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Cena 3 kop. Na stacjach kolejowych 5 kop.
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półrocznie rb. 3, miesil}cznie kop. 50.
za od noszerne
· d o d omu 1u b przesy łl cę pocz-
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Cena ogłoszeń:

I-sza strona 50 kop. z&.
lub jego miejsce, nadesłane 50 kop.,
nekrologi i reklamy 15 kop:, ogłoszenia zwyczajne
1 10 kop„
Interesowani do redakcji, zgłaszać się mogą towa dolicza się 20 kop. miesięmrnie.
Drobne ogłoszenia P\ 2 kop: za ·wyra~
od 12 do 3 po południu i od 6 do 7 wiecz.
.
.
.
. .
.
Ogłoszenia zamiejscowe~ I strona w
Administracia otwarta od 8 rano do 7 wiecz.
Za przesyłkę zagrarncę dolicza się 60 k. mies1ęcz111e /1 kop. reldamy po 20 kop„ zwycz. 12 k. za wiers:a
Adres telegraficzny „Łódź Kurjer"
Zmiana adresu 20 kop.
Telefon N§ 253. lub jego miejsce, w tekście 75 kop.
.
Rękopisów nadesłanych redakcja nie zwraca, za artykuły nieoznaczone z góry ceną, honorarjów administracja wypłacać nie będzie.

Łódzkiego" mieści
Zachodniej M 37.

I wiersz

Agentury: w Lodzi Biuro ogłoszeń ~Promień", PiotrkO\\ ~ · .1; w Pabjanicach A. Wadzyński, Zamkowa 23; w Zgierzu: Nowy Rynek, kiosk Aleksandra Laeha.
WYL'łCZNE PRAWO prz~jmowania ogłcszeń w Rcsji 9 za yri<nicą i w W<ról. f'olskiean, oprócz Ło!lz:i i okolicy, oddane jest Domowi Handl. L. i E. l'Jletzl I S•ka.
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NI sobotę, d. 11 b. m., i w niedzielę 12 b. m„
serją dyr. Bolesławskie~. . o, wystawioną będzie

a

pod główną reży„
po raz pierwszy

we~fog 01·~ginalnego scena~ju~za ReinDard~
··

z

udziałem całego zespołu

opery i operetki

łódzkiej.
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Nowe dekoracje i kosljumy stylowe.
Ponieważ
nią, będą

scena połączona b!}ilzie z widownią, osoby, które się opóź
wpuszczone do sali t.łopi~ro po ukończeniu aktu pierwszego
~zisieJszy

się

nume,„

składa

z 8 =11:olumn.
KALENDA~ZYK.

PRYSZCZE,

«

.OPALENIZNĘ,
WĄG~Y,

CZERWONOSĆ TWAP.lY

Sroda, 8 października 1913 r.
Dz i s: Pelagji i Brygidy.
J u t ro: Dyonizego B. W.

IWSULKJE PUMY NAJSKUTECZN1EJ USUW/,

PA&TAnoJWA zy
'irANĄNANIWifłsi{IEGD „ Zgon ){ałeckiego
,·OLA UNIKNIĘCIA NAŚLADOWN!CTWA.KAZDE PUD. EłKO•
ZAOPATRZONE JEST W PLOMBĘ NA KTÓREJ ZNAJO!JJE SIĘ N'? 204 i NAZWfSKO WYNALAZCY. ·
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Dyrektor 8-klas. Gimnazjum
IMIENIA

•

.M. Wilanowskiego

Wczoraj o godz. 7 min. 30 rano,
we Lwowie, po długich i dęż
kich cierpieniach, przeżywszy 92 lata, nestor pisarzy polskich, prof. Antoni Małecki.
zgasł

Malecki w zaciszu zakładu Ossolińskich, porzuciwszy pracę uauczycielską, nieustannie czynnie uczest-

niczył w przysparzaniu naszemu naukowemu
dorobkowi coraz to nowych
ze wszyatkiemi prawami Gimprac źródłowych, historycznych i henazjów Rządowych,
raldycznych. Jeszcze niedawno na

w &odzi, Placowa 13.

półkach

księgarskich

pojawiła

się

nowa publikacja sędziwego pisarza:
Niniejszem zawiadamia, że wa- nowe wydanie "Lechitów".
ka_nse są w, klasach wstępnej, 1, 2,
Małecki
był
wielkopolaninem.
5 I 6. Prosby przyjmuje codziennie Wielkopolska, wskutek nieszczęsnych
rl483-6- l swych stosunków politycznych, okaod 2-3.
zała się nieżyczliwie usposobioną dla
synów swoich, pracujących umysło
wo. Musieli stamtąd emigrować i
Na wynalazki, marki i modele wyrabia specjalne w innych dzielnicach szukać sobie
INZ. D. FRAENKEL
chleba i terenu działania.
Warszawa, Nowogrodzka 23. Tel. 18-62.
Żywot miał .niesłychanie burzli-

PATENTY

••••••
••••••

Bilety na obydwa przedstawienia nabywać możn3
- wcześniej w cukierni W-go Roszkowskiego. -

wy. Los miotał nim z ziemi rodzinnej do Galic)i, Tyrolu, a omal, że nie
zaznacriył , się
w pracy swojej nauczycielskiej także i w Warszawie.
W Obiezierzu, w listopadzie 1821 r.
przyszedł na świat jako syn administrators dóbr generała Węgorzew
skiego, wychowywany przez matkę,
studia odbywał w Poznaniu. Zaraz
po ukończeniu szkół średnich wstą
pił w szranki literackie, drukując w
poznańskim
"OrędowniJrn
Naukowym" w r. 1842 studjum historyczno-biograficzne o Mickiewiczu. Dane
bowiem było Małeckiemu, niemal
rówieśnikowi trzech naszych wieszczów, "odkrywać" społeczności polskiej najwybitniejsze nasze gen jusze:
był tedy piewszym, co narodowi uwydatnił znaczenie Mickiewicza, jak
też jemu pierwszemu sądzone było
kłaść fundamenty pod sławę Słowac
kiego przez monumentalne dzieło o
jego życiu i jego dziele.
Studja uniwArsyteckie Małecki
odbywał w Berlinie, Oddziałał na
niego przedewszystkiem Ranke, dzię•
ki któremu począł studiować socjologię i historjozofję. Jest to o tyle
okoliczność ważna, że po usunięciu
się z katedry literatury polskiej, l\Iałecki poświęcił się badaniom historycznym, dotyczącym właśnie począt
ków Polski.
Zanim wszakże przyszło mu to
czynić, zaczął w Poznaniu, w gimnazjum Marji Magdaleny, udzielać lekcji filozofji klasyczne). Obok tych zajęć nie zaniedbał pracy literackiej
i zajmował się Krasińskim, w rozprawie "O stanowisku i dziełach autora „Irydjona", pisanej w r. 1848,
zapoznając publiczność polską z poe-

•

tą-filozofem. Już były o Krasińskim
monografje i o niego już toczyły sil}
dyskusje w prasie: szkic Małeckiego
o Krasińskim nie był pierwszym u
nas, ale zawsze spopularyzował wysoce tego pisarza.
Niespodzianie w r. 1849 · uniWeT•
sytet Jagielloński powołał Małeckie
go na katedrQ filologji klasycznej·

Równocześnie

sprawował

obowiązki

dyrektora gimnazjum
św. Anny.
Tchnął w swe wykłady ducha oby·
watelskiego i .1iyskał tern sympatjQ
młodzieży i ogółu, ale naraził się na
denuncjacje ambitnej, czującej si~
pokrzywdzoną jednostki (Walewskiego), który w denucjacji u władz administracyjnych
Małeckim pisał w
te słowa: „Antoni Małecki przybył z
Poznania z panującemi tam polskie·
mi i pruskiemi, austrjackiemu rza,,
dowi nieprzychylnemi zapatrywaniami. Zrezygnował on z posady dy·
rektora w tutejszem gimnazjum (św.
Anny), aby nie brać udziału w rzekomych usiłowaniach germanizacyjnych rządu. Umieszczone w „Gońcu
Polskim" nieprzyjazne artykuły • c
krakowskim uniwersywecie wyszły~
według mojego osobistego przekonanla,
po większej części z pod "pióra Ma-

o

łeckiego".

Na

skutek

takich denuncjacji
dymisji czterem profesorom krakowskim tej miary co:
Wincenty Pol, Helcel, Zielonacki, Mawładze udzieliły

łecki.

Straciwszy możność pracy na rodzimych wszechnicach, Małecki przez
czas pewien pracował w szkole re·
alnej w Poznaniu, ale potem znów
został powołany do
Insbruku, na
wszechnictl tamtEljs:ą. w charakter!Z.e.

Jf()lfY l:UUint

2'.

profesora fllologji
te studja
medji „Grochowy
<7,elazns" (osnuty

klasycznej. Wydo napisania kowieniec" i „List
na tle stosunków
pańszczyźnianych), na który~h odbiły się wpływy klasyków staro~yt
nych.
Atmosfera insbrucka nie odpowiadała Małeckiemu, wif}c te~ gorliwie
zabiegał o powrót do kraju. Wyzyskał
zwłaszcza tę okolicznosć, ~e katedra
literatur;y polskiej we Lwowie nie była
obsadzona.
Po stud1ach lingwistycznych u
Miklosicha w Wiedniu, otrzymał w
roku 1856 nominację do Lwowa, a
mianowanie to było tak nagłe, ~e nawet zaskoczyło namiestnika, hr. Agenora Gołuchowskiego. Przed Małec
kim rozpoczynał sif} okres nowej pracy: nauczycielskiej, obywatelskiej i
naukowej.
Na posterun,ku prof.wszechnicyKazimierzowej we Lwowie wytrwał do r.
1873. Prze~ długi czas wykłady Małeckiego były jedynymi wykładami
polskimi na uniwersytecie, ściągały
zatem mnóstwo słuchaczy. Na wydziale :filozoficznym studjowało wówczas ledwo 150 studentów, a wykła
dy jego ściągały po 500-600 słucha
czy: uczniowie z innych fakultetów
l osobistości z miasta i kra1ów przyjeM~ały do Lwowa i cisnęły si~ do
sali, gdzie z katedry spływały słowa
ilustrujące rozwój naszej umysłowo
ści, naszych dą~eń i pragnień; nigdy
~adne, ani przedtem ani potem, wykłady uniwersyteckie we Lwowie nie
crnszyły się taką popularnością i .t akiem wzięciem, Jak Małeckiego: skrypty i notatki z jego wykładów na dłu
go stanowiły podręcznik do nauki
ojczystego piśmiennictwa dla całych

Żyskał

pokoleń.
Z pracą nauczycielską wiązały
się
także obowiązki obywatelskie.

Bowiem Małecki działał w tym wła
śnie czasie na uniwersytecie, kiedy
walczono o jego polski charakter i o
usunięcie niemczyzny. W es pół z takimi, jak Kabat, Czerkawski, Biliń
ski - Małecki zabiega, nieustnnnie
o każdą habilitację, o ka~dy wykład.
polski.
Układał memor,jały do rzą
du centralnego, w sejmie jako wirylista-rektor uniwersytetu, a później
jako poseł ziemiaństwa samborskie·
go, stawiał razem z Czerkawskim,
wnioski i rezolucje. Kiedy zaś spolszczenie uniwersytetu weszło na drogi prawidłowe, usunął się z wszechnicy.
Pozostał w sejmie jeszcze lat kilkanaście: wydatny brał udział w pracach komisji szkolnej i starł się na
tern polu sjlnie z d-rem Michałem
Bobrzyńskim: był bowiem zwolennikiem tworzenia szkół utrakwistycznych, polsko-ruskich, ale pozostał w
mniejszości ze swymi
poglądami,
gdyż zwyciężyła myśl tworzenia samoistnych, oddzielnych średnich zakładów ruskich.
Wolny od obowiązków nauczyeielskicb, mianowany zastępcą kuratora Zakładu narodowego im. Ossolińskich, osiadł przy nim we Lwowie
t w pracy naukowej spędzał dalsze
lata. Dorobek jej w czasach profesorskich i po ustąpieniu z uniwersytetu jest bardzo znac:rny. Rozsławi
ła j6go jmię i spopularyzowała. pomiędzy młodzieżą jego „Gramatyka
,języka polskiego", która osiągnęła
dziesięć wydań.
Jest to pierwsze,
umieji;itne opracowanie ·wszvstkich
działów tego przedmiotu.
\V parę
lat potem wydał dwutomową Gramatykę historyczno-porównawczą". I
na tern polu był pierwszym w Polsce
badaczem.
Podobnie, jak pierwszy społe
ezeństwu uwydatnił znaczenie Mickiewicza, ~ak też pierwszy „odkrył"
S~owa~k1ego .. W oficynach Gubrynow1cza 1 Schmitta wydał dzieła Sło
wackieg?, a z ułomków, pozostałych
po p~ecrn, ogłosił trzy tomy „Pism
pośm1~rtnych ". W chodziły w nie po
ral?< pierwszy pl'zepyszne oktawy
„Króla Ducha".
Równocześnie niemal. ogłosił trzytomową monografję
„Julp1sz Słowacki, życie i dzieła"
r~ecz, ~tóra dzisfai po latach 40, po~
siada prnrwszorzędne znaczenie i jest
podstawą do studiów nad utworami
mist.rza słowa polskiego.
Obok tego vrzyczynił się bardzo
do poznania zabytków literackich naszy~~~ przez wydanie „Biblji królowej
ZofJt , ~ także do poznania epoki baroko~· eJ prz~z. monografję Andrzeja
Morsztyna. Z rnnych llrac jego nau-
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co mogłoby naruszyć pokój na Bał- wspomnieć o jedynej tylko rótnicy1
kanie. Pasicz podczas swojego po- zdań.
polskiego, jak „O rzekomych runach bytu w Paryżu uspakaiał przyszłych.
Ta ró~nica zdań-jak oświadczył;
słowiańskich„, „O mitologji słowiań wierzycieli
państwa
serbskiego i Pasicz jest bardzo drobna. A miano- 1
ekiej", „Lechici", „Wewnętrzny ustrój obiecii,ł, ~e zrobi wszystko, czego wicie w Belgradzie panowało siln&
w pierwotnej Polsce", „Kościelne sto- chcą.
przekonanie, M za plecami powsta-1
sunki w pierwotnej Polsce", „Rozgląd
Nic dziwnego, że dał takie przy- nia albańskiego kryje się rząd pro-\
w wewnętrznych stosunkach Polski rzeczenia, ponieważ Serbja potrzebu- wizoryczny Kemala beja w Valonie.I
do Bolesława Krzywoustego", „Testa- huje bard:r,o gwałtownie pieniędzy. Tymczasem hr. Bercbtold i jego sze-1
ment polityczny Krzywoustego", „Stu- Finansiści są przecież zawsze bardzo fowie sekcji stanowczo temu wobec\
dja heraldyczne", lub odnoszące się niedowierzający. Europa zaś, ile ra- Pasicza zaprzeczali. Pasicz nie po-1
do dziejów szkolnictwa wyższego, zy jest mowa o sprawach Bałkań- trzebował dodawać, że Kemal-bej\
zwłaszcza uniwersytetu Jagiellońskie skich staje się zawsze bardzo ner- wszędzie uchodzi za marjonetkę w '
go i wileńskiego (Filomaci).
wową.
r~kach dyplomacji
austro-węgier- !
Dlatego te~ Pasicz pojechał do skiej.
Olbrzymi to dorobek jednej jedSerbja tedy wierzy, ~e to Austro·
nostki, która wiek cały przeżyła, pa- Wiednia celem uspokojenia ftnansitrząc i uczestnicząc czynnie w życiu stów paryskich w jeszcze wyższym Węgry urządziły powstanie albań
skie i że to Austro-Węgry popierają ;
narodu w okresie jego wzniesień u- stopniu.
czucia i wzmagania intensywności
Na ich życzenie musiał przynieść właśnie owo powstanie, które Serbia
społecznej i w okresach dekadencji i Austro-W Qgrom zapewnienie jak naj- musi teraz zwalczać z bronią w ręku. 1
zwątpienia. Był jednym z tych, co bardziej pokojowe i musiał złożyć Ale pozatem Pasicz i Berchtold pod-\
życie tworzyli, jednym z budowni- hr. Bercb.toldowi jak najbardziej po- czas swojej konferencji byli poprostu 1
czych ideologii narodu, jednym z kojowe j jak najbardziej przyjazna- jak dwaj sjamscy bracia i na wszyst-1
twórców tei karmy duchowej, jaką sąsiedzkie obietnice.
kie sprawy zapatrywali się jedna.ko.i
żyją pokolenia.
Hr. Bertchold mógł, skorzystać z Ta ró~nica poglądów jest dobrawdy ·
111. N.
takiego nastroju pana Pasicza i wza- tak nieznaczną, że nie warto o nieJ;
mian za pieniądze francuzów dostać mówić. Boimy si~ bardzo, te Serbja
dla Austro-Węgier bardzo dużo cen- nie dostanie pieniędzy, a Austro-Wo-·
nych zdobyczy.
Ale hr. Berchtold gry nie b~dą miały spokoju.
pozostał zawsze jednym i tym saA. N.
mym. Nic nie widzi i niczego nie
słyszy, a kaMą sposobność, choćby
jak najlepszą, pozostawia niewyzyZadęły
albańczyk6w.
Dość trafną charakterystykę o- skaną.
Na 24 godzin przed przybyciem
becnej sytuacji politycznej daje„Gołos
prezesa ministrów serbskich, który
Moskwy".
Dziennik ,,.Zeit'" zamieszcza opis .
potrzebował
w Wiedniu
dobrego
„W różnych szczegółach, w któ- przyjęcia, jak głodny hwałek chleba, zaciQtego oporu albańczyków w oko- :
re tak bogate były uroczystości hr. Berchtold Jrnzał poczynić w Bel- licae_h Pryzrenia. Walki ok?ło PryJdjowskie,jaka w kropli wody od- gradzie kroki dyplomatyczne ?J racji zrema, zakończone wyp~dzemem i U· 1·
bił się obraz ob9jętności politycz- Albanji i wolał pozostać protektorem cieczką albańczyków, ukształtowały\
nej i bezsilności, charakteryzują tak z góry straconej historji, jak siQ niesłychani~ krwawo. Albańczy- 1
cych przeżywaną chwilę.
powstanie albańczyków, zamiast u- cy staw.is.li wojskom regularnym.
„Duma w niełasce. r.rolerują zyskać dla Austro-Węgier realne ko- serbskim rozpaczliwy opór. Wobec
ją tylko iak nieunikniony for- rzyści.
energicznej ofenzywy serbskiei przemalny dodatek i w tym jawnie
Pasicz pojechał do Wiednia ce- cież musieli się ostatecznie cofnąć; a
lekceważonym stosunku do przed- lem pokazania całemu światu, że nie- ich odwrót zmienił siQ w ucieczkę, '
stawicielstwa narodowego, być bawem przyjdzie do poko,ju i zgody dokonywaną wśród wielkiego po- ,
może tkwi cała siła gabinetu.
.
pomiędzy Serbją i Austro-Węgrami. płoch u.
„Korespondencja między pre- Tymczasem dyplomacja austro-wę
Część wojsk serbskich wraz z 1
zesem Dumy a prezesem Rady gierska zamiast z tego skorzystać arty lerją pr:r,eszła już przez rzekę\
ministrów - to także ciekawy zaczęła kopać pod Pasiczem dołki, Szarplaninę. Albańczyków otoczono
i·ys do cbarakterysty ki w roz- aby potknął się Jeszcze przed przy- tak, iż dostali się pomiQdzy dwie linje
jemczych stosuukach parlamtn- jazdem do Wiednia.
bojowe serbskie. Ponieśli niesłychane
tu i rządu. A obok tego w jaAustro-Węgry nie cl1cą ani po- straty, i mus~eli o-puścić okolice Pry- 1
kichś ciemnych r~ka.ch prowa- koju, ani przyiaźni. Berchtoldowi za- zrenia i Nnmy. Odwrót, a raczej u- 1
dzona jest agitacja za ogranicze- leżało tylko na teru, aby Serbja nie cieczka wśród ogólnej paniki odby-.
niem praw Dumy, i prasa pra- otrzymała we Francji pieniędzy. Dy- wają siQ w kierunku Monastircy na
wicowa już dowodzi, że to „je- plomacja austro-węgierska jest zaw- drugim brzegu Białego-Drinu. Tutaj
dyna właśmwa droga".
w swojej albańczycy pragną si~ koncentrować!
sze bezinteresowną i
Oto w jakich warunkach po- skromności poprzP-st.aje tylko na i robią przygotowania do powtórnegG
litycznych nacionaliści zaczęli tern, aby drugiemu powodziło się najścia terytorjum serbskiego.
Ale 1
mówić o „pojednaniu" i porozu- niedobrze.
wojska serbskie nie zaprzestają po,
mieniach. Nie można nie przyzścigu.
Austro
węgierskie
ministerjum
nać, że w tyc:h rozprawach,
w
Rozbite gromady albańczyków
tych zabiegach, pozbawionych spraw zagranicznych, za pomocą padają ofiarą serbów, którzy nie dawszelkiej realnei podstawy, bar- swojej prasy inspirowanej, opowiada ją pardonu. Walki z uciekającymi
dzo dokladnie ujawniła się poli- światu, że życzy serbom własnego albańczykami odbywaja, sif} Ju~ na
tyczna bezradność nacjonalistów, powodzenia, ponieważ z Serbją zado- terytorjum albanskiem.
ich niezdolność do orjentowania woloną i cieszącą się powodzeniem.
Oficerowie serbscy sami jednak
materjalnem jest daleko łatwiej usię w sytuacji.
przyznają, ~e siła albańczyków nie
Nie ulega wątpliwości, że re· trzymywać stosunki sąsiedzkie, ani- jest jeszcze złamaną, jakkolwiek po'.
alna polityka niekiedy wymą.ga żeli z Serbją wygłodzoną. A zatem? nieśli niesłychanie wielkie straty.
kompromisów.
Oczywiście, że A zatem, dyplomacja austro-węgier
Tajemnicą tego oporu albańskie-,
bez pewnych wzajemnych u- ska ro bi wszystko celem wygłodze go jest okoliczność, że albańczykom, .
Rozmowę
Pasicza z
stępstw niemożliwa Jest żadna nia serbów.
na linji bojowej przybywają ciągle.
praca zbiorowa. Ale jest kres i Berchtoldem pokrywa jaknajściślej nowe posiłki z wnętrza Albanji. ·
sza
tajemnica
dyplomatyczna.
kompromisom i ustępstwom. Te
Dzięki tym posiłkom
albańczycyi
ustępstwa, na które gotowi byli Wprawdzie Pasicz usiłował po tej
mogą stawiać opór wzdłuż granici
pokazać
się
wobec
dzienrozmowie
nacjonaliści dla ocalenia swojego
serbskiej, ale _już na ierytorjum alwzajemnego prestiąe'u gr1,rniczą z nikarzy z promieniejącą twarzą i bańskiem. Natomiast w Serbji okoli-.1
serwilizrnem
b a r d z o niz- rozkazał roztelegTafować po świecie, ca graniczna jest zupełnie od albańkiej próby, to też jm otwarcie ~e wogóle niema już żadnych różnic czyków wolną, gdyż serbowie posta-:1
powiedziano: „Nie potrzebujemy politycznych pomiędzy Serbją i Aurali się o oczyszczenie carego pogra-1
stro-Węgrami.
waszych usług".
Oczywista, ~e Pasicz musiał po- nicza serbskiego ze wsz;ystkich od··
Z powyżej przytoczonych słów kazywać na zewnątrz twarz wesołą i działów nieprzyjacielskich. Tak samoł
w.idać, że październikowcy zaczynają musiał rozsyłać po świecie takie te- pod Mitrowicą i Djakowicą już nie-:
wchodzić na drogę opozycyjną i kto legramy, ponieważ właśnie w tym ma albańczyków, jakkolwiek i tam 1
wie, czy nacjonaliści bQdą mieli z celu przybył do Wiednia. I jak dłu początkowo albańczycy odnieśli zwy,
1
nich pociecbQ.
go pomiędzy Serbją i Austro-Węgra cięstwo częściowe nad drobnymi pomi byłby jeszcze możliwym zatarg, czątkowo oddziałami serbskimi. Se.r- 1·
tak długo francuzi nie daliby ser- bowie są przekonani, że napad albom pieniędzy. Ale mądry i ener· bański do biegł już końca.
Przywódca
albańczyków
Issa
przyjechał giczny Pasicz jest .- j_ak się zdaje- Boljetinac
leży
ciężko
chory
we
wsi
kiepski m aktorem, ponieważ wszysdo Wiednia.
cy, którzy z nim mówili, mieli wra- Komljen na terytorjum serbskiem.:
-ożenie, że rozmowa z hrabią Berchtol- Ponieważ Issa Boljetinac jest obecdem wcale go nie wprawiła w za- nie o bywatel em serbskim, przeto na-'
(Kor. wł. "N. K. Ł. ").
tychmiast po wyzdrowieniu będzie:
chwyt.
stawionym przed sąl'J. serbski pod;
Pasicz był tak rozgniewanym, że
Wiedeń, 6 października.
zdrady stanu. Nadto sądy:
na zewnątrz miał :minę człowieka zarzutem
Gazeta poniedziałkowa .:Der Mor- niesłychanie zarozumiałego i zimne·· serbskie wydadzą zapewne wyrok 1
dóbr Issyl
g~n" podaje następujące szczegóły o go, niemal obojętnego. Zdawało się, konfiskaty wszystkich
Boljetinaca
na
terytorjum
serbskiem,1
rozmowie hr. Berchtolda z Pasiczern: że z góry już nie oczekuje żadnycb.
ażeby
w
ten
sposób
państwu
serb- 1
Finansiści francusc-v robili do- rezultatów dodatnich z rokowań, .któ1
brą qla Austro-Węgier politykę. Nie re Serbja będzie prowadziła z Austro- ski emu dać możność częściowego
chcieli tak długo wypłacić Serbji go. Węgrarni, llil wet :r, rokowań czysto odszkodowania materjalnego za stra- ~
tówki, zanim Serbja nie da rękojmi, gospodarczych. I w chwili, gdy opo- ty, wyrządzone przez napadających~
N.
ż~ nie zechce skorzystać z powsta. wiadał dziennikarzom o zupełnej zgo- albańczyków.
ni.a _al bańsk~eg? i pogwał0ić postano- dzie pomiędzy rządem serbskim i
wi en londynsloch w srrawie północ rządem austro-węgierskim we wszystnej granicy albańsk'iej to znaczy, że kich kwestjach politycznych, nie
'
SerbJa bQdzie wszystkiego ·u.ni.ka.la. mó.W: Br!b~ Qdmówiq ażeb:v. ni•
wymienić nalety źródłowe
odnoszące się do początków państwa

kowych

Osytuacji obecnej.

op6r

Dlaczego Fasfcz

•••

"

--

Ni !31.

l'IU

z piśmiennictwa.
Bolesław Trebor. „Poznaj
siebie samego" (Sokrates). Wydawnictwo Leona Idzikowskiego w Warszawie 1 Kijowie - z ilustracjami.
Ruch okultystyczny, mający na
celu popularyzow~nie nauki o siłac~
nieznanych człowieka, a żywych i
żyjących w nim, coraz bardziej staje
si~ widocznym.
Najnowsze wykłady dr. Jotejko•
wej w Warszawie, która jest gorą_cą
zwolenniczką hermetyzmu, zwróciły
uwagę i szerszej
inteligentnej · publiczności na prądy spirytualistyczne,
'które z żywiołową potęgę łamią, gniotą
stare zdobycze :fllozof,ji materjalnej,
ukazując Jej nicość; myśliciele odwracają się z niesmakiem od starej
plotkarki, a zwracają się do nowych
poglądów filozofów modernistycznych.
Maeterlinck, Hauptman, Ibsen~ Przy:
byszewski, Zapolska, Zuławski, Jankowski, oto psychologowie nowożyt
ni, oto badacze duszy i „troistości"
człowieka.

Badania praktyczne rozpoczęli
u nas, na podstawie nauk empirycznych, Ochorowicz, Czyński, Chłopicki,
Radziszewski i inni; a uczeń okultyzmu, Bolesław Trebor, postanowił
nam podać „wyciąg" z tych nowoiżytnych prądów~ postępując ~a .w~ka

zówami wtajemmczonego w ta7mk1 nauki hermetycznej Sokratesa, podaje
nam owoc swojej kilkuletniej pracy;
mozolnej, wytrwałej, e. połączoneJ
z niemałemi trudami i poświęce
niem.
Praca ta obejmuje w dużym tomie kilkanaście rozdziałów: Myśl i
Ruch-Suggestja na odległość za pomocą elektryczności Treecie _oko Cwiczenia, Przykłady-Duch, ciało astralne i fizyczne - Zbiór faktów Sprawa inżyniera Gilewicza· (Doświad
czenie z dziedziny Magii wykonane
przez Czesława Czyńskiego) Zakoń
czenie.
Oto treść pracy, którą czytaliśmy
.nie tylko z zaciekawieniem ~le i z
zadziwieniem, śledząc w nas samych
owe siły, o których autor nas poucza.
Praca Bolesława Trebora nosi
piętno
samoprzejścia
tych faz
okultyzmu, sarnoprzeżycia ,zjawisk.
Ze skromnością badacza empirycznego, po~ołuje ~ię ~a. badania , ~n.ako
mitośc1 w dz1edzime psychofizJo1ogji hermetyzmu, i nauk przyrodni~zych. W książce tej znajdzie czytelnik wskazówki, które poprowadzą
go do owego problematu, do którego
mędrzec grecki parł swoich adeptów:
... Poznaj siebie samego".
A po ukończeniu rozmyślań nad
tą dokumentnie potwierdzoną naszymi
luminarzami pracy, nabędziemy przekonania, że słusznie rzekł wielki filozof Saint-Martin, którego uczniami
byli: Mickiewicz, Towiański, Krasiń
aki, odzywając się o materji: Przestań
ty usidlać wzrok mój złudnymi obrazami, sfałszowanej rzeczywistości, im
bardziej starasz się działać, tern bardziej się rozdzielasz, aż do chwili,
gdy to rozdzielenie wpędzi cię w
nicość.

Lorber.

WiaDomości

ogólne.

O Programy

szkół ludo·
Ministerjum oświaty przystąpiło do rewizji programów niższej
szkoły, początkowej i dwuklasowej.
Prace nad reformą programów
skończone być mają na początku
przyszłego roku szkolnego.
Program szkół tych ma być znałIBnie rozszerz&ny, kurs nauk trwać
będzl e 4 la ta.
O Ochrona kas skarbo·
w~ch. „Now. „Wrem." pisz#: w latach zamętu, do ochrony kas skarbowych, pociągnięto wojsko i policję.
W chwili obecnej ministerjum wojny
i spraw wewnętrznych podniosły
sprawę uwolnienia wojska i policji
od obowiązku ochrony kas sk11.rbowych.
W związku z tern, uznając za
oiezbędną ochronę wzmocnioną kas
skarbowych od możliwych napadów,
ministerjum skarbu opracowało projekt ochrony kas skarbowych przez
specjalnych strażników.

wycb.

w i.
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dów zbrojnych. Kiedy już mieli ich języka, ucha naszego nie rażą przeró-prawie w ręku, bandyci zaczęli strze- żne jego nadużycia.
lać do ścigających. Nastąpiła wyW korespondencji prywatnej nic
miana strzałów.
nas
nie obchodzi jej styl, często
O Morderstwo w uniwer•
Jeden z bandytów został zabity
nie do zniesienia cię~ki i•
sytecie. Z Kairu donoszą, że ~e a drugi - ciężko ranny. Zabłąkane wprost
bezsensowny.
wien francuski student napadł zme~ kule trafiły dwie osoby z pośród puCała prawie biurowość w przenacka na modlącego się właśnie pro- bliczności.
ważającej większości
miejscowych
fesora uniwersytetu Al-Aszar w Kainstytucji
handlowych
i
przemysłoirze szeika Tassani'ego i zamordował
wych,
a
głównie w bankach, prowa-.
go, zadawszy mu kilka ran. n_oże_m.
dzoną jest najczęściej w języku nieKillrn studentów, którzy chcieli uJąć
mieckim;
język polski odgrywa tam
1
mordercę, odniosło rany.
Mordercę
raczej
rol~ kopciuszka, niż dominuaresztowano.
jącego ,języka krajowego.
O Rozpaczliwy czyn hr~·
Wszelkie komunikaty, ogłosze
biny. Na głównym dworcu kole.Jonia,
programy, afisze, szyldy i t. p.,
wym w Medjolanie ~siłowała pope~
Od czasu do czasu dowiadujemy grzeszą wprost brakiem podstawowe)
nić samobójstwo hrabma, !Ielena. P1- się z dzienników o ofiarach na rzecz znajomości języka polskiego.
zani-Deschkot, która rozw1odia Slfl -~ dotkniętych klęską głodową włościan
A głównie potępienia godnem
swym _ mężem, oficerem. w . armJi galicyjskich, a świeżo znakomity o- jest zachowanie się nasze własne
austrjackiej i żyła w MedJo~ame. No- bywatel Feliks hr. Sobański nadesłał wobec tych gorszących objawów.
żem przecięla sobie tętmce ~ rąk na ten cel 30,000 rubli do Tow. Rol- Lekceważenie naszego języka ojczyi umierającą odwieziono do szpitala. niczego w Warszawie. Lecz pomo_c stego nie wzrusza nas wcale, nie •
Czyn swój popełniła z _rozpac~y. W pojedyńczych osób, choćby iak .hoJ- reagu,jemy na nie w odpowiedni ,
Medjolanie zakochała się bowiem, . w na, nie będzie nigdy wystarczaJącą. sposób; uśmiechamy się łagodnie,
pewnym młodym ślusarzu, zatrudmo- Zapytuję przeto, czy nie należałoby nie przywiązując do tej sprawy ~ad
nym w kinematografie. _Był to . c~ło: zorganizować pomocy, w której szer- nej wagi.
wiek niewykształcony i grubiansk1 sze warstwy społeczne mogłyb;v wziąć
Sięgnijmy okiem na stosunki pa• ,
w najwyższym stopaiu, który bez- udział i nie wątpię, że odpowiedź na nujące w tej mierze u naszych zaustannie znęcał się nad biedną, na- to pytanie byłaby jednomyślnem te- chodnich sąsiadów.
wet wymuszał na niej pieniądze, i w go projektu potwierdzeniem. P~dobną
Anglik, ludzi nieznających jego
końcu ją porzucił.
akcję przeprowadzono przed laty j~zyka, lub błędnie się
nim posłu
O Czarna wystawa • . W !O- mniej więcej trr,ydziestu, gdy głód gujących, traktuje jako niższych od
ku bieżącym przypada 50-lecie zn~e nawiedził Sląsk Pruski.
Wszakże siebie i nie uważa ich za godnych
sienia w Stanach Zjednoczonych me- wówczas, w warunkach cięższych niż zawarcia z nimi bliższej znajomości. 1
woli murzynów. Aby uązcić tę dat~ dzisiejsze, władze nie hamowały byFrancuz patrzy na nich z góry, \
postanowili czasnoskó_rz_y
obyw~ najmniej ofiarności publicznej i lud- lecz starannie poprawia
wszelkie .
tele wieJkiei Repu bllk1 urządzić ność Sląska uzyskała obfity zasiłek, błędy językowe, jakie w rozmowie .
wielką wystawę. Będzie ona otwo- który w znacznej micrze zapo~i~gł z Wami zauważy i jest bardzo na
rzona w Nowym Jorku ~a począ_tku jej niedoli. Dziś również, powrn1en nie czuły.
października r. b., czyli za kilka uformować się, za zgodą władz, koWszystkie inne narody pilnie
dni.
mitet, który, uzyskawszy odpowied- przestrzegają tej zasady i otaczają
Murzynów jest w Stanach Zjed- nią możność działania, zająłby się swój język należytą pieczołowitością,
rioczonycłt podobno 10 miljonów, czy- zorganizowaniem
doraźnej pom~cy wystawiając
chlubne
świadectwo
li stano\vią oni przeszło 10 proc. o- dla włościan galicyjskich, bez ró~mcy swej kulturze.
gółu. Wystawa ma wy_kaz~ć, co zro.- narodowości. Ożywiony jedynie i wyMy zaś i pod tym względemr
bili cza noskórzy w dz1edzn11e nauki, łącznie filantropiinem uczuciem, ko· jesteśmy w tyle innych ludów.
sztu1d, literatury, wynalazków i han- mitet taki zestrzeliłby z wielką łatwoJ. B.
ścią w jedno•ognisko luźne i rozbieżdlu.
ne akcje pomocnicze, a zarazem poruszyłby w szerokim zakresie ofiarność wszystkich warstw społecznych.
Z Cesarstwa.
Ludzkim i chrześcjańskim naszym obowiązkiem jest. za po biec klęsce i
ała yta?zye~ ai>one11ło~.
uchronić, w miarę sił naszych, od
6. Opozycja
październi głodu miljony nieszczęśliwych, blizkowców. Okazuje się, że opo_zy- kich nam istot. W imię też takich
Na 5-te przedstawienie dla nacyjne wystąpienie leadera pa~dzie~ uczuć, kreślę tych kilka słów-i peszych
prenumeratorów, którę odb~
nikowców Guczkowa, na ZJeździe wien ,jestem, że zbudzą one odpodzie
się
przedstaw'icieli miast w . Kijowie, wiednie echo w naszym kraju.
było wynikiem narady umiarkowaHenryk S-tenkiewicz.
dziś, 8 października
nych działaczów politycznych w Pe•
w Teatrze Popularnym przy ul. Kon
tersburgu.
~ Zjazd paździenikowców.
stantynowskiej, wybraliśmy znako_mi·
tą
i cieszącą się stałem powodzemem
Jak się dowiadują „Birż. WiP-domo- Wiadomości
sti", w sferach kierown~czych paźoperetkę p. t.
dziernikowców podniesiono sprawę
rewizji program u; program . m~ być
Postanowienie ob';'wią•
zradykalizowany wobec zm1emonych zujące. Gubernator chełmsln Woł
warunków i innych nastrojów, panu- żyn wydał postanowienie obowiązu
jących w społeczeństwie.
jące na zasadzie Naiwyższeg~ u~azu
Przewidywany jest wobec tego z dnia 9 września. Postanow1eme to z pp. Horbowską i p. Ochrymowiczem
rozłam i ustąpienie z partji wielu zabrania między innymi drukowa- w rolach głównych.
Bilety dla stałych prenumeratowybitnych członków, należących do nia i publicznego rozpowszec_hniania
prawego skrz.ydła.
•
jakichkolwiek artykułów napisanych rów „Kurjera" po zni~o~ej c~nie ~ą
nabycia w admm1stra~Jl dziś
6. A1'-eszłowaa1e z przesz· z lekceważeniem lub niemnviścią do do
kodami. „Rus. Sł." otrzy!Iluje z narodowości rosyjskiej.
do 5 po poł., następme zaś w kasie
Krasnojarska telegram treśCJ nastę+Areszło11!fanie zebrania. teatru Popularnego po cenach zwy
pującej: 3 b. m. wieczorem dwuc~ Na przedmieściu Częstochowy aresz- czajnych.
agentów wydziału ochrany próbowah towano nielegalne zebranie, w któCeny dla prenumeratoró'Y „~urje
aresztować przyzwoicie ubr~neg? mło- rem uczestniczyło 60 iydów, przeważ ra" na powyższe przedstawieme są
dzieńca, w którym poznali zbiega z nie krawców.
następujące:
ciętkich robót.
.
Spalenie się miastecz· Loże bliższe
3.20
Uciekając przed agentami! mło- ka. Onegdaj 0 godzinie 2 i pół po
2.70
„ dalsze
dzieniec. wskoczył do dorożk~ 1 ka~ał południu. wynikł wielki pożar w 0- Krzesła 1, 2 i 3 rzędu
9.6
szyb~o Jechać; . dorożkarz me chmał siecku gub. siedleckiej. Pożar pow7fi
"
4, 5, 6, 7 i 8
sp~łn~ć polecema, wobec ?Zego mło- . stał na rynku, w domu Szmula Szpe60
"
9, 10, 11, · 12 i 13
dziemec ?w 3 wystrzała~1 z r_ewol- kulanta i trwał jeszcze całą noc. Z
48
"
14, 15 i 16
weru _zabił dorożkarz~ i zrzuciwszy pomocą przybyły straże ogniowe z
42
17 i 18
trupa .Jego z kozła, pojechał co koń Pilawy, Garwolina i Pa!ysowa. Spa"
87
pozostałe
liły się prawie wszystkie domy_. Mnó- Balkon 1 rzędu
wyskoczy.
60
. Obok _pewnego hotelu _do pędzą- stwo rodzin żydowskich obozu1e pod
40
2 i 3
ce.J dorożki wskoczył żołmerz, mło- golem niebem.
85
""
4 i 5
dzieniec strzelił do niego dwukrotnie,
so.
pozostałe
żołnierz wypadł z dorożki.
80•
Galerja numerowana
Do goniących go żandarmów i
12
„ nienumerowana
policjantów ścigany strzelał bez przerProgramy
i
szatnia
bezpłatne.
wy z 2 rewolwerów. Wreszcie nad
Język
rzeką Kaczą ujrzał on chłopca trzymającego za uzdę wierzchowca. Scigany wypadł z dorożki, wskoczył na
Miarą kultury Jrażdego narodu
konia i znikł w zaroślach nadbrzeż jest piecza i miłość, jaką on otacza
nych.
swój język, dba o jego ?2lJ'S t oś ć, ~a
bezpiecza go od wszelk1cll nalecia- (1) Sprawy miejski~. łości, pilnie przestrzega jego wyW czorai wieczorem, odbyło SI~ •w
mowy.
U nas, w Łodzi, język polski magistracie zebranie pod przewodnrn
jest w istnej poniewierce i zanied- twem prezydenta miasta.
Prośba przedsiębiorcy_, P: Bor~n
baniu.
X Krwawy pościg. W KiLudzi mówiących i piszących steina o pozwolenie ustawiema w mejowie na Podolu, agent policji śled gładko i bez błędu mamy coraz których punktach miasta ap~ratów
automatycznych do oczyszczama obuczej i policjant posterunkowy usiło mniej.
wali aresztować d wuch bandytów,
W mowie potocznej pozwalamy wia została przez magistrat uwzgl~d
J{tórzy brali udział w szeregu napa- na niemożliwe przekręcanie naszego niona.
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Następnie

postauuwiouo do budżetu na rok 1914 włączyć pozycję
25,000 rb. na różne drobniejsze roboty brukowe. Przedsiębiorcy uoszczyńskiemu przyznano 10,000 rb. zaliczki za wykonane ,już przez niego
roboty brukowe. Wydział budowlany
magistratu przedstawił na zebraniu
wczora_jszem
kosztorysy
szeregu
większych robót budowlanych w Ło
dzi. Plany te zatwierdzono. Magistrat upoważnił następnie wydział
budowlany do opracowania kosztorysu dodatkowych robót szosowych
w parku . przy ul. Pańskiej. Koszty
'ych robót wyniosą około 6,ooo rb.
P ostanowiono utworzyć sześć nowych posad nadzorców robót brukowych i rysownika przy odd ziale bu1owlnnym magistratu.
Naczelnik pow. łódzkiego zwró~ił się do magistratu z prośbą o włą
~zenle do granic miasta części szos,
otan owiących przi;id'lużenie ulic: Konstantynowskiej, Rokicińskiej i Alekdandrowskiei. Prośby tej nie uwzgl~d11iono.
Następnie postanowiono zwołać
.oa piąt ek zebranie członków komisji
1 podk omis ji, utworzonych dla opracowania projektu rozszerzenia sieci
linji tramwajowych.
_, (r) S prawy drobnego
kred ytu. Inspektor do spraw dro0

bnego kredyt u p. Krestjauow bawił
wczoraj w Łodzi, w celu zebrania
dany<;h o petentach, którzy zwrócili
się do piotrkowskiego rządu gubern.1 alnego z prośbą o zatwierdzenie ustaw nowych Tow. kredytowych.
Inspektor zbierał informacje o
załotycielach następujących nowych
tow. kredytowych: kasy po~yczkowo
oszczędnośe.iowej w Rudzie Pabjanl~ki e) ; kasy pożyczkowo - oszczędno·
ściowej gminy Stoki; chrzeficjańskiej
kasy pożyczkowo - oszczędnościowej
ljJa kobiet w Łodzi; żyd. kasy pożycz
kowo-osz cz0dnoś~iowej w Radogc sr,czu; ży d.' kasy po~yczkowo osz0zędn o ·
ś ciowei ula kobiet w Łodzi.
Zebrane przez inspektora dane
-przedstawione będą w poniedziałek
n a p osiedzeniu komisji do spraw stowa rzyB:z: eń i związków.
- Rewizor do spraw drobnego
:Kredy tu głównego zarz ądu w Petersburgu, 'P· Chra ni ewicz, który 1rontro·
!ował d zia łalno ś ć
od d ziału Banku
Państ wa w Piotrkowie, rewiduje obecnie l"Óżoe inst;v tuc7e kredytowe i
ka sy pożyczkowo -o szczęd n o ści owe w
,gub. piotrkowsk leJ .
P o u kończen i u tych rewizji p.
Chraniewicll< uda si ę do innych gubern)i, dla k ontroli towarz vstw i kas
kred ytowy ch.
· •

m

Tramwaj

do kolei

Ruch pociągów na linji
~ramwajo wej do dworca kolei kaliskiej otwa rty miał już być w piątek
ubiegły, lecz tramwaie do dziś jeszcze nie kursują. Stało się to z winy
miejs kiej komis1i technicznej, która
od piątku wybiera się na rewizję linji i dotychczas cię~kiej tej pracy
uskutecznić nie mogła. Otwarcie tej
linji nastąpi niezwłocznie po skontrolowaniu linji, zależnie od łaska
wych v. zględów komisji.
- (d) Z Tow. kredytowego.
Władz e Tow. kredytowego m. Łodzi,
na po ł ączonem posiedzeniu komitetu
nadzorczego i dyrekcji, odbytem w
dniu 7 b. m. rozpoznawały wniosek
48 stowarzyszonych, o zwołanie nadzwyczajnego ogólnego zebrania człon ków Tow., celem powzi ę cia uchwały
o wyjednanie u wyższych władz rzą
dowych rozło~enia 8 rat od pożyczek
Tow., t. j. majowej i listopadowej
1913 r. i majowej 1914 r. na 6 pół

kalis k iej.

~o czy.

P etycj ~ tę władze Tow„ na zasadzie przepisów u::itawy i faktycz nych wyjaśnień, pozostawiły bez uw zglę dnienia, a to z t ego powodu, że
i:ak wypłac~lność dłużników '11 ow.,
którą uw ażac należy za normalni\ w
ze staw~ eniu z poprzedniemi latami, jak
r ó wnież ruch budowl any w mieście
nawet d o ść ożywiony, bynajmniej nie
wskazuj e na ostry kryzys ekonomiczny w tej sferze interesów . miejskich,
o jakim m ó wi ą podp isani pod wnio ski em stowarzy szeni. Nawet ci ostatni, albo ~ie s ą w Tow. kredytowem
z adłużern, alb o nale ż ą do kategorji
korzystający ch z doz wolonego ustawą 3-miesię czn ego terminu ulgowego,
alb o wreszcie przekroczyli ten ter·
min zaledwie o jeden miesiąc.
W takich warunkach wystąpienie
do odnośnycb. władz z proibłl e wy-
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jednanie ukazu cesarskiego, jak to
miało miejsce w roku 1904-5 władze
'l1ow. kr ed ytowego uznały za niewskazane i nie roku j ące pomy ś lnego
rezultatu.
Rozpoznawano również na tem~e
posi ed zeniu lrwestję
dokonywania
konwers Ji pożyczek, .ud:ti f!lonych w
listach zastawnych 5 pro c. dawniej szych serji i IV i V listami zastawnymi 5 proc. bezterminowymi serii
VII.
Przedmiot ten nie z6stał zdecydowany w sensie tw i,erdzącym z uwagi na nieznaczną stosunk owo ilo ść
losujących sill li stów
za ~La wnych
serji VII mniej więcej rb. 100,000
półrocznie i z powodu pewnego naruszenia przez to praw posiadaczy
li stów zasta wnych tejże VII serli.
- (r) d: miejskit~j komisji
poborowej. Miejska komisja poborowa ogł o siła, że czynności swe,
zwin,7.a ne z poborem tegorocznym,
rozpoczyna w dniu 14 bm. Dnia tego obowiązane są stawić się przed
komisją:

1) osoby, których wieku nie określają dowody legitymacyfoe i których wieku nie określono dohc hczas
z pozoru.
'
2) osoby, które na zasadzie przepisów o słu~bie woiskowej stają do
poboru bez losowania.
3) osoby, które otrzymały prolongatę do czasu poboru tegorocznego.
4) wszyscy wniesieni na listę
po boro\\ ,\'C:.h w roku 1913 za wyjąt,
kiem zwolnionych .od pełnienia służ
by wojskowej; zaliczonych do rezerwy floty; otrzymujących prolongatę;
korzystających z ulgi I kategorji (za
wyjątkiem żydów); zaliczonych wcześniej do armji w charakterze ochotników; synów żołnierzy zaliczonych
do szkoły felczersldej; stających do
służby wojskowej w charakterze ochotników.
-=· (r) Nowi rejenci. Na nowe rejentury w Łodzi, wyznaczono
adwokata przysięgłego
z Tyflisu,
Czerwińskiego,

sędziego

śledczego

powiatu końskiego, gub. radomskiej,
Chrzanowskiego, sędziego pokoju z
Białegostoku, Korza i sędziego ze
Zduńskiej Woli, Kostjukiewicza i p.
Smoleńskiego.

-

(r) Ze Stow. nauczycieli.

Odło~one

z powodu odczytu dr. Joteykówny posiedzenie sekcji pedagogicznej Stow. nauczycieli chrześcjan
odbędzie się w czwartek 9 b. m. Na
posiedzeniu tern będzie odczytany referat p. H. Cl10Jewickiej „Cel i zadanie wychowania".
Początek posiedzenia punktualnie o godz. 8 " ·1 ec z.
= (?) Sta i:ys.łyka upadłoa•
ci. Od 1 stycznia do l październi
ka r. b„ piotrkowski sąd okręgowy
ogłosił upadłość 51 firmom w guber11ji 'Piotrkowskiej.
W liczbie tej
znajdują się przeważnie firmy łódz
kie.

= (k) Ze związku przemya
siu drzewnego. Na ostatniem

J>OSiedzeniu zarządu związku zawodowego robotników przemysłu drzewnego, postanowiono sporządzić memerj ał o panujących obecnie warunkach pracy robotników przemysłu
drzew n ego i przesłać gubernatorowi
piotrkowskiemu ~prośbą o unormowanie warunków i dnia pracy.
Zarząd związku urządza bibljotekę i czytelnię dla członków; przystąpiono też do utworzenia sądu polubownego.
-

(k) Ze związku ślusarzy.

Onegdaj wiecz„w lokalu gospody przy
ul. Zgierskiej N2 24, od było się kwartalne zebranie członków Zgromadzenia cechowego majstrów ślusarskich.
Po z_ałatwieniu szeregu spraw bieżą
cych przyjęto w poczet Zgromadzenia trzech majstrów: pp. Józefa Gaiewicza, Hermana Geyera i Karola
Gesslera, zapisano 29 uczni, w tern
13 ze szkoły rzemiósł i wyzwolono
na czelad~ików: pp. Juljusza Pokromta, Piotra Chaszuba, Stefana Kowalczyka, .Marka Krawczyka, Czesława
Zołędowekiego, Romualda Adaszaka,
Alfreda Bogonkiego vel Rejchelta,
Feliksa Kowalskiego, Kazimierza Sikorskiego, Stefana Stru~ka, Maksymiljana
RabQdzkiego,
Pranciszka
Stepniaka,Wacława Muchalaka, Jakóba Keniga, Piotra Sypuiewskiego,
Leona Padycha, Franciszka Rubikowskiego, Zygmunta Jaśkiewicza, Bolesława Burakowskiego i Karola Kowalewskiego.

= (p) Z rusztowania - przy
ulicy Długiej M 67, spadt wczora1 ·
- (d) Nieudana Dicytacja. robotnik Ignacy Miedzierski, lat 25.
Okaleczenie nóg i rąk opatrzył
Wczoraj odbyć siQ miała w magistracie licytacja na sprzedaż drzew, wy- lekarz Pogotowia.
=
(o) Znaczna kradzież.
rąbanych na terytorjum lasu miejskiego, gdzie stanąć ma gmach no- Z mieszkania Salomona Geca, przy
ul. Nowo-Cegielnianej nr. 19, niewiawego szpital a.
Licytacja nie doszła do skutku, domi złodzieje skradli dziś w nocy
gdyż wyznaczona in plus suma 4,942 różne rzeczy, wartości 600 rb.
= (o) Znaczny pożar. D:ziś
rb. wydała się licytantom za wysoką.
około godz. 7 rano w przędzalni EuWypadki.
genjusza Krusze i L11dwika Rutkie= (o) Zbrodnia. Zamieszkała wicza, dzierżawionej w zabudowaprzy ul. Dzielnej nr. 40, Antonina niach Anny Kanc, przy ul. Dzielnej
Karbowiak zawiadomiła policj~. że Ilf. 75, od tarcia zapaliła się w ma-.
,
przed dwoma miesiącami jakiś mło szynie przędza.
Ogień przeniósł si~ na. inne mady człowiek, poznawszy się na ulicy
z jei 16-letnią córką, Marjannę, za- szyny i niebawem cała sala stanęła
prowadził ją do swego mieszkania płomieniach.
Wezwano strM:. ogniowa;, przy
przy ul. Głównej nr. 63 i dokonał na
pomocy której ogień ugaszono.
,
niej gwałtu.
Straty w maszynach i towarze
Dziewczyna na razie nic o tern
nie mówiła. Zdradziła się dopiero, wynoszą 12,000 rb. - Maszyny były
gdy poczuła, że jest chorą. W ez wa- ub1:1zpieczone na sumę 33,000 rb., a
ny lekarz stwierdził chorobę wene- budynek na 80,000 rb.
Jednemu z majstrów wydano zapo-

mogę.

ryczną.

Zamieiscowa.

Sl.edztwo ustaliło, ~e nieznajo= (x) ltasy ahorych w
mym jest niejaki Franciszek Niewiadomski, zamieszkały przy ul. Głów Zgierzu. W Zgierzu dotychczae:
nej nr. 63. Niewiadomski do winy rozpoczęły działalność 4 kasy chosię nie przyznaje. Osadzono go w rych, mianowicie w fe.brykach: Tow.
aJrn. A. G. Borst, przy ul. Strykowwięzieniu.
- (o) iiefraucQ~Dia.
Zarz& , skiej, Tow. akc. Lorentz i Krusche,
akc.•
dzałący tute lszym oddziałem składem przy ul. Zegrzańskiej, Tow.
maszyn do pisania firmy Hagen w zgierskiej manufaktury bawełnianej,
Warszawie, zawiadomił policję, że a- oraz przy ul. Wysokiej w fabryce
gent składu, Chalm Sztykgold, 21 lat, Bredsznajdra i Brodacza przy ul.
zdefraudował
8 maszyn, wartości Łódzkiej. Kasy te liczą ogółem 2,250
członków.
2,350 rb. i zbiegł.
- (x) Urlop. Naczelnik stra~y
Jak ustalono, sześ6 maszyn S.
pozostawił u różnych osób, co zaś ziemskiej m. Zgierza, kapitan Kornizrobił
z reszt!\
maszyn nie wia- łow uzyskał 2 miesięczny urlop na
wyjazd do Cesarstwa.
domo.
Odszukaniem defraudauta zajęła
- (x) Zmiany w duchowień
się policja.
stwie. Dotychczasowy wikarjusz,
= (o) Nasi dorożkarze. Za- parafji Brochów w pow. sochaczewmieszkała przy ul. Wschodniej nr. skim, ks. Bolesław Zukowski, mia33, Agnieszka Kubat wynaięła wczo- nowany został nadetatowym wikarraj wieczorem na placu Kościelnym .Jtlszem parafji Chojny w pow. łódz-·
dorożkarza, ażeby jej przewiózł rze- kim.
'
czy: kiedy K. wzięła przed dornem
- (z) Kara administracyj•
nr. 33 przy ul. Wschodniej, część na. Gubernator piotrkowski skazał.
bagażu i zaniosła do mieszkania, do- administracyjnie mieszkańca gminy,
rożkarz odjechał, zabierając pozosta- Górki, w pow. łódzkim, Józefa Zasałe rzeczy, wartości 40 rb. Odszuka- dę za sprzeda~ nabojów na zapłacenie
niem pomysłowego dorożkarza zajęła 30 rb.
się policja.
- (z) Aresztowanie. W Zgle= (o) Aresztowanie emf· rzu aresztowano niEljaką Emmę Tograntów. Agentom tutejszego wy- maszewską, mieszkankę Bałut, po·
działu śledczego udało się znów' wczo- de,jrznną o kradzie~.
raj aresztować na stacji Kociołki, ko·
= (r) Aresztowanie bandylei kaliskiej par tj ę emigrantów, skła ty. Wczoraj o godz. 4 w nocy keldają cl\ się z 35 osób, przewa~nie wło nerzy restauracji Szerzyńskiego w·
ścjan z Rosji,
Agenci zaś, którzy Piotrkowie usłyszeli, ~e ktoś si~ do-·
ich przywieźli, dowiedziawszy się o biera do zamkniętych drzwi wejścio- ,
popr zedniem aresztowaniu, zdążyli wych. Kelnerzy wybiegli pospłesznie
zbiedz.
Aresztowani
emigranci na ulicę, gdzie spostrzegli, M drzwi.
będą
odwiezieni
do
Łodzi,
a otwiera przy pomocy wytrychow kll1
· stąd etapem do miejsc pochodzenia. ku bandytów. Na widok słu~by kel1
Biedacy stracili więc nietylko czas, nerzy rzucili si~ do ucieczki jedneale i pieniądze, ponieważ koszta za go z nich zdołano jednak Ujl\ć. Zna-;
przewóz do Ameryki i przeprowadze- leziono '(>IZY nim paszport na imi~
nie przez granicę, agenci biorą z Władysława Czerniaka, z Warszawy.\
góry.
Policja podejrzewa, te są to ci·
Stanowi to dość pokaźną sumę sami bandyci, którzy w ubiegłym ty-'
150 rb. od osoby, nie licząc kosztów godniu rozbili kasę w kantorze ga-;
przejazdu do granicy.
piotrkowskiej, gdzie zrabowali.
= (o) Smiała kradzie:ł. zowni
820 rb.
·
Dziś w nocy, zamieszkała przy ulicy
= (x) Zawalenie się sufitu. '
Zielonej nr. 40, Konstancja Tomasie- W Zgierzu znajduje się dużo domów
wicz, przebudziwszy się, zauważyła,
starych, które, o ile nie SI\ w po~
że po mieszkaniu kręcą się jacyś
przebudowywane lub burzone, wal~\
dwaj złodzieje, wobec czego wszczęła
się same.
•
alarm.
Między innemi dom taki znajdu-1
Złodzieje, widza;c się w niebezje się na posesJi Dawida Peszesa\
pieczeństwie, uderzyli T. parę razy
przy ul. Sieradzkiej nr. 23 któ~
po głowie i zabrawszy dwie poduszki w ostatnich dniach nabył jakiś oby-)
zbiegli.
z Piotrkowa.
'
= (p) Przy pracy. W fa.bry- watelJest
to budynek duży drewni~
ce Szmulewicza, przy ul. Piotrkoww którym znajduje się ogółem około~
skiej nr. 80, zmiażdżył w trybach 40 mieszkań, z tych zaledwie 1-0 za
1
maszyny dwa palce u lewej ręki romieszkałych; reszta etd pewnego cza- 1
botnik, Berg, lat 22.
l?ustkami.
Wypadek podobny zdarzył su stoi
'iV
tym to domu wczora,j, w Jed-~
się również w fabryce,
przy ul
nym z mieszkań górnych, run~ła ,
Dzielnej nr. 56, gdzie tryby maszy- cząść sufitu wraz z belkowaniem. Nal
ny obcięły dwa palce u prawej ręki szczęście mieszkanie to było niezajEh
robotnikowi, Franciszkowi
Krasce, te, nike więc z ludzi nie ucierpiał.
lat 25.
Ponieważ cały dom jest bardzo 1
Pierwszej pomocy udzielili w o- lichy, za pewne więc władze odnośne'
bu wypadkach lekarze Pogotowia.
każą go opróżnić i zbur:r.yć.
=
(p) W bójce - na ulicy
Jest to w Zgierzu w ostatnich 1
Nawrot M 14, raniony został tępem cz-asach trzeci z rzędu wypadek zawa- 1
narzędziem w głowę szewc Andrzej
lenla się dornu.
Majewski, lat 32.
= (r) Z Piotrkowa donosz111i
Pierwszej pomocy udzielił mu
Dnia 19 b. m. odbędzie się otwarcie>
lekarz Pogotowia.
= (p) Przejechanie. Na ul. nowo wzniesionego gmachu Stow„
Benedykta M 39, dostała się wczo- wzajemnej pomocy rzemieślników i \
raj por! koła dorożki, 7 letnia Helena handlowców w Piotrkowie. W gma-'
chu tym, oprócz lokalu mieści się'
Grodzicka.
.
Olrnleczeuie twarzy i rąk opa- lrnrtownia towarów kolonjalnych, istnieJ~oa od lat 7, Tow. JIWSY.~
trzył lekarz Pogotowia.
~

.

-
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Tow. gimnastyczne i sala balowokoncertowa na 450 osób.
Po wstępnem słowie . odbędzie
się koncert z udziałem profesosów: p.
A. Brandta skrzypka 1 p. S. Jakubowicza. pianisty.
Na uroczystość tę zaproszoDG delegatów pokrewnych stowarzyszeń z
Królestwa.

Ze sceny i estrady.
Teatr Polski (Cegielniana M 68).
Dziś, we środę, powtórzona
sztuka w 6 aktach J. Korzeni owskiego pod tytułem „Karpaccy
górale".
- Jutro, we czwartek, po raz
pierwszy w Łodzi znakomita farsa
Jerzego Feydeau pod tytułem „Dudek", która cieszy się dotąd jeszcze
niesłabnącem powodzeniem na wszystkich scenach europejskich, a to
dzięki swej zabawnej treści i dowcipom w jakie obfituje od pierwszej
do ostatniej sceny.
Jest więc nadzieja, te ci, którzy
przyjdą na czwartkową preruj erę nudzić. się nie będą; zaznaczamy atoli,
że farsa powyższa przystępną jest
tylko dla osób dorosłych.
- W piątek przedsta wlenia nie

-

będzie

b~dzie.

- W sobotę po połudviu, po cenach najnitszyob, dla młodzie~y aroywesoła komedja
M. Bałuckiego
„Gęsi l Gąski" w 6 aktacb.
Bilety sprzedaje cukiernia W-go
Ulrichsa (wsr,ystkie fotele i krzesła
po 30 kop.; balkony i amfiteatr po
· 20 kop„ loże po ·2 i 3 rub.)
Wieczorem o g. 8.Hi powtórzona
będzie znakomita forsa J . Feydeau
p. t. „Dudek".
- W niedziel~ po południu „Karpaccy górale" w 6 .aktach J. Korzeniowskiego; wieczorem o godzin. 8.15
„Dudek".

Opera i operetka łódzka.
Konstantynowska M 16.
- Dziś, Jlrzedstawienie dla prenumeratorów „Now. Kurjera Łódzk.",
dana będzie zawsze mile słuchana arcywesoła opereretka w s aktach Gilberta pod tytułem „Cnotliwa Zuzanna".
- Jutro, po raz drugi jedna z
najpiękniejszych operetek Falla p. t.
„Rozwódka".
- W piątek, dana będzie prześliczna operetka Weinberga pod tyt.
„Romantyczna żona", z panią Rogiń
ską doskonałą wykonawczynią roli tytułowej.

W

sobotę

po

południu

o godzinie
po

3, po cenach najniższych (krzesła
rn i 50 kop„ loże bliższe po 2 r.
kop. - ~alsze po 2 rub„ balkony
25 i 30 kop., gale:r:ja numerowana

50

po
30

kop„ nienumerowana 10 kop.), dana
będzie komiczna operetka pod tyt.
„Sufrażystki".
·
\Vieczorem, o godz. 8.15, po raz
pierwsiy operetka w 8 aktach Offenbacha „Pl~kna Helena", która wystawiona będzie według oryginalnego
a~enarjusza Reinhardta.
Malarnia teatralna, .i. kostjumernja przygotowują nowe stylowe
kostjurny i dekoracje.
„Piękna Helena" wystawiona obecnie w Warszawie w teatrze „Nowości" w inscenizacji Reinhardtowskiej cieszy się niebywałem powoazeniem.
Dyrekcja komunikuje, że i zaczęciem uwertury drzwJ wchodowe
do audytorjum będą zamknięte, ponieważ scena :połączona będzie z widownią; osoby spóźniające się będą
wpuszczane do sali dopiero po ukoń
~zeniu aktu pierwszego.
Próby w całej pełni odbywają się
pod reżyserją dyrektora Bolesław
skiego i A. Millera.
Odroczony koncert.
Zapowiedziany na jutro koncert
nieporównanej wykonawczyni romansów i pieśni cygańskich, p. Plewickiej, odroczony został do czwartku,
28 bm.
Koncert ten odbędzie si~ w sali
teatru Wielkiego.

•••

tonin -

Rozrywki f zabawy.
= (:) Z teatru „Oaza". Obecny program „Oazy" przedstawia
siQ nadzwyczaj
interesująco.
Na
zasługuje
szczególne wyróżnienie
dramat w 4 częściach „Dwadzieścia
lat katorgi", w wykonaniu wybitnych włoskich
sił artystycznych.
Pozatem dany będzie melodramat w
1 akcie, p. t. „Lalka z sercem", oraz
wyborna komedja „Willi nie lubi
rozwodów".
Program uzupełnia bogato ilustrowany „Tygodnik" Goumonta.
= (.) Teatr „Luna" .o d wczoraj demonstruje wspaniały program.
Na całość składa się ciekawy
dramat w 6 częściach, z życia detektywów, ze złotej serji, p. t. „Dr.
Nicolson", w wykonaniu najwybitniejszych artystów królewski.ego teatru w Kopenhadze, następme „Odważni wojacy", komedja w 8 czę
ściach, „ Tygodnik ilustrowany•, zawierający cJekawe nowiny z dnia ubiegłego. Również program przedstawień dla dzieci, które odbywają
si~ codziennie od godz. 8 i pół-od
poniedziałku do
piątku włącznie
zasługuje na szczególną uwagę. Demonstrowanym jest melodramat w 7
cz~ściach „Dziecko Paryża" rolę głów
U1\ odh arza 6-letnie dziecko.

z

teatru.
„Rozwódka" operetka L. Falla.

·w czora)sza premiera „Rozwódka"
operetkQ. popularnego .jui dzisiaj
kompozytora Leona Falla, autora
„Królowej mHjardów", należy do rz~
du tych operetek, na których nie
można się nie bawić, jest bowiem
'Przyrządzona według wszelkich prawideł i pomysłowości w koncepcjach,
jakie składają się na dzfoło, noszące
miano „typowej operetki".
Wesoła farsa w sali sądowej (akt
pierwszy), komedja muzyczna w mieszkaniu sekretarza dworu (akt drugi)
i melodramat na kiermaszu w Makku
(akt ostatni) składają się na całość,
w której się wszystko do brze koiiczy
t. j. na operetk~.
Nie będę opisywał treści, bo to
może być ciekawe tylko ze sceny.
W przedmiocie zawikłań i intryg operetkowych wyrobiliśmy już sobie
specjalną niewybredność i elastyczność logiki, więc jakkolwiek akcja
„Rozwódki" wielce od zasady nie odstępuje, dodać muszę, że jest skonstoruowana bardzo zabawnie. Naturalnie nie mia1a by jednak ta akcia
wielkiego znaczenia, gdyby nie była
wsparta piękną muzyczką., w której
zarówno pod względem faktury ,jak i
melodyjności kompozytor
wykazał
duto polotu inwencyjnego.
Wykonanie operetki było na wysokości zadania, a w pierwszej linji
wyrótnić muszę p, Grodnickiego, który w rolJ prezesa sądu zdumiewał
intuicyjną twórczością ·i odniósł sukces niebywały swoim kun;::ztem aktorskim.
SwieMść głosu i frazowanie uczuciowe pozostają wciąż głównymi
przymiotami w śpiewie wczorajszej
tytułowej bohaterki p. Horbowskiej,
której gra sceniczna również nie daje
powodu do zarzutów. P. Rogińska
była świetną Gondą van der Loo, posługując się jak zwykle estetycznymi efektami dynamiki gło.;;owe ,j, a p.
(sekretarz
dworu)
Ochrymowicz
śpJewał czule i
wykazał dużo sumienności w opracowaniu swej roli.
Za odtworzony z dużym humorem
duet w trzecim akcie Wf;spół z p. Rogińską zbierał sute oklaski p. Szczawiński w roli konduktora wagonów
sypialnych, jak niemniej jego generalny dyreJrtor, p. Cholewicz.
Reszta obsady z p. Kozłow
skim na czele dostroiła się do wdzęicznej całości.
·
Operetka szła składnie i zasługu
je na trwalsze powodzenie.
F. Halpern. ·

Czas odnowić
prenumerattt.

8 paMziernik~s:...:.~:..·- - - - - - - - - - - - - - " - ·_

Kronika

sądowa.

te panu1e tam zupełna anarchja.
prowizoryczny Ke~
mala beja nie jest w stanie utrzy.

rozprężenie. Rząd
mać ładu.

Stójkowy przed

sądem.

Sąd okręgowy piotrkowski rozważał
sprawę 29-letniego Filipa Docanki,
stójkowego z Będzina, oskarżonego
o to, iż w dniu 26 lipca Hl13 roku,
w Będzinie, na ulicy Dzielnej około
cyrku, dla rozpędzenia zebranej publiczności, utył szabli i ranił Franciszka Leszczyńskiego.
Sąd skazał D. na 2 tygodnie a-

Okrucieństwa albań cz,k6w.

BIAŁOGRÓD, 8 października, (w.)
alba.ńczycy

W Gorawach
wali ludność

wymordo-

muzułmańską.
Okru~ieństwa serbów.

BIAŁOGRÓD, 8 października, (w.)

Pod

Djakową

serbowie

wyci~li

w

pień 6,000 albańozyków.

Ok1•uc,ieństwa

bulgar6w.
pa.tdziernika.
że bandy bułgarskie
wymordowały trzy wsie muzułmań
skie w okolicy Kiczewo.
Kandydatura ks Wieda.
WIEDEN, (wł.), 8 patdziernika.
Siczegóły katastrofy pod DynePrzybył tu książe Wied, aby działać
burgiem są nastfwujące: Pociąg po·
śpieszny, dążący z Kijowa do Peters- na rzecz swojej kandydatury na tron
burga, odszedł z Wilna o godz. 11 i albański.
Bank albański.
pół wiecz. O 2 m. sr; w nocy zbliżał
RZYM, (wł.),
7 paZdziernika.
się do stacjl w Dyneburgu.
Zaledwie przeiechał most przez Prowizoryczny rząd albański podpiDźwin~, przed budką strażniczą w sał dokument koncesyjny, dla banku
siedzibą
odległości 200 sążni od stacji na austro-włosko-albańskiego,
zwrotnicy wpadł na parowóz, odłą którego będzie Walona. Bank ten
czony od pociągu M 3, idącego do ma rozpocząć swą działalność w
Wilna. Pociąg M 3 st.ał wówczas końcu b. m.
na stacji, a parowóz podążył do deMobilizacja Czarnogórza.
pOt.
WIEDEN, 8 październlka. (wł.)
Parowóz na zwro~nlcy wertnął się Czarnogórze, jak donoszą do pism
w wagon bagażowy pociągu pośpiesz
nego. Uderzenie było tak silne, że tutejszych, postanowiło zmobilizować
wagon bagażowy wtłoczył się· wew- taką ilość swych ~ołnierzy, która
nątrz pierwszego
wagonu trzeciej pozwoliła by zadać ostateczną klę
klasy.
sk~ albańczykom i zmusić ich de
Wśród nocy powstała panika nie
spokoju.
do opisania. W wagonach ocalonych
Pochód czarnogórc6w.
rozległy się jęki ranionych i płacz
CE'rYNJ A, 8 października (wł.).
kobiet.
Na razie nie wiedziano co robić. Czarnogóra zmobilizowała 10 tysięcy
Gdy na stacji dowiedziano się o wojska, które wysłała do: Plewny,
katastrofie, posłano pomoc. Ocaleni Skoplje i D,jakowy.
pasażerowie i robotnicy ze staoJi podnosili jęczących rannych. O wydostaZatarg grecko-turecki.
waniu zabitych. z pod gruzów do raATENY, 7 października (wł.).
na nie mogło być mowy.
Pełnomocnicy tureccy WTęczyli grecGdy się nad ranem rozwidniło kiemu ministrowi spraw zagranfoz,
oczom obecnych przedstawił się o- nych kontrżądania tureckie.
kropny obraz. Z pod stosu rozbiteRZY!vi, 8 października, (wł.) - ·
go wagonu lała się krew obfitemi
strumieniami. Do godziny 8 rano W tutejszych kołach politycznych
wydobyto 10 trupów. W miarę zaś zapatrują się nader pesymistycznie
uprzątania toru wydobywano
trupy na celowość układów grecko - ture- '
w dalszym ciągu.
ckich i wogóle na cały konflikt. Ją
Miejsce katastrofy oblegają "iedro
sporu, zdaniem tych kół stanolotysięczne tłumy.
Ciała zabitych
zostały złożone na razie na. stacji w wi~ wyspy Chios i Mitilene.
gabinecie medycznym. Niektóre ciaMobilizacja serbska.
ła są wprost porozdzierane na szmaBIALOGROD, (wł.), 7 paździ~ni·'
ty, tak że nie można rozpoznać twa- ka. Naprężenie pomiędzy Turcją
rzy.
Grecją budzi w tutej~zych ~ołaoh ,
W liczbie zabitych jest nadkon- politycznych poważny mepokóJ. Poduktor Łupacz, lat 53, konduktor ba- nieważ Serbja obowiązana ,jest w ragażowy, mechanik lotnika Stipaczka, zie zbrojnego konfliktu wspierać arktóry wyleciał z Berliua i podąża do rnję grecką, wczoraj wydano rozkaz ·
Petersburga, służący z wagc;nu trze- mobilizacji do wszystkich brygad
ciej klasy i palacz parowozu pociągu artylerji. Ze względu na to, że obecMs.
ne powstanie albańskie uważać nale- '
Swiadkowie katastrofy opowiada- ży za ukończone, zmobilizowane puł- .
ją wstrząsające SMny i pozostają pod ki niewątpliwie będą miały za zada-·
silnem wrażeniem przebytego wy- nie strzedz granicy grecko-serbskiej.
paku.
Stanowisko mocarstw.
KONSTANTYNOPOL, 7 paMzier·
nika (p.).-Ambasadorowie mocarstw
zawiadomili swe rządy, że sprawa
wysp Egiejskich podczas obecnych
rokowań pokojowych z Grecją nie
Wojna serbsko •al !i ańska.
przyjdzie pod obrady.
LONDYN, 7 października. (wł.)
Turcja w Tracji.
W kwestji zaburzeń albańskich na
KONSTANTYNOPOL, 8 pa.ździer·
pograniczu serbskiem i w Macedonji
panuje tu przekonanie, że powstanie nika, (wł.) - Za kilka dni mają woialbańskie zostanie stłumione z chwi- ska tureckie zająć zachodnią TracjE}.
lą, kiedy większe siły serbskie zoCzarnogór:z.e przeciw Rosji. ,
staną w tamtych stronach skoncenPARYZ, 8 października (wł.).- '
trowane.
"Temps"
donosi, te Czarno'górze pra- '
Walki serbsko-albańskie.
gnie zbliżyć się do Austro-Węgier,
BIAŁOGROD, B października (wł.)
gdyż Rosja zawiodła je w sporze o
Pod Lun Kula
na pograniczu al· Skutari.
bańskim albańczycy zostali zupełnie
Intrygi turków.
rozbici przez serbów.
SOFJA, 8 października. (wł.) WIEDEN, 8 października, -(wł.) Generalny sekretarz komitetu młodo
Albańczykom
udało
się zebrać tureck1ego przeniesiony
został na
rozproszone w ostatnich walkach siły miejsce Enwer beja do Trypolisu.
i skoncentrować je pod Djakową. Ma on zorganizować powstanie.
Przyszło do pvnownej walki, w której albańczycy ponieśli zupełną klę
skę. Po ich stronie padło 4000 Judzi.
Pozostali zbiegli ku granicy czarno'
górskiej.
Opozycja październikowców.
Wrzenie w Albanji.
PETERSBURG, 7 paździ6ł'nika. (wł.) '
WIEDEŃ, 8 pa.tdziernika, (wł.) Guczkow zaprzecza pogłosce, jakoby
.Alban. lforesp." donosi z Albanj_i, zwracał i:i!Q.. z w.~mQ!'iąłem do miniresztu policyjnego.

(b)

SOFJA,
Donoszą tu,

(wł.),

2

Echa strasznej katastrofy.

1:

Na

Bałkanach"

Telegramy.

.llO'W r

8.

stra s-praw

wewnętrznych

z powodu
zjazdu delegatów miej: " ,._ 11 w Kijowie;
zapewnia jednak,
i e 1n1.ździernlkowcy wkrótce powezmą bardziej stanowczą rezolucję.
Zydzi w szkołach rolniczych.
PETERSBURG, 7 paźd.:;i;iernika
<wł.).-Ministerjum spraw wewnętrz
ńych zabroniło przyjmowania żydów
do szkół rolniczych.
Wyjazd minisira fi~akłako·

za•'d<l •ł<;cia

wa.

· PETERSBURG, 7 paździ e rnika. (wł)
Minister spraw wewnętrr.nych, Makłakow, wezwany został nagle do Liwadji.

Proces Bej lisa.
KIJ OW, (wł.), 7 p a ździernika.
3ejlisa oskarżają: podprokurator peters bursldoj izby sądowej, Wipper,
oraz ki1owskiego sądu okręgowego,
Karbowskij. Bronią Bejlisa: adw.
J>rzys. poseł do Dumy Makłakow,
Gruzenberg, Karabcżewskij, Zarudnyj, Grygorowicz i Barskij. Jako :powodzi cywilni występują w imieniu
matki Juszczyńskiego: Zamysłow
skij i ~zmakow. Korespondentów i
sprawozdawców dzienników, umiesz~zono na galerji. Prezes pozwolił
tylko na sali znajdować siię korespondentom „ wybranym": „Nowego
wremi", „Kiiewlanina" i „Rossii".
PETERSBURG, (wł.), 7 paździer
nika. W instytucie leśnym ukazała
się odezwa o podpisanie protestu z
"!>Owodu sprawy Bejlisa.
· PETERSBURG, (wł.), 7 paździer
nika. Prawicowcy petersburscy wysłali do prawicowców kijowskich z
l)OWodu sprawy Bejlisa, telegram
następujący: „rrrzyma6
się energicznie, walczyć o skazanie Bejlisa, nie
Jbawiać się prasy postępowej".
KIJOW, (p.), 8 października.
Rozprawy nad sprawą Bejlisa, rozpoczęły się o godz. 11 rano.
Oskarżo11ego we własnem ubraniu, w karetce pogotowia, przywieziono do sądu
o godz. 10 minut 40 rano. Przed
gmachem sądu rozstawione są silne
patrole policyjne.
Z braku miejsc
publiczności
wydano zaledwie trouhę więcej niż
sto biletów wstępu. Prasie wydano
14 bilety, a zgłoszeń było przeszło
sto.
Pogrzeb Alntoniego Małec
kiego.
LWOW, 7 październiku (wł.).
Na specjalnem posiedzeniu rady
miejskiej uchwalono, że pogrzeb
zwłok Antoniego Małeckiego, który
był óbywatelem
honorowym miasta
Lwowa, ma się odbyć na koszt miasta. W imieniu rsi.dy miejskiej przem~i wiceprezydent miasta, dr. Tadeusz Rutowski. Uchwalono również
złożyć
kondolencję
zakładowi im.
Ossolińskich.

LWOW, 7 października (wł.).
Na posiedzeniu, zwołanem przez studentów uniwersytetu, postanowiono
utworzyć komitet pogrzebu Antoniego Małeckiego. Na czele komitetu
~tanie marszałek krajowy, hr. Gołu
chowski. Przy eksportacji zwłok
przemówi rektor uniwersytetu, prof.
Starzyński, a na cmentarzu prof.
Bruchnalski w imieniu wydziału filo·
zoficznego. . W pogrzebie uczestni0zyć będą wszyscy profesorowie w
togach. Ossolineum uczciło pamięć
zmarłego
posiedzeniem specjalnem.
Na ratuszu, . uniwersytecie i wielu innych gmachach powiewają flagi ża

łobne.

.„

Zapisy Małeckiego.
KRAKÓW, 8 października, (wł.)
Profesor Małecki zapisał 1,000,000
koron rodzinie. Ossolineum ot rzymało 60,000 koron i przebogate zbiory
prywatne Małeckiego.
Jubileusz ks. Kajsiewicza •
KRAKÓW, 7 października. (wł.)
Na obchodzoną · tu dzisiaj uroczyetość setnej rocznicy urodzin twórcy
zakonu oo. zm"Brtwychwstańców, ks.
Hieronima Kaysiewicza, przybyli l icznie przedstawi~iele ducbowieństw fl,
a wśród nich arcybiskup Teodorowicz
oraz biskupi: Pelczar i Fiszer. Na-

--------

- ---

Konstantynowska I&.

Łodzi odbędzie si~

-

1tu

)Im.
r.
~---------------------Zygmunta Wolszlagiera, ~ił ofiarować na rzecz głodnych ~

pazdzf ernfka

8

bożeństwo
celebrował w kościela własność p.
Marjackim biskup krakowski, Sapie- a obecnie, za pośrednictwem p. Ga- tys. funtów. W tych . dniach przyha, kazanie zaś wygłosił ks. biskup briela Rittera w ręce komisji kolo- będzie do Dublina okręt z ~ywności$
Pelczar. Na nabożeństwo przybyli
przedstawiciele władz i miasta. Po nizacyjnej. Z majątkiem tym łączy dla strajkujących.
Telegraf bez druta.
południu odbyła się uroczysta aka- się wspąmnienie pobytu t~m Adama
Mickiewicza, który przez dłuższy
demja w sali starego teatru.
BRUKSELA, 8 października. (wł.~
Pożar cukrnwni.
czas gościł u państwa Lubieńskich, Tutejszy instytut dla telegrafji be1
HAMBURG, 7 października. (wł.) ówczesnych właścicieli Włókna. Jak drutu dokonał tymi dniami próh tePod Schulau, od godz. 10 rano pali donoszą pisma pozn ańs kie, p. Wolsz- legrafowania iskrowego pomiędzy
się n ajwi ększa cukrownia Niemiec
Północnych. Ra7:em z cu)rrownią pa- legier zarobił grubo na tej frymarce, Brukselą i Birmą w Indjach. Próby1
Przestrzeń wy·'
lą się zabud owania prywatne. Pożar gdyż kupił majątek za cenę 420 tys. wypadły doskonale.
spowodowała eksplozja kotła.
marek, a sprzedał za 860 tysięcy. Pro- nosiła 40,300 kilometrów.
Doniosłe odkrycie.
Wizyta Piotra ~e~bskiego.
wizja judaszowa p. Rittera wyniosła
WlEDEN, 7 października (wł.).- 30,000 marek, zaś p. Zmigiński zaroPARYZ, 8 października lWł.) . ~
Dzienniki węgierskie donoszą, że król bił 20,000.
Cały świat lekarski i naukowy śledzi ~
Piotr przybędzie niebawem do Wiez
niezwykłem zainteresowaniem now)
dnia, aby złożyć wizytę cesarzowi
Tele~ramy powitalne.
wynalazek jednego z dyrektorów In~
austrjackiemu. Według innych wersii
BERLIN, 8 paździ e rnika. (wł.)
wizyta króla Piotra ma się odb y ć w „D. A. Ztg." zamieszcza telegramy stytutu Pasteura, p. Nicola, który o
Budapeszcie, dokąd cesarz austrjacki powitalne, jakie otrzymał Juanszikaj trzymał substancję, niszczącą w CU·
wraz ze swym dworem ma przybyć. z okazji wybrania go na stanowisko downy wprost sposób gonokoki rze
Podróź Ccwra Ferdynanda.
prezydenta rzeczypospolitej. Z tele- żączki.
ó
'k
R
WIEDEN, 7 paździeri;iika (wł.) Z Sofji donoszą, że car Ferdynand gram w wym a, że osja i Japonja
drogą na DunaJ uda si~ , do swoich uznały republikę chińską.
posiadłości na Węgrzech, skąd po
PETERSBURG, 7 października
P. Paulina Sigalina, zamiast kwiakrótkim pobycie złoży wizytę cesa- (wł.) W wyborze Juanszikaja na
rzowi austrjackiemu w Wiedniu, nao . prezydenta widzą tutejsze koł& poli- tów na grób znanego i czcigodnego
st~pnie uda się do Berlina, gdzie bę- tyczne możliwość zniesienia rzeczy- człowieka, adw. Michała Cohua-na
wpisy szkolne przy szkole handlowe~
dzie przyj ę ty przez cesarza Wil- pospolitej chińskiej.
helma.
Dyplomacja rosyjska za-przecza, kupiectwa łódzkiego rb. 3.
P. Ewelina Spinkowa na ten
O dwulletnią s~użbę.
jakoby miała jakiekolwiek dążności
sam
cel i z tej samej" okazji - rb. l
P ARYZ, (wł.), 7 października. agresywne na Dalekim W schodzie.
Rada miasta Hante-Loire uchwaliła
Koi:igres pokoju.
13 przeciw 8 głosom, wezwać rząd,
NORYMBERGA, 8 października
aby 1Jrzywrócił dwuletnią służbę
(wł.).-Międzynarodowy
kongres ligi
.
.
.
. .
wojskową.
W :P.1erwszym .dnm mągn1ena.
pokojowej zakończył swoje obrady.
Vly:!:aór wicepre<Eydenła.
Następnv kongres odbędzie si"' , · ~Ol loter11 klasyczneJ padły następuLONDYN, 7 pażdziernika, (wł.) .)ące gtówne wygrane:
Z Pekinu donoszą, że na wiceprezy- Eisenach.
5,000 rb. na M 12070
denta republiki cbińskiei wybrany
WJrdalenie księdza .
3,000 rb. na M 18568.
·~ostał 610 głosami z ogólne) liczby
PARYZ, (wł.), 8 października.
2,0 ~. O rb. na M 18920
719 Liyanhung.
·
ł
d
·
·
l
·
h
.
1,500
rb. na NQ 22467
W Pl ur t ur1 w a ze m1e1s oe_ uc wa11l,000 rb. na NQ 10216
Demainet ,... acja czeska.
500 rb. na .NQ 1806, 5480.
BERNO MORA WSKIE, (wł.), 7 ły na mocy prawa o rozdziale kośRb. 200 na nr. 229, 2961, 403!
października. Odbyła się tutaj de- cioła od państwa usunięcie proboszmonstracja czeska przeciw niemcom. cza miejscowego. Zarządzenie to wy- 5699, 6520, 8224, 13525, 13663, 18226
Policja aresztowała przez pomyłkę wołało prawdziwe oblężenie parafji. 18544, 19855, 20318, 20388, 20872.
11amiestniJrn Morawji, Bleiblebena.
Podprefekt na czele 50 żandarmów
Pożar w Alasce.
Wołyński
zmuszony był wywalić drzwi, prowaNOWY JORK, 7 października
były asystent kliniki Unwiersyt. Wroctawsb
(\".ł.).-W Alasce pali się olbrzymie dzące do probostwa i przemocą wy- proi. Hinsberga) osiadt w Łodzi, jako spe·
cjalista chorób uszu, nosa i gardła
miasto Name składające się tylko z rzucić kapłana, który w asyście tybaraków dla poszukiwaczy złota. Ra- siącznych tłumów udał się do poul. Piotrkowska 89.
tunek jest niemożliwy.
bliskiej wioski.
Godz. przyięe: 10-12 rano, 4-6 pp., \V nie•
dzielę od 10- 12 rano. Operacje, bronchioskoWizyta Poincare 1a.
2892MADRY'l1, 7 października, (wł.) Mniszki w służbie publicznej. pja, .ll:ąpiele elektr. świetlne.
P
ARYZ,
8
października,
(wł.)
Dziś. o godzinie 10 m. 30 pr~ed poLEKCJE
łudmem przybył tutaj Poincare na Rada miasta Loires uchwaliła powodworzec północny, gdzie król, ksi11t- łać do pielęgnowania chorych w śpiewu
żęt.a oraz c iało dyplomatyczne powi- miejscowym szpitalu dla obłąkanych
tall go. Na dworcu ohecnymi byli mniszki z tamtejszego klasztoru. - metoda włoska, dobre ustawfonie głosn
także wszyscy członkowie ambasady
Cena przyst11pna.
francuskie7. Z dworca Poicare wraz Uchwała ta ,jest o tyle charakteryWiadomość:
Konstantynowska 74. mi~
z lwHom w otwartym powozie odje- styczną, że miasto Loires było dodzy
12-2
lub
„N. Kurjer Łódzki".
chali do pałacu.
tychczas jaknajbardziej wrogo uspoMADRYT, 8 października, (wł.) sobiono względem katolicyzmu, a
Cała prasa hiszpańska zamieszcza ar- zwłaszcza względem klasztoru żeń
tykuły powitalne dla Poincare'go, skiego.
w K1•altowie, ul. Krupnicza 22 I-p.
który przy był do Madrytu, nie przyGłód wśród słrejkujących.
urządzony z komfortem i oświetL
pisuje jednak odwiedzinom tym zbyt
LONDYN, 8 października, (wł.) elektr. Łazienki. Telaron. Kuchnia wy.
wielkiego znaczenia politycznego.
borowa. Ceny priystępne.
Trzecia cz~ść strejkująt'.ych w Dubli=:mmmm
Zwołanie sejmu.
nie oierpi Atraszną nędzę i głód. PoBERLIN, 8 października. (wł.) - mimo to, że pośrednictwa podjął się
„.
Karłowski
Wczorajsza „'l'agl. Rundschau" za- prezes minjstrów angielskich Asquith,
Konstantynowska f>.
Wejście przez skle-p
mieszcza gwałtowny artykuł, doma- układy pomiędzy pracow)likami i pra"Eugenji", tel. 28-01., spee1alista wyelnani.~
gający się natychmiastowego zwoła
codawcami nie doprowad2iły dotych- odcisków i wrośniętych paznogci, powrócił .
nia sejmu pruskiego, aby mógł jesz- czas do rezultatów. Obradujący w z zagranicy, przyjmuje u siebie i poza domem.
Manicure i pedicure.
cze podczas bieżącej sesji uch walić Londynie kongres robotniczy postano- tz._t §ffiłś~.i
.c, -~,t •.;_. ., llRilllfPFdff 4@lB \
'
ustawę parcelacyjną i . ustaw~ o „Fideikomisjach", w przeciwnym bowiem
Ili ~"0
ni
~
razie, pisze organ gadzinowy, trzeba
będzie
załatwienie tych palących
spraw odłożyć do następnej sesji.
2 stożkowe snowalne maszyny
Tkackie warsztaty 36"'
Sprzedawczycy.
2 krzyżowe szpulmaszyny .Pa- 1 maszyna do krajania prób
POZNAN, 8 października. (wł.)
Różne ruchomości
tent Schroers"
Prasa poznańska donosi, że obywa5 „ Szaftmaszyn"
2
szpulmaszyny
do przędzy po
tel z Lubawy, p. Nikodem Eisenkol1 maszyna do suszenia (Troc40 wind
ben, zamierza sprzedać swój mają
ken-Calander).
2 szpulmaszyny do przędzy po
tek, obszaru 180 morgów, komisji
60 wind
kolonizacyjnej.
.
B liżs z e szczegóły Pańska M 94.
1517-3
POZNAN, 8 października. (wł.) Majątek Włó k no, własność p. Pawła
~ ~ ~
Zmigiński ego, przeszedł :fikcyjnie na

Ofiary.

Loterja.
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. Dr.
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Teatr WIEL I
w

.l.tJłt.l.l!it ŁODZlJ

Wsl{utel{ w9jazdu

c

-~. J. p1e111ickiej

T

do Liwadji, dla wzięcia udziału
w koncercie
·
·-

'

Teatr WIELKI
lf~mstantyno !'.! Ska 16.

J·

dn, 23 uaździernika rb.-, b- Bilety kupione na .koncert z datl\ dn. g paźdz.i.e.mika, ważne S'li n.a W;i_eń _ 2a natd:l.ier.Dik&.. - _

'

.·

ŁODZKI

.NOWY KUR.JER

-

8 października 1913 r.

~.1J:ł9'1!:łt:łl"1•:1t•• :łt ·•:łt:łtł!„.„„„.«

:'fi Bank j(analowy wfoaz·
"fł

wynajmuje w swym ogniotrwałym i zabezpieczonym od włamania skarbcu
znajdując;m się w nowym gmachu Banku przy ulicy Spacerowej Nr. 15

K As ET K I

-fi

'łł

Kasetki te

i

mają 32,

przy 10 cm.

~

~

:

!~

5 cm.

wysokości

:

:

szerokości,

50 cm.

~

kretną pracę.

długości

i

k

(róg Zielonej).
Dr. J. ·szwarcwasWEWNĘTRZN E ser od 10-11 4 i
i NERWÓWE \pół. do f> i pół.p.p
w niedz. od 10-11
CHOROBY CHI- j Dr. M. Kantor
RURGIC~N&
od 2-3 i od 7-8
p.p.
CHOROBY
( Dr. M. Pa.pierny
~
( co'.lz. od 3-4
KOBl ECE
CHOROBY DZIECI ( Dr. J. Lipszyc
( codz. od ó-6.
CHOROBY OCZU ( Dr. B. Donchip.
( codz. od 9-10 r.
Dr. O. Blum
CHOROBY NOSA, ponJedz., wtor„
USZU i GARDŁA śrou., . czw„ od
1-2,piątek., sob
niedz. od 9-lOr.
Dr. L. Prybulski.
w niedz., wtorki,
CS:OR. SKORNE 1 cz.,.,„ piątki od
1-2. Poniedz„
~ i WENERYCZNE\ środy,
sob. od
8-9 wiecz.
wydzielin, moczu. Ba~ Analizy krwi,
dania mamek.
~ Porada dla niezamożnych kop. 50·

:

~!

~~

47
47
47
47

poczekalni w skarbcu zapewnia

kursem

Mich al

~

II

ł
:ar

cm.

cm.
cm.

cm.

'

Lekarz-wetery narj i

Szynion Wolman
Nawrot 7 1 tel. 13·31
t'on:t;r w 21akres leoznietwa. woho~
&llozeplo.akl djagnost1oz1111 ek
spertyzy.

dzące,

Dr. S. Sznitklnd
Srednia Ni

najmującym spokojną

.lp

~

i dys-

{f.

(®@)

a.

Specjalista chorób sk;órny(}h,
wenerycznych (stos. 606) i kos·
metyki lekarskiej (włosy, tWarz
etc.)
Przyjmuje oa 8 1
1 4'/ 1 do 9 wlecz.

pół

do 11 i

pół

:raD.6

Dr.Stanisław .tewlnson
przeprowadził si~
Piotrkowską
C~oroby1

na

ulic~

M 87.

wdwnfłłrzne,

p.łuc

i aeroa
Przyjmuje od 8-9 rano! od 0-7 pp

N,_

PROGIMINAZJUM

M

I

:

1070-3

z

ł
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·····"'····fi
PRYWAT NY MĘ·s Kl ZAKŁ AONAU .;OWY
@)@)

4()

łł-

::iitują:

:

ul. Piotrkowska

~

;"'~; ·-;;~-~ ~-„;·

Następujące rozmiary:
24 cm. X 29 cm. X
30 cm. X 29 cm. X
30 ćm. X 60 cm. X
40 cm. X 60 cm. X
wynajmuje Bank na warunkach specjalnych.

Urządzenie

(Safes)

!

Pierwsza Lecznica Lekarzy
Specjalistów d•:~t.:!t:.~;:: 11·

Telefon• L .......

Warsz. 1tkc. tow.

Pożyczkowe

kombat'd
Oddział
Oddsiał Il

I ul Zachodnia Nll 31.
ul, Pasaż Mayera Nll 11.
zawiadamia. ie w miejscowej aall llcytacyj nej przy ul. Zacbo-lniej N2 31 w dniu

5 llstop ada (23 października)
1913 r. 1 dni nastepnycn odbywae sit;

Dokt6r melL

l.~~~~!~~~x~
i chirurgiczne
ul. Piotrkowska Sb.

11r. telefonu 32-IL
Przyjmu1e do 11 rano p 1 lt-7 po

bedzie

LICYTACJA

aa sprzeda!: ustawów lz obydwoch od.
we właściwym czasie nle pN•
longowanych Podczas '-• w»nla llcytacl I
prolongata zastawów, na '?.ncdat wysb
)1?'.
ta~~ ł,.
wionych 1 miejsca mice nie bt;dzie
&.
Qoa
'1iil'7
Wykaz NaN~ zastawów, podlegaj<\cych
sprzedaiy, bt;dzie ogfoszoay w gazecl~
SREDNIA J>i a. Tel. 53-79.
• Rezwój".
Sp. choroby skórne, włosów, Yen&-,
działów)

G LISA

w Lodzi, ul. S-w. ANDRZEJA M 7, (dom W-ej Gliksman).

Dr

n -

D
J!:l\

'!J

- - - - - - - - - - - - ryczne, moczopłciowe 1 kosme\yta
lekarska.. Leczenie syphilisu Balvar-,
Kurs w .eupełnośoi odpowiada rządowym g\mna.z}om. Na. żądanie rodz.Id w specjalnie przygatawia s' ę do
produktów spo- sanem Bhrlioh-Hat.a .600• i .91ł•.
1
l!gzamfnów konkursowych dla wstąpienia do szkół rządowych . NAD PROGA, M. Hebrajskł język, bibli ·
żywczych (mle- (wśród~ylnie). Lec21enie eledrycznod;.
Sztuka. - Spiew. - Tańce.
ko, masło i t.p.) cią (elekt.roll.za) (usuwanie szpecą·
Gimnast„ka1 Szwedzka., Rytmiczua i na przyrządach, dla życzącynh: nauka muzyki i sport.
pod
względem cych włosów) 1 oświetlenie kana•
Wzorowe h~giena azkolna. Stały lekarz szkolny. Liczba uczniów ze względów peda•
świeżości 1 dob- ł'u (uretroskopia). Godziny przr1ęd od
ooglozn„ch ograniczone.
.
roci gatunku, przy labolatorjum Krót- 9 1J1 do 12111 i od 6-ej do 8-ej wieoa
Prośby przyJmujc się w kancelarji szkoły codziennie w godz.inach biurowych
ka n 10.
rl513-3 w niedziele od 10-eJ do z-ej po poł
Do prośby winny być dołączone: 1) metryka, 2) świadectwo szcżepienia ospy.
124.9-17
Dla W. Pań: osobna pocraekałnia. ,
Do młod. przyg. „A ". klasy przyjmuje się chłopców od 6 i pól. lat bez żadnego przygotowania.

8adanie

~Dr

PRZECIW PIEGOM

Konstantynowska li.
powrócił.
Syphllis, skórne, weneryozne, POŁUDNlOW A 2. Tel. l&-59
choroby dróg moczowych.
Choroby skórne, włoeów, (koemet7ka.

Xrem ks. Xneippa J~~;~1;;na

•--0

radykalnie usuwa piegi, opaiiniznę, wszelkie plamy, prysacze, wągry czerwoność sk(lł'y, a także wygładza zmars.zclli. Ządaó w aptekach, składach aptecznych i perfumerJach. Wystrzegać się falsyfikatów, prawdziwy tylko w słoikach z wypalonym napisem.
KREM K N E I P P A - - - - Aptekarza J. Hartmana Jl& 1359. Hurtowa sprzedaż apteka w Łodzi Młynarska 15.
1145-2!

Czy
oopraw~y?
Pani jeszcze nieużywała kremu
tak bardzo rozpowszechnionego
na całej kull ziemskiej z niezawodnym rezultatem. Wydatek nteznaczny, a korzyść wielka. Wszelkie piegi opalenizna, plamy, pryszcze, wągry i lisza.je natychmiast
bezpowrotnie mikają. Ula uniknięcia

tylko w

naśladownictwa sprzedaż
składach aptecznych na:

lf awrot 16. 54,

i Xonstantynowska 16 75.

Cena za

słoik

50 kop„ mocniejszy

76 kop.

....--------------~----=~.~~-=-~~----------"'I!

7-klasowa ~
Zeńska Szkoła )(analowa
ł..

BA

Aparat rachunkowv
Jl

45 k.
zCena
przesyłk 11
patentowany we wszystkic.h państwach świata. Służy do obliczenia w 1
sekundę ka:i.dego m1!oż~nia, dzielenia, cen, ułamków dziesiętoycb i proc~ntów; w ciągu krotk1ego czasu przeszło 500 tysięcy w użyciu. Poleca
s~~ ws~ystklm, szczególnie_ ~andlowcom, b~chalterom, inżynierom urzęd
?1kom 1 uczącej się młodziezy. Wysyła się po otrzymaniu 45 kop. (mo.r.na w markach pocztowych.) Adres: H. Billauer. Warszawa ul. b lis:rn 40 N

i moezopłciowe.
Przyjmuje: od 9 1/ 1 - 11 g. rano
5 - 8 g. popoł. W niedziele
śwlt:ta od 911, - 12 g. rano·

Powr6dl

Dr. KLOlE~BERG

Telef. 26·26.

Dr. Rabinowiez
CHOROBY.

GARDŁA,

NOSA

choroby nerwowe.
1491-6

I USZU

.
Dr.Jakóh Fryde
e. Rubaszkm Cegie:~::5!·:
3. Zielona 3.

··~·„

tynowskłej

Tet •·•

2

powrócił 1

pod M 11.

rll 73-62

o: utmanowicz G. Taksyn

ZIELONA Nr. 8. Telefon 29-33.

~:i=z~~:y-

Dr. Feliks Skusiewicz

przyJmUJe
mieszka. obecnie przy ul. Konstan- 9 i pół. do 11 r. i od 4-6 pop.

w t.odzi.

podaje do wiadomości osób zainteresowanych, ~e
przyjmowan.e. są ieszcze ~czenice do młodszej przygotowawczeJ I 1 klasy. W 1 nnych klasach więcej wakansów niema.
Kancelarja otwarta codziennie od 11-ej zrana do
2-ej po poł. z wyjątkiem sobót i śwjąt.

Przylmuje od 8'-1 rano i od 5-8 lekarska) weneryczne, moczopłciowe
wieez. Dla pań od
po południu i niemocy płciowej. Leczenie •WP•
hilisu Salwarsanem „Erlicb•
Hata „&O& 914" wśr6dżyłnle.
Leczenie elektryezno$cią i masa~em wibracyjnym.
Przyjmuje: chorych od 8-l rano 1 oi
Andrzeja 13.
4-9 po poł., panie od ~ po poł.
Choroby skórne, weneryczne . „ Dla pań osobna poOB8kal:.ala.

ul.

mar"'

I.

L. Klaczkin Dr.L. Prybulski

"A WYNA!.AZlll 1100fl[ i l'IARKI f18RYC Z

GOLOMANIELLENBAND

WARlIA'NA lmno N! I~ Telefon N~ 226

ZAGINJ\Ł

WEKSEL

in blan co n i. rubli 22 wystawiony przez Władysława Antkowiaka na zl ecenie Józefa
PłoszalsJd ego .
Weksel jest
nieważny.
przedza siQ przed
llabrciem.
3697-1-1

Krotka 12., (tel. 18-61)

Choroby: nerek, pę_._
kl . I d
.....erza, cew
1 •
•

Akuszerka-felczerka·masaiystka mis..
szka. obecnie Mikołajewska a7 mteszk.
I Rosenthala tel. 28-00.
28~ł-8

Godziny przyjęć: do 10 rano ~~~~

Dr. M. Papierny Buch~~!~!!~~!,ndent
Akuszer i specjalista chorób poważnej i.nstylucji tutejszej, zakłada.
kobi ecych
kslę.gi handlowe, sporządza bilanse

warsz. Unlwers Kliniki ekspertyzy i t. p. Przyjmie te.t stałe
Akus21er.
prowadzenie ksiąg i korespondent,
Przyjmuje od 10 -· 11 i od 4 i pół. do w godzinach wieczorowych. DysłcreG l p ó ł po poł.
cja zapewniona. Oferty piśmłenne,
Ul. Południowa 23 1 tel. 16·85. sub: .Bankbuch" przyjmuje „Kurjer
b. ordyn .

NOWY KURJER ŁÓDZKI -

Teatr

Dziś,

Teatr

•••

jutro i pojutrze nadzwyczajny program.

Rdg Głównej i Piotr kowskiej.

niepopełnione

~~©!~~ - -

Ili •

Dla pań t

SPECJALNY
FRYZJERSKI SALON dla PAN

Niebywała

„.

ANONS: Począwszy od soboly rozpoczynamy d'lmonstrowar:.ie wspaniałego
ze znakomitą artystką HENNY PORTEN w głównej roli

•

•

I

li • •

•

40 dni
m BEZPl:.ATNIE 11

J e~li 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)

zwracamy

n

I
I
I

„Marienbadzkie
przeciw

Fabry a
lamp elektrycznych.

I

WARSZAWA,
Tddon Ni 60·81.

me• m

··
!

OT&.USZCZENIE
przeczyszopakowaczerwonego koloru z opisem sposobu
użycia. Sprzedaż we wszystkich
aptekach i składach aptecznych.
r403 - 26

.._,.'I,

-ł'f

~

„„„„••••„••• ••

~.<J"„•••

adrPsować.
Moskwa, B. Łubjanka 13.

1514- 3-1

GDZIE,

~

~

KIEDY
ogfaszaf

doradza najlepiej
Zatwierdzone przez Rząd

się,

ogłoszeń

Warszawa, Swięłokrzyska 30,
założone przez rutynowanych fachowców
Tłomaczenia na obce języki bezpłatne.
PRENUMERATA: wszystkich wydawnictw perjodycz- .
nych w świecie.
3

Fabryka mydła i przetworQw chemicznych w Łodzi poleca najnowszy
y.:-cemek do pranagrodzony ostatnio
•>.t:. pod nazwą ' '
I. \9
I.\
J':J ' meda.!em srebrnym na
~JSt&Wie H.zemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi. „Perborol" zastę
o?!je w zupełności chlorek i sodę w praniu, oszczędza czas, pracę i myl_;o. 11 Perborol 11 nadaje bieliźnie śnieżną białość., dezynfekuje ją
i oszczędza tK.anin ę.
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Przyjmuje
na
4 proc. i z
rocznem wymó\\ ieniem 6 proc., wydaje pożyczki do 600 rb.
Biuro Towarzystwa czynne jest codziennie od godz. 10 do 3 po poł„ oprócz
tego we wtorki, czwartki i soboty od godz. 6 do 8 wieczór.
rl520-3

możliwie szczegółowe
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Rzemieślniczego TowarzyPożyczkowo-Oszczędnościowego, została przeniesioną z ul. Nawrot N2 13,

dla handl., komis„ wywiad.? i.nkas., interesu
Reprezentant
potrzebny. - Oferty
prosimy
Wszechrosyjskie Wzajemne 'r-wo Kupców.
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Nowowiejska Nr. 7.

~

pigułki"

Franciszek Zwierzchowski zgubił
kartę od paszportu, wydaną z
fabryki Pindełsena i Neumanna.
3705-1
"""""_o_sp_o-d"""y-n'!"'i-.1-uo:-b~k-as""'j-er"':'k-a-z""kaucją
rbl. 250 potrzebna zaraz do restauracji Pensja rbl. 20. Oferty Administracja Kurjera Łódzkiego pod
literami „I. K."
3682-2
elena Sałacińska zgubiła pasz·
port, wydany z magistratu m.'
11518-3
OzorK.owa.
' Ignacy Wirowski zagubll .k:artę od
paszportu, wydaną z fa.bryki Hirszberga i Birnbauma.
3698-1
!Il ózef Ignacy Pietrzykowski zgub i ł
ll'f
kartę od paszportu, wydaną z fa·
bryki I. M. Gutmana.
3700-1
udwik Byczkowski zgubił kartę od
li
paszportu, wydaną z fabryki Karola Nipe.
3700-1
uiza Wentland zgubił& pasz port
wydany :1< magistratu m. Zgierza.
ll!Mlaksym Kacza.naw zgullH Świadec1.,.• two stróżowskie, wydane przez
lfl policmajstra m. Łodzi.
3665-3 ,
m! rł:flar3anna Ludwisiak zgubiła pasz-,
l"'I port, wydany z gminy Bruss,
pow. łódzkie~o.
36t\B-3,
otrzebna do posług na i stałe
dziewczynka od 13-15 lat.
Zgłaszać się: uL Konstantynowska
Ni 18 na parterze, w oficynie, ostatnia sień.
3703-G
~ otrzebny zdolny subjekt felczerski.
~
Targowa 26.
370~2
~
otrzebna samotna w_spólniczk~ 1
kapitałem 1000 _rubb na pro~n
cję . przy latwem zaJęclu może mrnć
I OO ru bJi miesięcznie Ofer.ty w Kurjerz a pod „Dobry lateres".
3701-1
·potrzeona prasowaczli:a do pralnt,
ul. Zachodnia 52 w I podwórzu.
Mokój umebli>wany z elektrycznem
oświetleniem, osobnem wejściem
>p
i usługą jest do wynajęcia. Widzewska 11 m. 5.
3709-3
rośby, sprawy karne,
apelacje,
kasac1e, kontrakty, korespodencje
różnego rodzaju do instytuoji rządo·
wych i prywatnyoh. Dawid Maków
Widzewska 36.
3360-1
--C,kój duży z oddzielnem wejŚc.iem
o dwuch oknach z centralnem
ogrzewaniem, windą, umeblowany do
wynajęcia
r r?.y rodzinie. Nawrot
J\'! 7, Dobrzyński.
1>57f>-5
trirJltapier gazetowy na pudy do
r sprzedania. Wiadomość: w adm.
"Nowego Kurjera Łódzkiego", Zachod3418...--0
ui:.:.i nia M 37.
tanisław Witosławaki zgubit paszport, wydany z gminy PiasKOWi··
ce, pow. łęczyckiego, gub. kaliskiej„
3573-3
tanisława Baranowska. zagubH11- 1
paszport, wydana z magistra\u
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Cena samouczka w jednym języku
z przesyłką za zaliczeniem pocztowem rb. l kop. 10, 2-ch rb. 1 kop.
90, 3-ch rb. 2 kop. 80, 4-ch rb. 3
kop 6f>. Zamówienia przyjmuje jedyny na całą Rosję skład St. Petersburg, Peterb. storona, Bolszoj
prosp„ 56-565 J. K. PETERS.

pem i dwoma mieszkaniami do
sprzedania. Radogoszcz, róg Geizlera
i Złotej. WiadomoM na miejscu.
8675-l
om murowa.ny ( 4 sklepy i piwti:.r~
nia) w Włocławku do sprzedania
cena od 25,000 rbl. Królewiecka 112,
· · róg Wiatracznej, przy Rynku. BlUsza
wiadomość, Łódź, Karolewska szosa
M 34, w sklepie.
3610-3
Do sprzeaania para skrzypiec
z pi~knym tonem za 160 rubli i 100 rubli. Tamże do sprzedania
anlasser do pięciokonnego motoru
U:J zupełnie nowy. Wiadomość: ul. Kon-
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Łódź, Konstantynowska 5 I
TELEFON M
mycle głowy z natychm!astowym wysuszenie (Manieur) czyszczenie paznokci farbowanie włosów i wszelide
roboty w zakres perukarstwa wchodzące , jako to: loki turbanowe, warkocze i postisch, zawsze w najnowszym stylu wykonyw:ane pod moim
kierunkiem. Wyuczam upinania najnowszych fryzur w 5 lekcjach
Abonament na miejscu i w domach.

inneml.

dramatu ~ 6 wielkich częściach

-

KARTO WSKA
Łodzi

Między

1111!1111 Domek murowany, narożny ae skle·

Ili •
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„EUGENJA" I
Poleoa Sau . PanioOI w

sensacja!

Sensacyjny dramat w 4-ch wielkich częś ciach (1400 metr) w wykonaniu wybitnych włoskich sił artystycznych I) Zdrada żony) 2) Skazany na katorgę) 3) Po latach 20; 4) Tragiczne spot•
kanie się o , ca z córką. Obraz ten, obfitując w szereg wstrząsających momentów, wzrusza do
łez kaMego niemal widza.

iedyny pierwszorzędny teatr kinematograficzny na
miejscu. po cenach POPULARNYCH od 22 do 75 kop.
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klep spożywczo - oystryl.>ucyjny
przy fabryce do sprzedania. .Pań
3681'-&
ffiili ska J\2 ~;:i
klep irnlonialny tanio do sprzeda·'.
nia. Pańska 93.
36.H -3 ·
Analizy chemiczne dla wszelkich dziedzin
et Ja moda, magazyn, .
przemysłu włókiennego.
Łódź, ul. Piotnrnwsk&
Analizy produktów spożywczych.
™IT ll3, po&zun:u je zdolnych pani e n on
enia kapel1tszy.
-lllii">'l--':
Analizy wydzielin (moczu. plwoc Iny t . d)
. lf.L
fnlJj ro biomasz
WO)Ciechowski zgubił pasz·
port, wydany z grnlny Pank!•
pow.
cz ęotoc b o w.;;k ie go , gub. plofr+ <l} • 1- •
Kowski e1.
3688-3
oł'ądkowo•chor~m 1 w rotnyoll
Biuro porad technicznych dla przemysłu llfil "31"
iii& objawach ich dolegliwośsi (katar
włókiennego. Porady chemiczne. Przepisy.
ffi{i z otąd ka i kiszell:, obstrukcja, zawrot_y
głowy, gazy, zgaga i t. P) wskallę
(Udzielanie porad od godz. 4 do 8 po poł.) ~ skuteczny
środek: domowy. :liapytanl11
listowne z dołąc!.:leniern marki na odpo W niedziele laborat. otwarte od 12 do 2-ej.
wiedź, nadsyłać do ~iuza Ungra, W.ie:zbowa 8 w Warszawie sub .Lidrow10
"1!ragin'łt paszport, wydany. z g~in)
•
Wiskitno, pow. łódzkiego, na
imię W OJ Ci echa Krzyczmonika.
ł
Antoni Piotrowski zgubił pas:lport,
3696-3
wydany z magistratu Kalisza.
- 1·~
k
. tka przyj' llie zaginęła karta od paszportu, wy·
Meble ro'z' no z trzech pornszer
a dmasazys
aaną z fabry k-i B'ieaermana, na
l
\ 1
d bl .dm •rn
• kojów sprzedam za bezcen
c JOre, u
a pkora.:.2a 1 ny
imię Marjanny Kijak.
3699-~
20
Si. .Kai-•Jr, Zachodnia 87
Reda..ktor: Jan GarUKow•ai &

ul. Srednia 20 1 róg Solnei
pod kierunkiem Inżyniera DOMINIKIEWICZA
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