443 5 rub. zwrócono w ciągu tego ul.
i upadłszy złamała prawą nog~ rojednym, mianowicie, postanowiono czasu 12,4 5 2 ru b ·
botnica Marianna Ohojnaoka, łat 50.
wynająć
posesJ~
na rogu ulic
..:: (r) Koncert dla młodzie•
·wezwany lekąrz Pogotowia odZielonej
i
ZakątneJ
i
odpo- ży. Tow. „ Wiedza", zachęcone po- wJó:&ł Ob. do eizpltala Oierwonego
wiednio ją przerobić. Kosztorys tej \\ odzeniem, ja] i ego doznl\ł poprzedni Krzyża.
przeróbki ma opracować jeden z ar- .koncert dla młodzieży, zamiel·za go
(p) Zamach samobójczy.
chitektów miejskich.
powtórzyć w sali koncertowej (Dziel- Przy ulicy Alek„androwskioj nr. 24,
W drugiej sprawie omawiano na 18) w nadchodzącą niedzielę, dnia u łował otruć sie karbolem tkscz
fakt przywłaszczenia placu miejskie- 10 bm.
Juda Fischer, lat 20.
go między ulicami Dzielną a Składo
Program wypełnią: śpiew, gra na
N" b
i
ń t
u
ł 1k
t Je .ezp ecze s wo suną e arz
wą. Podejrzewano o to właściciela skrzypcach, deklamacje, krasnoludki p
, k"
b b · t k
ogo owia.
nieruchomości Salomonowicza, tym- t a t rzans
ie, „o
czem
a ume a
= (p) Napad. Na Geyera rynczasem okazało się, iż to uczynił kto gwarzą"'-menuet ze śpiewami, tań- ku napadnięto na robotnika Władyinny.
ce zbóJnickie itp.
sława Wodzickiego, lat 38 , i zadano
Postanowiono wysła6 na miejsce
Wszystkie miejsca dla młodzie- mu rani) tłuczoną głowy.
komisję, która nast~pnie orzeknie, ty i dzieci po kop. 15, dla dorosłych
(o) Kradzie*e· Wczoraj w
gdzie się zapodział jeszcze jeden po kop. 30. Dla dzieci, wprowadza- nocy nieznani złodzieje, wyłamawszy
plac.
nych grupami, po 10 kop.
zamki u drzwi, dostali się do suszar(c) Oględziny bruków.
Bilety można nabywać codziennie ni fabryki Wolfa Gutmana, przy ul.
Specjalna. komisja miejska oglądać od godz. 6 do 8 w lokniu „Wiedzy" Cymera M 3l, skąd skradli przędzy
będzie dzisiaj bruki na ulicach: Be- (Piotrkowska 103), a w dzień koncer- na sumę 250 rb.
nedykta, Radwańskiej i Widzewskiej. tu w sali Koncertowej, od godz. 11
_ z mieszkania Sury Goldreich,
CzęM bruków na tych ulicach była rano.
przy ul. Cegielnianej M 40, skradziourządzona w roku przeszłym, obec=- (r) Z tow. warszawsk. no różne rzeczy 'Yartości 152 rb.
nie więc .komisja ma stwierdzić, jak cykliotów w Łodzi. W sobott)
mieszJrnnla Michała Rybicten bruk wygląda po upływie roku. dnia .g b. m. w lokalu rrowarzystwa, kiego, (Przędzalnianej M 8), nieznani
-..; (c) Muzeum nauki i sztuki. przy ulicy Nt wrot nr. 23, odbQdzie złodzieje, skradli różne rzeczy wartoZarząd Muzeum ~muki i sztuki nie- się pierwsza w tym sezonie zabawa ści 223 rb.
mal codziennie otrzymuie okazy z taneczna dla członków Towarzystwa
- Z mieszkania Estery Halperin,
ró~nych dziedzin wiedzy.
W tych ~ ich rodzin, oraz wprowadzonych przy ul. Lipowej M 27, skradziono
dniach p. Smole-ć5ki ofiarował do gości.
różne rzeczy wartości 158 rb.
Muzeu...., kilka cennych okazów. z
'rańco poprzedzone zostaną popi. • •
Zam1e1scowa.
dziedziny etnografji chińskiej1 dr. M. sem artystycznym najlepszych sił
Kaufman ofiarował również ao tego amator~kich łódzkich.
' _,_; (z) Ze zgierskiego Tow.
działu kilka okazów z Maroko.
Jak widać z dotychczasowego im. Prusa. W myśl uchwały, poMuzeum posiA.da.ju~ bardzo pięk zapotrzebowania na bilety, zabawa .wzięte) na zebraniu organizacyjnem
Df\ kolekcję monet współczesnych i ma zapewnione powodzenie, tembar- Tow. szerzenia wiedzy imienia Bolestarożytnych, poohodzących z darów dziej, że gospodarze nie szczędzą za- sława Prusa, otwarcie czytelni w
osób nieznanych.
palu i pracy, aby wypadła świetnie, Z~ierzu miało nastąpić 7 bieżącego
Wogóle zbiory Muzem stale się jak zwykle u naszych „spręzystych." miesiąca, t. j. dziś.
zwiększają, a zwi~ksza się jednoczes(r) Z Tow. „Lira". Na oWbrew jednak staraniom. zarzf.\.:
nie zainterosowanio sprawami Mu- negdajszem posiedzeniu zarządu Tow. du, termin otwarcią, czytelni musi uzeum.
„Llra" postanowiono inauguracyjną, ledz 7.włoce, nie otrzymano bowiem
Pogadanki "
li .U:uzeum ro~ uroczystość otwarcia, nowej sied~iby dotychczas odnośnego zezwolenia.
poczną ""i~ wkróke. W tych dniach przy ul. Piotrkowskiej nr. 91 obeho· władzy.
będzie ułoto:r.a lista prelegentów i dzić ' w sobotę przyszłego t.ygodnia t.
Za:rząd n1n nadzieję, te poz·woleC'>prao•wane ·t.ematy pogadanek.
j. dnia 16 b. m„ wielką wieczornic(\, nie na otwarciu t:zyteJni otrzyma Jada dzień, poczem czytelnia zostanie
= (r) Ze Sto•. nauca?:yoiell. o bardzo urozmaiconym programie.
Obecnie skrzętni gospodarze T-wa niezwłocznie otwarta dla publiozW piątek dnio. 8 b, m. o godzinie 8
minut 16 '\l\'ioczorem, w lokl\lU Stow. z,1jęli si~ energicznie udekorowaniem ności.
wyKsi~gozbiór Tow. powi~ksza si~
.nauczycieli chrz~cjt.n odb~dzie si~ i urzl\dzeniem sali, a malarz
posiedzenie sekcji nauezaD]a elemen- kończeniem efektownie wymalowanej stale i obejmuje jut z górą 1,200 tomów dzieł różnej treści.
ł.a.rnego; w poniedziałek dnis. 11 b. m. sceny.
Następnie
przedstawieYlie
dla
Liczba członków 'l1ow. dosi~gła w
pierwsze zebranie wykładających j~
dzieci. z obja.ś.,· 'eniami spe..,1-itlnie "'<a.- ostatnich dniach 230 osób.
sy.ki DOWOty\ile

•
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·

Kron-ka.

z

wicza.
Opróc tego Jakóbowiczowi zrabowano około 5 rb„ a Ajzenowl paszport i 1 rb.
Dokonawszy rabunku, bandyci
zbiegli w kierunku lasu ł· giewnie1ciego.
(s) Z

Lęozyc;y donoszą

rnmi:

si~
młynie

obecnie okazuje, wybuch w
pani Knoc.h był o wiele
traszniejszy, jn k si tj w pierw :~zej
r-hwili ?;i!Awało; opróe.z 1lwuch ranionych, o których plsaliśmy poprzoduio, było jeszcze trzech ranionych z tych dwuuh ci~r.k(1. ,Jedna ofin.ra
tajemniczego zamnclrn znajduje sit'2
w stanie ueznadzie'nym. )luk Ały
chać było w całej kolic.y. Policja
prowadzi energiczne śledztwo.
W nocy z d. •,l Ha 5 w lesie
mielinickim na drodze l)O)Tli~dzy Krośniewicami a fa~CZY.CAI dokonany zostuł napad bandycki. Zrabowano pasażerom 650 rb. i jedną osobę l1lraniono.
W L~czycy a1·e::;ztowano trżeoh
bandj tów, którzy oporowąli w lesie
lućmięrskim pomif{dzy Ozorkowem a
Łęczycą. Nie tak dawno dokonano w
tej nuejsoowości napadu, pr.6yczem
v.rnniono dwie osoby i obrahowano
kilkunastu pn."aierów.
= (m) Z abjanic donosi nam
korespondent. 'N nocy z B na 4 b.
m. tutejsza policja, w celu wykrycia
strzelających w sobotę w nocy.. do
strażnika, na ulicy Fabrycznej, dokonała rewizji
we wszystkich do„
mach na ulicy Niemieckiej.
Podczas rewizji zaaresztowano
Jak

Jedną kobietę.
piątek,

- ·w
dnia a h. m. vr
Domu Ludowym przy . ulicy Długiej
o godzinie ó~mej wieczorem, udbi;dzie sil) posiedzenie członków ekoj'
czytankowe,1 Tow. naukowego Pabj&niokiego .

ol ki (Cegiolniana o )..
Z .kancelarji teatru komunikuj~
nam:
D ..
ł d .
db ł
·
·ó.
zis w po u me .o y a s.1.9 pr
ba. generalna "pyszne) _komedJI „Ma-d~~e Mo~t-~~ . Jestto pierwsza ~ lełłkwh. kom .aJI, którą_ teatr P~lsl~~ wy„
stawia. Iskr~ący _się ~owc~p 1 hu~or za:Ę>ewnH\ teJ ś~ietneJ sztuce
niewątpliwe powodzente.
. Obsadę ról głównych ~worz~ pay

~1 C~echowska,

I!P:= . L~śmewsk1. Or--

111isk1, Ryd~ews~ I mm.
Dyre~cJa me żałowała ~osztów,
aby premJerze d~ć wystawę p1erwszorzędną - wspamałą.
·
- W piątek, po cenach popular·
nych „Gra serc"
- W sobotę, o godz. 3 i pół:.
„Zagiew": o 8 m. 15. pora~ pierw zy
na rzecz I ochronki: „Dobrze sk1·0-jony frak", wyborna komedja Dregely'ego, ciesząca się niebywałem po-wodzeniem na scenie teatru warszawskiego.
\V rolach głównych wystąpią pa„
nie: Mal\szewska, Bartoszewska. Oi:zol·
ska, Sylma, Leśniewska, oraz p„wfe:
Rodmund, Folta, Zbyszewski, Ryder,
Łuczak i inni.
Przedstawienie budzi wielkie zainterosowanlo.

Teatr Popularnw.
Z kancelarji teatru komunilrnjtł
nam:
Dziś, we e!r.wartek „Dzi.ady" lilie.o
kie wi cza.
Jutro, w piątek .Król Lir• z p.
.Bolesław;,kim w rtli t1tułowej. •
W iobott2 po poł. po oenaoh Mj:uitszych .Związek młodiiety•.
Pełne próby muzyczne odbywaj~
si~ z wielkiego wodeWilu .Pa.w. ?iii*
strowa 1 Ło(hi•.
'

__
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Situka powyżsaa pełna humoru
j śpiew6w melodyjnych, należy do
r~ędu ~ych utworów, które przez dłu
gi szereg dni 11trzymują _ się na repertuarzo; posiada bowiem treść. miłą
i do~~i:p nieI!owszedni, - jest więc
11~dz10.1a, że cl, ~tór~y przyjdą na to
w1dowrnko, nudz1ć się nie będą.

Koncert Manena.
.
Koncert wszechświatowej sławy
skrzypka hiszpańskiego Jeana Marn~
.na zapowiada nam na niedziell'.l dn.
10 b. , m. jeden z tych wieczorów
muzymmyoh, które pozostawiają w
duszach słuchaczów niezatarte wraże
nie piękna.
„Przyszedł, zagrał i zwyci~żył pjsze o Manenie jeden z najpoważ
niejszych krytyków muzycznych w
w Lipsku. Bogaty, śpiewny ton jego
skrzypiec ilustruje całe światy potężnych uczuć i myśli. Gra jak grał
kiedy~ Sarasate, lecz w grze jego
więcej ,jeszcze jest duszy. Niezwykła
-przytem sprawnoś6 techniczna i wyt.worność stawiają Manena w sz„regu
prawdziwych czarodziejów ·skrzypcowych".
Powa2inem urozmaiceniem koncertu będzie wyst~p wybitnego pja·
nisty p. Józefa Smidovricza. Artysta
odegra mi~dzy inneroi Rapsodję XII
Liszta.
Bilety - w składziA inst. mu'?lycznych Friedberga i KO(lfl. uL Piotrkows'.ka nr. 90.
·

Z fowicza.
(Kor.

wł.

„N. .K.

Ł, •)

W ubiegły czwartek, przyjechał
do Łowicza, handlujący rogacizną
kupiec z Warszawy, aby odebrać
wi~kszą sumę pieni~dzy u pewnego
obywatela w okolicy.
Odebrawszy 8,500 rb., kupiec powrócił do Łowicza i postanowił przenocować w hotelu iupieckim p. Bi-

reneweiga,, gdyt po~il\gu do Warsza.wy już ;nie m~ał. Przed udaniem się
na spoczynek kupiec kl'ZP.ł kelnerowi obudzić aię 6 11, aby zdąv,yć na
ranny pociąg. Kelner Nissbaum, wied~ąc, te kupiec ma · puy sobie znaczną kwotę pieniędzy postanowił go ogMhl&
.
Otóż nad ranem,
gdy kupiec
spa,ł jes.Z07lł', kelner Nissbaum wszedł
do ~umeru i zamiast obudzić kupca,
wymągnl\ł mu z pod poduszki wszystkie pianiądze i momentalnie się ulotnił.
·
Przebudziwszy się, kupiec zauważył brak pieniędzy, o czem zawiadomił natycb.miast policję, a także
wyznaczył 1000 rb. nagrody temu,
kto schwyta złodzieia.
Złodziej natomiast udał sie do
mjasteozka memo,zi do swej 11arze°CZOnej, a ztamtąd do Suchodoła, skąd
.parowym statkiem postanowił pojechać
do . Watazawy. Tymoza13e:rn
mieszkaJąoy ·w okoljcy Kiernozi pewien pachciarz, zachęcony wyznacżo
n~ nagrodą, śle\l~H go i dał znać do
Kl~rnozi do star5zego strażnika, żą-,
da.1ąc jego pomocr. Obaj następnie
po]eohali do Suchodołe. i pospieszyli
zaraz na. przystań, gdyż przewidywali, że złodziej niezawodnie zamierza umknąć statkiem.
W ehwiU, gd~ przybyli na przystań, statek się właśnie oddalał, leQz
na specjalnie podany sygnał za,tr~Jr
mano
go i złodzieja przyłapano.
Miał on przy sob.ie jeszcze 8,300 rb.
Po spisaniu protokułu odstawio:no go do Łowicza i osad11ono w więzieniu.
.
- Zona miejscowego żandarma,
zrozpaczona nagłą śmiercią swego
dziecka, dostała pomięszania zmysłów. Dostawszy pewnego dnia silnego ataku nerwowego pobiegła na stacj~ kolejową i rzuciła się pod nadchodzący pocią15.

Wydobyto .Jl:li z pod kół wagonu
z obciętemi nogami i odesłano do
szpitala Tadeusza, gdzie pomimo dokonanej operacji J:Jtt drugi dzień umarła.
B. M.

- Wojna na Balk nach.
Zelegramy jlg. Pel

Zwyolęzoy serbowle.

BIAŁOGRÓD, 6 (11)- Ze Skoplja

wysłano do Serbji 40 oficerów ttireBIAŁOGROD,
6 listopada.-Po ckioh, zbiegłych po bitwie pod Ku~aci~tym oporze ze strony turków, .mans'lt1tNIKI, 6 (11)- W okolicach
wojska serbskie zajęły Wf\wóz De- Skoplje znajdują masami ubra:pych
mirkapu, który stanowił. poważną
w łachmany oficerów tureckich, któprzesikod~ w marszu zac21epnym.
rzy
zbiegli ze swych oddzjałów, raSALONIKI, 6 listopada.-Załoga
tująo
życie.
tił'owa Warosz, składając°' ai~ z 6 oficerów i 22ó żołnierzy, poddała się
ł
bez bitwy. Wojska. seroskie weszły
do Ipek'U i połączyły się tam z wojN·e
skami ezarnogórskiemi.
• c h cą· i n t erwancji .

Pochód na Saloniki.

--\

,, tgramy

\f

aSRI.

. DPoga do Salonik.
SOI11 J~, 7 (lt) (W.Ą.T). , Wojska
czarnogórskie odniosły zwycięstwo
nad tureckiemi pod Il janem, pod De~
mir Kaput pomi~dzy wojskami serbskiemi i tureckiemi przyszło do walki
w którtlj turcy :;!iostalt , zu;pęlnie pobici.
Droga do Salonik dla

woJnie. Turcy stracili
~a,bityoh i raunych.

40~000

Okrucieństwa

.

ludzCW:

turków„

MUSTAFA PASZA, (W. A. T.), 6
listopada. ri1 ureccy żołnierze wymordowali wszystkich żołnierzy chrześ
cja.ńskloh 14 pułku tureckiego.
Zajęcie

Serai.

seribów stai otworem.

SOFJA, (W. A. T.), 6 listopada
ATENY, 7 (11) Pod Salonikami W oj ska bułgarskie zajęły Serai,
przyszło do licznych utarc.z"k, w któ- północ od S.alonik.
rych turoy zost·ali prziez grekó\'f, lllUWielkie stratv turków.
pcłnie pobici. ·wojska grecllie , stoJą
SOFJA, 6 listopada. Według
o 20 kilom. od Salonik.
wiadomości
nadeszłych z głównej .
Zdobycie Monasteru.
kwatery do kół ur~ądowych turcy
R'l3YM, 7 (11) Do "Trybuny~ d0- wczoraj wyparci zostali po nader
noszą, że Monastel' wczoraj o godz. 2 zaciQtym oporze z kilku stanowj.sk
między Czo'r lu a Saraj ku Czataldty,
po poł. poddał się.
przyczem ponieść mieli jeszcze wi~k~
Bitwa pod Czorh••
sze straty nit · koło LUle Bu~ga,a.
SOFJA, 7 (11) Nadeszła tu wfo,·
Ku O•atald.*y.
d.omość o stoczonej \\ czoraj wielkiej
SOFJA, o listopada. Woj~ka. buł
bitwie pomiQdlly Czorlu, Sarai i
garskie pobiły · wozoraj zupełnie kor..i
Pranta. Zacięta walka trwała dw:t
irns, tworzący straż tylną armji . tu-·
dni.
ułgarzy wys~U zwyoię„
reokiej. rrurcy w dzikim popłooh.~
sko. Tul'c~· cofnqli się na Cza.eofają Ję ku Ozato.ldty.
,'J
taldża.

Pośrednictwo ~koj~we.
ATEN.Y, 7 listopn.d1\ (W. A, T.).
P~RYZ, lW. A. T.), . 6 llstopa~
Po długiej walce tmoy ccfnęli się I\~ · AgencJn. Hawasa d?nos1 ofiojaln1e..1
całej linji nad rzeką Vardar.
że. ambasado~ tu~eck1 .wr~~ył wcz~
Od
raJ prezesowi m1nistrow notę 'fu~
~owa.
w której prosi ona o pośrednictwo:
'YlEDE~, 7 ~1atopada_ (W. A. T.). pokojowe. Poincare · odpowiedział, tel
Potwierdza się wiadoniośc, te Austro- nie może wywierać
pływu
t '
Ni
· W1 h
w
na 8 roW
ęgry,
emcy ~ ,_ oc ,Y po wza- ny wojujące, lec21 Francja gotowa.
jemnem porozu_mien, u su~ dały od- jest do zapoczątkowania akcji poko-mo_wn~ odpow1edt na propozycję jowej.
Pomcarego.
P ARYZ, (W. A. T.), 6 listopada.
Klęska turltów.
Bułgarja oświadczyła, ' że rokowania
BIAŁOGRÓD, 6 Usfopttda. (W.A.T.) pokojowe z Turcją prowad~ć mote
W~jska tu_reckie ;1od Welem i tylko pod następującymi warunka~
Gr1l~ poniosły zupełną kię- 1) - Adrjanopol natychmiast zosta_;
sk .
Piąty .pułk se~bski wziął ·nie oddany. 2) - Mooarstwa dadz2'(
szturmem pozycJe turec.kie.
gwarancję, że podozas ewentualnego'
Zaj.cie wyspy. ·
zawieszenia broni Turcja nie będzie
ATENY, 6 list-Opada. (W. A. T.) przewoziła swoioh wojsk z Azji na
Generał
Condurioti zsjął wyspę teren europejski:
Tendos.
Otrzymawszy t~ gwarancję, Buf...
Demorali;i:acja wiród wojsk. garja powstrzyma marsz na. Kon~
MUSTAF1A-PASZA, 6 listopada~ tynopol. W sferach dyplomatycznyoh
(WAT) Wojska tureckie SI\ l!lttpełnie sądz~, że wobe? groźnej sytuaeji
zdemoralizowane i odmawiają posłu- TurcJ& odda AdrJanopol, lecz spe}.i
szeństwa.
nienie drugiego warunku napotka mt
WIEDEŃ, 6 listopada. (W. A. T). powatniejsze trudności.
Pod Jenikoj 57 oficerów tureckich,
•awoływanie ofiar.
którzy zbiegli z szeregów, rozstrzelaJ3ERLIN, 6 (ll) - Związek WyJ.
no. No.sim-Pasza własnor~cznie za- dów tutejszyeh ogłasza odezwę, wzy~.
strzelił kilku oficerów.
wającą do składania ofiar na rzeoz
Pod Salonikami.
żydów zamieszkałych na Bałkanach i
p ARYZ 6 listo ada. (W. A. T.) w Turcji. Pewien bogacz ofiarował
· '
p jako dowodzą- na ten cel 100' ooo fr.
Grecki· nast~poa
tronu

Odwrót turków.

1

SOFJA, 7 listopada. - ·· W sferach o.y armjl.\, która zblU1a. si~ ku SaloniCzarnogórcy.
CETYNJE, 6 listopada.-Porty dyplomatycznych twierdzą, ~e pa:ń- kom wystosował do gubernatora miaSan-Giovani di Medua i Alessio zdo- stwa bałkańskie pod żadnym warun- -. sta ultimatum, żądając poddania miabyte zostały przez wojska czarno- kiem nie zgodzili się na interwencjfl sta. Wali udał si~ do komendanta
górskie.
mocarstw, same bowiem dadz~ sobie w towarzystwie konsula angielskiego
Ruch floty.
rad~ z Turcją.
i zatąfiał poddania, uznając bezceloLONDYN, 6 listopada: --- Rząd
Obawa
przed
rzezią.
wość oporu.
Komendant sprzeciwił
angielski wydał rozkaz wojennym oKONSTANTYNOPOL,
7
listopada:
się
temu
'i
odebrał
sobie życie.
krętom swoim, będącym w drodze, do
Bitwa od Czataldż .
malty, ażeby niezwłocznie udały si~ Panuje t~ wciąż obawa rzezi
chrześoJan przez wzburzonych
p
ą
pod Dardanele.
FRANKFURT, (W. A. ':.), 6 li.- .
BERLIN, 6 listopada. - Znajdu- turków. w najwi~kszem niebezpie· k-1~ t t . .
donosi,
stopada. „Frankfurter Ztg.
jące się już na morzu Sródziemnem „ ństwio
SI\ Z&ID108Z llll
U aJ 1lOZ·
k
k
k 0 ł0 0
1 .
jak równiet wysłane z Kilonji okręty vZe
nie
grecy.
W
okolioo.oh
Rodosto
i
w
że
woj~
a
turec
ie
za~a
dzy
niemieckie utworzą samodzielną es0 30.. batalJonó~
prowincji
HliryłskiU
turay
zamor•
wzmocmone
zostały
.
kadrę Sródziemnomorską.
wielu
c._rześcjan, przy~~łych z MałeJ Az1i. Os~at~ia
KONSTAOTYNOPOL, 6 listopada. dowali
znęcająo
•i'ł
nad
nimi w 0 • nadzleJa turków spoczywa na bitwie,
Przybył tu krątownik rosyjski „Kagu!".
kropny sposób
Pa.rowiec · ro- która oczekiwana jest pod Czataldżą.
Kaięstwo albańskie.
•
BERLIN (W A T) 6 118 to d
syjski zawinął Q,o portu Beany. W
.
.'
· · ·'
pa a.:
BERLIN, 6 (11). „ Vossische Ztg". okolicy Bera.ny odbyły si" liczne u- Pisma tuteJsze . d_on.oszą. z główneJ
pisze, ~e podstawowym punktem ro'li
k t
b ki
k
d t
kowań San Giuliano w Berlinie była tarczki.
wa ery ser s 0 J ze orespon en
sprawa utworzenia z Albanji samo~
Wyjazd sułtana.
rzymskiej „Trybuny" wydalony zodzielnego Księstwa.
KONSTANTYNOPOL r t
d
stał z Serbji za to, że napisał w
Według pogłosek, na tym punk- Jak słychać na wypadek' ~a~:z?~u~~ Kswyn:1 dziebnnki_ku, iż. wt Cze.rwkonb~
Jie osiągnięto już zgodę, pomiędzy garów na Konstantynopol sułtan wraz
rzyzu ser s im są s1os rami o ie·
Włochami i Austją, a panstwa Bał'
1 Jl ·
d
· ·
k:ańskie w sprawie te.j nie są brane z całym dworem i członkami rządu ty. 0 r neg~ prowa zerna się.
•
zupełnie pod uwagę.
. uda się . na terytorjurn azjatyckie. Bitwa między Czorlu a Wazą.
Bitwy grecko-tureckie.
Wedle obiegających pogłosek, w paPRAGA, 6 listopada. „Nar. LiATENY, 6 (11) · Sapunzakii te- łaou 1ułtańikim 017ni' jUi pr•1io- itJ" otr11mał7 dsiiia1 o godzinie 1
1tl\'t!lesnie donosi z Art;r, ~· w d.
.
.
.
d
S r··
ł b. m. przea cały dsieil tuc.a7łt. li~ toW6illlł. d.o &w1nt1i1.alne~• od.judu. w no11y na.a.iif.PUJ~ tpesz~ . i . o ~.1.
1V&lka z turkami. Bitwa na całej li- ArchilrUtn Porty 1'0litało Jl.l.ł obrane.
Po dwuoh d.mach skohozyła s1 ~
,nji trwała do d. 5 b. m. Straty gre- Pogłoski te .jednak do tąd nie zostaly ll"Mka między Czorlu a Wiz8<. - ·· Byków nieznaczne.
potwierdzone.
·
fa to ua.lkrwawsza bitwa w obecuej

---

Telegramy.

ł

'

('l1el. Ag. Pet.)

BiulełJn.
PETERS!3URG, 6 listopada.-("CJrz~dowo). Bmletyn o stame zdrowia
Jego Cecarskiej wysokości Cesarzewicza Następcy Tronu z dnia 6 lisi;o..c
dada :
„Godz. 7 wieczór. Dziś u Jego
Cesarskiej Wysokośoi Cesarzewicza
Nast~pcy Tronu c~epłota wynosi~a rano 36,8; w południe ...:..... 36,5, w1ecz0;rem .- . 36,~; puls rano - 116, w po-:.
łudme 1 wieczorem-112.
,
Wobec te o, !te w obecn:r.n!: o
sie choroby ~ego Cesarskiei Wy
J
kości specjalnych zmian z dnia
dzie_ń nie daje ·sifl .zauważyć, .biul~ty
ny b~dą wydawane co drugi dzień.

~~~~:al~~~bB~::ł:,trah!~~~~~1;8'i~}~
medyk S Ostrogorskij"
·
·

Sp.-awa dentystów.

MOSKWA, 6 (11)-Wobec niestawienia się n~ spraw(} podsądnych
Po_zniako~ 1 RutkOwelilego, moakiewi.ka izba :it\dQwa zdecydowała
ikonfi. •kować ka.ug.j~ f'Qzniakowa 1r
wysokości 5,000 rubli i sprow~
do sądu Pozniakowa oraz Rutkow-,
skie~o. Zl<J 1)0średnictwem policji. ·

_ _e_.--------------J!!ł_WY KURJER ŁÓDZKI

-

W

piątek ·

dnia 8 Listopada ·1912 roku, jako w

pierwszą

holesn·ą

rocznic~

b. p. Nalana Koniliskiego
odbędzie się 11 .l cmentarzu żydowskim o gorlzinie 1-ej
łobne. oraz poświęcenie pomnika o czem za:wiadamia

po południu nabożeństwo ża
krewnych, przyiaeiół i znajo-

mych

ROD El NA.
Wspólne delegacje.

~UI!APESZT,

6

·biety

miały otrzymać

w Irlandji pra-

listo~ada.-Od- wa wyborcze, sufrażyctki

pow1adaJąc na m?.WY powitalne ohu
prezesów delegac)I podczas posłuchania, cesarz podziękował za wiernopoddańcze uczucia i wskazał, że
wynikłe komplikacje wojenne na Bałkanach wymagają wzmocnionej czujności, gdyż mogą poruszyć zasadnicze sprawy Austr·o-Węgier, dlatego
też jest rzeczą wielce pożądaną jaknajszybsze przywrócenie uporządkowania stosunków politycznych i llandlowych na Bliskim W schodzie.
Rząd Austro-Węgier gotów jest
w zupełnej zgodzie z mocarstwami
związkowemi w odpowiedniej chwili
wziąć udział w sprawie przywrócenia pokoju.
. .
..
.
. „Podczas ostatm.eJ sesJ1-powie-

w

Londynie

żadnej

tą .aferą

niema i nie Ostateczny rezultat wybo•
pro· r6w.
wadzona przez pismo nasze agitacja
(Godz. 2 i pół po poł.)
podcias wyboru nadrabina nosiła charakter wyłącznie ideowy.
Przy ostatecznem głosowaniu
W nadziei, że Sz. Redakcja nie
gałkami rezultat był następująi:y:
odmówi nam w tej sprawie miejsca
Or. M. Bomasz - białych 48,
na łamach swego poczytnego pisma,
pozostajemy
·
czarnych 54, Lehman - białych 26,
z głębokim szacunkiem
czarnych 54, Kaźmierczak-białych
Redaktor naczelny gazety 5, czarnych 73, Paweł Hertz-bia„Najes Lodzflr Morgenblatt" ~ych 37, r.zamych 42.
Dr. J. Gotlieb.
nasze

zgonu

M 256.

7 listopada 1912 r.

z

miało łączności. Zaznaćzamy, że

urządziły

wielkie

manifestacje
..
'
podczas któryc~ powybIJały okna
wystawowe w wielu skl~pach.

Telefonem z Warszawy.

.

Mowa tronowa·

Wybory

w Warszawie.

Wobec powyi:szego wy.
niku dr. Bomasz został
wybrany na posła z I.o·
dzl.

Nowy poseł po ogłoszeniu rezultatu wyborów wygłosił po polsku
do wyborców mowę programową.

Rewizja.
dzisiejszych wyborów
z pomiędzy 83 wy- Dziś o godzinie 1 i pół po
cesarza Francic:::ka Józef;i. borców (z _tych 3 kurji robotniozej)81. południu silny oddział policji i ~an
w pie:rwszem głosowaniu rezul- aarmerji o.toczył domy M M 94 i 96
--przy ulicy Benedykta, gdzie ukrvwaBud ap es z t. Wśród zwykłego tat był następujący: Jagiełło-białych li się podobno bandyci.
~
ceremoniału wczoraj przed południem 37, czarnych - 4'3, Kucharzewski Rewizja nie dała żadnych rezul·
odbyło się uroczyste otwarcie dele- białych 35, czarnych - 46 i dr. Lip- tatów: nikogo nie aresztowano i nic
gacji w zamku królewskim. Delega- stadt (nowa kandydatura żydowska~) podejrzanego nie znaleziono.
cja Rady państwa przyjętą została o białych 33, czarnych 46.
godz. 11 przed południem. Na przedział cesarz-~elegac1e wyasyg~owa- · mowę . hołdowniczą prezydenta dele- .
Wobec tego, że nikt nie otrzyły nadzwyczaJ?e kredyty woJenne, gacji hr. Mehrveldta odpowiedział mał absolutnej więki:;z-0ści, wybory
kt~re wzm?cmły bojową zdolność cesarz:
odłożono do dnia jutrzejszego.
Różne wiadomości.
pa~stwa, bieżą?e .Potr~eby zarządu
z prawdziwem zadowoleniem i
*
woJennego . znaJdUJą ~1ę w normalżywą podzięką przyjmuję zapewDr. Aleksander Lipstadt jest wy- Nieszczęśliwi murzyni•
nych gramcach._ Powiększony krenienie o oddaniu - się Panów dla borcą z VIII cyrkułu i napewno kanW niedzielę, w Rydze, na żaglow
dyt P?trzebn;-r. b:ył w celu s~omple- _
mojej osoby.
cu fińskim, który przybył z Afryki
towama armJl I floty w zw1ą7.ku z Od chwili zebrania się ostat- dydatem żydowskim.
z
ładunkiem czerwonego drzewa, usta·
nowym ~ystem~m. ob.rony. . :ęośni~ i_
niej delegacji wybuchły poważne
lono, że kapitan Nortkwist i marynaHercego.wma, ~1~k1 l0Jaln~śc1 I patr10zawikłania wojenne na półwyspie
rze finlandczycy znęcali się w nietyzmow.1 ludnosc1, ro_zkw1ta w dalbałkańskim, które nakazują więkprawdopodobny
sposób nad maryna·
szym ciągu, a oczekuJą~e prace p~·aszą czujność. Ze względu na to,
rzami. Na statek przybyli: prokura·
wo~awcze dadzą · możnosć wspó_łdi1aże znaczne interesy monarchji
tor sądu okręgowego i konsul angielłam~ dalszemu ku~tu~alnemu I . eko"mogłyby być przez konflikt naski. Sprawę skierowano do sędziego
nomJCznemu ,rozw?.JOWI obu kra.Jów..
· rażone, rychły powrót do upoŁodzi. śledczego. Marynarze murzyni są
W z~kon?zemu ce~arz wyraził
rządkowanych politycznych i kopoddanymi angielskimi. ' ,
przekoname, ze deleg~c_Je w praca.eh
mercjalnych stosunków na bliwb
b 1
d
praw~da'"'.c~ych wyka~ą pełną .świaskim-wschodzie jest rzeczą usily orcy ze rai się zisiaj w
domosć mązącego na mch obow1ązku.
nie pożądaną.
sali Towarzystwa Kredytowego m.
Nowy ambasador.
Rząd mój hędzie gotów w po- Łodzi o godzinie 12 m. 25. PrzeWIDEDŃ, 6 listopada. --- Przyrozumieniu z zaprzyjaźnionymi wodniczy
prezydent Pieńkowski,
był nowy ambasador turecki Hilmigabinetami w odpowiedniej ohwi- sekretarzem jest radca Rybicki.
basza w towarzystwie byłego posła
li wziąć udział w akcji wielkich
Po sprawdzeniu legitymacji, 0 „
--w Cetynji, ambasadora tureckiego w
mocarstw zmierzającej do przy- kazało sie., iż z og' ólnei· liczby 87
N a „B i kur c h 0 1 im" .
.Rzymie i generalnego komisarza w
wrócenia pokoju.
Dl
d
Tripolisie.
w ostatniej sesji delegacyjnej wyborców, nie stawiło się czterech
a uczczenia pamięci
rogiej
·
d
fi
· ·
h
wyborców, a mianowicie: Ludwik Matki, b. P· Leonory Rosenblattowej
- Sally Rosen blatt z żoną - rb. 5,
z uznama go ną o arnosmą uc walono nadzwyczajne kredyty dla Koral, B. Waks, Hermans i z kurji Wiktor Rosenblatt z zoną rb. 5.
własne.
wojska i marynarki, przez co robotniczej robotnik Barczyk.
Na K
n J. e 1 et n · e
d a
0 10
1
1
bitność naszej siły zbrojnej zo„Now. Kur. ł.ódzk."
stała wzmocniona. Bieżące zapoZydzi wysunęli dwie kandydadziec i żydowskich.
trzebowanie mego zarządu woj- tury: d-ra Bomasza i Pawła· Hertza,
Dla uczczenia pamięci nieodżałoZgon działacza.
skowego
porusza
się
w
granicach
niemcy-Lehmana,
kurja
robotni-·
wa~ej
Leonory R?senblattowej Pa~LWÓW, 7 listopada. - Zmarł tunormalnych.
'l1ylko
dla
rozwiączej
_
Stefana
Kaźmierczaka
łowie
Rosenblatowie
- rb ..s. Stams·
taj działacz społeczny W. Siodłow
zania kwestji podoficerów, która
·
ław Neu rb, 6, Abramowie Rosenski.
tworzy konieczne · uzupełnienie
O godz. 1 ogłoszono przerwę. blattowie rb. 3.
Zlot sokołów.
organizacyjnej struktury armji
Po przerwie przystąpiono do N a S t o w ar z y s z e n i e k o bi ei
i floty, spowodowaną nowym sy- balotowania.
d 1 a u d z ie 1 a n i a p o ż y c z e :k
LWÓW, 7 listopada. - Gniazda
·
stemem
wo.}sko
wym,
zażądana
Po
obliczeniu
głosów
okazał
się
b e z P r o c.
sokolskie zwołały zlot z · Królestwa
· będzie większa suma.
t
lt t
Dla uczczenia pamięci drogie)
na rok 1913 do L'wowa.
stryJ· enk1' Leonory Ro"'enblatto\"~J·
Stosunki w Bośnii i Hercego- nas ~puJący rezu a :
..,
·• Kła·
Zwycięstwo socjalistów.
gowinie, dzięki lojalnemu i patrjoDr. M. Bomasz głosów 45.
ra i Konstanty Langowie rb. 3.
KOPENHAGA, 7 listo1)ada (W.
tycznemu stanowisku ludności
Lehman głosów 28.
A. T.).--Przy wyborach ściślejszyc_h
stale spokojnie się rozwijają. BoStefan Kaźmierczak (kandydat
gaty program pracy prawodaw- kurji robotniczeJ) głosów 6 i Paweł
do parlamentu, rząd poniósł klęskę.
czei da Sejmowi sposlJbność po- H rt
ł !6
4
Liga rządowa straciła do dziś 23
Odpowiedzi Redakcji.
parcia kulturalnego i gospodare z g0 w ·
manć!.aty, socjaliści W:lmogli się Z 11
czego postępu obu krajów.
Nie ulega wątpliwości zatem,
ua 17, a radykalni uzyskali 48.
W przekonaniu, że Panowie że posłem z Lodzi będzie dr. BoPanu I. W. Anonimowych li·
Lokaut.
~ wypróbowaną rozwagą i za:pa-. masz.
stów nie zamieszczamy.
łem dla waszego obowiązku przyZaznaczyć należy, że wyborcy
KOPENHAGA, 7 ljstopada (W.
stąpienia do zbadania przedłożeń, z kurji robotniczej nie dali swych
A. 'I'.).-Związek przemysłowców duń
jakie wam będą wręczone, życzę
skich postanowił zlokautować z dniem·
pracom waszym pomyślnego wy- głosów na kandydata żydowskiego
15 b. m. 45 tysiGCY robotników, zaniku i witam was jaknaiserdecz- komitetu wyborczego, lecz głosowali,
Pianista-pedagog
trudnionych w przemyśle żelaznym.
niej.
jakkolwiek bez najmniejszej nadziei,
Bud ap es z t. Odpowiedź mo- na własnego kandydata.
Powodem lokautu jest drobny zatarg.
narchy zrobiła widocznie silne wraKatastrofa na morzu.
żenie na delegatach. Cesarz wciągnął
Jak słyszeliśmy,
wyborcy z.
MADRYT, 7 (11)
W pobliżu potem w i:ozmowę Merweldta i wice- kurjł robotniczej, gdyby ich głosy' (b. pro;esor w Ces. szkol~ muzycznej w
Rostowie nad Donem)
•
wyspy Ailt zderzył się parowiec nor- prezydenta Dobernigga. Opuścił na- miały decydować wybór posła z
wegski z okrętem hiszrail.skim „Are- stępnie salę wśród ponownych okrzy- Lodzi, bezwarunkowo głosowaliby udziela lekcji gry fortepianowej pry·
watnie i u siebie ,,, domu przygoto·
ków: "Niech żY.J- e!"
na d-ra Bomasza, byle nie dopuście wuje do konsenrnt. \iY ars za wskiego
pa". "Arena" poszła na dno. 17 luwyboru
kandydata konserwatyw- w Cesarstwie. Zawadzka M 19 m. 20
dzi z załogi utonęło; tylko 8 zdołało
się uratować.
osobiście od 2-4 i od 7--8 w.
nego.
Podczas

zgromadziło się

Z ostatnie; chwili.

Wybory w

Ofiar9.

Telegr.

tDwara SmiDowicz

zatonięcie łodzi.

Sl{rz~nka

do listew.

BERLIN, (W. A. T.), 6 listopada.
Z Rockeso (?) telegrafują, że łódź
--d
Szanowny Panie Redaktorze!
d
-po wo na „ Valta" będąca w drodze
w jednym z ostatnich MM redo Lohei· uderzyła się o skałę i dagowanego, przez Sz. Pana pisma,
poszła na dno. Załogę uratowano. · · ukażała się notatka p. t. „Byle han. Sufrażystki.
_d el szedł", która głosi, że jedno z
LONDYN (W. A. T.) 6 listopa: pism żargonowych ~trzy 1_nało znaczd
z
d~
d
·'
. b ną łapówl{ę za popierame kandydaa.. , powo u o rzucema przez iz ę _tury upatrzonego rabina".
gmm dodatku do ustawy o autonoCzujeray się przeto w obowjązku
mji irladzkiej, na mocy którego ko- kategoryoznie oświa.d~zyć, że pism-0

li

URANIA

Mugur -

li

Turniej walki francuskiej udział ca-·
łego towarzy5twa.

Dziś walczą 11astępujące 4 pary
- Słucki - Mank.a

Szewiakow

5 k:~!~~a~'Ga::.:a~sy
Przybył

Im

\t

Cyklo11 li.

Of Owie w- ~as1eUaro

znany mistrz ·walki francuskiej Wilhelm Dekert zdobywca 1-szej nagrody w 19.07 roku w Heleno-wie, za podnoszenie ciężarów
i zwyci~stwo w walce francuskiej. ·
'

,
NOWY KURJĘR ŁÓDZKI -
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7 listopada 1912

Owies
Wybo owy

T~lefon

PrzeJazd 21.

Tel.

(Masaż

podług

wibracyjny

1

pnenmatyczny

prof. Zabłudowskiego niemoc ptciowa).
Godziny przyjęcia: 8-2 raao i 5-.9 pp. Dla pań
osobna poczetrnhti'ł.
.-2521-0-1

S-ka

I

19-41.

Gabinet Roentgenowski (Prześwietlenie i fotografowanie wnętrzności ciała promieniami Ron!ge111;, Swiatłoleczniczy (choroby skóry i włosów) i Labonrtorjum
lekarsko-kosmetyczne. Bada11ie krwi na Syftlio; i leczenie Salvarsanem (Ehrllch-Hata 606.) Gabinet elek„

troterapeutyczny

•

FINDEISEN

S pecialisła cho.-bb wenerycznych,
skórnych i dróg moczowych

Piotrkowska Ni 144, róg Ewangelickiej

poleoają

W~

T

r.

B** Ą'J
'• lfia• -=~~ - = ~
91a i i 109_
. ---_,_•
.

STOt.ECZNY CYRK

Teatr „mlUIA".

L. P. TRUZZI.
Targowy Rynek.

Telefon 21-68.

W czwartek, dn. 7 listopada 1912 r.

Program od 1 do 15 Listopada r. b.
----------------------

Wielkie sportowe przedstawienie
w 3-ch

częściach.

Zmiana programu.

Gillis
Najmniejsi art. Wil't.

W:;:;:p ,,Corps
de balet"
.
Abert,

Les Morasso

Zdumiewający

przez dyrektora cyrku Williamsa Truzzi.

Tr·10 Rap1·des •

Duo ObolensllJ'
Pierw. ros. duet wyk. typ. Gork.
Mojsze Słucki
Zadziw. godne ćwiczenia atletycz.

@nlm!DE:~-,~~-

e1tfł

Urania .-10
Nowa ser)a obrazów.

. „Maison Margot"
9

Piotrkowsa M 72.
Z powodu codziennego napływu świe• A
*vch towarów urządzoną zostaje
W

od 1-go do15-fio listopada

9

Wyprzedaż

8

Wielk

Wisortowanych bluzek, spódnic, szlafro•

ków 1 etc. po ni2bywale niskich cenachl!

Uprasza .slę zwr6cfć uwagę aa ceny v vydawachl

BALSAM

APTEKARZA

THIERRY.

przy złem trawieniu i towarzyszących mu objawach

jak o~bljaniu, z~adze, pe~ności w żołądku, zaparciu:
t.p. nalezy przyjąć na kawałku cukru
20 do 40 kropli prawdziwego „Cudownego Balsamu"
aptekarza Thic~ryJ dla: uspokojenia. bólów żołądkowych, wzmocmema zołądka, wydzielania śluzu a
także dla stłumienia kaszlu.
'
Zielony z~ak ochronny ·w postaci zakonnicy.
Wysyła s1ą 12 butelek Illniejszych lub 6 więk
szych za 5 rb. D?stać J!lOŻ~. we wszystkich większye~ aptekach.-Za.mów1ema 1 przekazy pieniężne
nalezy 9.dresowaó do firmy:
WŁADYSŁAW HOFFMAN i Ska Warszawa, Zielna 46
wzdęcm, kwasów i

f{atychmiast potrzebni

ekwilibryści.

Geager da Costa
Murzyński duet charakterystyczny

Anons• W iych dniach wystawiona będzie wielka rodzajowa
pantomina w 6 aktach p. t. Kamora Włoska.

e

U instr.

Tom•Mil•
Komiczny gimnastyk-cyklista.

Ws:J;>aµiały balet „ęen greka" wyk~ua M-lle Zina
s-nuu olbrzymów i karzeł. Orysinalna tresura koni

~ystęp znakomitych
zonglerów
- --

na

1

----~--~~------Międzynarodowy
'furniej Walki
francuskiej organizowany przez
honorowego członka klubów atletycznych 1>· P. G•. W aslliewa.
Dla zawodowych zapaśników wszystkich narodowości, angażowanych
przez dyr. teatru „Urania", na pieniężne nagrody: złote 1 srebme
żetQny, pas złoty z herbem Łodzi
i ty-tuł mistrza świata. Dotychczas
zapisali się następujący zapaśnicy:
Ulrich, champion świata lekkiej
wagi Abs li Hamburg, champion
świata JanKain (olbrzym) Sacha.lin, A. Sz. Kijów, Pierard de
Colosse Francja., Heinrich Weber Berlin, Siegfried Niemcy,
Ujbo Nitachlle Wiedeń, Champi'on lekkiej wagi, J6zef •ańko
CJ'klop li Warszawa, Gab•J'•I
Lasart~sse Francja, Szewia•
k6w Rosja, Gastman Berlin,
Sołowiew Petersburg, Korsz
Syberja, Naumow Połtawa., Castellaro (toreaador) Hiszpania,
Mojsze Słucki champion ży
dowski, Tampio Charków, Rein•
hold Berlin, Zakrzewski Warszawa. · Walki odbywać się będą
pod kontr. specjaln. kom. złożon.
z gron.a. korporacji sportów., którzy honor. będą spełniać obow.
sędziów. Na arbitra zaproszony
prof. Warsz. Towarz. Atletycznego
p. Józef Arnold. Na każdem
p~zedstawłeniu odbędą się 2 w&lki.
Ceny miejsc

zwykłe.

są wszęBzfe

=====:.::=::
, == agenci • współpracownicy
bez ponoszenia kosztów i ryzyka na stałą pensje i

procenty

Szczegółowe

l·e tulinarne ~ur~J zaocz~~.

Informacje wysyła się bezpłatnie. Irkuck. Kantor CAŁKOWITY KURS WYKŁADOW
„Syhirskij torgowo-promyszl en nwi Wie., -p. t. „STOŁ POSTNY I OSZCZĘDNY",
około 1000 przepisów na jedzenia, na·
etnlk" PocztarBskaja Je 14. ·
poje, pieczywo, kompoty, leguminy,

gazety

Prenumerowae
wszystkie pisma,
ogłaszać się w tychże .......
6c:;i,le, według cen redakcyjnycl;I
.

oraz

w

motna

„PROMIENIU·
"
a•, teleton 1200.
.

,•iołr111ow
Główne

przedstawicielstwo prawie

wszyałkich

cz15opism

warszaw .;kich, , jak:

11 Now~. ż'cie": .Wolae Słowo", „Mylił
, • Tygadn1k Mód ! P•w1ełc1", .Pnyiaciel ~zieol", !Azeta
::iwl-.teczna•, •Trubadur f'elskl , .o.nice PeM11ny i W1ecz•rny", ,,N<>WB
Gazeta•, ,.Xurjer F'oranny", „Kurjer ł'elski", Wiadomości Codz1e1me•
„Ko16e", „Mucha• I t, d.
"
2969-0-i
,;~·ygodDik ~lluitl'owanY_" · 11 Swia~•,
Niepodległa

„

Dr.L. Prybulski

Dokt6r

POŁUDNIO W A

M 2.
'l'elefon 13-59

B. Oonchin

Cb.oroby skórne, włosów, (kosmetyka.
lekarska) weneryczne, moczopłciowe
i niemocy płciowej. Leczenie syphilisu Salvarsanem „Erlich-Ha.ta 606 i

specjalista

9lł." wśródżylnle.

chorob oczu
69. Piotrkowska 69.
Telefon 28· 39.
Lecznica ze stałemi łóż•
kami.
Godziuy przyjęć w ąmbulator
jum od 10-12 i od 4-7 po poł
Przyjmuje chorych na stałe.
~~--

Leczenie elektrycznością i masażem wibracyjnym.
Pl'Zfjmrje: ohoryeh od 8--1 rano 1 do
4-6 po poł., panie od ó-0 po P,Oł.
Dla pań osobna. poez~. ·

W. KijTlIN
.......„ ...... Dr.ul.me~.
Piotrkowska

Dr• .L SilberstrOm

Nł 71.
płac
prz7Jmllje od 1-0-11 po poł. od !--6

Choroby serca i

'l.1 elefonu nr. 21-19 •

Zawadzkiej M 12„

Choroby
płciowe

skóry

weneryczne

(przy syfilisie preparat

600). Koametyka lekarska (usu•
wanie szpecących wł'lsów.

Dr. Leyberg

\;..' ::neryczne, płciowe i skóry od

plam
10-1, 6-8. Niedziele i
etc.)
od 8-1.
Przyjmuje od 12-2, 5--8. Niei-i

dzioie 11-3. Dla Pań 4-5 po-

Dla

c1ekalnia oddzielna.

śwl~ta

Pań--5,

poczekalnia od
dzielna.

Krotka 5 1 tel. 26-50.

A. ·Krenicka
Lekarz-Dentysta
z Warszawy osi_e dlił
· a się w
Łodzi.

ul Konstant•nowska 37
•
'
• •
róg Dług1eJ•
Doktór

Dr. Be ftęjt,
SREDNIA M 5, POWROCIŁ.
Sp. choroby skórne, włosów, weneryczne, moczopłciowe i kosmetyka.
lekarska. Leczenie syphilisu Salvarsanem Ehrlich-Rata. „606" i „914:„
(wśródżylnie). Leczenie elekiryeanością (elektroliza) i masażem wibr&·
cyjnym. Przyjmuje od 9-1 i od ~
8, w :niedziele od 9-2 po południu.
Dla pań osobna poczekalnia.

f. praszkier ·Dr, L Klaczkin

Cegielniana 39 t~. 10·58.
Choroby kobiece i wewn~trzne.

KłlllłaDłJHwtb 11.
Syphilis, akÓJ'llłl, weneryczne,

drea

choroby
meezowycb.
Przyjmuje do 10 rano i od 4-0 pp.
32871-2 Przyjmuje od 8-1 rano i od
- - - - - - - - - - - 5-8 ·wiecz. dlapań od 4:-ó po
południu.

Dr. Eugenia

113--0

Xerer-gerszuni

jłkaszerka masażystka.

Choroby kobiece.

z dyplomem Cesarskiej .Ak:Ademji me-

dycznej w Petersburgu, praktykujir

ca 20 !At przyjmuje: masaż, porody
Piotrkowska JC 121 Telef. 18-07 w
nocy zamówienia., na słabośó, pod·
przyjmuje od 3 do 6 po p. W niedziele
od godziny 9 do

skórne zastrzykiwanie, udziela porad
sekretnych, dyskrecja zapewnioDL

12 rano.

- - - - - - - - - - - - Niezamożnymustępstwo.AndrzejaJ'łS9
m. 13 od 12~ Listy w językach: rosyjskim, polskim i :niemieckim
konfitury, pierogi 1 t. p., przeszło 300
stronie wyra~nego dmku. Cena z przesyłką za zaliczeniem 2 r. 60 k. WSKAZOWKI jl\k Jta.leży prawidlowo prowadzić gospodarstwo domowe i przychoroby skórne i wener.
gotowywać
ekonomicznie smaczne
i poiywne obiady, z objaśnieniami jak ul. Mikolajew•ka łł! 18
należy bajać mięso i zdobić stoły
Telefonu :Na 2060.
i dania, około 100 str. z rysunkami.
w zupełnie dobrym stanie,
od 4 i po
Ce'na z przesyłką za za.Uczeniem 1 r. Golłz P"yjc:ć od 9 do 12
obecnie
pracujące, do sprze20 k Obydwie książki razem 3 r. 3a k. o 1 I p61 w„ w Niedziele ( święta od
r376 O
(można markami). Z zamówieniami \l do 12 ; pól.
dania. Wiadomość w admi•
należ.y się zwracać tylko do J. K
nistracjl nintejszego pisma.
PETE:&SA, S-Petereburg Pet. Stor.
34:17--+
Bolsr.oj pr• .!'-& 56. 2736-0 Specjalista choróbskórnyce wena-

h·

Dr. med. Z. Golc
rycznych 1 ruemocv

Selfaktory
_

płeiowel

PońCZOCuJ Is~ar~elli1 r:.~'t~~;.~~~:.~ Adr:s"Owa
.,....„„.
POLECA.

pra~ownia wyrobów poncz0szniczych. .

JULJI MACHER.

Nawrot .+.

111.i.żem

W'lbraeyjny.m.

Konstantyno wska 12
obo .:1:: tsat1•u Selina.

o<l !J-1 i od 6-S. dla va11 od

~----------~ w nied<1foJe od 9 dol'.!.

a-li

270l-O

do

lokali

Szkolna ·23

un.,,iada adres.y wszelkich lok~ ,

\

•

NOWY KUR.JER

8

ŁODZKI

-

7

listopada 1912 roku.

lllWobec

.M 256

niebywałego
jakiem

się

li

powodzenialll

cieszy

Epoka I i II-a dramatu

ll

l iN ĘDZN lcy

według nieśmiertelnego

„Les Miserables11

Wiktora Hugo
demonstrowana b~dzie jeszcze dziś w czwartek 7 i jutro w piątek 8 listopada.
Specjalnie zastosowana muzyka. Epoka Ili i IV „rtędznic,-u od soboty 9 listopada.

•
1la~oratoriu~zj~~!~~!~~-t~c~m~ine
,,ZjeDnoczonych chemików"
I

li

~~~'fii&J~ ~ ~

I
pr<1.cy,
posaJy,

Dł
~

~

UiJ
~
i::!IH

ll}ffi

dzierżawy.

rt7~

Kto potrz_ebuJ!!=·

Analizy produktów spożywczych.

Analizy

pomocników,
pokojówek,
kucharzy,
ltucharek,

Biuro porad technicznchy . dla przemysłu
włókiennego. Porady chemiczne. Przepisy.
(Udzielanie porad od godz. 4 do 8 p. poł.)
W niedziele laborat. otwarte od 12 do 2-ej.

na 1 ąl mieszkanie,
kupić lub sprzedat
ziemię, handle,
~ospodarstwa,

pożyczyć piemędzy

i t. p.
lub podać cośkolwiek
ao wiadomości ogótu

GEBETHNERA I 'llOLFFA
Konczyński.

T.

najlepiei i najtaniej

't:" ta~ I!

OSCll

Zawrotne drogi.

Powieść współczesna

dążeń

na tle

w Jow~m

jftarcina Wilczka.
Cena rb. 150

Rozkład pociąg6w

mysią w1eżą.

Powieść współczesna

ze stosunków

zimowy od dnia 1-go

poznańskich.

Kolej

Cena rb. 1. 80

NA SKŁADZIE GŁOWNYM POWIEŚC:
Cena rb. 1.80
Do nabycia we wszystkich

~
;lli

~

+

<{?

STACJA DR. Z.\\ .WIED.
POCZTA I TELEGRAF
NA MIEJSCU, POŁĄC. ENIE TELEfO;"IC NE Z Wł. R 5 Z f\ 'Iw Ą
ŁOuZ IĄ .
..

.

księgarniach.

„

~

• .,,

ILT

OJ

:.

r

~

.·

kaliska o godz. 7.46.
UW AGI. Godziny, wydrukowane tłustym drukiem oznaczają
czas od godz. 6 wieczorem do 6 rano.
Pociągi oznaczone literami b), e), h), ł), o), r) są bezpośred
niej komunikacji z Warszawą.
Pociągi oznaczone I.terami a), c), h), k), m), p), łączą się
z pociągami kolei Koluszki-Skarżysko.

I

r,l==========:===li'I

l~

~
Iii
q

jl

I
+_+___+_...9;._ lb

:.J----•-•__.__
. ""-""'-·-----•-•__
Wydawca: Anton•

kau\że1r

Kolej Obwodowa.

ze

O li

Ład ny . µark, kanał 1zac a, swiatło cleuryczne, 02rze
wanie centralne. Kuchn a własna i dyety.:zna. Leżalnia 1 kąpiele słoneczno-pow1etrz11e. Nowa inslałacia
hydro- te1zipeutyLZlll, K21 nele .św 1 etłn~. 4-komorowe,
srnusmdalne, 2azowe z p'ynnego C02 : nłltryjki z 20
rące1,;o powietrza. M•saź ręczny 1 w1bracy1ny. Mechanoterapia Cena oct 3 rb. 75 kop. do 6 rb. Pros .. ekt
i cenu1k1 gratis 1 lrani:o.
Kierownik zaldadu
Dr. Bronisław alewlki.

.-.-,k"'"le_p_,,.,k~o.,..lo-n""'ia_ln_o--"""dy-s-tr-y"'"b-u-cy..,.jńy-

u

Odchodzi ze stacji Łódź-kaliska do Słotwin a godzinw &.20 1
Słotwin do st. Łódź-kaliska przychodzi 7.12.
Odchodzi ze st.
Łódź-kaliska do Koluszek 1.11, przychodzi z Koluszek do stacji Lódź

I

llli

~a~łaa - ~eezniezy ~ eały rok otwarły

1l!i

Odchodzą do Kalisza• o godz. 7.55, 12,24, 4.39, i S.13 1
do ~arszawy o godzinie 11,01. 12,34, 5.30.
Przychodzą z Kalisza; o godzinie 10 ..">l, 12.22, 5.20, 9.50,
z Warszawy o godzinie 12.14 4.26, &.oa.

~

2 GODZ. IAZ JY l\0LEJĄ OD ŁO •) I,

SZOĄ

1

Kolej Warszawsko-Kaliska.

•

STACJI.

października.

Fabryczno·Łódzka.

Odchodzą z Łodzie a) 12.15, b) 6.55, c) 7.20, d) ·l0.00
e) 12.50, f) 1.50, g) 3.45, h) &.10, i) 8.55.
.
. Przychodzą do Łodzh j) 4.37.l k) 7.22, I) 9.35, l) 10.40,
m) i.oo, n) 4.35, o) 5.15, p) a.os, r) u.oo.

A. Gruszeckiego. Marjawita.

„::> {}

~urjuzB tóuz~im".

EMILJI WĘSŁA WSKIEJ
Cena kop. 60, w ozd. opr. kop. 90.

autora poprzednio wydana:

Pod

i)d

Przekład

)taciej Wierzbiński. pięść
Tegoż

stauracji. Ul. Milsza 11; 47.
3433-2
lłi Jistopaoaspec1alny komplet
na rangę dla urzędników od go·
dziny 8 wieczorem. Na świadectwa
nauczycielskie i inne od godziny 4111
po południu. Kursy przygotowawczt>
.Mikołaiewska 22-11.
3401-5
i1rzyjmuję po· przystępnej ceB.ie -do
przefasonowania kapelusze dam·
skie: pluszowe, aksamitne i filcowe.
Główna 65, B. Gruuberg.
3258-9
t>otrzebna osoba z kauc}'ą"rb1Too
.1 bez różnicy wyznania do sklepi.
do sprzedaży drobnych przedmiotów.
Wiadomość w administracji.
3432-2
7o°kój duży o jednem oknie do wynajęcia. Mikołajewska N! 20 Il p.
front m. 6.
3435 - ~
uOKOJ I.<'iiONTO WY o dwuch oknach
.1. do wynajęcia. Poludniowa nr. 42,
front, 111 piętro. m. 15.
2913-0
urzyhląkafa się mała koza. Odebra'ó
J. można u właściciela domu. Widzewska 16. za zwrotem kosztów.
3413-3

OGŁOSZENIA

Wat~rman ~ XJ~. ja~q mło~a uzit,WGl~na o~G ~ow1nn a.
Wydanie wykwintne.

K awiarnia-z-dwoiiia'biYaTirami~do
sprzedania z powodu kupna re·

uzyska to przez

·kobiecych.
Cena rb. l.t>O.

'. Ks1ągarme Gebethnera i Wolffa połecają

flGw.... sć!

•owość!

JORDANA (JULJANA WIENIAWSKIEGO).

Hart ki z. Pamiętnika
zawierające
'

obrazy z okresu przedpowstaniowego,
z powstania 1863 r. i z emigracji.===

Cena dwc..ch ton11w rb. 2.40
Czys1y dochód z k:~O wydawnictwa r rzeznaczył autor
na kon:}'SĆ Towarzystwa LiteratóN 1 Dl1ennikari•.r ora• Kasy ·
LilerackteJ.
538-3-1
Do 111byc a we wuyatkich

ks.~ar !fach.

W dru.Kc.:rnCSt. Ksiązka. ZachodDia 37-

dlobne.

.z lustrem, łóżka z materacami, toaletka, otomana, kredens, stół, krzesła.
szary do ubrania, garnitur salonowy,
trema, obrazy, biurko, biblioteka,
maszyna do szycia, gramofon, figu·
ry„ stolik do samowara, mandolina,
skrzypce, parawanik, słupki, palmy,
ekran, lampy, zegar ścienny. Piotr
kowska 117 m. 2 I piętro front.
3426-3
.lJla mężczyzn wiel.Ka oszczęanoŚć.
5 lat można nosić garnitur ze
„Skóry-angielskiej", lok.
50 kop.
Piękne plusze 70 kop. łok. Piotrkow·
ska 128-13.
3430-3
};I~ pań niebywała okazjarRozma:
1te resztki na suknie, bajecznie
tanio. Piotrkowska 128-13.
3429-ii

Kto chce:

WYDAWNICTWA

1

Meble wyjetd2Jając sprzedam
AIA •f za
bezcen. Szafa o 3 drzwiach

służby.

~~~~r!S~~~~
NO

Ogłoszenia

leśniczych,

:dz~el!n+ (m:czu~ pl:oclny t. d.)

sądze

·~·~~~~~

inżynierów,

urzedników
techników,

przemysłu włókiennego.

~-i(.";

Cena samouczka w jednym języku
z przesyłką za zaliczeniem pocztowem rb. 1 kop. 10, 2-ch rb. 1 kop.
90, 3-ch rb. 2 kop. 80, ł-ch rb. 3
kop 65. Zamówienia przyjmuje jedyny na całą Rosję skład St. Petersburg, Peterb. storona, Bolszoj
prosp., 56-565 J. K. PETERS.

mieszkania,
zbytu towarów,
reklamy wyrobów,

Analizy chemiczne dla wszelkich dziedzin

m

z•-..racam,,.

sfożby,

Solnei
pod kierunkiem Inżyniera DOMINIKIEWICZA
ul. 'srednia 20 1

40 dni
DIBEZP&ATNIEID
Jeżeli się nie nauczycie w ciągu
40 dni swobodnie mówić, czytać
i pisać po niemiecku, francusku,
angielsku i łacinie przy pomocy
naszych samouczków, ułożonych
podług najnowszej metody (wszystkie inne reklama)

Kto szuka:·

w t.odzi

~

utworu

. •

uó

sprzedania zaraz. Wiadomość;
Staro-Zlarzewsll:a .N! 40 m. 13. Białecki
3422-4
_,....._k,..le_p_m-a"""ły_z_p_o_w_o.,.du-p-rz-y"'"'ję-ciapO-°
u sady do sprzedania zaraz lub od
1 stycznia na pr~ystępnych warun
kach, byle zaraz. Ulica Nowo-Ła
giewnicka róg bikawskieJ M 6. 3408-3
,,przedać, zamieniGydzierżawić,
u knpić każdy interes jak również
zaciągnąć pożyczkę, ulokować kapitał najlepiej
za pośrednictwem W.
Nien~icrs.k.iego Zawadzka 10. 3376-12
~kradziono weksel na 110 rbl. ·wy:
łJ stawca Teodor Wolski na zlecenie
Henryll:a Eslingera oraz paszport wydany z magislratu m. Łodzi na imię
Henryka Eslin&er~
. 3_!15-3
'lanio pokój do wynajęcia dla kobiety zaraz. J uljusza 13 m. ó3.
3436-1
aginęla portmonetkę z 43 rulami
L-' z paszportem wydanym z magi·
stratu m, izbica pow. krasnostawskiego gub. lubelskiej na imię !des
Mindli uewerszmau. Uczciwy zna.Jaz.
ca zechce takowe oddać na ul. .M.ły
narską .\! 3~. Uewertzman.
34:38-3
r1a.ginąl paszporL wyt.lany z gm.
Ll DJutów, pow. łaskiego, gub. piotrkowskiej na imię Heleny PertJ.umiJc~ak.
34:•1-l

I .

