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GEBRUDER PERCINA, f?chwerin,
i inne.
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. Sklad glówny

fELEFON 11-15,

żydowskich.

Niwiński.

w apteka'Ch,

składach

Pańska

39.

'

aptecznyc

perfumeriach.

Dzisiejszy numer składa się z 8
kolumn.

KALENDARZYK.
-o-

Pi~tek, 8

wzarnian.

Skład nut kompletnie zaasortowany we wszystkie utwory pedagogiczne i sezonowe.
Wielki wybór instrumentów Muzycznych. ULEPSZONYCH GRAMOFONOW. i PŁYT.
Struny włoskie gwarantowane.
:: ::
Przyjmuje się reparacje i strojenia

W tych dn-IBch

Jan
Sprzedaż

zagranicznych fabryk:

ao· ·łwarzy

·~asła

Sprzedaż za gotówkę i

na raty od 15 rubli

Wyłączna

Natomiast w Warszawie, żydzi z
nych, e~órnych i dróg mO• ogólnej liczby 79 obecnych wyborczowyc~
ców, rozporządzając większością, gdyż
45 głosami, dokonali ostentacyjnej
demonstracji: przy głosowaniu na
każdego z t.rzech kandyda ów głoso
mleszł{a
wali w ten sposób, iż za każdym ra4,róg Ewangielickiej zem głosy były · rozstrzelone i ~aden
z kandydatów nie otrzymał wymaga-·
l'elefon .t9·41.
nej większości.
Zupełnie jasnem jest, że demonNAJSKUTECZNIEJSZY SRODEK
sfracja
ta miała na celu . wykazanie,
USU\.HL
piegi, serysz~ze, opaleniznę, ż.e wybór posła z Warszawy zależy
wągry,
czerwonoć
twa1•zy tylko od wyborców żydów. Demon~ wszekie pla,my
stracja ta. miała jeszcze na celu to,
aby za wszelką cen~ przeciwstawić
się kandydaturze p. Kucharzewskiego.
. Dowodzi tego w zupełności przewynalazku apfeirnrza
,
bieg
głosowania: przy balotowaniu
. -Jana Niwiiiskiego.
na p. Jagiełłę, któlj· otrzymał 43
fila unikuiQcia 11aśl1dow11ietwa, kalde 1rnd ełk gałki czarne, 34 było w tern głosów
za opatrzuue Je sł w 111ombv, na. lctó·· ej zną, - zwolenników· p. Kucharzewskiego, a
pozostałe 9 pochodziły od wyborców
duje się· łf9 204 i nazwisko wynatazc1

Sp cialista chorób generycz -

listopada.
D z i ś: Gotfryda M.
J u t r o: Teodora i Oresta Mm.

~acjonaliim i~OowsKi,
a wybory.

W głosowaniu na d-ra A. Lip·
sztad'ta padło 46 czarnych, w których
znowu było 34 zwolenników p. Kucharzewskiego, a reszta pochodziła
od wyborców żydowskich, · przyczem
jedna osoba wstrzymała się od głosowania.
Zachowanie się wczorajsze żydów
podczas wyborów "" "\Vurszawie budzi niesmak i do\\ ocli'.ii wielkiego nietaktu względem społeczeństwa pol·
skiego ze strony wyborców żydów. ·
Oboj~ti10ść polskiego ogółu pod·
ozas akcji przedwyborczej dała prze.
wagę żywiołem nie rdzennie tubylczym. W alrnji przedwyborczej przyjęło udział zaledwie 50 procent z ogólnej liczby mających prawo . głosu,
tymczasem żydzi, stanowią.cy zaledwie około 15 procent ogólnej liczby
mieszkańców Królestwa pośpieszyli
skwapliwie do urn wyborczych i wykorzystali sytuację.
· ,~
Dowodzi to, że tak zwana kwestja
~ydowska, jest • nas niesłychanie

Przebieg wczorajszych wyb-Orów
przyniósł na.ro żadnych
. niespodlllianek Z góry już przesądzo
nem było, że posłem nie będzie nikt
·· inny tylko dr. Bomasz. ·
Zwarte głosowanie garstki wyborców z kui:ji robotniczej miało, wa~mą.
Dawniej w stosunkach m~dzy
można powiedziee, znaczenie jodynie
miejscowymi
żydami a rdzennYIDi .
manifestacyjne.

_ w · Łodzi nie

_ _.2_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..._.;...._J!!l_WY KURJER

ŁÓDZKI

polakami nie było tych cech separatystyczn;y;ch jakie uwydatniają się obecnie na kaMym kroku.
Żydzi do pewnego stopnia asyProjekt' przeprowadzenia linji tem.ilowali się \ przywiązywali się do lefonicznej pomiędzy Warszawą a Pekraju, w którym żyli i umierali.
tersburgiem uległ ?Jmianie, mianowiStosunki te jednak zmieniły się cie: główny zarząd poczt i telegra·
d
k
k
fów postarowił rozpocząć w 1913 r.
rap t owme, g Y ws ute
ograniczeń budowę tej linji tylko do Wilna. Podła żydów w Rosji, :r;ozpoczął się ruch tem linja ta będzie przedłużona do
emigracyjny do Królestwa - wprost Warszawy.
?Jalew litwacki.
Po zaprowadzeniu komunikacji
Każdy przyzna, że żydzi rosyj- telefonicznej p0między
Petersburto 1
t
ł ·
giem
a "\Yarszawą, główny za0
scy
e emen zupe me odmienny d rząd zamierza utworzyć połączenie
żydów polskich..
telefoniczne · Warszawy z Berlinem,
I nie tylko odmienny - ale dla oo jest bardzo łatwe z tego powodu,
naszego społeczeństwa obcy i wrogi że Niemcy posiadają już komunikaa więc szkodliwy.
cję telefoniczną ze swymi kresami
Szkodników należy się wyzb
ć wschodnimi, a ze strony rosyjskiej
.
ywa należy wybudować tylko niewielką
- ~y w dos!ownem tego słowa zna- · linję do Aleksandrowa.
czemu uczymć tego ni~ jesteśmy w
Jednocześnie główny zarząd o· możn.ośoi, ale możemy i powinniśmy praoo_wuje projekt oraz kos.ztorys
odseparować się w zupełności {)~.._ tecłm1czn;v . budowy. nastQpnJących
wrogiego wszystkiemu
. _ no'"'.yeh lmj1_ telefomcznych w Króle.
~o nasze.
stwrn Polslnem: Warszawa-Lublin,
przemysłowi,
handlowi,
kulturze, Warszawa-Kielce z wła. czeniem Raszkole i t. p. - na.ejonalizmu żydow- domia, Łódź-Sosnowiec · z włącze
skiego.
niem do tej linji Piotrkowa i CzęTen nacjonalizm żydowski ukn- stachowy, Lubli11--Zamośó i Wieluńzał swe właściwe oblicze podczas Częstochowa.
. ..
wczorajszvch wyborów , W , _
Do bud.owy tych lln~1 , główny
.
~
v
arsza ~arząd zamrnrza przystąpić w roku
wie.
.
1913. Koszty budowy wyniosą półtoTakie rzeczy należy pamiętać ra miljona rubli.
i nie dopuścić by się miały w przy-

Nowe linje_ telefoniczne.

szłości powtarzać.

Wczorajsza manifestacja wyborprzeciw KtLcharzewskiemu, miała ttm skutek że
'
'
wybory odłożono do dziś-jeśli zaś
i dziś żaden z kandydatów nie otrzyma absolutnej wtększośei, to wybory
9dbędą się jutro, a wtedy wystarczy
' prosta wi{lcszość.
Wynik wyborów jest więc. trudny jeszcze do przewidzenia - pisze
„Now. Gaz.". - Zależeć on b~dzie od
ostatecznej postawy wyborców ży
,d.owskich, a ściślo od tego, czy, zallie~hawszy postawy manjfestacyjnęj,
zdecydują się czynnie przeciwstawić
woli wi~kszości, która przejawiła się
w prawyborach.
Chcemy mieć irndziej", że do tak
niepQżądanego obrotu wyborów nie
przyjdzie".
ców-żydów, skierowana

Czas

odnow.ć

prenumeratę.

(Kor. wł. „N. K. L. ")
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świetnie, jak zrazić sobie przyjaciela
i nieprzyjaciela.
Rząd głównie dlatego miał taką
straszną obawę przed \Yy\\łaszczeniem tFrywatnej posiadłości ziemskiej
ponieważ wiedział jak obosieczną jest
ta broń wobec niezłomnych polaków.
Kroczy on na tej drodze tuż nad
przepaścią radykalnego soojalizmu.
Socjalna demokracja żąd~ upaństwowienia ziemi. Rząd nio może się obecnie wobec tego żądania powoływać na nienaruszalność świętej własności prywatnej.
Poważniejszymi, rzetelniejszymi
powodami niż rząd uzasadnia wy. ·
właszcze:nie czterech w różnych okolicach położonych mpjątków możf}
socjalna demokracja uzasadnić jaku
żądanie zasadniczego upaństwowienia
ziemi.
Przy końcu swego artykułu Z:..":
znaoza „Kleines Journal", e.e to ju:">
trzeci raz, jak fil!\d polityczny kurs
wobec polaków zmienia i zarzuca
rozwój nienawiści do centrowców. vV
ostatnim ustf)pia zwraoa się do rządu i wola: „Precz z tej drogi prowokującego ustawodawstwll wyjątkowego jego zasto owania, znaczną i wa~ną część tubylczej ludności i tam
poza słupami granicznymi czarnobiałymi tworzy nieprzyjaciół.
W artykule swym „No:rddetschą
Allg. Zeitung", dot;y-czącym zastosowania wywłaszczema, powiada mniej
więcej to samo, co ministra wie z okazji interpelacji w sejmie już byli powiedzieli. Artykut jest utrzymany w
tonie spokoinym, uwydatniającym, że
rząd pruski dobrze czuje, jak obosieczną bronią jest ustawa o wy'"·łaszczeniu w swem zastosowaniu.
K.

li.<ńopada.

Pod tym nagłówkiem umieszcza
berlińska gazeta „Kleines Journal"
artykuł następuJąeej treści.
„Program" (Demokratycznego Zjednoczenia „Demokratische Vereinigung) zawiera jako najważniejszy postulat
„ocl;ronQ osobistości przeciwko wszelakim gwałtom ze ~trony mo .ai·zy
ekonomiÓznych i polityczuyclL Dla
osiągnięcia swego celu żąda Z\dązek
w § 2 S\rngo programu. „Pra\\a ...,,·yjątkowe i reguły wyjątkowe potępia
się zasadniczo". Tern zadokumentowaliśmy nasze stanowisko wobec polityki antypolskiej i germanizacyjnej
naszego rzqdu.
Iiząd }Jl'li:::.ki dłuiri czas-;l: i pół
rokU-\\ahał się nim ""odważył się na
zastoso,rnnic polityld w,vwłaszczenia
w sposób praktyczny. Od\\'ażająe siQ
l1a to obccnie, czyni im to w spusób
tak 11iczn.iczny, że nawet ci, którym
sir, chce przysłużyć nagradzają go
ostrą naganą.
W ogóle nasi „ludzie
Bethmanna" nic nie umieją tak

Dlaczego

zwyciężają

bułgarzy'l

Rene Puaux, korespondent paryskiego „Temps'a" l1a Bałkanach, tłó
J muzy pon·odzenie arrnji bułgarskiej
gŁęboką różnicą psychologiczną jaka
zachodzi pomiQdzy walczącemi wojskami.
„Jeżeli lrn estja zwycięztw bułgarskich jest zagadką - to nie jest
ona trudna do rozwiązania 11a mocy
danych psychoiogimmych.
<
„Armj11 turecka jest zbieraniną
}Hzeróżnych wyznań i narodowości.
Oprócz wyznawców i1ółksiężyca mamy tam serbów, bułgarów, grekó\\, ormion, · potomków ludzi, którzy ucisk Turcji odczuli na własnej
skórze.
·
„Czy więc armja, rilożona z żywiulów. tak różnorodnych i wrogo usposobiouych dla 'rurcji, mo~e być

Prasa wo:;ec alKol10 iim~.

Czasem zabłąka się do naszej stać z dobrodzieistw namacalnych syprasy \\ iaclomość o niektórych urzą temu gotenburskiego, musi posiadać
dzeniach, jakie v\ hrn;ych krajach za- co najmniej samorząd.
Dopóki zaś
pro\vadzono celem :::kutecznego zwal- tego nie ma, trzeba z przerażeniem
--czania alkoholizmu.
_przyglądać się rozwo1owi u nas piJalistvyn,
z którym możemy walczyć
(Odc~yt (p(lqadanka), wyglo.5:011'/j 11(1 O· '<. o~n,o~ny ·r_ep?rt~r, ,n ie mając ~zę .Jedynie na
drodze moralnego oddziastatntem eeb,·aniu czton?•ów Stou:. „Prty- '."'to ?O.Jt,:~Ja ~o .:to.:sunj~a~,h~ d~ne~o kraszłośc" preee- p. w. Skowron„eka)
.JU, i1odaJe ::;p1 '.rn Q . t(d" , 1 a~" sic: mu ływania". Kto ,jest ja.ko tako obezna'
,
J •
• Olla przedstn wrn, me raz 1ez w zu peł- ny z llistorją ruchu przeciwalkoholowego i ze sposobami śkutecznego
N ależało by stać na stJ·a:%y umiar- nie fałszywym świetle.
kowaneg0 używania frunków j nie·
Z obzji ot\>urcia „Wystawy zwalczania alkoholizmu, ten zrozumie
skazywać wszystkie}1 nnpojóVI
na o- . przerfo alkohol n j"' w 1\"arsza\ric, ile bałamuctw :1.\ywołać muszą postracyzm".
jeuno z J:iisrn tamtejszyc11, zwracaJąc dobne artykuły.
Czasem, zwłaszcza w sezonie dla
, Kilka pism Jl!'O wincjo1:aln:i d1 po- uwagQ na JH'ze'raża,j:-icy fakt stałego
wtorzyło tę 110t»tkt:, J~t•szr>cą ua sobie wzrostu ko11sumcJI alkoholu nawet prasy ogórkowym. spotlrnć się można
widoczne piętąo J,lamstw,1, aluvwiem wśród uzieci (stat~·st;rka dr. Bregman z rozmaitemi, wielokrol) nMret odkomu sprawa v.al!d z aikoholizmem· j dr. Ro~zko,\ski-Warszawa) i mło grzcwanemi history1kami, tóre mniej
.test jako tako Z!l<l '~:, ter: \\ie że w dzież~- szkul11eJ (ankiety: Mecenas lub więceJ wyraźnie mają wykaz' ć
Norwogji. idea aL~t.}ncncji ci~sz;r się Gl_as~-Warszawa,_ dr. Stan. ęlrnlski różne cenne priiyinioty napojów ·alkowprawdzie oµ-romnem powodzeuiem _ Łodz) · zgubnym .i ego wpływie na sy- holowych, jak np. wieść o stuletnim
lecz niema i.udnegu i1owuclu, aby ci, ste~n.:1ierwowy, !I edług badan kiero- starcu, który zachował tak dluo·o
którzy prag-~;.ą J'uJ;rzeviG _g-us11ące sily \~ i11k~w ?al:]. dla ~~łąkanych. _(dr: c~ers~wość i_ zdrowie dzięk1 krzepi~żywota,
spqah 1•olrn tm 1; ni per- Cl1odzko z h.ochanówJo, dr. Łapmsln 11rn się codzienrne tylu a tylu kieli~
fumy!
- ,_
·
-Warszawa i inni) i częstość wypad- szkami różnych wznrnc11in iącvch \HD,
. -!1t>ć :voln.._1 ka~Jern u wn~ et upió kó\~, notowanych prze.z pogotowie ra- koniaków etc.
Pewnego "razu gazet.y 11 a,ze posu), ,Jeżeli zechce. CZ,\' to wyk\'„·intHym tunJ;:~wc (dr. Za~:adzk1 - Warszaw~,
sz_ampane11_1, c;,,y też ordynarną oko- dr. Pmkus -:Łódz) poruszyło kwestn dały. (za p·smami trancuskiemi) zuwitą, lw .rnem.11 _ia!n. prawa prohibicyj- zaprowadzć.rua ~ J_rns t. zw. ~8yste:-im pełme pO\\aźnio _ byimjmniej nie
nego, urnernuzlnrn1Jarego .jawne spi- gotenburskiego , Jako mqskuteczmeJ- w kąciku humory::;ty<'Zll\'Dl _ zuajanie alkoholu.
· '
- ::;L.ego środka dla usunięciu plagi pi- rzcnie ś\\iadczące o ozkocl!i\YO~c.i picia wody.
Biur? „nien,iee.lnego zwiipi:ku dln. jrulst"wa.
„Pew 11 a dama, mieszkająca w
zwalczam a al_kulwlizmu" (z siedzibą . Po krótki em wyja.śnicniu tego syParyżu,
napiła eiti w lesio wody
w Hambur~·u.1 ~v,v~zub.ło tc.t rychło stemu, któremu· wspomniana gazeta
z~ódło ~we.i umes,zi:e.i t~negdotki .. •Test przypisuje wyłącznie dodatnie sku- źródlanej i od tego czasu wpadła w
:,;ii-~ iiomm z':· 1ą~~k '' lascinch bro\Yaro'r w tki w walce z alkoholem, kolicq ga- chorobę, na kiórcJ· nie 111ÓP,•·l
'">
~ r.
Chryst.1a_nJ!, który od czasu do czasu zeta swoje wywody dosłownie· w na- znać żaden lokarz. Dopioro po wypiuszczęslmw. prasę, zwłaszcza niemie- stępujący sposób.
ciu szklanki wina l1astąpiły wymioty,
cką. tego rodzaju wiadomościami.
.Ażeby Królestwo JL.Jn-ło korzy- przir.zem wydała się przyczyna zaL

przejęta duchem wojowniczym i
może z zapałem poświęcać życie

czy
dla
utrzymania panowania turków w Europie~
„Odpowiedź

na to pytanie znajdziemy w zachowaniu się żołnierzy
armji tureckiej w bitwie, którą stoczonQ w zeszłą środę w Jurusz, miasteczku na brzegach Maricy. Biedni
r.1 Judzie rzucali broń i z wyciągnię
tymi ramionami biegli ku armJi
bułgarskiej, wołając: „Przyjaciele, my
też jesteśmy bułgarami!"
„Naoczny świadek opowiada,

it

widział tych zbi~gów, w li~zbie 342
z ~aru oficerami, .w o boz10 wojsk
z~iązk?wy_ch. ;Ba~1ą oficerów o.Po-

w1adamam1. o b1t~1e, -przyczem ~wier
dzą,. ~e . oficero"':Ie t?reccy_ pierw~!
rzumh się .do. ucieczki.
(~1~ma ~If$
czemu dz1w1ć z takimi żołmerzami!).
„Zołnierze muzułmańscy zacho·
wu1ą zupelną obojętność; siedzą z
skurczonemi nogami kr~cą P.?rPie·

rosy i spokojnie spoglądają na oiekawych.
·
„Troska o los nie mąci im sp~
koju. Od pewnego ozasu żyją w sferze nies_podzi~nek. 30 września wypędzono ich ze wsi, kazano włożyć
nowy strój i fezy, w~iąć .karabiny do
r~ki i - popędzono ich w strow~
.A...drjanopola. 22 :października po .r&.2!
pierwsz;y usłyszeli st_rzał~ armatm~ i
teg~ż wieczora zostali wz1ęo1 'd o me-woh.
.
.
?'Obec~ne pę~zą ży01e bardzo·.mt„
łe: 1edzema maJ_ą _pod dosta~kiem,
podczas, gi;ly l_1 s10bie. w obozie otrZ.YJI?-Y~all 1 1 p~ł kilo chleba na
dz1es1ęc~u, - ~a)ą tytuń, kawę, a oo
parę dm zarobią troch~ grosza przy
naprawie dróg i kolei.
„Wszystkie potrzeby mają zaspokojone, a ponieważ wielu z nich z
wiekiem straciło animusz wojenny,
więc nic nie mąci ich życia spokojnego i bez trosk".

W Petersburgu, ,jak donoszą
dzienniki rosyjskie zaaresztowany został rosyjski konsul generalny we
Fra.nfurcie n. M., szambelza v. Baumgarten, a to na mocy rozkazu ministra sprawiedliwości. Po dokonanej
rewizji rzeczy, konsul odprowadzon
został do więzienia.
Przed kilku miesiącami nadeszły
do Petersburgu. z 1"rankfurtu dok11mcnty, oskarżające konsula Baumgartena o rożtrwonienie 100,000 mar.
.z funduszów konsulatu. Skutkiem tego p. Baumgarten powołany został
do Petersburga.
gadkowej choroby w postaci żywej
1.·aszczurki, która wylęgła si~ w żo
łądkw pacjentki z owej wody, 'fYPi·
teJ swego czasu w lesie". Wiadomość
ta drukowana była obok różnych
poważnych wiadomości. Nie brakło
też naiwnych, którzy ten figiel dowcipnisia francuskiego wzięli zupełnie
na serjo, którzy nie dali się nawet o
tern przekonać, że tego rodzaju fakt
byłby fizjologicznie zupełnie niemo~
żliwy.

Takie oto szczegóły świadoze
wymownie o prawdzie, że w prasie
naszej w sprawie alkoholizmu panują te same przekornmia i taż sama
bierność, z jaką się spotykamy u ogółu społeczeństwa .
·
Trudno temu zaprzeczyć, że w
wielu redakcjach mają dobrą wolę,
t. ,i. chcieliby coś dla sprawy wstrzem!c;źliwo~ci zrobić i dla te~o umieszczaJą w gazetach to, co im na
stół redakcyjny spaJ.nic z mniej lub
WJc}cej szczi~rnwymi dodatkami. Lecz
vonieważ pp. redaktorzy i reporterzy
hoklui<l przeważnie tym san.yin nawyknienlom, zapatry vaniom lub przesądom '\" StOSUllkU do sprawy alkoho>lizmu, p ::. nująeyrn .w 1 aszem społeczenst.wie dla tego obok gromów
rzuc:aJJ;} eh na pijaństwo, równie chęt·
nie zamioszciane bywa1ą w prasie
rM.ne dykte1·yjki, tclem podkt-e::;lc11fa.
Jliektór,ycl1 przymiotów napojów alkoJto]O\\".)' th.

.

D. n.

A

P. Baumgarten ma lat 59 i oże
niony jest z baronówną Schenk v.
Schwiensberg, ~ którą ma troje dzieci: dwie córki i syna. Stanowisko
konsula we Frankfurcie zajmował od
roku 1895, poprzednio pracował w
poselstwach rosyjskich w Lizbonie
\ Monach.jum.
·w roku 1908 poznał konsul Baumgarten w Hamburgu gwiazdę pół
światka, znaną we Franfurcie; skutkiem tej znajomości, która niebawem
stała się bardzo zażyłą, żona i . dzieci
opuściły konsula. Stosunek z „gwiazda/' był bardzo kosztowny, tak, że
w końcu konsul zaczął czerpać z funduszów służbowych, Stopniowo zobowiązania p. Baumgartena przybrały takie rozmiary, że zaczął się wdawać w nieczyste interesy wekslowe.
Różnym bankom
we Frankfurcie
przedstawiano jego akce.pty do zapłaty; wszelako jego niepomyślne warunki finansowe były już takie znano
w mieście, że żaden bank weksli jego dyskontować nie chciał. Naduży
cia, jakich się dopuścił w kasie konsulatu, wykryto na wiosnę.

lssa

Boljetinac~

Głośno rozbrzmiewało przez dłu
gie lata nazwisko Issy Boljetinaca
Nie było pisma na świecie, na którego szpaltach nie zanotowanoby tego
nazwiska. Taką sławę miał u swoich
i obcych, a zginął tak marnie.
Po wybuchu wojny na Bałka
nach Issa Boljetinac długo się wahał
komu służyć: turkom czy słowianom
Nic dziwnego, mahometanin, pałający
wmstą przeciw władzom tureckim.
Po długich układach połączył się
wraz z 15 tysiącami ludzi z generałem Zivkowiczem, ażeby z nim razem
uderzyć na turków.
Ziwkowicz wezwał go, aby maszerował naprzód, oraz, by wpłynął
na ludność, aby stanęła po stronie
serbów.
Boljetinac odmówił jednak temu
t;ądaniu

i
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oświadczył:

- Niech naprzód idą regularne
wojska serbskie.
Wyłoniła się sprzeczka, podczas
której wyszła na jaw dwulicowość.
· Boljetinaca. W ciągu rozmowy chwycił Boljetinac za rewolwer, generał
Zivkowicz ubiegł go jednak i celnym
strzałem położył trupem na miej-

scu.

Po śmierci, w papierach jego
maleziono dowody, że był w porozumieniu z turkami:

Największy to był z wodzów Rlbańskich. Należy mu si<: part~ słów

powołano do Konstantynopola i' wrócił stamtąd iako J?łatny „urzędnik",

wspomnienia.
„Przed laty 12 - pisze jeden z
dziennikarzy, przebywający w Skoplje - byłem kilka razy gościem Issy
Boljetinaca. Przyjął mnie w swojej
„kuli" pod Boljetinem, gdzie żył wtedy w ciągłeJ walce z '"ładzami, wyjęty z pod prawa jako morderca. Na
wyniosłej skale, u której stóp szumią fale Ibaru, a na którą wiodła
karkołomna ścieżka, zbudował sobie
Issa rodzaj fortecy z głazów, objęto
ści metra sześciennego.
W oknach
znajdowały ~ię kamienne okiennice,
poruszające się na żelaznych zawiasach, a pon.ud budynkami wznosiła
się wieża, n.:i której dzień i noc przebywał ztw.fany sługa Issy, sokolim
wzrokiem rozglądający się po okolicy, czy jego panu nie grozi nie bezpieczeństwo. W razie potrzeby wystarczało kilka strzałów, ażeby zwołać na pomoc okolicznych arrnrntów.
vVedle poję6 europejskich, Issa
uważany był za mordercę, wedle pojęć albańskfoh spełnił tylko obo wią
zek, zabiwszy kilkunastu ludzi, ażeby
pomścić śmierć braci i szwagra. Nie
wolno · mu było za te zbrodnie pokazywać się u Mitrowicy, mimo to co
najmniej dwa razy na tydzień można
było widzieć „pana na Boljetinie",
jadącego na rumaku arabskim prze'?'.
ulice tego miasta. W kamizelce, wyszywanej złotem, siedział dumnie TI!>,
koniu, mając za pasem rewolwer,
wykładany srebrem, a na plecach
podobnie zdobner karabin Martini'eg0.
Otaczała go wierna drużyna, licząca
40 do 50 ludzi, po cz~ści konnych,
po części pieszych, uzbrojonych od
stóp do głowy. Chociai, w Mitrowicy
znajdowała się załoga turecka, nikt
nie śmiał tknąć „pana na Boljetinie".
Po niejakim czasie Issa Boljetinac pojednał się z nieprzyjaciółmi i
otrzymał ułaskawienie. Po dłuższym
targu, oszacowano życie poległych z
jego ręki ofiar na 12 do 30 funtów
tureckich, a pieniądze otrzymały rodziny zabitych. Były sułtan, AbdulHamid, zna1ący dobrze albańczyków
i umiejący ich jednać sobie, darował
Issie wielki kamieniołom, który
wszystkim prawie alba,ńczykom dostarczał kamieni młyńskie.li. Dochód
z kamieniołomu
był
stosunkowo
znaczny, zwłaszcza, że kamieniołom
nic nie kosztował. Rentę w sumie 50
funtów miesięcznie otrzymał Issa po
zamordowaniu konsula rosyiskiego w
Mitrowicy, Szczerbina. Wtedy wybuchnęło powstanie w Albanji. Issę

mający czuwać
rządku.
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Izabela
na

· potrząsn~ła

nad utrzymaniem po-

Od owej pory panował spokój
w owej okolicy. Dochody z kamieniołomu, tudzież pensja, pozwalały panu na Boljetynie ży6 wygodni<',
zwłaszcza, że matka 3ego otrzymała
również rentę.
Napadów rabunkowych nie potrzebował już Issa urzą-

Przed dwoma tygodniami Lejz~
Szpiner, właściciel składu cementu i
wapna przy ul. Stawki nr. 28, otrzymał list z żąd. 300 rb. na cele anarchl~
styczne „Czarne.j ręki". W końcu listu dodano, że wkrótoe po pieniądze
zgłoszą si~ przedstawiciele „Czarnej

dzać.

ręki".

Ale oto pr2'yszła konstytueja, a
z nią przewrót w życiu Boljetinac"~·
Skreślono pensję i rentę n:.atki, odcbrano kamieniołom, a jeden z ezłonków komitetu młodotureckiego i poseł albański, osobiście źln dla Jr.;sy
usposobiony, wywołał rodjęcie pl'7"ciwko niemu dalszych krokl•w ,.. ·
strony władz. Nie potrzeba dowodzie,
że pan na Boljetiuie z taki111 Z\\TOtern rzeczy nie chciał się pogodzie i
tęsknił za rządami Abdul-Hamid&.
Rozpoczął też propagandę · reakayjną
i został uznan;1r za pozbawionego
wszelkich praw. KHlrn. bataljonów
wojsks. ruszyło n& jego fortecę; Issa.
bronił się zręcznie i zaciekle. \Vojsko tureckie· poniosło znaczne straty,
ale wreszcie kule działowe zrównały
z ziemią kamienną twierdzę, poczem
na skałę wdarła sie& piechota.
fosa Boljetinae zniknął, jak m6wiono, ciężko ranny. Schronił się w
innej posifldłości swojej w pobli1iu Ipeku, a gdy w r.
vvybuchło powstanie - stanął jeden z pierwszych
na placu boju. Walczył pod Crnalewą i Stimlją, a gdy· karabiny maszynowe zdziesiątkowały albańczyków
przedarł się do Czarnogórza z garścią wiernych towarzyszów broni, pomiędzy którymi znajdow11l się jeden
z wodzów Hassan Hus~~in z Badakowa. Przez' zimę przyi;otG wał powstanie w Albanii. Rz~e. ,nłodoturecki
czynił wszystko, ażeby go dosta6 w
swoje ręce, ale bezskutecznie, i to
nadzwyczajnie podniosło powagę i
popularność Issy w całej Albanji.
Na wiosnę nazwisko jego stało
się hasłem walki w całej AJbanji.
On to był bezpośrednim sprawcą
wybuchu toczącej się obecnie wojny,
'vywołane bowiem przezeń powstanie
spowodowało reakcję turecką, - ta

Istotnie, w dwa cey trzy dni
do kantoru przybyli dwaj
ludzie, oświadczając, że są
przedstawicielami „Czarnej ręki". Ale
' spotkała ich odprawa stanowcza i
dotkliwa, gdyż syn Szpinera i pra.cownik, składu, Weiss, wypisali im
odpowiedź odmowną kijami na
plecach i wyp~dzili na ulicę.
W kilka dni późnie,j młody Sz1Ji~
ner i \Veiss spotkali na ulicy nie·
fortunnych wysłańców „Czarnej rę
ki" i wskazali ich policji, która, idąc
za temi wskazó·wkami, aresztowała
A brama Oajsnera. i Arona Smorodina.
Nie zrażona tem niepowodzeniem
„Czarna ręka", przysłała wczoraj
wieczorem
do kantoru Szpinera
17-letnią żydówkę,
która zażądała
aoo rb. Właściciel kantoru posłał po
policję, kt?ra aresztowała tę żydów
kę, .l?~letrną. Ry.fkę Ka~zkę. Podcz.a~
rew1zJ1 osobiste) znalez10no przy me.J
małego kalibru. rewolwe:: Smit~a i
W es~ona, nabity kul8;ml braunmgow_e~1. Podcz_as badama aresz~o:wa!1a
?s~iadc~yła, ze .rewol~er dał JeJ me~ak1 Me3lach, mrnszkaJący w pokoJach umeblowany, _w domu nr. 17
przy ul. Elektoralne.J.
. .
_
. Idąc za t;Ylll: tropem, polICJa urzą
dz1ła w pom1emonym domu obserwację . i aresz~owała dziś ·. w nocy
22-l~tmego MeJlacha MedalJ_ona, .20l~tmego Srula Icka . Kaca i kobiet~
memoralnych obycz.aJ_~w Rozenberżankę. Podc~as re\y1zJ1 ~ aresztow_a-nroh Z1!aleZ10!10 ~isty l fotografJe,
. p1e~ząik1, czc10nki oraz stempel z
napisem: „\Var. G~. An;." („Warszawska grupa a!1~r?h1s~ów ).
.
. . Nocy _d~ISJeJSzeJ. doko~ano ro~:
mez !ew1z31 w ~ie.s~kamu Ryfl_d
Kaczki, przy ul. J?z1k1eJ nr. 6, gdzie
zaś zniewoliła państwa bałb.ńskie aresztowano Zyskmda Feldnera, Kado wojny. ·
g'.1-na_ Ca~ka i . dwóch synów właściIssa Boljetinac nie żyje. \Vojna melk1 mieszlrnma.
trwa dalej.
---·------------_ później
młodzi

z:

Dziś

bezplatn@ porady prawne w redak·
cji nMzego pisma od godz.
6 i pól do 7 i pól wiecz.

•••
'

szybko

głową,

a Karoli-

rzekła:

- Wrażenie było zbyt silne na moje siły.
Jestem wogóle dość wątła, a taki powrót do domu był okropny. Kiedyż ojciec i Franklin powrócą'? Nie pięknie to z ich strony, że tak bez jednego słowa uspakajającego poszli sobie.
*
- Nie spodziewali się, aby smutny los tej
nieznajomej, tak panie obszedł - . powiedziałam.
Gdy Howard to ujrzał, cofnął ·się szybko
Obie siostry na te słowa spuściły oczy, a wyw głąb powozu. Twarz miał kredowej bladości. gląd ich był w tej chwili tak dziwny, że sprawa
.Franklin jednocześnie z tragarzami ukazał się był wydała mi się jeszcze bardziej iajemnicz3..
na schodach. Gdy spostrzegł Howarda zeszedł
W ciągu wieczora ojciec ich powrócił. Zdaprędko ze stopni i usiłował poprzez tłum zbliżyć
wał siQ być ogromnie przybitym i stracił zwykłe
si~ do brata; zatrzymano go jednak.
Pan Gryce zrobił to z większem powodze- panowanie nad sobą. Trzymał w ręce otwarty teniem. Z trudem przebił się przez tłum, zbliżył legram i zaczął zaraz bardzo szybko mówić. Ponieważ słowa jego nie były zwrócone do mnie
si~ do powozu i zamienił kilka słów z Howardem.
Potem wydał rozkaz furmanowi, wsiadł do powo- musiałam chcąc nie chcąc, żyezy6 eałemu towarzystwu dobrej nocy i wycofać, nie dowiedziawilU obok Howarda i pojechali dalej razem. ·wóz
ambulansowy jechał za nimi, większa część tłu szy się nic nowego o tym dramacie. Inni jednak ·
mu szła zanim, a gdy juz ulica. si~ opróżniła, p. wiedzieli więcej niż ja.
Jak mi później opowiadano, dziwnie wzru~
Burnams z Franklinem, poszli w tym samym. kie~
szają.ca
scena rozegrała się w trupiarni, gdzie
runku.
zmarłą
odwieziono.
Gdy pan Gryce· wsiadł do poTylko my trzy zostałyśmy i to tak wzruszowozu
Howarda,
zauważył,
że młody człowiek ok.:.
ne, że jedna z nas, mianowicie Karolina, dostała
nerwowego ataku. Izabela i ja porałyśmy się z nią ropnie jest przerażony i i.e swego przerażenia
przez pół godziny, zanim wróciła do normalnego wcale nie stara się się ukryć. Jeszcze detektyw
stanu. Wtedy Izabela uznała za właściwe zem- nic mu nic miał czasu opowiedzieć. Howard wiedział tyle, że go całe popołudnie szukano, aby
dleć, ale zauważyłam, że chce tylko naśladować
mógł stwierdzić identyczność kobiety, która znaswoją siostr~ i powstrzymałam ją kil.ku ostrem1
lazła. śmier6 w domu jegO' ojca. 'fylko tyle mógł
słowy i spojrzeniami. Gdy siQ obie uspokoiły pozwiedzieć, a jednak nic okazał a.ni ciekawości, 11.ni
woliłam sobie na małą uwagę:
zdumienia.
Dopiero przy końcu jazdy, ~vra.ł
- Możnaby myśleć, żeście panie znały t~
milczenie i zapytał:
młodą kobietę, która została zalP.ordowan'ą.

odbędą się

sobie życie ta.
·
Wzruszywszy lekko ramionami, detektyw od-

-

W jaki sposób

odebrała

młoda kobieta~
parł chłodno:

- Znaleziono ją leżącą pod ciężkiem maulem, pod szafą, na której stały porcelanowe wazony, która, jak pan pamięta, znajdowała się po
lewej stronie kominka, w pierwszym salonie. Gło·
wa i piersi zostały zgniecione. Zupełnie ·niezwykła

śmierć, nieprawdaż~

li

młodej

długoletniej

praktyki, przypominam sobie tylko jeden jedyny
podobny wypadek .
- Nie wierzę ani jednemu słowu z tego C(l
mi pan opowiadasz - b;yła zadziwiająca odpowiedź młodego człowieka. Chcecie mnie przestraszyć, albo też żartujecie ze mnie. Nie mo~
sobie tego wyobrazić, aby kobieta z towarzystwa,
zechciała soh)e w podobny sposób życie odebrać.
- Nie-powiedziałem wcale, że to była dama
:6 towarzystwa rzekt p. ·Gryoe, który się wewuętr2'n ie ogromnie ucieszył tą niezręcznością•swe„
go towarzysza.
.Młody człowiek zdumiał si~.

Nie szepnął - ale z pańskiej mowy wno-że io nie była. jakaś pospolita kobieta. P<r
cóżcście nrnie w takim razie wzywali, abym trlh
pa rozpoznał? Czyż bywam u innych pań, ja.li
nie pa11. z towarzystwa~
Twarz jego, gdy to mówił była m-0cno za.·
czerwieniona..
- Niech pan wybac.r;y! Nie miałem żadnej
ukrytej myśli, mówiąc do pana. Wezwaliśmy pa·
na, tak jale' ,. wezwaliśmy oj ca pańskiego i brata.

silem,

~c.
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Pierwsza interpelacja.
W kołach politycznych utrzymują,
te opozycja, zaraz po otwarciu Dumy państwowej, wniesie interpelację
w sprawie różnych sposobów i środk~w mie~zania
się
administracji
miejscoweJ w Rosji do wyborów parlamen~ar~ych. •
•
.

.C N1eletn1 a kajdany. Gł?~-

ny mspektor zarządu przewozu więz""
nió,w, rozesłał cyrkul~r~ do wsz;rstkich komend, konwoJUJących więźniów, że podczas przewozu więźniów,
zdarzają si~ wypadki, że nieletnich,
nie mających lat 17, zakuwają w kajdany.
Naczelnicy konwojów tłumaczą
si~ wówczas, że wprowadzeni są w
błąd wygląd~m zewnętrz~ym. aresztantów. Taki~ tłumaczeme me. może
być uwzglę~10ne, ~dy~ w papierac~
podawany Jest wie_k. aresztantów l
dlateg~ w :przyszło~ci należy zwraeać śmsłą uwagę ~e na . wygląd ~resztantów, lecz na ich. wiek właściwy, zanotowany ~ papierach;.
0_ O • popraw~~ść Ję~~ka
rosy1s~1ego. _Mmister os.w~aty
postanow1ł zw~óc1ć szczególme1s~ą
uwag~ naucz;ycielom na. u~ywame
P?praw!łego Jęz;rka rosyjskiego w
~mnazJac~ męskich _przY. tłumaczema;ch. z J~zyka łac1nsk1ego na rosyJsk1.
() .Narada ~rzed•Jawicieli
banko~. W dnm 31, b. m. w petersbu~sk1m banku panstw_o~vy~ odbyła się narada .:rrzedstawrn1eh bil;nk~w petersburskich., w. celu omówrnma sprawy utw~rzema syndykatu
banków. Postanow10no utw~rzyć ~yndykat banków z. warun~iem, ~eby
bank panstw.a znajdował się n~ .Jego
czele. Zadanie syndyk~tu b~dziA} polegało na regulowamu kon.Junktury
giełdowej i przeciwdziałaniu .spekulacji„ Narada opracuje przepisy syndykatu, który rozpocznie
swoją
działalność już w przyszłym tygodniu.

Ze

świata.

O Bohaterskie
nie. W Mannheimie,

poświęce•
pracująca

w
szpitalu lekarka, dr. med. Sydonja
Weinmannowa, pragnąc uratować jedną z pacjentek swoich, cierpiącą na

bezkrwistość śmiertelną, postanowiła
:przelać z !iył swoich do żył umierającej ilość krwi, potrzebną do utrzy~
mania chorej przy życiu. Operacja
powiodła się zupeh1ie i biedna pacjentka zawdzięcza życie bohaterskiej

\ekarce.

LJ Zjedzony samobójca. W

miejscowości
francuski~j
P_erreux
znikł przed półtora rokiem siedemdziesięcioletni starzec. Ponieważ dom
był zamknięty, a na nim umieszczo-

' ne było ogłoszenie, że jest on do
sprzedania, sądzono, ze właściciel
· domku się wyprowadził. Wreszcie
sąsiedzi, z którymi staruszek się nie
pożegnał, powzięli podejrzenie. Poli~ja wyłamała drzwi.
W chodzących uderzył straszny
zaduch; z pokoju sypialnego rozbiegła się masa szczurów. Na krzesle
tiiedział kościotrup-szczury pozostawUy tylko szkielet. Pozostawiony
iist datowany z marca 1911 roku, zaWiadamiał, że właściciel tego domu
uległ atakowi apopleksji i postanowił
dobrowolnie skończyć z życiem. Samobójca otruł sią gazem węglowym,
jak, świądczył :piecyk z odjętą :rurą.
u.stawiony na środ~u pokoju.

D. lnte.-esujący
nę

zajmującego

korespon·

lnżyuiera Tabursi~ także dzje:nni-

dent. Niejakiego

ka~stwem i wydawniczemi przedsi~~

biorstwami, s.k;azano n~ · 6 miesięcy
za zarzucanie znanemu fel„Now. W rem.", Mieńsziko
wowj, pisanie za pieniądze austrjackie podczas aneksji Bośni.
Interesującem jest, że Taburno
pisuje obecnie do tegoż „Now.Wrem."
z phu~u boju J'l3 R~Ursn3P.h..
więzienia
ietoniście

~

6 Jeden

z

odrzuconych.

„Riecz" otrzymuje · wiadomość., że
.student politechniki paryskiej Liber
Olcbowski,j, który ukończył szkołę
komercyjną w Baku ze J?Jłotym medalem i nie przyjęty został do rosyjskich wyższych zakładów ~ako żyd,
napisał obecnie nową teor.Ję pochodzenia. komet.
Flammarion rozesłał pracę 01.chows.kiego wielu uczónym. Wkrótce
odbędzie się uroczyste posiedzenie
paryskiego
towarzystwa
astronomicznego ńa którem Olchowskij zło
'ży referat.
·

ZLITWY I RUSI.
X Kara admin;stracyjna.
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zułmańskiej 4 -

razem 79, t . .j. 27,5

Wo~oraj wysłano

z Łodzi pierw·
rekmtów w celu spraw·
deJenia ich zdrowia i . ewentualnie ich
wyleozenia.
= (c) Telefon l.ódź·Piotr„
ków. Budowa linji telefonicznej po.
między Łodzią a Piotrkowem, c~o·
ciaż, roboty przygotowa~cze .są JUi
· ukonczone, rozpoczną się dopiero w.
roku przyszłym.
= (r) Zapis do szkoły. W
szkole miejskiej, przy ul. Przejazd
nr. 67, odbędzie się Jutro . w. godzi•
nach szkolnych zapis d!liiec1 do o~
twartych oddziałów równoległych.
szą partję

procent;

październikowców '30, t. j. 20,9
procent;·
.
prawicowców 107; nacjonalistów
37-razem 44, t.j. 50 proc.;
bezpartyinycll 4, t.j. 1,0 proo.
Porównywając
dotych?zasowe
wyniki wyborów z odnośnem1 dan~mi z wyborów do III Dumy, okazuJe
się, że socjalni demokraci zdobyli 1
mandat trudowicy stracili 2, kadeci
zdobyli' 4, postępowcy s~racili 12,
frakcja muzułmańska straciła 4, Koło po.lskie straciło 1, październikowey stracili 18, na~1onaliści strac~li 20,
. pl~ za?zypającJ:C~ naukę czyta,...
bezpartyjni stracih 14, zaś praw1cow- n1a I pisania J~st mieJso wolny.eh I?O.
cy zdobyli 60 mandatów.
Zgłaszać się nale~y 2 kw1tam1 l
opłaconego podatku szkolnego.

przeDstawienia ala nas1ycb
prenumeratorów.

(r) Zamknięcie sezonu bu•
dowlanego. Na mooy rozporzą-.

gubernatora piotrkowskiego
budowlani obowiązani
są przer'Yać wszelkie ro b_oty budoNa 10 z rzędu przedstawienie w wlane dma 18 b. m.-do w10sny. ~
tym sezonie dla prenumeratorów na• = (c) E~ba k~waweg• i!~JŚ"
szych, które odbędzie się w teatrze . c1a.. W srod~ I w~zor~,j. bawi~ w
Łodzi urzędnik
berbńskieJ pohoji
Popularnym
śledcze,j, Busdorf. Przyjechał on do
środę 13 listopada
Łodzi, w celu ustalenia, czy Józef
Pfątek, głośny bandyta, istotnie brał
wybraliśmy piękną tragedję w 5 ak- udział w napadzie na bank Koehler~
tach Szekspira p. t.
i Janiszewskiego w Katowicach. Jal
wiadomo, za ujęcie sprawców tego
napadu wyi;maozono 1000 marek rur
grody.
(c) Mianowanie. Leś~
z p. ·Bolesławskim w roU tytułowej. ciym= łódzkich
lasów miejskich· gu~
Bilety, za okazaniem kwitu .z O· bernator piotrkowski mianował p.
:vtaoonej prenumeraty, nabywać moż Kazimierza Kaczyńskiego.
na w administracji pisma nasMgo.
-= (c) Wydalenie robotni.i
ków. Administracja fabryki S. Gut.
mana przy ul. Juljusza nr. 26, z po..
wodu braku obstalunków, wydaliła
około 30 robotników.
Spodziewano
są dalsze wydalenia.
·
= (c) Zawieszenie 111fyplat.,
= (r) Z gimnazjum. rzą~o- Zawiesiła
wypłaty
firma łódzką.
wego. W m.iejscowem 2 g1mnaZJUID: "'Kohn i ,Sp.". Pasywa ~oazą oko-..
miejskiem, otwartem :przed 4 _dmann ło 100,000 rb.
przy ul. Długiej M 29, · wywieS?JOI!O
(c) O węgiel. Ze.rząd chrze--,
\itf1'ado1nos~c·1 krł)1·owe
ogłoszenie, ·że na mocy po_stanowien~a ścjańskiego
Tow. dobroczynności,
~V
u
•
rady pedagogicznej z d~na w~~oraJ- zgodnie z dorocznym zwyczajem, rł).r
szego, chłopcy, którzy me zdali e~za:- zesłał do fabrykantów i kupców odez..
Znalezienie broni. W ro.inów do klasy przygoto~awczeJ I w~ z prośbą o nadsyłanie węgla dla
Lublinie agenci policyjni, podczas pierwszej będą za zezwoleniem kura- biednych, na zimę. Zarząd Tow. ro-.
rewizji, dokonanej w mieszkaniu ślu- tora warszaws~iego okręgu _naukowe- zdaje corocznie przeszło 300 kore1
sarza Piotra Zalewskiego, znaleźli 6 gą dopuszczem do egzammów po- węgla.
rewolwerów rozmaitego kali~ru, 1 praw.kowyc~..
.
= (c) Wycieczka ~czennio.
pistolet i strzelbę, o pochod~emu któ9 term~me tych. egza~m?w na- Jutro, uczenfoe siódmej .kla~y. szko.łt
rych Zelewski daje
nieJasne wy- . stąp1ą specJalne ~awiadomiema.
•• handlowej p. WaszczyflskrnJ ZWl&-<
jaśnienia.
= (b) „~ob1eta ~ez skazy • dzać będą krochmalni~ Neumanna.
+ Zwyrodnienie. We wsi Guberna;tor p1o~rko":s.ln r?zesłał ~o przy ul. Północnej.
Niemojew, sieradzkiego powiatu, ~o: wszystk1?h p_ohcm~J~trów 1 nacz.alni= (r) Zę Staw. n-.ucz,ciell,
konano zbrodni gwałtu na 4 letrueJ ków strazy zie?11skieJ, c,r~larz, w W sobotę, dnia 9 b. m., o godz. I
dziewczynce, Stefanji OrteL
k~órym z.abram_a w;y:stawian.1a .na sce- po południu, w lokalu ~tow. nauczy,
Dziecko zmarło.
me sztuki scemczne.J GabrJeh Zapo1- cieli żydów, p. Guberówna, odczytą
/ referat na temat „Ewolucja stosun-.
skiej „Kobieta bez skazy".
= (b) Tow. prawnicz.ego. ków społecznych w Anglji".
Dziś o godzinie 8 i pół wieczo. _:_ (s) Porf!ądki na kole{
rem w łódzkim oddziale Tow. praw- fabr •• łódzkiej._ Dochodzą naa
niczego, w lokalu własny~ pr.zy ul. ·skargi na niedbałą; ~goła ignorującą
Nowy Rynek nr. 9, odbędzrn si~ ze- już nie wygody, ale mezbędne potrze.
Echa wczorajszych wybor6w branie.
. by publiczności, gospodarkQ zarzf\dU
w Łodzi:
Na porządku dz_iennym. będzie kolei fabryczno-łódzkiei.
Między innymi, jeden z czytelni·
:Po wystawieniu kandydatów, je- referat p. t. "Czy w mtercyz1e możden ~ wyborców z kurji robotniczej na się umawiać o przyszły spadek ków naszych komunikuje nam, co
oświadczył, że pragnąc
z~znaczyć po współmałżonku 1 czy mozna w następuje: droga, pro..-adząca do ekssolidarnoś6 robotników polskich i ży niej tegoż się zrzec~:
.
pedycji . towarowej, . niegdyś brukoReferować będzie reJent Łada.
wana obfituje obecme w szereg dodowskich postanowiono wystawić w
= (r) Ze Stow. pr~c. handl. łów, 'uniemożliwiających kompletnie
Warszawie kandydaturę p. Jagiełły,
w Łodzi zaś · p. · Obermana.
W sobotę. dnia 9 b. m. o godz .. 12 ru..ch kołQwy. Droga. t~. , próc§& tego~
niepami~tnych
ju~ . Gfi&!:lów
Ponieważ Oberman„ uważając że w południe odbęd~ie się zorgamzo- · od
są odpowiedniejsi kandydaoi, ·zrzekł wana przez sekc1ę kulturalną przy jest nieoczyszczona ze smrnm. Wskusię J~andydatury, więc grupa wybor- Stowarzyszeniu pracowni}r~w ~a.nd~o: 'tek tego, podczas pogody, wznos~ą
ców z kur,ji roootniczej wystawiła wych wycieczka do rzezm mieJS~IeJ się na niej tuman;y: ku~zu, ~ razie
(ul. Inżynierska M 1 - tramwaJem deszczu tworzą się nJ.emoillliwe do
kandydatmę p. · S. Kaźmie1;czake..
M 6).
przebycia grząz.kie błota, zaś pod„
Wybory w gub. Piotrkowskiej„
Punkt ~borny przy rzeźni o godz. czas przymrozków-ślizgawica, ;któ:fej
.
Na zebraniu gube-rnialnem wy- 11 m. 45 rano .. Członko":"ie wpi~ywać ofiarą padają i ludzie. i ~oni_e. .
się
mogą
na
listę
wyciec~ko..wlczów
Czyż
zarząd
ko.lei
me
kieruJe
st~
borców w Piotrkowie, ośmiu wyborców z kurji _robotniczej złożyło de- w kancelarji Stowarzyszenia, ul. Spa- przypadkiem nadmiernym systemem
oszazędnośeiowym'l
klarację, w której oświadczają, że cerowa M 21.
= (r) Odczyt. Starąniem Tgw.
= (r) Tow. zwolen11ików
wybór posła z gubernji piotrkowskiej
wypad~ przeciwko woli sfer robo~ni: badań nad dzieómi", odbędzie si.~ sport• 'Qrzą~za V{ S?bot~ dnifl. 9 b.
0zych i że wskutek tego p. Łemprnk1 dnia 17 bm. w lokalu Stow. technl- m. o godz. 8 1 pół w1ecz„ w lokalu
„nie jest posłem rohotników, lecz po- ków. przy ui. Space:t'Qwej M 21, . od- wł~snym przy Ul. Piotrkowskiej nr.
czyt publiczny dr. Z. Bychowskrngo 1os wieczornicę. Na program ·zabawy
słem burźuazji i szlachty". .
z Warszawy, na t.ema_t "Dzieei kale- złożą się ćwiczenia gi~nas~ye.zne na
Wybory w Rosji.
ki i opieka nad Dl em1".
przyrządach, deklamac3a i mne a„
Odczyt ilustrowany będzie obra- trakcje.
•
Dziś ostatni dzień wyborów w
(s) Ze Sto•~ robotndló•
całem państwie. Na zgromadzeniach zami niknącymi; priezrocza uzyskane
wyborczych . b~dzio' wybraµyoh j~sz zostały ze słJ nnego zakładu o:rtope- chrz. W niedzielQ 10 b. m. ~ółko
dycznego d-ra Biesalskie~o w Ber- dramatycz.ne przy Stow. robotmków
(~ze 153 posłó~.
chrześojańsklch wystawia t;„aktowl\ ·
DotychczasoVl.:e wyniki wybo~ linie.
.....,,
(b)
Z
poboru.
W
przeciąsztu'kq Szutkiewioia p. ~· ~Popycha·
rów · przedstawiają si~ w sposób nagu
dnia
wozorajszego
komisja
pobodło 11 • Pocz!\telt przed ta.w1eni~ o ,god~
stę]!ujący:
·. Ogółem wybrano 28'1 poełów, w rowa przy tutej!izym. ;magistracie re- 7 wieezorą:w,.
widowałą. poborowye~ od M 776
których liczbię jest;
ypalCkL
socjalnych demokratów 9, tru- do N2 925.
'Dziś muszą się stawić poborowi'
= c~r APesztowanie złe·
dowików 6, kadetów 31, postępow
dziei... Wczoraj o goda.- .Q. rano ~
ców 16, Koło polskie 14. frakcji mu- którzy maja 1'19 od g25.

„Agencja Petersburska" donosi, ize
.redaktora „Dziennika Kijowskfogo",
p. Joachima Bartoszewicza, oraz
wszystkich gości, których zaS1tała policja podczas niedawnej rewizji w
mieszkaniu redaktora w Kijowie, gubernator skazał na areSlit: redaktora
Bartoszewicza i studenta Strzembosza na 3 miesiące, sekretarza redakcji, p. Zielitiskiego, _ad~ok~ta ~uka
SZf\wicza, lekarza Srntmew1cza 1 studenta Madeja na 2 miesiące; fabrykanta Andrzeje'1'skiego, adwokata Jezierskiego, pannę Taraszkiewiczównę
j trzech studentów - na miesiąc; inżyniera Gawińskiego, oraz 15 studentów na 25 rb. grzywny, albo 10 dni
al'esztu każdego.
X Duchowny„lichwiarz. W
niedługim czasie duchowny prawosławny Tyczino stanie przed minskim sądem okręgowym, oskarżony
0 lichwę. Podsądny został czasowo
zawieszony w swych obowiązkach.
Oprócz lichwy duchowny ten oslrarżony jest 0 fałszerstwo weksli.
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jednego z mieszkań w domu nr. 10
przy ul. Cegielnianej dobierał się
złodziej, którego zauwaźono i aresztowano. Jest to Eugenjusz Kasprzak,
lat 22; znaleziono przy nim pęk wytrychów i inne narzędzia złodziejskie.
Dnia 10 października w mieszkaniu właściciela domu nr. 15 przy lfl.
Nawrot-Maksa Zurkowskiego, dokonano kradzieży na sum~ 660 rb.
Tegoż samego dnia, agencl wydziału śledezego, prowadząc dochodzenie w sprawie pewnej kradzieży,
gdzie podejrzany był Kasprzak,
zrobili rewizję w mieszkaniu kochanki K-Romualdy Buszman, przy
ul. Franciszkańskiej nr. 38, lec;z K.
tam nie zastano. Wychodząc z mieszkania Buszman, agenci spotkali w
korytar2u znanego policji złodziaja
recydywistę Berka Korczmańskiego,
lat 26, stałego wspólnika wszystkich
wypraw złodziejskich Kasprzaka; pr.1H
aresztowanym Korczmańskim znaleziono różne rzeczy między innemi
srebro stołowe, skradl:wne Zurkowskiemu. Badany co do ~ouhodzenia
.tyah rzeczy Korczmw}. i u:;ltlnał, iż
kupił je od nieznajom"'flO mu h ni:lla1

l'Za.

Przy konfronta · 1i lokutorami
domu. lokatorzy ni poznali w K.
człowieka który z innym jeszcze krę
cił się przed kradzieir, po podwórzu.
Oprócz tego świadkcwrn, przy przeastawieniu im albumu przestępców,
poznali Kasprzaka jako tego, który z
Korc~mańskim oglądał wejście do
mieszkania Zurkowskiego. KQrczmań
ski w swojm czasie ose.d:zony zos ał
w w1ęz1eniu. Kasprzak zaś obecnie
przyznał się do winy i objaśnił, że
ez~śó skradzionych rzec:21y sprzedali,
a reąztą zaś zostął Korczm11ński zła
pany.
Ponieważ na sumieniu Kasprzaka są jeszcze inne przestępstwa, osadzono go dla dalszego dochodzenia w areszcie przy w:vdziale śled

czym.

(o) N• gorąc~m uo~yn
ku. Do przechodzącei onegdaj oko-

ło

godz. 9 wiecz. ul. Piotrkowska
Natalji Go~schildt, zamieszkałej przy
ul. Z1eloneJ nr. 41, w pobliżu domu
nr. 6? _podszedł jakiś chłopiec, wyrwał JeJ z rąk portmonetkę i począł
o.ciekać. N a. wszczęty przez G. alarm
puszczono się w pogoń za złodziejem
l zatrzymano go przy rogu ul. Zielonej. Jest to Wolf Frank lat 13 znany złodziej kieszonkowi.
'
..::.: (p) Otrucie. Przy ul. Cegelnianej nr. 50, znaleziono ko bi etę
lat około 30 niewiadomego nazwiska
jak stwierdzono otrutą karbolem.
'
W stSinie b~znadziejnym odwieziono ją do szpitala Poznańskich.
= (p) Przy pracy. Ende Fa.rol, 19 letni robotnik fabryki przy
nl. Kątne,j M 56, pochwycony przez
pas transmisyjny, a następnie odrz~con;r, 1:1Padł na podłogę, ulegając
zw1chmęmu lewego przedramienia i
ogólnemu potłuczeniu.
. = (p) .B.rak dozor•u. Przy
ulicy WązkieJ nr. 15, spadł na podwórzu z drabiny 6 letni Józef Kubacki, syn robotnika, wskutek czego
złamał prawe biodro.
·
Ofiarę niedozoru odwieziono do
szpitala Anny Marji.
= (p) Nagły zgo1"„ Dziś rano
padł martwy na ulicy wzy rogu Konstantynowskiej i Zachodniej, robotnik
lat około 58, z nazwiska nie\\iadomy
zdążający do roboty.
.
'
Przyczyna śmietoi - anewryzm
serca.
= (o) Pożary. Wczoraj około
godz. 5 po poł. w fabry-ce "Gampe i
Albrecht" przy ul. Paiiskiej nr. 130
zapaliła się bawełna. Pożar ugaszon~
przy pomocy straży ogniowej. Straty
wynoszł\ 500 rb.
- W ppńozoszarni Zyskinda Lubira przy ul. ZachodnieJ nr. 20,
wczoraj około godz. 11 i pół wiecz.
z niewiadomej przyczyny zapaliła się
przędza. Pożar ugasiła straż ogniowa.
Straty obli czono 11a sumę 1,600 rb.

Z amiejscowa.
- (x) Now y prezydent. Mia.nowany prezydentem m. Zg~erza, r. r1.
Bartnowski obJ ą l nczoraj lfWOJe oLuwi glei.
(z U i o a11I
mo ó •
• w • )11 aj, w ar Hi• 2 erim litsi fow
&d6 ·al.i 11obi•• ~yci~
przez po,vi szenie re z ·1 ut Edward
Pankowski. J>. ·~postrzeżQUO gdy )!iż

-

e nstopada

I9a roku.

okiennei, lecz zdołano niejszego, zapewne gwoli urozmafoe- szablonowym, był p. Orliński w roli
nia, zaporni'lła nas wczoraj z "Mada- barona de Lamotte-Bulenauox, zajmu= (b) Sprawa Macooha. me Mouton", zapożyczoną z farsy jącym w roli biednego nauczyciela,
postawionej niewyraźnie przez autoSędziowie 3 wydziału karnego piotr- warSZl'l-WSkiej.
'
kowskiego sądu okręgbwego, którzy
Irma de Montmeillau (p. Oze- row, p. Rydzewski, a bardzo poprarozważali sprawę :M,acocha w pierw- chowska) l!;.ając byt zapewniony i u- wnym w roli wuja Bachelot'a p. Leszej instancJi, zainterpelowani zostali żywszy do woli Ltycia, "lapragnęła z śniewsld, natomiest blado wyszła rola
wczoraj przez warszawską izbę są1.o- kokoty przedzierżgn1ć się w „uczci- Gastona w grze p Woźniaka.
Z finezją i wdziękiem zagrała
wą, dokąd skierowano tę sprawę, i wą" mężatkę, a ponieważ tak koch.aczy prawdziwą jest wiadcmość pcda- nek biorący (p. Woźniak), jak i ko ... rol~ Adeli p. Lesz;kówna,
Tempo dwuch pierwszych aktów
nia przez pisma rosyjskie, że sędzio- chanek pfacący (p. O:rlińslti) odrz:1wie wzywani ?icstali pr7iez ministra cili propozycj~ małżeństwa, uszczęśli na.leży przyspieszyć, trzeci zaś po„
,
sprawiedliwości do Petersburga, dla wia swoją ręką ubogiego nauczyciab winni artyści grać dyskretniej.
Wystawa i reżyserja bardzo stawyjaśnienia z ja.kiego yo~.7o<lu nia ~- gramatyki, p. Mouton (p. Rydzewski),
stosowali się w nprame Macocha clo zakochanego w powabnej kokocie po ranne.
St. K.
artykułu 812 kod. kr.rn. wedlug któ- uszy.
Irma sądziła, że mąż jej będzie
rego wyrok v; sprawach osób duchownych winle;1 być wysłany do za- tym pożądanym płaszczykiem, tYmzatwierdzenii:i. na Najwyższe jmię, czasem zażądał on od niej bezwzględ
ezego sędziowie nie uc~ynili.
nej wierncści, a gdy po _powrocie z
= (x) ttradżie*c Onegdaj w P?d.róty poślubne.] zasta.Je łionę w
nocy, niewiadomi złoczyńcy dostali usCisk eh da !le~o k~chan;ka, w;vr~u
się za pomocą dobranegó klucza do ·ca go zą. drzwi, JJ:l, ~a~ polrnzlmJe..
ll wydział karny Piotrkowskiego
sklepu spożywczego Lichtensteina w
OtrzY:mfl.PY P?hczek . od m~za
Aleksandrowie i skrad.li ze szuflady przekonuJC lrm13, ze mąril Ją ntipra\y- sądu okręgowego rozwa!tał mi~dzy .i n~
109 rb., oraz s w~ksle na sum~ rno il~ kocha„ to też odti\d postanawia nemi nas pujttoe sprawy:
rubli.
mu być wierną, a gdy Moqton W?Jbr~- O znda111i ran ze imiertel~::; (z) [isgły 2Zgcn.
Wczoraj, nia się żyć z. jej P!.eni~dzy, zdobygym wynikiem.
około godz. 4 po poł„ na ul. Wyso- tych . d~ogą _meuci;c1wą, I~m~ . u~o
Wł
dysła\v
Murawa, Władysław
kiej w Zgierzu zasłabł nagle łodzia- w_adrn11. mu, ze nie wszystkie .J8J pie·
nin Jan Szepke, lat 33, zamieszkały mądze zdobyte były_ tą drogą, z No va~ki, lg;nacy i Władysława. Strzepr21y ul. Gubernatorskiej M 88, a cz~m. w ostatecznoścn Mouton go- leccy, b~dąc w Etanie podeh:niielonym.
w dn. 18 maja r. b. napadli we wsi
przybyły do Zgierza po towary. '"'. dz1 SIQ.
Wiskitno, powiatu łódzkiego na Jóodwiezio:qo do dr f:Ingena przy ulicy
Rozwlokłą i troch~ nudną s~tu~
Gabrysiaka i zadali mu 10 ran
Długiej, gdzie niebawem zmarł.
kJl, trzynumą przez Q. a akty w to- zefa
noźem.
Przyc2ynf!i agonu był anewryzm nie lekkiej komedji, „ratują" autorzy
G. wskutek otr:qmanych ran
serca.
aktem trzecim, wyposażonym w sze= (r) 4f To asa:® wa donc"' reg dowti1pó w· i sytuacji, którychby zmarł.
Sąd po zbadaniu świadków 1 sk&szą: Zawiesiła wypłaty powa~na fir- się nie powstydził... Bocaccio.
ma miejscowa wyrobów wełnianych
Wykonanie wczorajszej· premjery i'Jał Muraw~ na 1 i pół roku wi~zie
Juljana Wiernika. Pasywa wynoszą :przez artystów teatru polskiego po- ni~ pozostałych zaś uniewinnił.
O kradzieL
80,000 rb.
2'0sta wiało nieco do życzenia.
Miesikaniec Piotrkowa tv-letni
"Madame Mo u ton" należy do
sztuk, które pisane są dla upatrzonej Brzezik, 19-letni Eugenjusz Brzozek,
<"
i
łraCy.
z góry artystki to też jeśli w gronie m. Tomaszowa 20-letni Szlama West....
danego zespołu niema artystki, któ- man, m. Las.Ku 17-letni Bronisław
Teatr ~olttk (CegiAinianą 63).
raby w zupełności zadaniu podołą.ć Rapaczyński i 19-letni m. Łodzi Mak&
Rappeport byli oskarżeni o to, it w
Z kancelarji teatru komunikują mogła, lepiej sztuki takiej nie wy- w d. 30 marca r. b. z mieszkania
stawiać wcale.
riam:
P. Czechowska za dobrą jest Marji Melner (Widzewska 120) skra-.
- - Dziś, po oena.ch populaYartystką, by miała rol~ p o ł o ż y ć, dli różne rzeczy. Na sądzie B. i R.
nych "Gr serc".
do winy się przyznali. Sąd skazał
- W sobotę, o godz. R i pół: ale bra}rło jej finezji wytrawpej ko- Eugenjusza Brzozka na. 8 miesięcy
koty,
to
też stworzona wczoraj przez
"Zagiew"; o 8 m. J 5, po raz pi er~ ·szy
więzienia, Stanisława Brzozka i Rana rzecz I ochronki: "Dobrze skro- nią postać Madame Mouton zajmu- paczyńskiego po 4 miesi ące więzie
jącą nie była.
jony frak", wyborna komedja DregeKorzystniej wyszły role m~zkie: nia a Rappeporta na półtora roku
ly'ego, ciesząca się niebywałem po(b)
bardzo
zabawnym, chociaż trochę więzienia.
wodzeniem na scenie teatru warszawskiego.
W rolach głównych wystąpią panie: l\faliszewska, Bartoszewska, Orzelska, Sylma, Leśniewska, oraz p-wie:
Rodmund, Folta, Zbyszewski, Ryder,
Łuczak i inni.
czemu Turcja zawsze się sprzeciwia;
Przedstawienie budzi wiellde ~a
ła
i gotowa jest zadość uczynić teinteresowanie.
mu
życzeniu, jak również spełnić
W niedzielę, o godz. 3 i pół Zwycięzcy serbowie.
i
inne
usprawiedliwione pretensje
„Gra serc", po cenach popularnych;
Austrji.
ISKIB,
!l
listopada.-Pod
Prileo godz. 8 m. 15 „Madame Mouton",
pem po stronie turków brało udział
po raz drugi.
W poniedziałek „Gra serc", na w bitwie 20 bataljonów i 4 baterje,
własne
stanowiące resztki wojsk, rozbitych
żądanie przyjezdnej publiczności.
N aj bliżSZ<J; prcmjerą będzie cie- pod Kumanowem. Serbowie liczebnie
Straszne rezultaty.
kawy dramat p. Amelji Hertzowej przewyższali nieprzyjaciela, lecz miejBERLIN,
7 listopada (W AT.) Koscowość nie pozwoliła serbom rozwi·
pt. "Siostra".
respondent
„Berl.
Tagebl." podaje ta~
W\ć wszystkich swoich sił. Turcy
zajmowali
silne
pozycje.
Bitwa
trwaki
obrazek
z
Salonik,
w przeddzień
l"eatr Popularny.
ła dwa dni. Turcy cofnęli się do ich poddania się. P0 ulicach krążą
Z kancelarji teatru komunikują Monastyru. Straty po obu stronach całe masy żołnierzy, przeważnie de~
znaczne. Cofając się do Demirkapu, zerterów. Ludzie umierają formalni6
nam:
- Dziś, w piątek, wspaniała tra- turcy nie zburzyli mostu kolejowego. z głodu. Ulice zawalone tz:upami lu„
BIAŁOGROD, 7 listopada.-Urzę
gedja Szekspira w 5 aktach „Król
dowo zakomunikowano: zdopycie sta- dzi i zwierząt. Resztki armji turecLir';.
·
- W ·sobotę po południu po ce- rożytnej rezydencji królewicza Mar- kiej stoją przed bramami miasta, onach najniższyoh i.Związek młodzie ka, obfitującej w drogie wspomnie- czekując tam nieprzyjaciela. Armja
ży" komedja w a nktac.4 Ibsena; nia historyczne z przeszłości serb- turecka jest prawie bez oficerów któ1
Po
wieczorem po raz pierwszy wielki skiej, ko ztowało dużo ofiar.
rzy
uciekli.
wodewil ze ś:piewami i tańcami fod dwudniowej bitwie wojska serbskie
zajęły Prilep. W miejscowości tej
Zawczesna interwencja,
tytułep1 „Pam Mnjstrowa z Łodzi .
BERLIN, (W. A. T,), 7 listopada.
Głównie,jsze role śpiewne odtwo- pozycje tureckie zdawały się być
l
t
rzą pp. Różańska, Romska, Romowicz i1iezdobytemi. Serbowie musieli po- K 0 ł d
a YP oma yczne oświadczają, że
Molwlcz, Biskupska, Kochównn, Bo- ouwać się po wąskich ścieżkach, nierzewska, Ęułakowski, Miciński, Ma- dostępnych dla artylerji. Jedna. ba- obecnie inte~wenoja mocarstw jest
chalski, Orlik, Zborowski 1 Orłowski, icrja górska i piechota odważnie przedwczesna., albowiem najpierw
Piekarski, Puchaliiki i Kwiatkowski. l'ZUciła siQ na bagnety i ~ajęła po- muszą się naradzić strategicy, a doRzecz dzieje się: u bankiera, śpie zycję.
piero potem zabiorą głos dyplomaoi..
waczki, tancerki, i na. maskaradzie.
z d • s
·
LONDYN, 7 listopada. - Z powodu komantarzy prasy aut1trjacli:iej
ą ania erbJi.
o mar zach scrbów w }{jprunku moBIAŁOGROD, (W. A. T.), 7 listo-rza Adrjatyc.kiego, Ag. Reutera oświad- pada.
,'erbja domagała si~ bez..
cza, że rozwój ekonomiczny Serbji względni e dostępu do morza Adrj.napotyka na poważne przeszkody .t.yckiego i gotowa jest dać Ąustrji
pod postacią braku wyjścia na morze pewne ustępstwa ekonomiczne, J'eśll
i ~e wyjście takie Serbja powinna
Teatr Polski.
otrzymać. To kweetja iycia i śmier- ta zgodzi Bię na wykonanie planu.
ci dla kraju, który nie moż e poj{\ć, lecz od warunku tego Serbja nie od-a w jaki iposób obecność jego na wy· stąpi Hi $adnĄ eę11t). Tak oświadozy'
brui Adrjatye.kltm mote być szkod.- prę:z:es miriistrów fęi.eic.
rbja wy„
dl.lwa dla spre.w ekonomiaznyc.h in· słał~ jo.i T\{)ś -~~ mana.em .#
ny h ~v. el'bj'& o.z
!.t" Au.:rr
trja j t wt.ioe lialm~ ~ owan.a w 1 - Qfld.Zi~ wojsk u. b~g AdtjatyktiJ ·
ł q ,~l'l'!liU .kolei 2-el Zll j W ...\lt .l'O\ iCb' P'raea r:;roii Aust rji WO.int\ i mówi.O'
~ sieci.A littji'_. ko-l~jCJWj<ili. . w . :&śnti_, .„ cesarstwie serlts.lri.e~
wisiał u kraty
go uratować.

sądowa.

Kro i'ka

e sceny e

Wojna na

an ach.

Zelegramy jlg. Fet.

Zelegramy

teatru.
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listopada 1912 r.

Podziękowanie.
Wszystkim tym, którzy oddali ostatnią posługę drogim nam zwłokom
J

'

•

b. p. Jul·ana Lewenkopfa
składamy ·serdeczne „Bóg zapłać"

Klęski

bułgarów.

.

KONSTANTYNOPOL, s (W.A.T.)
Dzienniki tutejsze donoszą, że na
· · i· zach od meJ
· · s t rome
· Ad r.Ja·
wsc h od meJ
nopola bułgarzy ponieśli wielkie klęski. Artylerja turecka znisz•
czyła podobno cały bataljon
bułgarski.

rzezi chrześcjan, nie dopuścić tłumów. Rząd turecki w obawie rozruchów zamierza podobno przenieść się
d o M. ·AZ.Jl.
··

zatarg ser~sko • austrjack~.

WIEDEN, (W. A. T.), 7 listopada. Sytuacja, wytworzona przez zatarg serbsko-austrjacki nie polepszy-'

'bałkańskie porozumiały c;;ię .już osta'tecznie co do warunków zawarcia pokoju i odszkodow'ań terytorjalnych.
Okazało się, że pomii:.dzy
Austro-.:
Węgrami i -~1V'ł?chami istni~~e odda~na porozum1eme w kwestJI bałkanskiej, na mocy którego Albanja ma
otrzymać zupełną samodzielność.

Zdob;rde Adrjanopola.
ła się. A-Węgier nie zadowoli trakLONDYN, 8 listopada. (W. tat handlowy, choćby nawet najko-

A. T.) Donoszą tu z Sofji, że
bułgarzy zdobyli Adjanopol
jeszcze we wtorek, lecz nie
ogłaszali o tem w obaw.·e abv
'
,
interwencja mocarstw nie
priesz~odziła marszowi _.a
1 Konstantynopol.
Sytuacja w Turcji.

rzystniejszy, gdyż mają one dużo
większe aspiracje.
.
WIEDE_N, CyY'· A. T.), 7 hstopamiędzynarodowa mrn.da. SytuacJa.
.
,
.
-żana Jest tu za b_ardzo. grozną. Austr~a
~~ecydowana .Je.st na_wet obsadz~ć
porty morza Adr1atyckiego, aby me
·dopuścić Serbji. W tutejszych kołach dyplomatycznych mówią głośno
KONSTANTYNO
.
P OL, 8 (W.A.T) 0 zbliża· c m
konPoIDiędzy zarządem wojskowym i flik . Ją Y
się .groźnym
rządem tureckim nastąpił rozłam. ....,....
me.
Drugi szef sztabu generalnego,Mach· Yurcy górą.
mud-pasza zawiadomił ·rząd turecki,
KONSTANTYNOPOL, 8 listopada
~e to, iż rząd zwrócił się do mo- (W. A. T.).-Gazety tureckie donoszą,
. t
. t
.
ł
że załoga turecka w Adrjanopolu
cars..W: o i.n erwencJę, w;ywar o ~a przedsięwzięła cały szereg zwycięa~mJI .Jakna1gorsze wrażeme. ArmJa
.
.
.
me chce żadnej interwencji i wal- skich wycieczek, .w ktorych zdobyła
czyć pędzie do ostatniei kropli krwi.~ ~a.rahan. Art;vl~r.Ja tu~ecka ostrzeNaczelnicy rozmaitych zwiazków woi- llwał_a ~kuteczrn.e arm1ę bułgarską,
k
h ł . .
W p·
.d J zadaJąc Jej dotkliwe st:i:aty.
s owyc z ozy11 u
.
orty i en•
tyczne oświadczenia.
~
Walka pod Stanios.z.
Rada wojenna postanowiła pro- KONSTANTYNOPOL, 8 listopada
wadzić n!ldal wojnę na wl.asną rękę, _(W .. A.. T.).-G~ówny komendant do.zwłaszcza, iż tego także pragnie na- nosi, . ze armJa walc~yła z dobrym
ród cały
Równocześnie zmienionv skutkiem pod Staniosz. Bułgarzy
·
.
· kl"
k.
k K .
t .
ł
g ównodowodzącego armJą. Komen- ~cie 1 w ierun u ~ 1 1ar, zos ~wiadę obęli Fuat-pasza i Alizja-pasza.
JąC w rękach turków wiele armat, zywKONSTANTYNOPOL, 8 (W.A.T). ności i amunicji.
Rada ministrów zdecydowała siQ na
Polityka Austrji.
.
·
·
PA
dalsze prowadzeme wo1ny dop~ero
RYZ, 7 listopada. (W.A.T.) pod wpływem uchwały rady WOJen- Austrja prowadzi pouobno na własnn.
n.ej, obawiaiąc się, że armja odmówi rękę układy z Serbją, a niezależnie
posłuszeństwa.
od tego z Bułgarią i Grecją, dążąc
Okrucienstwa serbów.
do rozbicia przymierza państw bałr
k h
KOPENHAGA, 8 (\\ .A.T.) Kore- kańs ie ·
spondent gaz. „Riget" donosi z tereBERLIN, 7 listopada. (W.A.T.) nu wojny, że w prowincjach mace- „Local Anzeig.", omawiając zagadniedońskich serbowie prowadzą wojne w nia polityki bieżącej, stwierdza, że
·
· .
·. "
d
ł E
· ·
b
·
t
sposób melu~zki 1 wobec a~banczy- na ca ą uropn. goruie o ecme s oków postępuJą po barbarzynsku. - sunek A ustrji do Serbji, i jest on
Wojska serbskie podobno polują na rozwiązaniem problemu bałkańskiealbańczyków, jak na dzikie zwierzę- go. Serbję popiera Rosja, Austrja
ta urządzając na ludzi formalne o- i Wło~hy sprzeciwiają się temu. \V
·
berli"n'ski"ch J{ołach dyplomatyr·zuyoli
b}'
0
0
awy. .
.
. .
Pewien oficer serbsln chwalił się powstała propozycja,
aby skłonić
rzekomo przed korespondentem, że Turcję do dopuszczenia Serbji do
własnoręcznie zabił 8 albańczyków.
morza Jońskiego, wzamian za co,
Bułgarzv pod Konstantv. Serbja wyrzekła by się może morza
'
'
Adrjatyckiego.

nopolem.

BIAŁOGRO, D '

a

1·19 t

d
opa a.
(WAT .) Bułgai•zy przełamali
łurecką l_inję · .obronną . p~d
C z at a I liż a 1 . posunęh się
znacznie w stronę Konstan•
tynopola. Lekka kawaler·a
b
- .
.j
ułgarska znajdu1e s•_ę JUŻ
w ~an-Stefa'.'o o 15 k~l~me•
trow od stohcy tureckiej.
S .
, •~ ęta r ~OJ na. .
1
KONSTANT.~NOPOL, 7 bsto~ada
(W.A.T.) Ludnos? turec~a~ P?dme_ca-

na przez kapłanow cl.o sw1ęteJ woJny
przeciwk~ chrześcjanom, którzy che~
.
,
.
. .
.
imszczyc
Islamizm,
.
.
·
,
. r. .gotuJe się do
wa lk1 na smier 6 1 zycie.
W obawie rozruchów.
KONSTANTYNOPOL 8 (W.A.T.)
.
. '
,
R~ą~ ~ureck1 :rozka~ał izolowac przed'J.iesc1e Pera, zamrnszkałe przez cudzoziemców, a~ w razie wybuchu

TelegramY•
.

(Tel. Ag. Pet.)

p o I owa1uc
. .
•
h•
w sk·1ern1ew1cac

ska umovrn. wejdzie w życie z chwila,
jej podpisfłnh.
.
Na karę śnderci.
SE_ WASTOPOL,.
7 list.opada.-W
t
b
:K

~:f.i;~ieo s~dz~~r~hl~~~:za1 ~r!~

na karę śmierci i 106 n9
cięż.kie roboty od 4 d.o 8 lat. Uni&winniono J 9.
rynarzy

Skazanie Dawidsohna.

NOWY JORK, 7 listopada. Oskarżony o zabóistwo w;ażnego świadka
w sprawie oficera policji Bekkera Dawidsohn, skazany został na 20 lat
więzienia.
:

T e Iegr w I asne
,.
.•
•

, SKIERNIEWICE, 7 listopada. ·Se Spały przybył tu w samojeździe
„Now. Kur: Łódzk."
Najjaśniejszy Pan i udał się do paBurza w parlamencie.
łacu, skąd, w otoczeniu g?ści, poj~WIEDEŃ, ·8 listopada. (W AT.) _
chał powozem .n~ polo~ame w okoli:
cy. Przedstawiciele miasta wręczyli Na dzisiejszem posiedzeniu komisj{
?hl~b-sól_. Najjaśniejszy Pan przy- budżetowej · doszło do burzliwych.
Jął I podziękował.
· scen. Chorwaci, po'd niecani przez ru·
Umowa rosyjsko.mongolskel. sinów, hałasowali.
·
PETERSBURG~ 7 .Cll) ·. (Urzędo.
· Trichina.
wo). Tekst mowy podpisane] w d. 3 ,
ZGORZELICE, 8 listopada.. (W.A.
b. m. w Urdze:
T) W l . r
h
ł
. J
"Wobec wyrażonego przez cały
.o ro my zac orow~ o .cięż ro
naród mongołów życzenia zachowa!iia 40 osób z powodu spożyma mięsa z
przez historję ułożonego samodziel- trichinami.
nego ustr~jy s_wego kraJU, i. wojska. .
Kosztowny wybóri.
wła~e chmskie zo~tały ~su!11ęte z teLONDYN 7 (ll)-Z N-Jorku dó·
rytorium mongols:kiego 1 w1elkorządb'
d
.
ca narodu mono-olskiego
ogłoszono noszą, że wy ór prezy enta Wilsona
0
cłiutuchtę, Czżeb zuu-Damba.
kosztował demokratów 1 miljon dolPoprzedni więc stosunek Mongo- larów.
lji -do Chin został w ten sposób zerwany.
.
..
Obecmeó, w.obec wybzeJ l?rtzY:t~czo:
nego, a r wmeż wo ee 1s meJąceJ
pomiQdzy narodem rosyjskim i mongolskim dawnej i wzajemnei przyWybory w Warszawl~ ·
jaźni. i v~'obec konieczn~ści ścisłego
okreslem.a porządku w~aiemnego ha~Podczas dzisiejszego głosowania
dlu rosy1sko mongolskiego, rzeczyw1- gałkami na posła z• Warszawy otrzyc
sty radca stanu Jan Korostowiec, na
mali:
mocy pełnomocnictwa, Cesarskiego
J a g i eł .ł o biaJych 43, czerwo·
rządu rosyjskiego ·i prezes mongol- nych 36,
skiej rady ministrów, protektor 10,000
K u c h a r z e w s k i-białych 34,
nauk Sain-Noii;i, .chan Namnan-Surun, czarnych 45,
pełnomocny mrn1ster spraw wewnętrzi e b s t a d t-białych 36, czar·
nych Czin-Suzuktu-Cin, wam-lama nychL 43..
Cerin-Czimit, pełnomQcny minister
Wobec tego posłem z War•
spraw zaęi;ran~c~nych · w godności ch3:- szawy został · obrany kandy•
na Erdem-Da10.rn! wan c~an Dorezż!, dat kurji robotniczej
pełnomocny m1mster w o.7ny ErdemJag i ełło,
Dataj-Ciuń, wan Gombo-Surum, pełBormana
no mocny minister skarbu Tuszetu-Cin, robotnik fabryki
wan Czak-Dorczżab i pełnomocny i Szwedego w Warszawie,
minister spra~viedliwości_ ~rd~ni-C!uń przekonan radykalnych.
wan NamsaraJ, z upowazm~ma wielkorządcy narodu mongolslnego, rządu mongolskiego i książąt-władców
Odp.owiedzi Redakcji.
doszli do następującego porozumienia.
„Gazecie Łódzkięj". Ąrty·
Artykuł I. Cesarski rząd rosyjkulik
p. t. "Kieszonkowy bruder· .
ski udzieli swej pomocy Mongolji w
tym celu, by zachowany został jej szaft" dowodzi, aż nadto wyraźni6.
Podział Turcj"i.
ustrój autonomiczny, jak również źe wzmianka „Aby handel szedł",
pP-awo utrzymania własnego WOJ.ska zamieszczona w "Rozwoju", zawier~
BIAŁOGROD, 7 11'stopada. (urAT.)
n
naro d owego, nie wpuszczając na swo- prawdę.
Uderz w stół - nożyce si~ ode·
Serbja żąda stanowczo po• je terytorjum wojsk chińskich i kozwą.
d iału Turcji europejskiej, lecz lonizacjl swej ziemi przez chińczy
los Konstantyno1rnla pozostawi mo- ków.
. carstwom .
·._A.rtykuł II. Wiel~orzą~ca Mon· .
.
•
golJ1 I rząd _mo_ng~lsk1 udzie_la po~. Dyslokacja wojsk austrJaC• danym rosyJsk1m i handlowi rosyJ- •
kich w Konstantynopolu.
· skiemu pozwolenia na korzystanie w
\V pierw~zym dniu eiągnienia IV
KONSTANTYNOPOL, 7 listopa- s"Yoi_ch posiadłości~c~ z ~praw i przy- klasy loterji Królestwa Polskiego pa·
d
(WAT) A b
d
.
d . wileJóW, wys. zczegolluonJch w załą- dły następujące wygrane:
a.
·
m asa orowie zażą a11 czoIJym protokulc. Samo przez się
·Rb. IO.i.OOO na nr. 10518.
aby w ciągu 24 godzin załogi okrę- wynika, że inni poddani zagraniczni
Rb. !5,uoo na nr. 11212.
tów europejskich wylądowały. Am- nie będą korzystali w Mongolji z
Rb. 600 na nr. 6214, 8064, 10804:
basador Austrjacki zwołał u siebie wi~kszych praw, aniżeli poddani roRb. 300 na nr. 1522, 2630, 3614,
na jutro narade ambasadorów wszy- sy.Jscy.
. .
4434, 4956, 12290, 18213, 18644, 1900ei
tk'
ó . .
Artykuł III. Jezehby rząd mon, tt dl
s 1c1i mocars w a om wierna spra- golski uznał za rz;ecY. potrzebną za- 20278, 23009.
· wy dyslokac3'i woJ'sk
austr7·ackich w wrze ć specJa
· 1ny t ra kt a t z Ch"mami·
.
Konstantynopolu.
lub też z innym państwem zagranicz- P. S•lomea Buchman złoży·
Porozumienie w sprawie
nem, to nowy traktat nie może pod ła na Łódzkie Chrz.eścjańskle Tow
pokoju.
żadnym poz~rem ani ~mieI?-i~,. an~ Dobroczynności rb. 12 kop. 50i n&
też pogwałc:1ć artykulow mnieJSZeJ Lód k
z· d -L. T
Dob
FRANKFURT n. M„ 7 listopada. umowy i protokułu, bez zgody na .
, ~ ie Y ow-.Je ow.
r°<:zyn..(W AT.) Godz. 10 m. 15. "Frankf. to Cesarskiego rządu rosyjskiego.
nosc1 rb. 12 kop. 50 za ubłł.żenłe
Zeitun~" dowiaduje ~ę. że państwa
.Artykuł IV. Niniejsza przyjaciel- panu IL Kllngspora..
l. 1

Telafonem ·z Warszawy.

Lote:rja.

r~Sil~~~~

! .

JEDNO TYLKI PUDEŁKO
.I.

.

· PRA"W'DZIWTGB

~

{P~J;tilles Val~a)

J!iil

[OO

Prawidłowe i w czasie wła.ściwym

!Dffi

użyte u~broni twe
GARDLO, OSKRZELE i PŁUCA,
VLEczy 'KATAR, lN.FLUENZE, ZAZl~BIENIE-"'
. ZAPALE~łE OSKRZELI, :fiYCHAWIC~, .
.
llOZEDM.t1, i t. p.

pod

1iiM!
l!!1il

k~erunkiem Inżyniera

r6g Solnej
.
DOMINIKIEWICZA .

ro

Anąlizy chemiczne dla wszelkich dziedzin - 1
·
p;zep;iysiu włókiennego.
Analizy prodµktó.w spożywczych.
Analizy wydzielin (moczu, plwociny i t. d~}

m

Biuro

P:f4<\

~ql:cliy :. przemysłu

włólqen~ego. Pqrady cłu~mtczne.

Przepisy.

. .

(Oclzielanie porad ocf gadz. 4 pp 8, p. pał.)
w ·niedziele łąborat. Qtwarte od 12 do 2-ej.

m.
ID
-~~~~-~~.e;

ł@od&.ć
j

we Wlląetkłch „płekaeh

i składach apteoznyeb
b7 dano wam jedynie

'ftlWDZftYE PASTYLll VILDI
(PASTJLLES VALDA)

w PUl>BŁKAC.H z BANDEROLĄ. CZUWON4
. l nazw,

VALDA .

ul. s„ednia

I

Pastylek VALDA
Ale przedewszystkiem

r

I ~a~oratorJju~2j~~~~ii~:~o~tec~mcm I
I „ZjeanoCZ=~!c1!~emików~' .1
I
2łł,
~

'

Spec1••~"' P~fł~~

•

ak6rnyoh i

n~

S.

dró~

•••••yoznyo...
moczow,.oh

K/JNTOfł,

Piotrkowska Ni 1441 róg Ewangelickiej
Telefon 19...f.L
Gabinet Roentgełlowski (Pmtświetlenie i fotografowanie wnętrinośc\ ciała promieniami Róntgena), 5wip..;- .

1·1
Nafta na)wylszego gatunku
W AGA G
CENA o,28

.

Wyłączni"

przedstawide1e:

to

20

0,58 . 1,04:

40

funtów nett.o

2,00 z 'clPstaw!ł do mieszkafl

W • Fi1n.d.e1sen
• . I~ Ska
iiiiiii•

Piotrkowska 83

Przejazd 21
tel• 9·78 i 17·09

====
agenci •

~atychmfast po~zebnf są wszęlzie

.·

·· " .

wsp6łpracownicy

bez ponoszenia kosztów i ryzyka na śtałą pensję i procenty
Szczegółowe informacje wysyła się bezpłatnie. Irkuck. Kantor
eazety nSYb.i rskij torgow.o-promyszlennyj Wieetnik" Poc:ztamskaja J& 14.

tłoleczpiczy (cqoroby skóry i włosów) i Laboratorjum
iekarsko·kosmetyr.zne. Badanie krwi na Syfilis i le~
czenie Salvarsanem (EhrUch-ffata 606.) Oabinet elektroterapeuty~y (Masaż wibracyjny i poerunatyany
podług prof. Zabł ... dowskiego niemoc płciowa).
Gqdzipy PfZYi®ia: 8-2 rano i 9-9 pp. Dla pań
osobna poczekalnia.
r2521-0-1

Dr. MakqmUjaa·

tekarze-Bmtyśd

CO HN Sz. i J.)onchin
powr6cll.
.

2957-G

al. 'ałrzeja "' r6g (1a6skiłfj ~muje 9-1; s-a.

NOWY KURJER ŁóDZKI -

8 listopada 1912 rokb.

Wydawnictwo GEBETHNERA i WO~FFA

WYPISY HISTORYCZNE
redakcją

pod

prof. K A Z I fG I E R Z A W A C H O W S K I E GO„

W'ypisy historyczne
mają

za zadanie wyrobienie w uczniu zmysłu hlstoeycmego, dostarczenie mu materjału do porównywaniu bytu i charakteru rół
nych narodów a :(>!'Z6Z to wzbudzenie głębokiego zaint.eresowania,
zjawiskami historycznemi.

g-

STOŁECZNY CY lłK ~
·t.. P. TRUZZI.
Targowy Rynek.

Telefon 21-68.

W piątek, dn. 8 listopada. 1912 r.

Wielkie oryginalne

przeDsławienie

l

SwB'2rzbę.

cm I. f(i,łorja .SłarotyłJta.

TeaU „~RA~IA".

staro~

Historja

zawiera. 690 stronic tekstu i przeszło 200 ilustracji na. 51 osobęch
tablicaeh.
CENA TO.MU WYNOSI: broszur. rb. 8.50; w oprawie płócienne
rb. i.OO; . w ·ozdobnej oprawie rb. 4.00
Do nabycia we wszystkich księgarnia o h.
2869-

2932-0-1

BAL~A M'APTEKARZA

20 do 40 kropli prawdziwego „t;udownego Balsamu•
aptekarza Thierry, dla uspokojenia bólów żołądko
wych, wzmocnienia żołądka, wydzielania śluzu, a
także dla stłumienia .kaszlu.
· Zielony znak ochronny w postaci zakonnicy.
Wysyła si~ 12 butelek mniejszych lub 6 więk
szych za. 5 rb. Dostae można we wszystkich więk
szych aptekach.-Zaniówi~nia i przekazy pieniężne
należy ~dresowae do firmy:

•

Gill is
Najmniejsi art. wirt. na 14: instr.

WŁADYSŁAW

HOFFMAN 1 Ska Warszawa, Ztelnał6 I

Tom•Mila

-

Komiczny gimnastyk-cyklista.
ekwilibryści.

STACJA DR.Z.W-.WIE0. ,
POCZTA I TELEGRAF
NA MIEJSCU, POŁĄClENIE TELEfONICZ·
NE Z W AR S Z ,\ W Ą
:.
ŁOuZIĄ.
•

Geager da Costa

li
Murzyński duet charakterystyczny I

n m:strzowstwo w oiłkę
W

niedzielę

Pierw. ros. duet wyk. typ. Gork.

nożną.

Mojsze

~

Rozkład pociąg6w
zimowy od dnia 1-go paŻdziernika.
Kolej Fabryczno·Łódzka.
Odchodzą z Łodzh a) 12.15, b) 6.55, c) 7.20, d) 10.00
e) 12.50, f) 1.50, g) 3.45, h) &.10, i) 8.55.
Prz7chodzą do Łodzh ,j) 4.37, k) 7.22, l) 9.35, ł) 10.40,
m) 1.00, n) 4.35, o) 5.15, p) 8.08łr) li.OO.

Gaatman Berlin, - Mańko C7•
klop Warszawa walka decydująca
Mojsze Słucki żyd. champion Kwiasowski Łódź. Castella•
ro Hiszpania. - Mugur SzkOCJa

do Kalisza; o godz„ 7.55> 12,24, 4.39, i 6.13,
do Warszaw7 o godzinie 11,01, 12,34. 5.30.
.
Prz7chodzą z Kalisza1 o godzinie 10.51, 12.22, 5.20, 9.50,
z Wars~awy o godzinie 12.14. ,4.26. &.03.

rZaĄ:łaa ~eezniezy ~ Cały rok otwarły

Sensaefa dnia!!

Ulrich najlże_jszy w turnieju Pierard de Colosse najcięższy
w turnieju olbrzym wagi 14 pud.

Ładny

park, kanalizacja, światło e_lektryczne, ogrze
wanie centralne. Kuchma własna 1 dyetyczna. Letalnia i kąpłcłe słoneczno-pow1etrn1e. Nowa instalacja
hydro-terapeutyczna. Kąptele świetlne, 4-komorowe,
sinusoidalne, gazowe z płynnego CO,: natryski z 20·
rące._o powietrza. Masaż ręczny i wibracyjny. Mecha~
noterapia Cena od 3 rb. 75 kOf'. do 6 rb. Pros,iekt
i cenmki gra1is i fraooo.
KiMOWoik zakładu

Kto zwycięży, siła czy zręczność1
Wezwanie I. Sza student Kijowskiego U ni wers przyjęty i dziś walczy. Przybył znany Łodzki Mistrz
walki trancuzkiej Wilhelm De·
kert zdobywca. I nagr. w Helenowie w 1907 r. i dziś będzie w prezentacji

·-----

Ceny miejsc

Dr. Bronisław Malewski.

zwykłe.

„ • • • • "' •

Odchodzi ze stacji Łódź-kaliska do Słotwin a godzinie 6.20,
Słotwin do st. Łódź-kaliska przychodzi 7.12.
Odchodzi ze st.
Łódź-kaliska do Koluszek 1.11, przychodzi z Koluszek do stacji Łódź-

ze

kaliska o godz. 7.46.
..
UWAG!. Godziny, wydrukowane tłustym drukiem oznaczają
czas od godz. 6 wieczorem do 6 rano.
Pociągi ·oznaczone literami b), e), h), ł), o), r) są bezpośredniej komunikacji z Warszawą.
..
Pociągi oznaczone I terami a), e), h), k), m), _p), łączą się
z pociągami kolei Koluszki-Skarżysko.
I

Prenumerować
wszystkie pi · ma,
I

oraz ogłaszać SJę w tychte . - . . . .
ściśle, wedłu11 cen refliakcyinych

„P ł{ o M I t:N l LJ".

P1otraow••• 411 teleto.11 1200.

prawie wszy1tkieh czasopism

wuszaw~kich,

jak:

Tygod11U1: Wutr.wuy• „Swiat", •No- t7eie•: •Wolne Słowo• 1 .My~I
Ni.epo4l1•pa", .Ty1od111k !il.ó d 1 Pow1ołoi 6 , 0 Pny1aciel DliMi", „Gneta
':nv~locl!AB", .Tnbadar Polski", .Goa.ee Perauy I w.eczerny", „N•w:
Gaze\a•, •ł(llrjec Poranny•,
Kelóe•. 8 1itll0ha• i t, d.
8

.Klil'jer Poliki". • W1adomosci Codtieane ,

29o9-0- l

.Akuszer ł s ec,alista
coorób koiaiecycn.

e~y1mu1e

'o U „no
.Jd 4
poi f·O
do ó
pół 110 pułu4nhs.

Ulica

Południowa
Teletonu J\? 16-85.

23

Okulista

Dr. H~go bow~latt
Drrek.tor kliniki chorób oczu
Qpiekuństwa Ociemniał7ch

Andrzeja M 4, telefonu 970
od 12-1 i od 5-7.
3448-9-1

Or. I. Słłberst'Olł
Zawadz1de, Ni I.I.
Choroby skóry wencrycLne
płciowe (prz; syfiliSte prep_,rat
606). Kosmt:tyka 1elu1rska (lllim•
wanie sxpec,i.:ych wł0sów, plam

etc)
Prtyjmuje od 12-2, 5-8. Ne ...
dritle 11-3. Dla Pan 4:-5 pocze1<1l11 a oddilelna.

•••••••

fili
ml

li
ml
ml

•
IDI

klep kolonialno-dystrybucyjny do
sprzeda.ni& zaraz. Wiadomoie:
Staro-Zarzewska N! 40 m. 13. Białecki

S

br. M. Papierny

Kolej Obwodowa.

przedstawicielstwo

•
IDI

Kolej Warszawsko-Kaliska. ·

Główne

•••

mi

Odchodzą

można w

ID1

STACJI.

=;:r.-.

na placu sportowym Kątna 11113.

L

.••

Słucki

"""'Dziś:-;-;tątek,""wa.I czy 5

~ew~~tle

.

l !l

Nowa ser)a obrazów.

na placu sportowym Wólczańska 1131115.
C\J
o godz. 2 i pół.

I

MINUT SZOSĄ OD

Urania Bio

llieforia - Tur11~luł»

1-----11(;'1

LEJĄ OD ŁODZI,

Zadziw. godne ewiczenia atletycz.

dnia 10 listopada o godz. 9 'j, rano

...__-I~ ~~ort unu T[r;,~ J1a1n

,

115

Duo Obolensky

•

~ + + + + + •
2 GODZ. JAZDY ł\0- ml

• • + + • + + "

Lea Moraaso

Zdumiewający

l HI ERRY

przy złem trawieniu i towarzyszących mu ob.Jawach,
jak odbijaniu, zgadze, pełności w żołądku, zaparciu,
wzdęciu, kwasów i t. p. na.leży przyjąe na kawałku cukru

Program od 1 do 15 Listopada r. b.

-

-U

wyciągach z dzieł najwybitni~jszyoh a~to:r:.ów Polski i Buropy przesuwają się przed czytelnikaIDI obrazy zycia . i obyczajów
ludów: Egiptu, Chaldei. Ba.bilonu i Assyrji. Persji. IndJi, Grecji. Rzy•
u w opra.co waniu JUSTYNY JASTRZĘBSKIEJ i KAZUfiE&ZA
W ACHOWSKIEGó.

Warszapa-Mokot6w
Apteka Ećl. Lipińskiego,
skrzynka roeztowa 461.

Wioska Kamora czyli Baniyta Marko Wampa.
W pantominie tej bierze udział 120 osób, 20 koni i chór śpiewaków.
Anons1 W sobotę, dn. 9 i w niedzielę dnia 10 listopada po 2
świąteczne przedstawienia. Na. popołudniowem dana będzie historyczna pantomina p. t. Napoleon I w Egipcie.

z druku,

W

pt"yszcze i r.t~::zące swędzenie
nailepiej wyleczy mydl«» z
-.apachem i krem aptekarza Lipińskh~go cena razem
rb. 1 kop. 25. Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych.
Wysyłam za zaliczeniem pocztowem. Adres:

w 3-ch częściach. Nowy wielce interesujący. program.
Bierze udział cała trupa. W drugiej części będzie po
raz pierwszy w Łodzi.
Wielka rodzajowa pantomina w 5 aktach i 30
obrazach p. t.

Wyszedł

3422-ł

AI n•f

Meble wyjeżdzając sprzedam
za bezcen. 8zata o 3 drzwiach
z lustrem, łóżka z materacami, toaletka, otomana, kredens. stół. krzesła,
szaty do ubrania, garnitur salonowy,
trema. obrazy, biurko, biblioteka,
maszyna do szycia gramofon figury„ stolik do samowara. mandolina,
skrzypce, parawanik, słupki, palmy,
ekran, lampy zegar ścienny. Piotr
kowska 117 m. ~ I piętro front.
A

3426-3

'

le.1rn1e ang1els.>.iego u
\.J trancuzld, uzamian za polski lub
roeyjski. Oferty "Zamiana" przyjmue,_,.Kurjer_Łó_dz~i~.
34~~
1 'd lf> listopada specjalny komplet
' na rangę dla urzędników od godziny 8 wieczorem. Na świadectwa.
nauczycielskie i inne od godziny 41b
p,o południu. Kursy pr11ygotowawcze
Mikołajewska 22-11.
3401-5
\ Hwiarnia w dobrym- punkcie do
r sprzedania. Ul. Rzgowska M 7.
3±45-3
oswkuję -energiczneg? O'?~wia~czo11ego guwernera krory u~onczył
sllkole haudlową z wykladanu w JQZ.
rosy1skim, lub realną, do jedenastoletniego chłopca ucznia szkoły handlowej. Pasaż Szulca 7. m. 7.
3442-3
hofrzebnakucharka. z oobremi świ"a
r dectwamt. Mikołajewska 4-~.
I
2970-2
tOKOJ FRON'fUWY o dwuch okna.eh
l do wynajęcia. Południowa nr. 42,
front, lll piętro. m. 15.
2913-0
1hcę pooierać

P

...,.kr_a_d,_z-io_n_o_p_as-zp_o_r'l"t_w_y~d:-a_n_yzgmT,) ny Radogoszcz, pow. łódzKie~o na.
imię Dawida Mircyil'a.
3U6-1
~kradziono paszpor_t ·~ z ma:
~ gistratu m. Łodzi na imię Josela
Lama.
3447-l
V-powódu_ zmiany _interes~tdo sprźe:
L.J dania sieczkarma, wagi, wóz, dorożka na gumach. Bałuty, Głowacka.
M 2 u gospodarza.
3441--1
aginęła portmonetkę z 43 rnlaJ1?.i
J z paszportem wydanym z mag1atra.tu m, lzbica pow. krasnostawskiego gub. lubelskiej na_ imię Ides
.Mindli Gewerszman. Uczciwy znalaz.
ca zechce takowe oddać na ul. Mły
na.rsk11t X! 32. Gewertzman. 3438-3
· Ja.ginął paszport wydany z magiL.J stra.tu m. Janowa, gub. lubelskiej
~im~ę He~dli Szpiz.
3U9~
aginąlPaszport wydany z gminy
Szadek, pow. sieradzkiego, gub.
kaliskiej na imię Józefa. Witczaka.
3444 3
r) a.gtD'~~p-a-.~-zp_o_r"'."'t-w-y""da.__n_y_n_a iJ?-ię
/J WiktorJ1 GronowskieJ z ~my
Izbicy pow. kolskiego, gub. kalie.Dej.
3UO-I

'

Z

„z-a-g-in_ę_ł-a'""k-a.-rt-a-od,,,_p_l.l'!l_z_p_o„rt-u-wydi:

na z fabryki Drozdowskiego na
3'39-1

~ię .l~ran<>is1·ka Zarujec~go.

