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Redak~ja

i administracja „Now. Kurjera.
Prenumerata w Łodzi wynosi rocznie rb. 6,
Cena ogłoszeń: I-sza strona 50 kop. za
ł.ódzkiego" mieści się w 1 o.kal u przy ul
półrocznie rb. 3, miesięcznie kop. 50.
wiersz lub jego miejsce, nadesłane 50 kop.,
Zachodniei .N2 37.
Za odnoszenie do domu lub przesyłkę pocz- nekrologi i reklamy 15 kop:, ogłoszenia zwyczajne
Interesowani do redakQji, zgłaszać się mogą tową dolicza się 20 kop. miesięcznie.
IO kop„ Drobne ogłoszenia 11\2 kop. za wy:raz
9d 12 do 3 po południu i od 6 do 7 wiecz.
.
.
.
. .
.
Ogłoszenia zamiejscowe• I strona 50
Administracia otwarta od 8 rano do 7 wiecz.
Za przesyłkę zagram cę dolicza się 60 k. miesięczme kop. reklamy po 20 kop., zwycz. 12 k. za wieTsa
Adres telegraficzny „Łódź Kurjer"
I Zmiana adresu 20 kop.
Telefon Am 253. lub jego miejsce, w tekście 75 kop.
Rękopisów nadesłanych redakcja nie zwraca, za artykuły nieoznac.zone z góry ceną, honorarjów administracja wypłacać nie będzie.
Agentury: w Łodzi Biuro ogłoszeń "Promień", Piotrkowska 81; w Pabjanicach A. Wadzyński, Zamkowa 23; w Zgierzu: Nowy Rynek, kiosk Aleksandra Lacha.
PRAWO przyjmowania ogłoszeń w Rosji, za granicą i w Król. Polskiem, ,oprócz Łodzi i okolicy, oddane jest Domowi Handl. L. i E. Metzl I S•ka.
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soboi:ę 1

serją

d. 11 b. m., i w niedzielę 12 b. m., pod główną reży- ·
dyr. 8oliasiawskie ·· o, wystawioną będzie po raz pierwszy

weUiug oi·Jgi~aluego sce11a1·jusza Rei~~a1·~ta
.. z udziałem całego zespołu opery i operetki łódzkiej. ::
Nowe dekoracje i kostjumy stylowe

..~

UWAGA.

Ponieważ
nią, będą

scena połączona będzie z widownią, osoby, które się , opóŻ
wpuszczone do sali dopiero po ukończeniu aktu pierwszego

-

-:~'.f

Ku rozwadze.

~:

i gE I, słowiD&t.ność :.p:~nienia
do

przemy.

PRYSZCZE,

warunków normalnego rozwoju,
.OPALENIZNi=',
o ile zjawia się Jako czynny, szczery
W.i:\_GRY, 'li
przejaw akcji przemysłowców, czy
CZERWONOŚCTWARZY
też robotników, witany jest wszędzie
IW.SZEL.KłEFtAM.VNAJSKUTECZi'HEJ USUWA ,
z uczuciem wielkiej radOŚQL
Stan
~TH
rK D '"IV przemysłu aobry lub zły, zależnie oct
. 0111.
.l\i\IJ! łi okoliczności, odbija się w sposób do,
·llVYN,<•„LAz.Ku A;TEKARzA ·
.
:_
aatni lub uJemny na życiu szerokic11
f!lfl"i~~~ .: :· wc.rstw społecznych i dlatego każdy,
ID
CJili.14..U~
komu los tych warstw społecznych
UNJKNl.Ę,CI;lt/AŚLMO\liN!CiWA.KAZDE. l'UDEłKD„ • nie jest obojętnym, zabierar. mu~i
~u}~JfWN:E JESi wPLOMllĘ NA KTÓREJ ZNAJgłos w eh wili, która w bliższe) czy
• • Ę N'ł 204 i NAZWISKO WYNAJ.AŹCY.
JPHZEOlłZ wllPTEKACI/, SKł,ADAC11APTD;lNYCff
dalszej przyszłości grozie może barPCRFUMER ..r11c„1,
dzo .szkodliwemi 1rnstępstV\ami, chwi-
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l~ taką-jak sądze-przcżywamy wła-

lnie obecni \:.

Uznając

w

pełni waż:1ą rolę, jaką

przemysł każdego a wiQc 1

naszego

społe~zeństw a odgt·ywa, ;.:apatrując
się

na jego zn:iczenie w sposób poI bez· upr:zedzeń, zdawaó
s0wszorzędnych domów paryskich:
bie musimy dostatecznie iwrawę czem
WARSZAWA, Warecka ~ n, m. I L przemysł w kraju naszym jest w sweJ
istocie i czem by6 powrnieo. ·
prodnktów sp?ż;ywczych
Jeśli s i<,: zastanawiając nad tein,
(mleko, ma.sł? ~ t:P). pod· 1 ~·zyjd;:;iemy do przelrnnania, że przewzględom swiezosm i do- '
·ł
, -,. · , ·
· .
b ;. · ·
broci gatunku, przy labo- mys L"".::i"" .Ln Jest, Jal. to yv puwrnla\orjum Krótk :N2 10
. . no, dźwignią . społecznegv dobrobytu,
·
a
·
·
.
rlóB- ~ lecz tylko środkiem do v1L1bogacenia
Dzisiejszy numer składa się Jednostek, tuczących się krwasię z 8 kol . . •mn.
wym potem h„uu roboczago; 7e!3li dostrzeżemy, że Jedynym rezultatem istnienia przo1iiysłu, zamfa.st podniesieKALENDARZY I\.
nia ekonnomi cznego SjJołeczeństwa,
wśród któreg · się roz.wija, jest zło
Piątek, IO października 1913 r.
t;,: des~cz, ""apełni ający J!O brzegi
Dziś: Franciszka Berg.
k1eszeme o boych nam zazwyczaj ka111 t ro: Placydy i Zenajdy.
pitalistów, to rzecz oczywista, iż mu(M:lozenberg)

po powroeie z Paryża poleca modele z pier- ważny
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Bilety 11a obydwa przedstawienia nabywać można
wcześniej w cukierni W-go Roszkowsklego. -

snny wszelkicl1 sil użyó, aby rozwojowi jego nadać, kierunek, dla społe
czeństwa naszego conajmniej nieszkodliwy.
Akcja taka, usiłująca wprowadzió
Tvzwó,j przemysłu na normalne tory,
musi być oczywiście pt·owadzona pla11owv i ostrożnie.
Plano\'-10, aby cel
zamierzony
możliwie rychło z pewnie jszym skutldem vbiąguąć; ostrożnie zaś - - aby
w zapędzie pracy uzdrawatniającei,
llid burzyc doszczętnie
podstaw
prze rnysłu, kt0ry w in tere.Je dobra
vi;ólnego istnieć i rozwijać się musj,
~
który po wypadkach ostatniej,
1ozpac:diwe7 doby, przysz e dł zaledwie do róvi·nowagi. Komu stosunki
JJf'Z6IllJ:;ło\7 e, panujące w 1ffaju naszym, obco nie są, ten wie, iż t.ruJno gdziekolwiek o bardziej nienorLrnlne podstawy, służące rozwojowi
_przemysłu, aniżej u nas.

musi godzina, w której samo żywio
lowe pragnienie życia potarga wszelkie fizyczne i moralne więzy, zamanifestffje swój protest czynem nieopatrznym i z tego względu dla stron
o bu szkodliwym.
Nie pora będzie wtedy szukać
środków ratunku, ale niestety nie
pora będzie wchodzić w ,;pertraktacj6" - do których jednak obecnia
uciec się jeszcze zapóźno nie jest,
tembardziej przy obecnym zachowaniu się robotników, którzy wprawdzie stanbv<.rczymi środkami domagają się poprawy warunków, ale te~
jednocześnie
z taką godnością się
zachowują, iż im to prawd.ZJiwy zasz.
czyt prżyn osi.

Jeśli wspominam powyżej
złe
konsekwencje, jeśli stawiam przed
oczyma taką, niezbyt chyba wesoł~
a bardzo możliwą perspektywę: jeśU
pragnę, aby nad nią i przemysłowcy
"Przel1l;ysl - to myi" - mówią zechcieli zastanowić się nieco uw;a~.
~L pitaliści' i uie tylko mów ią, ale niej 11iż to czynią obecnie i na pro·
h1,;d Jug zal'atrywania. tego postępu j ą. pozycje robotników nie odpowiadalf
l\1aluczko już, a każą sobie po s ągi bezwzględ11ym upo1·em i zamlrnię·
stawiać, w dowód wdzięczno ś ci , że ciem fabryk „na czas nieograniczoraczą na glebie niedoli robotnika ka- ny", równającym się l0kautowi, to,
pitały swoJe stokrotnie i tysiąckrot- zaprawdę, nie czynię tego w tym ce,
nie rozm11ażaó. Talri jednak stan rze- · lu, a by sprowadzió na nich "dreszcz"
;:.q trwać zawsze nie może. Można obawy,
który zaakcentowałby si~
r;a szyi kolosu ludowego przez dłu- drobnym Jakimś tu i owdzie wzglę
gie Jata wytrwale pętliee wyzysku dem robotników ustQpstwem, bynajzaciskać, zwłaszcza,
gdy kolos ten, mniej, i ,jestem przekonany, iż nikt
ze wszech stron skrępow .... ny, ledwie mnie o podobne intencje nie posądzi,
poruszać się moze; można czas długi a. czynię to ze szczereJ chęci wytwoz niedoli mas ludowych czynió sobie rzenia w stosunkach naszych takich
pośmiewislrn i igraszkę, zwłaszcza, warunków, przy których przemysł
gdy się widzi, iż masy te całą siłą nasz, nic na swej sile rozw ojowej nie
wóli, nabytej smutnym doświadcze- tracąc, nie narażając na niebezpieczniem, starają [3ię nad nerwami swe- ne wstrząśnienia warstwy robotniczej
mi Qanować, ale wreszcie przyjść i całego społeczeństwa, stałby si~
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tern, czem być powinien - to jest
czynnikiem społecznego, wszechstronnego rozwoju i dobrobytu.
Gdy zechcemy poszukać wśród
4iebie czy;nników, któreby dzieło omawiane uskutecznić mogły, to dwa z
-pośród nich rzucą się nam przedewszystki em w oczy: przemysłowcy ·i
!obotnicy. Oni to w pierwszym rzę
lfzie powołani są do tego, aby rozwój
wzemysłu na normalne tory wpravrndzić, aby jego podstawy w społeczeństwie naszem ugruntować,
co,
~dyby się stało (przyznają to zapewnie sami też przemysłowcy), byłoby
1 dla ich nawet ciasno pojętych interesów egoistycznych, wielką wygraną. Zapewne większość z nich już
obecnie odczuwa, jeśli
umysłem
swym Jasno nie pojmuje, że dotych~zasowa. ich taktyJrn jest bardzo problematyczną i wątłą, dla przyszłości
:przemysłu krajowego szlrodli wą i za~toso wa.nie mieć moze na bardzo
)uótką tylko metę.
Do nich więc przedewszystkiem
twracam się obecnie w imię społe
cznego obowiązku, który nie może
i nie powinien też być im oboiętnym
Sądzę, że chwila odpowiednia iiade.
szła, aby wyżej_ omawiane sprawy
zupełnie szczerze poruszyć i możli
wie je oświetlić, co szczególnie obe·
cnie, przy powściągliwem j spokojnem zachowaniu się robotników, bynajmniej trudnem nie ,jest.
Po kryzysie ostatnim, pt·zy ldótym robotnicy ponieśli najwi11lrnze
Jftary, wyczekując z iście stoiczn em
poświęceniem lepszych czasów, na'ltąpiło teraz w przemyśle pewne o~ywienie i polepszenie, co odpowiednio wpłynęło na robotników.
Zrozumieli oni, po teru, co tak wcnle
niedawno przeżywali, iż chwila obecna należy do tego rodzaju momentów, lrtóry należy dla siebie w wlaści wy sposób wyzyskać, by choć
w
cz~ści dojść do jnltiej tnkiej rówr,o-

robotnic poszczególnych związków i
z pracodawców, by wspólnie zatargi
strajkowe i lokauty na drodze pokojowej załatwiać.
Dobry ten przykład winien być
i dla przemysłowców naszych wzorem do naśladowania.
Wyciągnąć
także z niego mogą pewien wniosek
i robotnicy nasi. Taki bowiem stan
rzeczy był w Saksonji prostym wynikiem faktu, iż tamtejsi robotnicy
tkaccy i wyrobów konf~kcyinych są
dobrze zorganizowani i niejedną walkę skutecznie z przemysłowcami stoczyli. Przemysłowcy widząc, że na
strejkach i lokautach ponoszą wielkie
straty, sami podali myśl do utworzenia instytucji, któraby w przyszłości
wszelkie f;atargi załatwiała.
A zatem im prędzej ro botnie-y
nasi zrozumieją korzyści płynące dla
nich z tworzenią. silnych organiz1-1r.ji
zawodowych im prędzej do szerególft.'
związkowych
wstąpi!\ i konsehveptnie przestrzegać będą. by tako\·:'3 l"ie
zeszły na manowce p:llitykomal)ii i
demagogii. tern prędzej i pewniej
warunki pracy i walki · zbloro\'„ej ułatwiane dla niah będą, a co waż
nym jest również, że curaz L>ardziej
zanikać będzie forma. walki wybuchowej, bezplanowej i cbaotyczmij,
przypranriaiącei często o nlepowetowano straty tak jedną, jok równie~ i
drugą stronę.

Powinni
zastanowić

to
się

wziąć pod uwag~ i
do brze nad t em t~k

robotnicy, ,jak i przemysłowcy.
Ich to bowiem uwadze słowa
niejsze poświ~cam.
Marek Lech z Mazowsza.
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W Petersburgu otrzymano wiapobycie preze1'9 rady ministrów Kokowcowi:l. w Krymie.
Komunikują, że Kokowcow został bardzo miłościwie przyj~ty. Wszystkie referaty i projekty Bpotkały
się z uznuniem.
Niema żadnych danych wskazują(}ych na możliwość zrninn w gabinecie ministrów.
Widocznie, kampania przeciwko
Kokowcowowi żadnego nie mlato powodzenia.
Kokowcow wyjechal z Krymu
bardzo zadowolony. W sferach Du1:.~y państwowej twierdzą, :i.e podczas
iwbytu prezesa ministrów Kokowcowa w Liwadji została zi:lecydowana
ostatecznie kwestja wprowadzenia
wielkiego programu budowy floty
wojennej.
W związku z te m, jak oświad
czają w t.ych sferach stanowisko Kokowcowa jest bardzo ugruntowane,
ponieważ operacje finansowe, zwią
zane z wprowadzeniem w życie wielkiega programu budowy floty, wymagają obecności na stanowisku ministra skarbu Kokowcowa.
domości O

wag·i.
To

tónzn -
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wskutek

wzrastającei

wciąż '1rożyzny tu i owdzie wysuni.{-

te zostały żądania podwyżki; gdzieniegdzie już je uz/~lrnno, tam zaś,
gdzie z żądaniami tem1 uie uczono
się wcale, wynikło
bezrobocie. Jest
to ob aw, który w obecnych szczególll'" stosunkach nnszych wymaga
obu , onnia glębokiego zastanowiellia
Kierownictwo zwyżlrnwą akc,ją rob<Jtnikć' ',ze wz~lędu znarl'ycll ''szy;,;tkim warunków l'gólnych, a bardziej jeszcze przez bezwzgh:dne iguorowanie związków i dell'gacji robotniczych ze strony przewl1żnej cz~śc1
przemysłowców jest nletylko nie Jednolite, le:cz utrudnia ogromnie dojście do porozumienia dwuch powaśnionycli stron i jeśli nie uniemożli
wia go, to w każdym razie wytwarza
nadmierne utrudnienia.
· Nie potrzeba chyba dowodzić, !:t
stan taki normalnym nie jest, a wyjście z niego jest jedno, zależne całko
wicie od przemysłowców. Widząc, że
~ądanie podwyżki płacy ze strony robotników, jest żądaniem zupełnie doirzałem, wprost nieuniknionem i koniecznem, a co najważniejsze - w
zupełności uzasadnionem i sprawiedłiwem, powinni oni se.mi się zwrócić
o pośrednictwo w tej akcji do robotniczych związków zawodowych, które są prawowitem przedstawicielstwem robotników, rnającem nad nimi wpływ i zaufanio Jo normalnego
załatwienia spraw iaidch niezbędne,
a już co naimni~1 nic ignorowac delegacji robotnic:'.ych istotnie pokojowo usposobionych i pragnących porozumienia JJa drodze wzajemnych

„Polscy polonizatorowie"n

"Rossija" od niedawna nabyła
nowego a cennego współpracownika,
sJawetnego Sołoniewicza.
Nieomal codzień zapełnia on parę szpalt gazety póiurzędowej, podkreślaiąc w ten sposób partyjno-nacjonalistyczny charakter urzędówki.
Vv ostatnim numerze "Ro'3siji"
':.lstępst1r.
raz j_eszcze obrabia Sołoniewicz nigdy
Jako Z '.'Ś dowód, że takie, oparte niewyczerpany dla niego temat o
na wzajemnym porozumieniu się z „polskich polonizatorach".
przedstawicielami robotników \\yjście
Z tytułu należy się domyślać, iż
.1, podobnego
położenia jest w spra- zdaniem Sołoniewicza istnieją i tuwach takich jedynie rncjonalne j oo- ~eccy polonizntorowie i niemiecey
raz bardziej Lywa iirzez przemysłow- I t. P·
.
.
ców innych krojów w f'Zyn wcieln. Arty lrn.ł _Jest. str~szczerne!Il słyn
ne, niechaj posh!ży fakt następujący, ~eJ, zaplesrnałe7 _iuz skargi J<s1ęży
który przed niedawnym czasem miał · l!tewslocb, podane) pap1eżow1 w roku
mieJSCO.
1912.
.
Związek pracodawców przemysłu .
W ca~ym art.ykule jest tylko
~kackiego i wyrobów konfokcyjnydi JF~dno zdanie własne l-lutora:
w Sak~on;i Uthwnlił na specialnym
„Przytaczam cytaty z przediebranm utworzen!e tak zwanej in~ty- ·
mowy do broszury, slroszcza111tucji pojednawczr;, któraby jako sąd
ceJ przyczyny, - które zmusiły
rozJemczy przy zatargach zarobkol\si~i.r 11fowskich d•J utwarrego
wych, przy isi11.'l'iących już urzę
wy::Jtiwienia
i•rzet;IW po":sl<i1n.
'lach puśredrikZJ'r:h, sądów proc.:edegwaJc:1cieJom".
r?wyclJ, mogtu l:yć cz;ynną dla usulll~cia niep o:-1 iw· :ie1i. T11:::tyfu c ia poZ a t o l :1 ki r· h !2 1r :i kit' '' li i p I oni ;cdnit\\ cza u. u ·w; :::J:ład«6 z równej zatc1v\\, '.nic \\it·d•J, :. , , :oJ,Ji; c1, it-;..;
liczby ~~rganizowanych robotników i uważa osoby obojg_a _p~g_i,_ ~c~p~i~

10 paM.1ternika 1111 "·
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od pierwszego roku życia, zrodzone znaczne korzyści ekonomiczne i p().
w wyznaniu rzymsko-katolickiem w lityczne dla swojego klubu i dla swo·
rodzinach, które za język rodzimy u- jego narodu.
ważają polski.
A. N.
Samo zjawienie się takich osób
na świat jest dla \V3półpracownika
„Rossiji" oczywistym polskim gwał
tem i intrygą.

Ode
a
w sprawie obchodu ku czol
Księcia

Józefa Poniatow•
ski ego.
-o-

w

(Kor. wł. „N. K. Ł.")
Wiedeń, 6 październik!l.

Od jeJnego z posłów polskic~1,
który zajmuje si~ bacznie działalno
ścią ukraińców, otrzymujemy nastę
pujące uwagi w sprawie najnows7.ej
akcji ukraińców, podJętej w dniu 6
i 7 b. m. na terenie parlnn.entDr,
nym:
Klub ukraiński zwołano na dzień
6 i 7 miesi;ąc't bieżącego w ważnych
sprawnch <la Wiednia na narady. Pokazało się teraz, do czego ta na_jnowsz.1i ukcja ukraińska zmierza. Trzeba
przyzwH\ że jest oua niesłychanie
sprytną.
Ukraińcy przekonali siP., te
poruszenie sprawy uniwersytetu ruskiego i reformy wyborczei nie mialo by teraz szans powodzeni11. Poruszenie tej sprawy postawiłoby ukrail'iców w niesłychanie trudnem poło
~rnniu.
Musieliby oni albo przejść
od gróźb do czynu, to znaczy rozpocząć obstrukcję i wojować z rządem,
do czego w gruncie rzeczy nie czil.)ą
ochoty, albo też musieliby się cofnąć
z raz zajętego stanowiska i zejść z
linji bojowej.
'I1o drugie postąpienie osłabiłoby
ich powagę i w parlamencie i wobec
rządu.
Dlatego też postanowili wystąpić z żądaniami, co do J~'tórych z
góry są przekonani, ze rząd b~dzie
mógł Je spełnić, Jeżeli
tylko klub
ukraiński wywrze na ministrów odpowiedni nacislc.
.
Pier\\ sze żądanie jest czysto materjalne, a.mianowicie chodzi o podwyższenie zapomogi
rządowej
nn
specjalnie ukraińskie cele gospodarcze, a mianowicie na podniesienie
howu, jakości i liczby bydła, posiada~g-0 przez ludność wiejską ruską.
Ukraińcy już da w niej wywalczyli sobie u rządu prawo, że takie subwenoje otrzymują bezpośrednio, a nie za
pośrednictwem wydziału krajowego.
Dzięki temu mają możność rozdzielenia pieni~dzy według swojego uznania. Miarą, według której rozdzielają te subwencje, są względy polityczne.
Pieniądze, które idą na zap-0mogi rolnicze dla gmin ruskich, słu
żą tedy do wzmocnienia klubu ukraińskiego, ponieważ chłop ruski widzi
że ten klub ukraiński ma wpływ u
rządu, umiał się wyemancypować z
pod opieki kontroii i nstytucji autonomicznych i posiada gotówkę, którą
nagradza wszystkich swoich wiernych stronników.
.
Ukraińcom teraz wi~c, gdy bieda w kraju panuje jstotnie na całej
linji, zależy w jeszcze wyższym stopniu, aniżeli poprzednio, ażeby dostać
sporo pieni~dzy do ręki i w ten sposób wzmocnić swoje stanowisko polityczne.
Natomiast drugie żądanie ukraiń
skie domaga się, ażeby rząd centrainy położył kres tak zwanemu polonizowanju szkól ludowych w Galicji
wschodniej. Chodzi bowiem tutaj o
naruszenie stanowiska Rady szkolnej
krajow.ej galicyjskiej, która w dziedzinie szkol11ictwa ludowego posiada
autonomię zupełną i pełną swobodę
ruchów,
.
Rada szkolna krajowa galicyjska,
J~tóra była bnrdzo ważną zdobyczą
politycznq, osiągniętą przez pierwsze
pokole.nia polityków polskich galicyiskicb, wnet po ogłoszeniu konstytucji
grudniowej w 1867 roku, była czę
ściowem wynagrodzeniem porzuconej
przez polaków tak zwanej rezolucji
sejmowej, w której sejm galicyjski
domagar siQ dla Galicji mniej więcej
takiego stanowiska pl'awnopaństwo
wego, jakie posiad&. Chorwacja w
stosunku do Węgier.
Cała akcia ukrąińców, podjGta
obecnie, świadczy, że dr. J(onstantyn
Lewicki, jako pri::zes klubu rozwija
\\ ie!ką ruc·hliwość i energię i umie
\\'\ :C-: Z'.JJ\ i \\·a' 1\'.:;:Z\'St!:io te sła b'! pll!!l't,), 1v J.to:J eh s.1d~i, ~e 1.H.dzie m1.\;ł
WM z.a DierW.SZ:YAl atakiem .z..dob~ć

roku bieżącym obchodzim;,
rocznicę pełną chwały choć bolesną,
W dniu 19 października upłynie lat
sto, gdy pod Lipskiem w nurtaoh
rzeki Elstc:n znalazł śmierć bohater.:
ką ów ryc~rz bez skazy, ów wódz1
ukochany, który tylekroć razy wiódł
hufce polskie do żwycięstwa, skoro
zaś zwyci~yć jut nie mógł, odszprJ!z tego świata, by przed Trolit· i
Przedwiecznego zło!ty6 powierzolly
mu skarb drogocenny. Skarbem tym:
zaś to była C:;>;eść narodowa: .,.!JÓIJ mf
p(noiereył honor polaków, Bogu ąa oddam"/
To były ostatnie słowa Księcia, Józefa Poniatowskiego, gdy, :liasłania1ą.e
wojskiem swojem w bitwie pon Lip-·
skiem odwrót armji francuskiej, juł
ranny wskoczył na koniu do wez-'
branej rzeki Elstery i żywy z nie)
więoej nie wypłynął.
Nie wiele zaiste w13kazaó by mo·
!tna w naszych dziejach porozbioro~·
wych postaci, których paml~e była·'
by taką opromieniona aureolą,,jak po~:
stać Ksi~cia Józefa PoniatowskiegQ
O jego czynach 1 poświęceniu dla
sprawy Ojczyzny opowiadali nam o1cowie nasi, o jego zgonie śpiewały
matki nasze. Zył dla Polski, zginął
zaś ratując cześć jej i thwałę, zginął
stwierdzając, Iż był synem wielkiego
l już odrodzonego narodu. I właśnie
za ten zgon bohaterski jest pamięc
Ksi~oja Józefa kaMemu sercu pol·
skfemu taka droga.
Niegodnymi więc własnej prze·
szłości okazalibyśmy się my dzisiaJ
źyjąoy polaoy, gdybyśmy w setn&
rocznicę dnia, w którym Ksiąte Józef oddał tycie za Of c~yznę nie ucz·
cfłi jego J?amięci powszechno-narodo·
wym obchodem. Taki obchód przygotowuie Kraków na dzień 19 p~ź
dziernika b. r.
Komitet. zaś utworzony w daw.
nej st.olicy Polski, gdzie w grobach
królewskich na Wawelu spoozywlł.i~
prochy uwielbianego wodza, zapras'.lls
niniejszą odezwą wszystkich Ojczyr,nę miłuiących polaków do wzięcia
udziału w tym obchodzie i wzywa
równocześnie
wszystkie
narodowe
polskie organizacje, aby przez wysłanie delegatów na uroczystość zaznaczyły zarówno łączność wszyst.kioh stanów, warstw i odłamów na~
szego narodu, iak i ~ywość I niespożytość naszych -polskich uczuć narodowych. Złączmy si~ wszyscy w dniu
19 października w wielkim pochodzie
na Wawel, a krocząc w skupieniu
ducha, do grobu bohatera, odczujmy
dawne serca biele i dawną wielkość
dus:zy, przeżyjmy znowu choć chwil() jedną tak górnie: jak żyli dziado·
wie nas:, niosąc wszystko . na)droższe
w ofierze za zbawienie i honor Pol·
ski.
'
Prezydjum honorowe komitetu!·
Adam hr. Gołuchowski marsza•
łek krajowy, Ks. biskup Adam ks.
Sapieha, Dr. Juliusz Leo prezes "Koła polskiego" i
pre~ydent
mia9ta
Krakowa, Józef Neumann prezyden~
m. Lwowa, Antoni Osuchowski, Henryk Sienkiewicz, Dr. Bernard Chrzanowski, Ks. prałat Laubitz, K~ biskup Paweł Rhode z Chicago, Kazimierz Zychliński prezes Zwl!\~ku Na·
rodowego w Ameryce.
Program obchodu jest następu
jący:

Sobota, 18 października, 1. Godz.
12 w poł.: Otwarcie wystawy pamią
tek po Księciu Józefie w gmachu
„Tow. Przyj. Sztuk Pięknych", plac
Szczepański. 2. Godz. 4
po poł.:
Uroczystość w auli Uniw. Jagielloń
skiego. 3. Godz. 7 wjecz.: Uroczysta Akademja w wielkiej Silli Starego
Teatru.
Niedziela, 19 października.
1- .
Wczesnym rankiem polowe ćwiczenih
Sokołów, Skautów i Strzelców za
miastem. 2. Godz. 10 rano; Msza
polowa na Błoniach. · 3.
Godz. 1::.
rano: Wielki pochód na Wawel i złoże~
i1if' ,,.;eń ców
na sarkofagu Księcia .
Józefa w grobach królewskich. 4. ·
GQdz. a.. JlQJW..ł.; f oMlune ~dsta-

--

.

wianie w Teatrze miejskim „Koś
ciuszko pod Racławicami", Anczyca.
ó. uodz. 4 po poł., Cwiczenia zlotowe Sokołów. 6. Godz„ 7 wieczorem:
Przedstawienie w Teatrze miejskim,
urządz9ne staraniem Komitetu: · „Ks.
Józef", wspomnienie dramatyczne.
Katalog wystawy, tudzież szczegółowe programy każdej części obchodu będą do nabycia przed rozpo•
częciem przy wejściu.

Współczesna franc·a.

Sytuacja we Francji jest więc
bez przesady poważną.
Sądzili:Jy jednak, że wszystkie,
wyżej przytoczone,
objawy ujemue
życia tamtejszego mają
charakter
przemijający; jesteśmy
przekonani,
!7.e demokratyczna i republikańska
Francja otrząśnie się ze wszystkich
tych zgubnych naleciałości i wy powiedziawszy wojnę
alkoholizmowi,
hazardowi karcianemu i rozpuście,
gałęzi przemysłu.
W polityce dzieją się również weźmie się na serio do pracy twórrzeczy, o których nie śniło się twór- czei, aby na drodze, prowadzącej do
com Wielkiej Rewolucji, które daleko ekonomicznego dobrobytu i równoodbiegają od deklarac.ji praw czło wagi moralnej, stanąć jedną z pierwwieka i znajdują się w sprzeczności szych w szeregu.
ze szczytnemi hasłami vVolności i.RówBel1ot.

uporowi tych ostatnich, ich wielkieJ
i energii, ustępują im
nietylko na obcych rynkach, lec:t; nawet w swych własnych kolonjach i
w samej Francji, kt0rc są zawalone
towarami niemieckiem i.
Handel francuski poruszn si~ więc
starym utartym torem 1 me jest w
stanie wyszukać dla siebie nowych
dróg, nowych rynków zbytu, nowych

wytrwałości

ności.

Wracam z krainy mlekiem i miodem płynące ' , do niedawna przoduJąceJ jeszcze wszystkim innym .narotlom na polu postępu społecznego,
pracy kulturalnej, wysokiej oświaty
wielkich zalet narodowych, świetne
go stanu handlu i przemysłu.
Dziś zaszły we Francji
duże
zmiany. Współczesna Francjit rirzedstawia obraz daleko odbiegający od
-prnykładów, jakiemi nam do niedawna świeciła, We wszystkich bowiem
dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i politycznego Francji znać
bardzo wyraźny upadek, powolne,
lecz stałe ustępowanie innym narodom Ewei dawnej wielkości i świet
ności. Zauważyć to musi każdy bezstronny obserwator.
Cześć dla bohaterskiej przeszło
ści Francji, jej ustroju republikań
skiego i szeroko zakreślonych zarzą
dzeń społecznych, nie powinna jednak zaćmić w nas krytycyzmu i zasłonić dzisiejszych iei bolączek.
Pod względem ekonomicznym,
sytuacja przed'3tawia się grcźnie.
Francuz jest przedewszystkiem
oszczędnym.
Przeważającą
więk
szość tych oszczędności, dosięgają
cych ba.jońskich sum, frnncuzi od
szeregu lat nie lokują w przedsię
biorstwach krajowych, lecz zach~ceni

lic.h wiarskim wprost -procentem
jąc za sobą rza,d francuzki,
potrzebuiącym
pieniędzy

i

ma-

rozdają

mocar-

stwom.

W ten sposób stała się Francja
polityce zagranicznej, światową
s zafarką po~ycz(lk, gdy dawniej bYJ!t szermierczynią
prawa i nadzieią
uściśnionych narodów.
Taki stan rzeczy jest oc.zywiścic
na rękę rządowi, który za pomocą
tych pożyczek odgrywać może w polityce wszechświatowej jeżeli nie decydującą, to w każdym · razie bardzo
wpływową rolę; dzięki niemu rriwnież Francja bogaci się owym procentem, lecz pod względem ekono.
miczny:m coraz bardziej ustępuje
swym dawniejsz;ym konkurentom, któ rzy za francuzkie pieniąaze wypierają Francję ze wwzyst.kich gałęzi
przemysłu, w których
przodowała
dawniej.
Tern należy sobie tłomaczyć, że
rl.ziś Francja, odnośnie do długości
np. kolei żelaznych, zajmu]\3 zaledwie
siódme miejsce po Be1gji, Anglji,
Niemczech, Szwaicarji, Holandj1 i
Danji. Pod względem wysokości obrotów, osiągniętych handlem morsJdm, Francja zajmuje obecnie piąte
z kolei miejsce, gdy dawniej zaimowała drugie.
Taki sam stosunek
istnieje pod względem długości szos
I tak jest w wielu innych dziedzinach.
Dzieje się więc krzywda naiż:v
wotniejszym interesom kraju. zr·ozumiała to uczciwa prasa francuska
i prowadzi obecnie kampanję pod
hasłem: „Francuzkie pieniadze dla
francuzów".
·
Agitacja ta każe długo jednak
czekać na r~zultaty wobec o<lpornośm francuskich rentjerów mieszczań
skic11 i milczenia rządu.
I rząd i mieszczaństwo maią w
tern SWÓJ interes, obliczony jedna'k na
w

krótką metę:

1\'1.ieszczanie
wolą mniejszy lecz
•
•
c. '
pewrne7szy P!ocent,. ~graniczający
c~łe ryzyko 1 zab1eg1 \\ przedsię
biorstwach krajowych do obcinania
kuponów. Rząd widzi w pożyczkach
natura~nego sprzym1er7.eńca <w swe1
zagramcznej polityce i nie myśli
wcale go się zrzekać.
Są jeszcze inne przyczyny obecnego stanu rzeczy.
W handlu i w przemyśle brak
francuzom wytrwałości i aczkolwiek
pobija)ą. napr_z. ~iemców swą pomyi!łowosc1ą, dz1ęk1 jednak żelaznemu

W przeważającej swej większoś01
parlament. składa się z ludzi, będą
cych powolnymi służalcami swych
wpływ@wycb wyborców en
ąros, a
więc szynl.rnrzy i dzierżawców jaskiń
gry, którzy rządzą wszechwładnie w
dzisieiszei Francji, dzięki temu, że
kieruią wyborami i
przeprowadzaj1:11
swych kandydatów.
Szynkarze dlatego kierują wyborami, że w szynkach zbierają się na}
tłumniej obywatele francuzcy i wobec
kredytu są w zupełnej od szynkarzy
zależności.

Szynkarze francuzcy - to klasa
uprzywilejnrana, wpływowa i bogata,
dzięki temu, że z krwawicy ludu
zdobywa dla siebie wielkie majątki i,
co za tern idzie, duże stanowiska społeczne.

Politycy chwytają się wszelkich
podejrzanych interesów, mają wiela
styczności z dostawami i koncesjami
rządowemi;

uległość rządzącemu
wyżebrywu;ą, w różnych

za

gabinetowi
kancelar_iach ministerialnych, synekury dla protegowanych swych wyborców.
Szuzyt.em przekupstwa i
przeróżnych nadużyć są wybory do
Izby Deputowanych.
\Vtedy przesiąknięta brudami,
szantażem i paszkwllami atmosfera,
sięga swei apoteozy.
Dodajmy do tego korupcję wyborczą,
sięg-ającą potwornych rozmiarów i hędziemy mieli staly i dokładny obrazek · wyborów f'rancuzkich.
Stronnictwa polityczne, względ
nie nieliczne i biedne, podminowane
przez anarchję, nie odgrywają żad
nej poważnej roli w tamtejszem ży
ciu politycznem.
Rządią tam według swego widzimisię ~ednostki, obdarzone coprawda wielkim talentem i
zdolnościami, lecz ambit.ne i nie przebierające

w środkach.

Francuzi nie posiadają zdolności
organizacyjnych i nie umieją ocenić
w należytym stopniu wartości gromady, wobec czego niechętnie i nielicznie wstępują do organizacji politycznych.
Inne stowarzyszenia posiadają często kolosalną liczbę człon
lecz zawdzięczać to należy
wpływom i okolicznościom zewnę

ków,

trznym.
W życiu prywatnem uderza nas
przedewszystkiem przerażająca lekJrnmyślność francuzów, w życiu społecznem brak poczucia obowiązków z
ich strony; w obu zaś w najgorszym
gatunku egoizm: nizki i podły.
Sztukę oddano na pastwę miernotom; państwo proteguje artystów,
kierując się tylko ubocznymi wzglę
dami politycznymi, przez co obniża
ogólny poziom artystyczny sztuki.
W literaturze da7e się zauważyć
obniżenie się jej poziomu umysło
wego i moralnego; największe powosensACyjne,
dzenie mają powieści
brukowe„ szerzące w szerokich warstwach najwstrętniejszą demoralizację.

Upadek

prasy

francuzkiej jest

również rzeczą stwierdzoną, widoczną dla wszystkich.
Dzienniki francuzkie, z małym wyjątkiem, są tak
sprzedajne i karmią swych czytelni-

ków takim skandalicznie zbrodniczym bigosem, że żadna prasa w całej Europie dorównać im w tern nie
jest w stanie.
Przy całym demokratyzmie, ustrój administracyjny Francji jest
biurokratycznym do gruntu, obdarzywszy ją całą armją urzędników,
próżniaków i darmozjadów,
nieźle
płatnych i dobrze zabezpiecz.onych
na starość, lecz suchych formalistów, nie wkładających w swą obowiązkową pracę, ani odrobiny staranności i talentu, mających do pań
stwa wieczne· pretensje i działają
cych na jego szkodę.

() SIJlre.iwy kolejowe. W Pary!tu odbędzie się wkrótce konferencja międzynarodowa w sprawie komunikacii kolejowej między pań
stwem rosyjskiem z jednej strony a
Niemcami, Austro-Węgrami, Belgją i
:Prancją z drugiej strony.
Na konferencji będzie poruszona
sprawa wprowadzenia nowych taryf
co do przewozu podróżnych i ładun
ków z państwa rosyjskiego do krajów pomienionych. Mi.ędzy innemi
będzie rozważana sprawa taryf na
przewóz podróżnych i ładunków z Ki.iowa, Petersburga i Moskwy do Paryża przez Wiedeń.
Na porządku dziennym konferencji znajdzie się też wniosek zniesienia wizowania w Austro-Węgrzech
paszportów rosyjskich.
O Folicja i uniform wojshowy. Departament policji rozesłał do gubernatorów olrólnik, na zasadzie którego oficerom policji, nie
pozostającym w służbie wojskowej,
zabroniono noszenia uniformu z O·
zdobami wojskowemi, iako to szeroJriemi epoletami, gwiazdą oficerską u
czapki ltd.
(.; W sprawie
poboro•
wycA. Minister spraw wew11ętrz
nycb, N. Makłakow, przesłał do gubernatorów
okólnik, wyjaśniający
art. 168 ustawy o służbie wojskowej.
Wskazując, ~e legalnym powodem
niestawienia się przed komisją poborową może być tylko ciężka i niebezpieczna choroba, minister zaleca
gubernatorom przestrzeganie nastę
pujących przepisów: 1) każdy popisowy, życzący otrzymania prolongaty, powinien zawiadomić o tern zarząd policyjny na piśmie; 2) polJcja
zarządza· oględziny chorego i zaprasza w tym celu lekarza, który wystawia świadectwt>, zawierające
wszystkie dane paszportowe i opis
choroby.
Policia - pisze minister - chociaż nie decyduje o istocie aktu medycznego, lecz ze swej strony bierze
udział w oględzinach, o ile w danym wypadku wiedza medyczna nie
jest konieczna, np. gdy potrzeba
stwierdzić obra'Żenia zewnętrzne.

Po za tern nad osobami, które o-

trzymały świadectwa powyższe, policja mieć winna nadzór. Gdy chory
wyzdrowieje, niezwłocznie należy zawiadomić o tern komisję poborową,
oraz pilnować, by popisowi nie opuścili miejsca swego pobytu, bez

wdowa
rozwód.

wniosła
Mąż

do

sądu

zdecydował

podanie C)
się za to

zemścić i z rewolwerem w ręku pra~
gnął wtargnąć do mieszkania swej;

żony.

Dwie osoby, które chciały mu:
w tem przeszkodzić, zostały przez:
niego śmiertelnie zranione; są to;
szwaczka i praczka. Następnie zbrod-:
J1iarz strzelił do 15-letniego syna
swej żony, lecz na szczęście chybił. ,
W końcu wyważył drzwi i czwartą
kulą zabił swą żonę. Morderca popełnił san;o bójstwo.

[ l T1•agedja

miłosna

•

Berliniia. Pomocnik kupiecki Ja·
skolski strzelił w Berlinie na ulicy
do dawniejszej narzeczonej swej El-1
żbiety Stilrzuerówny, gdy spotkał ją)
w towarzystwie innego mężczyzny.'
Dał do niej .oztery strzały, które'.
wszystkie trafiły, lecz nie w nane-,
czoną, tylko w Jej 17 letnią siostr~ ,
Małgorzatę.
Dziewczyna
wkrótc6'
umarła.
Jednocześnie J askolski strzelił
siebie i zranił się smiertelnJe.

d"

Z dzielnic polskich.
[]

Odebranie debitu.

rozporządzenia
wewnętrznych

~

ministerjum sprawi
zakazano przepuszczania i rozpowszechniania w państwie
rosyjsldem wydawanego we Lwowie
pisma codziennego p. t.: .Gazeta.Na...
rodowa".

Z Cesarstwa.·
6. Przeciwko Kokowcowo·
wi. Ks Meszczerskij w „Grażdani
nie" pisze, że według wiarogodnych

pogłosek, memorjał złożony

sfe~

a wymierzony przeciwko Kokowoo-i
wowi, opracował nie Neudhardt, leOI",
poseł Chwostow i nie.jaki Pawłow,
z inicjatywy Neudhardta.
ó.. Zakua, reakcjonisł6w~
„Ruskoje Znamia", omawiając zn~
rezolucję Guczkowa na zjeździe ki--i
jowskim, nazywa ją „rewoln~y1nem)
ultimatum". „Ruskoje Znam1a" na.>
wołuje, by rząd skorzystał z tego ł
stanowczo oświadczył, że Duma państwowa jflst instytucją doradczą i :
rząd nie pozwoli na te.dne ogranieze-l
nie władzy Najwyższej.
„
1

6.

Uchwała

kowców.

październła

1

Wbrew zaprzeczeniom

p. Guczkowa, wyjaśnia sifl, iż w tych·

dniach odbyła się narada działaczów,'
zbliżonych do oktobryzmu, na której 1
postanowiono: wobec absolutnego. :nieurzeczywistnienia Manifestu patdzier-1
nikowego
prz~dsięwziąó
wszelkie.
środki,
aż do
opozycji wzgl~deIDt
rządu.

t:. Napad bandytów. Na,
wielki skład jubilerski, znajdujący
si~ w centrum miasta Władykaukazu
nap2dło 40 bandytów, uzbrojonych
od stóp do głów.
Bandyci zrabowali prawie wszy,
stkie kosztowności, Z&.itrzelili dwuch
polwjantów, a dwuch zranili cię~ko.I
poczem lup swój umie~ci~i na. stoj~-·
cym w pogotowru wozie I odjechali,

Z Litwy i Rusi • .

zawiadomienia policji.
Wreszcie minister oświadcza, że ==w=-=t~:=_;:_."'!_~
komisje poborowe mają prawo do
nieuznania aktu oględzin policyjnoX Węgiel na Podolu. Z K&lekarskich i wezwania popisowego mieńca
Ęodolskiego
komunikują,
do stawienia się przed komisji:\ w że znaleziono pokłady w~gla w p<>·
terminie określonym.
wiecie Chotyńskim.
Zjawili się specjaliści, którzy wy
dzierżawlli odpowiednie obszary zie·
mi i wkrótce mają rozpocząć wydo·
Ze świata.
by wanfo węg\a, który został iuż zbadany i okazał się bardzo dobry.

O (j) Uchwała górników
francuskich. Federacy iny komitet górników francuzkich, zebrany w
Saint-Etienne, zadecydował • ża,dać
wszelkimi środkami, nawet za porno·
cą straiku generalnego, uchwalenia
rrze7. seriat, w ciągu bieżącego roku,
praw, ustanawiających 8-godz. dzień
roboczy dla górników, 2-franlrnwą emeryturę dzienną i określenie minimum płacy zarobkowe,j.
[I (j) Straszna zbrodnia.
W Lil1e, 25-letni górnik ożenił się z
46-letnią wdową, matkę 4 dzieci, która porzucała go kilkakrotnie, gdyż
był pijakiem i .brutalem. Wreszcie

Wiadomości

+

krnrnwe.

Kary prasowe. Redak:oJ~
„Tygodnika Pols~." ska~ano na rb.
300 lrnrv za umies1.0zeme w nr. 36
artykuł~ p. t. „Zwrot w opinji" (z,
powodu sieci szkolnej).
Echa sprawy . P: Bełz,.
Wskutek publkznego oswrn~czema. ,
adw. przys. p. Bełzy, że wnosi do Sl\du podanie o cofnięcie sprawy, wy-:
toczonej przez niego „Gońcowi', w
sprawie Hamburgerowej, redaktor i!

+

•

__}·-·----------·"·~---·-.... ., .~.J~O !J.~'„Gońca" przesłał do sądu
okręgowego oświadczenie, że niezga-

wydawca

dza sil) na umorzenie spraMy i prosi
Q jej rozpoznanie.
Ronikiea• chory. Donoszą
nam, że w ostatnich dniach stan zdrowia Bogdana Ronikiera pogorszył się
1macznie. Ronikier skarżył się, ~e
wada seroa silnie daje mu si~ we
tnaki, pojawiło się nadto opuchnlę
zie nóg, Uniemożliwiaj&ce
prawie
chodzenie.
Smiertelny
ypadek.
Wczoraj_ w południe, na stac}i Kłom
.aide kolei warsz.-wiedeńsldej wypadł
~ pociągu l zabił siQ na tniejscu koni..
.lu.lttor C2lużyk.

+

+

wydawnictw •

lelJlt_:l~R-Ł~~.!,~ t'~~~ter~i!~ ..~ ~~ !o.;..;k..;.;t1:.;.;..~.--------------"'--ts_s_._

lnianej ma przebieg dość ospały. Obroty Sq bardzo ograniczone, a to z
powodu niepomyślnych skutków urodzaju tegorocznego w Królestwie 7.
Jednej strony 1 ograt1iczenla Jrredyi,u
z drugiej strony.
Ceny wyrobów bawełnianych pcdniosły się ostatnio o 5 procent. Prawie o tyleż J1Jdroż;1ły wyroby
lniane.
Jedwab w dalszym ciąg.u dro~e
je: w stosunku do cen zeszłorooznych
obecne ceny są wyższe o 15 pro~.ent.
Co się tyczy wyrobów weł11lanych
to ogólna sytuacja .handlowa w snzonie bieżącym, który irst na ukoń
czeniu, była lepsza w porównaniu z
ro.ki em ubiegłym, jednak~e większf:'.
go ożywienia zanotować nie można.
Natomiast sukno czarne podt1iosło
się o 5 procent, przy tendeucji ku
dalszej zwyżce.

Od poniedziałku rozpoczynamy
w odcinku druk sensacyjnego romanWypłacalność
na0gół uważana
su na tle wojny rosyjsko-japońskiej jest w tej d.ziedzinie handlu za leppod tytułem
szą i kredyt obecnie Udzielany jest
łatwiej, acz nie bez znacznej oględ
ności.
Widoki na przyszłość są

•

niezło.

Z Moskwy sygnalizują uspoeobienie mocne, wobec zdrQżenla maktóre) autorem jest porucznik mary- terjałów surowych.
narki francuskiej
(k) Oględzllfty łeatró';::•
polskich. Wczoraj przed połud
niem, gu be.tnator piotrkowski, szambelan Jaczewskł, w towarzystwie in·
;lasżctytnie znany literat i publicysta zyniera gubernjalnego, p. Millera, p.
lranctiski
a. pt1Hcmajstra m. Łodzi, kapitana
MiaczkowaI
brandtnajstra młej~cowet
„
. stt'a~y ogn owej, p. Bielawskiego i
komisarzy palićyjnych 3 i 4 cyrkuJ?rzea:sławie71ia
łów,
dokonał
oględzin
gmachów
obu łódzkich teatrów: Polskiego przy
11a~zye~ abottettłbw. ul.
Cegielnianej i Popularnego, przy
ul. Konstanty:ttttWskie} M 16. Po doNa 6-te przedstawienie dla na- kładnem zwiedzeniu gmachów, scen
$Zych prenumeratorów, które odbQ- or~z widowni, p. gubernator zaorit1jował, 1ie oba teatry w zupełnośc
oddzie się
powiadają wszelkJm warunkom techV( środę 15
źdtłernłha niczno-budowlanym i sanitarnym, ow Teatrze Polskim pr~y ul. Cegielnia- raz że są zupełnie zabe21pieczorw na
nej nr. 63, wybraliśmy odznaczony wypadek pożaru.
Urząflzerlie wewnętrzne również
na konkursie „Kur. Warsz." przeodpowiada
wszelkim wymaganiom
piękny dramat Jasieńczyka p. t.
techniki teatralnej.
. - (k) za.-6mogi iokautowe.
Zarząd związku zawodowego i'obotniJrów przemysłu wstążkowego postanowił rozpocząć wypłacanie zapomóg
.J llety dla stałych prenumerato- Iokauto~ycłi robot:r:tikom 7<ainkni~tych
rów „Kurjerai po zniżonej cenie są fabryk: Ferdynanda Szmidta, a.lrn.
do nabycia w administracji codzien- tow. S. Czatnańskiego, H. Czamań
nłe od godz. 9 rafio do 7 wieczorem skiego, Weyraucha i Dotnanowicza.
w 1iiedzie1ę ttd 10 rano, do 12
po( Robotnikom z fabry.k'. Li,Psztajna i
~aś w dzień przedstb.wienia w śtodę Mindberga, oraz Szlamowicza i Findo 5 po poł., na.stępme zaś w kasie JriHUrauta, jako strajkującym, zapomóg postanowiono nie wydawać.
teatru po cenacłi zwyciti.j11yc.łi.
Zapomogi otrzymają ci . członko
„ Ceny dla prenumeratorów „Kurjerh na powyższe prżedsta wienie są wie związku, p0zostający bez ptacy,
którzy wpłacili 26 składek tygodnioiiltst~pt1jące:
wych.
Loże 6-cio oso bo we
32
rb.
, 0
- (k) Z'.atnknięcie fabryki.
,, 4-o .oso bo we
2
·!~
Wczoraj
upłynął termin dwu tygodFotele w 1, 2 i 8 rzędzie
50 n~owega wypowiedzenia pracy robot"
4, ó, 6, 7 i 8
~2 nlkom fabrs ki wyrobów wstążkowych
,,
9, 10, 11. 12 i 18
Ferdynanda Szmidta, przy ul. Pań,.
14, 15, i 16
37
skiej nr. 98.
„
17, 18, i 19
~~
Fabryka już dawniej cz~ściowo
po.została
była nieczynną, obecnie zaś wszyscy
\.mfiteatr 1 rzędu
35
robotnicy pozostali bez pracy.
30
"
2 i 3
•
- (r) Odczyty Eug. Sokołow•
„ 4, 5, 6, i 7
25
ski ego. W niedzielę dnia 12 b. tn.
pozostałe
20 db
Balkon 1 rzędu
25 o ędzio się w Pabianicach stara·
20 niem Tow. naukowego odczyt znane"
2 i 3
15 nego prelegenta Eugenjusza SokoGalerja nu:tnetowan
łows.ldego p. t. „Krzyżacy". Odczyt ten, wobec ogromnego powodzenia ,jakim cieszył się w Łodzi,
l>ziś odbędą się
Wywołał duze zainteresowanie.
Odczyt „krzy riacy" powtórzony
pr~iwne 'W
będzie równiet przez pl'of. Sokołow
1
naszego pisma od godz. skiego w Zgier.zu, gdzie przedtem
jeszcze prelegent wygłosi odczyt p.t.
„Frydery k II - Demon potęgi, zapowiedziany na niedzielę 19 b. m.
Zawiadomienia o tych odczytach
notujemy tem chętniej, że zainte!'esowanie jakie budzą wśród szerokich
sfer naszego społeczeństwa świadczy
o żywej sympatji i uznaniu dla pracy
~ (k) Ludność m. Łodzi. prelegenta
vV edług danych statystycznych spo""'- (k) Z powiatowej komisji
~·z~dzonych przez biuro adreso~e w poborowej.
W roku bieżącym
.Liodzi zamieszkuje 506,111 osób' ró- powołano do wypełnienia powinności
1inych narodowości„ a mianowioie; wojskowej · w powiecie łódzkim napolaków
251, 70~,
żydów
171' 874 stępującą liczbę popisowych: w pierw·
.
"11emców 75,048, rosjan 61275, oze~ szym rewirze powiatowym 461 popi·..:.hów 508, francuzów 237, tatarów sowych roku bieżącego, w tern 59
156, turków 14~. ang!'ików 71, łoty chrześcjan, posiadających ulgę I kaszów 28, greków 27, włochów 10, tegorji, oraz 44 popisowych z lat
azwedów 9, chńczyków 7, 5 litwinów, zeszłych, którzy otrzymali prolon2 orrrlian i jeden rumun.
gaty dla poprawienia stanu zdrowia;
(r) Z przemysłu. Sezon w drugim rewirze pOJ)isowych tego•
wgoroczny w branży bawpłniano- rocznych 685, w t m 9& 0hrześcjl).Jl j
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2 żydów ulgowych I kategorJi i 68
popisowych zeszłorocznych; w trzec"iln rewlrz;e popisowych zeszłorocz·
nych oO i tegoro0znych 781, w tem
87 chrześc 1 an i 3 żydów, posiadają~
cych ulgi l kategorji i w rewirze
czwartym 52 popisowych z lat zesZiłych oraz tegorncznych 651, w tetn
ulgowych I lrntegorji 75 chrześcJan.
OgółeJl! 2,802 popisowy<.; '1 ,
- (b) Proces Be~tsa. Z powodu procesu Bejlisa w wielu tutejszych fabrykach robotnicy żydzi postanowlli jeden dzień nie pracować i
pościć.

.We
wszystkich miejscowych
synagogach i domach modlitwy odprawioI1o nabożeństwa na iutencJę uwolnienia Beilisa.
= (k) Ze związ~„111 wstą:.t
karzy. Lokal związku zawodow"'go, robotników przemysłu vvstążko
\tego, przeniesiony tostał z ul. Zielonej r11'. 32 na u1. Nawrot nr. 20.
-- (x) Siitkarlatyna. W Radogoszczu, przy ul. Dolnej pod nr .
12, ukazałtt się wśród dzleci szkarlatyna.
Celem sthunienia 7.aritzy włajze
po\.viatu poczyniły en-:rgiczne kroki.
= (b) ZnąleZt!'l\r.ie dol: u.ment .
W hance.lfl.rii wydziału
śledczego są do odebrania następu
Jące dokumenty znalezione w skrzynkach do listów: paszporty na imię
Bera Braunera, Debory Ho11igsztaj:tt,
Mendla Bekiera, Benjamina Menke·
wie.za, Benjamina Kifmana1 Szmula
Rapoporta, Jankla Mlcentauera; Majera Centkowicza, Sury Szylinę, Szlamy Landmana, Jankla Matuszyńskie
go, Jeraohmjela Taltntma, Bajli Małach, Ruwena Hilera, Mojżesza Apatowskiego i Izraela Boruc.howskiego.
Kwity lombardowe za nr. nr.
134, 86, 950, 256, 117' 290, 949 i 29(i.

Wypadki.

= (b) Krewcy fabrykano~.
Wczoraj ~•ieczorem do kupca Majera
Laudana przy ul. Nowomiejskiej nr.
20, 'Przybyli z Pabjanic fabrykafioi
L. Pukacz i J. Herszko vicz celem
zainkasowania należności. Pomiędzy
przybyłymi fabrykantami, a pracownikiem firmy, Józefem Lewentalem
wynikł spór, który następnie zamienił się w bójkę, podczas której fa..
brykanci tak dotkliwie pobili pracowni.ka, te zaszła potrzeba zawezwania Pogotowia.
O zajściu policja spisała protokuł.

Znaczna
kradzież.
apretury w TomaszowiP,
Wilhelm Kirst, zamieszkały w Lodzi
przy ul. Widzewśkiej nr. 86, znwiadomił policję,
że dzisiejszej nocy ".
drodze z Tomaszowa do Łodzi skrP.dzi ono z wozu jego różna to wan
manufakturowe, wartości 1200 rb.
= (o) Za~alenie się sadzy.
Wczoraj około godz. ~ wlecz. zapvliły się sadze w domu nr. 60 przy
uł. Wschodniej, naletl\cym do Hersza
Rabinowicza.
Pożar ugaszono· bez pomooy straty ogniowe].
- (o) Dzieci n iną.
Zamieszkały przy ul. Sredniej M 128, Marcin Dwornikiewicz zawiadomił polioję, M wczora.) rano wyszła do szko·
ły jego 12-letnia córec:zka Stanisława
i więcej nie wróciła.
= (p) Pobicie. W ciągu dnia
wozorajszego pobici zostali: W domu
przy ul. Piotrkowskiej nr. 23 niejaka Kuczyńska: na szosie Karolewskiej 14 letni Józef Mirowicz, woźni·
oa; na ul. Długiej nr. 32 robotnik fabryczny Józef Szulc.
Pierwszej pomocy udzielili po·
szwankowanym lekarz Pogotowia.
-- (o) Na gorąo•m uczyn•
ku. \V czoraj po południu, do mieszkania Andrzeja Bartosika 1 przy ul.
Rokioińskiej nr. 1171 za pomocą podrobfone~o kluczm, dostał się złodziej i spakowawszy rM.ne rzeczy,
zabierał się do wyjśoia, leoz w tej
właśnie chwili powrócił do domu
Bartosik, który przy pomocy stróża,
niepros2ionego gościa zatrzymał.
v\T oyrlrnle okazało się1 że jest
to niejaki Adolf Ludwig. Osadzodzon.o go w are~zcie.
- (o) Nieuczciw• pracow•
nik. Zamieszkały przy ul. Sredniej
M 5, Chaim Szeer, dał szewcowi,
Wincentemu Las, skóry, wartości 100
rb,1 dla wyrobienia z nich obuwia.
Las skóry spieniQżyt i z Łodzi
wyjechał. Odszukaniem go zajęła Sil)
policja,
-

(o)

Właściciel

= (p) Wypadki. Wozdraj, li&
ul. W olborskieJ nr. 12, upadła na ulicy i zwichnęła lewą nogę 6-letnia
Ryfka Mozes; na ul. Cegielnianej nr,
17, stał slę ofiarą podobnego wypadku Józef 'l1encer, lat 56. T. okaleczył
głowę.

- Przed domem na ul. Konstantynowski ej nr. 10, zasłabł nagle niejaki Józef Helm, lat 36. Na ul. Zachodniej nr. 38, zasłabła .jakaś nie·
znana kobieta, lat około 50.
We wszystkich tych wypadkach
wzywano pomocy Pogotowia.
- (o).Kradzieże. Z mieszka·
nia Stanisława Folta, przy ul. Wólo.
czańskiej N!! 225 niewiadomi złodzie·
je skradli różne rzeczy, wartości 145
rubli.
- W lombardzie przy ul. Zachodniej Nil 31, skradziono Judce
~ 1{oplckiemu, zamieszkałemu przy ul. ,
_wwozarzewskiej M 51, portmonetkę,
z 50 rb. w gotówce.
.
- N a 11.I. Kościelnej M 8, skradziono zamieszkałeJ w osadzie Kło
da. wie, Lai Rybińskiej, portmonetk~
~ 60 rb. titr gotówce.
- Z mieszkania Adolfa Szmidta...
przy ul. Przejazd M 713, niewiadomi 1
złodzieje skradli różne rzeczy, war
tości 167 rb.
·

Zamiejscowa.
- (x) Cena rną i w Zgierzd„
Piekarze zgierscy natzekajit na dro·
żyznę mąki tytniej, .której worek~
wttgJ 200 funtów, kosztuje 8 rb„ gdy
przed Mi wami tegorocznemJ worek
taki kosztował 6 rb. 50 kop. - 7 rb.
Oena na mąkę pszenną nie uleg·
ła dotąd z wyżce i wynosi, tak, .tak
przed ~niwami - 10-11 rb. 65 kop„ 1
za 200-funtowy Worek.
- (z) Na budowę szkol„.
Zarząd gminnej. kasy po1.yczkowo·
- (Jszc.zędnośclowe1 w RzgoWie, gminy
Gospodarz, uzyskał pozwolenie l'iotrkowskiej kotnłsji włościańskie] na
\łydatkowanie z czystych 2';fsków
1rusy 1,841 tb. 61. kop. na budowę
nowych szkół w os. Rzgowie.
- (z) Z „Lutni'r al•ks n•
drowskiej. Dnia 19 bm. odbędzie
się w Aleksandrowie nadzwyczajne
ogólne zebra.nie członków 'l'ow. śpie- ·
waczago „Lutnia". Porządek dzlen· '
ny zebrania obejmuje wybory pięciu
członków zarzf\dU.
.= (z) Jarm rk Jesienny.
Wczoraj w Strykowie odbył sit} do·
roczny jarmark jesienny na inwenta:n
tywy i rótne towary. Ns.1wl~kszy
ruch panował o.koło zakupu elepłej
odzie~y.
które.j dostarozyli wiel.Ką
ilość krawcy z Łod2Ji, Brz;ezin i innyoh miast okolicznych.
Inwentarza żywego dostawiont.
uiewiele, tranzakcje jednak zawiera·
110 liczne. · Przyozem płacono: za lio11ia 50-300 rb., za krow~ dojną ao· 110 rb., fia jałówkę 20-30 rb.
- (x) Po*air w Zgierzu. -Dziś, o godz. ó rano, w poseali fabryc.znaj t.ow. akc. Juljusza Hofmana,
przy zbiegu ul. Zagrzańskiej i Szczęśliwej w Zgierzu, 2l niewyjaśnionej dotąd przyczyny, wynikł poMr. Ogieh.
ukazał sif} w wiązaniach dachu nad.
lrntłownił\, stojącą w pośrodku podwórza, tut przy 2-piętrowynt gmMhu
fabrycżnym i s21erzył się
b11rdzo
szybko. Przybyła jednak na ratunek
straż ogniowa ochotnic~a, ogie:ń wkrótce ugasiła.
Spaliła się częś6 dachu na kot..
łowni. Stiaty dość znaczne.
Z powodu pożaru i zalania wodf\
maszyn, fabryka jest dziś nieczyntla.
- (o) Aresztowani• il!łbdaie•
jów. Strażnicy ziemscy, prowad~f.\Oposzukiwania w sprawach kilku krn- '
dzieży, przeprowadzili onegdaj nad ,
ranem rewizję w cegielni Sztenol&. ,
pod Łodzią i w piecu zastali śpią- .
cych: Józefa Jabłońskiego, 32 lat.
Antoniego Miksa, 84 lat, Szczepana
Kalińskiego, 46 lat i Antoniego Fan·
drycha, 23 lat.
Jabłoński zbiegł z pod dozoru.·
policji w Kutnie, Miksa z pod iakie- '
goż. dozoru w Chełmie, pozotltali, te ·
znani złodzieje.
'
~"'""" (2l) Kradziej:e ko:ti i bfoc
dła w okolicy. W ostatnioh czasacJ1 1 w obrębie :powiatów: brzezili·
skiego, łęczyckiego i wieluńilkiego
dokona.no całego szeregu kradzież;.
koni i bydła. We wsi Kros21ewo, gm.
Skrzynno, w pow. wieluńskim, włoś
cianinowi, Marcinowi Ciumoe, skr11-:
dziono parę koni, wartości 320 rb •.
Włościaninowi wsi Bertoliny, gm. Li„
piny, w pow. brzezińskim Antonie-

---
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jednak udało się wyrwać z ręki na- niędzy z kasy oszczędnościoweJ, popastnika, i poozął
który, szybko nieważ tam żadnych pieni~dzy nia
uciekać.
Napastnik krzyknął na było i wogóle nigdy nie znała Kuli~
dwuch pozostałych w bramie i wszy- nicza. Co do dowodów rzeczowych
scy troje poczęli go ścigać, lecz' gdy dowodzi, żo zmarły nie nosił szelek1
Teatr Polski.
chłopiec dobiegł do hotelu "Manteuf- ale podwiązywał spodnie szpagatem
,.Dudek", farsa w 3 fla", gdzie jest więcej światJa i ludzi Przypuszczała ona, źe tym to szpaa.ktach-Jerzego Fey- napastnicy przestali go ścigać i za- gatem związano przy spełnieniu zbro·.
deau.
dni ręce Andrzeja. Kawałki powłoeYI-'
wrócili z powrotem.
U przejmie proszę Pana, Szano- ki płóciennej, znalezionej. w kurtc;
Autor ~łośnej swego n.nsu „Da- wny Panie Redaktorze o łaskawe u- zabitego, nie nalefały do Prichod-'
my od Ma1csyrL1a", która zażywafa mieszczenie tej notatki w poczytnem kowej.
tak nie~wyłego powodzenia, napisał Jego płśtnie, a to w celu przestrze· Andrzej miał strzelb~. Wysirze.
przed 10 laty fars~ p.t. „Dudek" (L? żenia innyoł1.
lawszy
proch mówił on w wigilj4
Din don).
Z szanowaniem.
swego
zniknięcia, ~e jutro p~jdzłe,
„Nowość" tę wystawił w czerwa~eby dostać trochu. I w dniu z:nik
cu r. b. 'reatr Nowy w Warszanięcia wyszed , spotywazy bare1ez.
wie, wczoraj odegrano j& na nasze1
Swiadek powódki cywilnej, dja.·
scenie.
kon Maczugowskij, który przygoto-„Dudek" jest typową krotochwlu wyv. ał zabitego do szkoły duehow',
lą, jej pierwowzorem, z którego póź
___
nej, dowod21i, ~e Jędruś biYł ł~
niej czerpały natchnienie i pomysły
1 interesująoym siQ wsflyst~
KIJÓW,
paMt.lernika,
{p).
_
wrailiwym
różne spółki autorskie Jak
Picard i
9
Savoir, Fleurs i Caillavot, Croisset i O godzinie 12 minut 20 zakończył kief1 ~ s;y-ma_atyck)m oMhłopeem. kP.<1,
sądu, Jurkiewicz, czytanie ws ąpiemu 0 sz 0 Y
aezugows l!
- (x) Systematyczna kra- Gresae. Mamy więo wszystko co członek
aktu oska.r~enia.
nie widział Andrzeja i wezwany był
wymaga
typowa,
pieprzna
i
pikantd~ie:ł. Whtścioiel placu przy szoprzez Natalję Juszczyńskf\ dla po1
Na zapytanie przewodniczącego, czy chowania d. 9 kwietni& zwłok An
sie Ł~czyckiej w Zgierzu Mieczysław na farsa, w największym i najdo1
Jaroszkowskl zawiadomił policję, 91~ kładriieiszym komplecie, a zatem oskarżon:r przyznaje si(l do winy, ja- drzeja. Kiedy trumnę spuszczono de
numer
hotelowy,
łóżko na scenie z
Jrą
mu
przypisuje
akt
osk.
a
rienia,
mogiłyj
rozrzucono
proklamacje
treś-'
z płotu okalającego wspomnianą podzwonkiem pod materi:i.cem, różn:i Bejlis odvowiedział: „Nie, wasza eks- oi nastql:mjąoej:
sesję niknęły od pewnego czasu deski. Ogółem skradziono desek za cz~ści garderoby kobiecej, mnóstwG celencjo".
•
„Chrześojanie prawosławnil Ohłopdrzwi, dla 8 par małżeńskich zdrv.„Jestem byłym ~ołnierzem, całe ca Juszczyńskiego zamęczyli !i;ydzi,
90 rb.
Jako podejrzanych o kradzie.t tę dzających się, lub chcących si~ zdra- moje życie pracowałem uczciwą pre.- dlatego bijeie łlydów, wyp~djc;ie fot
dzić i spotykających siQ niespodzia- cą wyrabiałem cegły i myślał em tyl- i nie przebaczcie krwl, przelane}'
-pociągnięci zostali do śledztwa młe
szkancy Zgierza, Antoni Rzątkowski. nie, co stwarzało b. zabawne polYi- ko o swojej tonie i dzieciach. Ara- krwi, chłopca prawosławnego 11 •
kłania miłosne.
szt.owano mnie i trzymają w więzie(SłysZł\C te sł-Owa świadka; Bejliś
1 Franciszek Cątkowicz.
Rzecz prosta, że łóżko owa jor:;~ niu już 26 miesiQcy, nie wiem za co". głośno płacze).
jest w całej sztuce głównym motyZarudnyj stwierdza, że konwój
Proklamac_ji takich rOZJ'ZlłOOno
wem intrygi l całego i.iamieszania ko- nie pozwala obrońcom na widzenie
ł
1 k
'ł
siA z oskarżonym, co dziele siA wbrew oko o 100, a e to je rozrzuo1 , z pomicznego.
'{,
1
"
wodu
tłumu publiczności na pogrze·
Nietrudno przecież domyśleć się, ~ artykułowi 569 ustawy procedury
·
d b
· d ·
J&d
Teatr Pols i (Cegielniana M 63). pubiiozno86 trzęsie si~ nieustannie :.e karnej. Zarudnyj prosi w imieniu bie, mepo 0 ha powie faeó.
n~
- Dziś, w piątek przedstawienia śmiechu, nie był to jednak śmiech obrony 0 uchwalenie zakazu, w ra- taką proklatnacjQ świadek /osiadał~
lekki i łagodny, lecz ten rodzaj zle zaś odmowy, 0 zapisanie tego w ale mu ją skradziono. Prze rozrzu"\
11ie będzłe.
- Jutro, w sobotę, o god"tinw :; śmleclrn, 11ajwięcei przez publiczność protokule. Od siebla dodał Zarud- cen,iem te) proklamaeji nie słybzd
i pół po południtl, l_)O cenach najniz- lubiany, a więd męczący i wyczerpu- nyj, ~e nie umie on bronić, nie zoba- od nikogo 1 nie czfitał tiif.dzie, a.ie.,
czywazy sJę z oskarżonym w cztery by Andrzeja zabi i żyd~. Swladek
.szych, dla młodzieiy zna komi ta 1 Jący b. prędko widza .
oczy. (Bejlis płacze). „O ile mniei widział zmarłego chłopca, stlicer1l}f\-.
Sztuka
Feydeau
posiada
wJefo
9ełna. li.umoru swojskiego komed ia
w 5 aktach M. Bałuddego i)od tyt. prawdziwie komicznych momentów i winny jest podsądny _ mówił dalej cego kllkakrotnJe z Czeteb akowem.,1
Starosta przysięgłych wyj1:1.§ni6
zesta wien, J{tóre za'vsze będą podo- Zarudnyj - tern większa zachodzi
„Gęsi J Gąs1d".
poti'zeba
pomówienia
z
nim
na
osopragnie,
czy świadek mówił o pro..l
bać
się
publiczności.
(Wszystkie fotefo i krzesła po 30
Feydeau zbudował S\Vą farsę b. bistości. Adwokat nie spełniłby swe- klamacjach tych ~a . ślet:lztwle p!er-,
kop.; balkony i amfiteatr po 20 kop.;
zręcznie, choć akt pierwszy jest nie- go obowiązku, gdyby nie protesto- wiastkoweII1.· Sw1adek nie pani1~ta.1
1o~e po 2 i 3 rub.)
Wieczorem o g. 8 .15 arcvzabaw- co przydługi, trwa bowiem przeszło wał przeciwko naruszeniu przysługu- jednak, czy sędzia ~ledc~y !lapytyna farsa J . Feydeau pod °tytułem godzin<','. Wszystkie pomysły wyzy- iących mu praw, a nietylko narusze- wał go o to lub nie.
Prezes ustala, że sędziemu śle~
skana s& odpowiednio. SUuka koń nhi prawa, ale wprost niemożności
„Dudek".
.
czemu świadek o proklamacjach ni«t
- W niedzielę po południu efek- czy się oczywiście do brze, bo zgodą wypełnienia obowiązków obrońcy".
Karabczewskij podtrzymuje w nie mówił.
i:owna sztuka J. Korzeniowskiego powaśnionych małżonków.
Zarudnyj w imieniu obrony zgłaGra aktorów była konoertową. swych wywodach Zarudnego.
pod tytułem „Karpaccy górale" w 8
Przedstawiclel
oskarżenia nie sza prośbę, ażeby za~ądano egzem~
1 uslonach;
wieczorem <• godzin. 8.15 Pani Jasińslrn dała natn postać żywą,
w
·o rnz trzeci „Dudek"', Jerzego Fe~'  miłą, pełnq wdzięku, prostoty i tem- sprzeciwia się zdaniem obrońców, 0 plarza proklamacji, poniewat
peramentu.
ile
zachowane
będą
przepisy
dla
straaktach
są
dane,
~e
proklamt1.cję
tak!ł
deau.
Wy kona wca tytułowej roli posu- ży konwojowej i garnfzonowe}.
posiadał policmajster.
wistego donżuana, „Dudka", był wyPrzed udaniem si~ sądu na naPrókurator nie uważa zs. moili~
Opei'a i operełka łódzka.
bortJym. P. Bogusiński, a1·tysta nie- radę, przewodnfozący ogłasza nastę- we zadośćuozynienie ~ądanlom obrozwykle zdolny, o wielkiej rutynie pujący pol"ządek codzienny posie- ny, ponic:iwa~ sprawa toczy si1t o zaKonstantynoff~ka M 16.
· aktorskie_j i rozległym . talencie, dał dzeń: od 10 z rana do 1 w południe bójstwo Juszczyńskie~o, a nie o pro- Dziś, z powodu specjalny;:h nam „Dudka" tchnącego zyciem, ko- od 1 minut so do 5 mihut 30 i od a klamacje. Rozrzucame prok111tnacji
nrzygotowań, oraz próby generalnej rnizmem dyskretnym i ~ywym; .grał do 10, a najpóźnieJ 10 minut so wie- niema bezpośredniego związku
ze,
sprawą zabójstwa Juszozyńskiego.
z "Pięknej Heleny" przedstawienia nie go inteligentnie i pomysłowo, ze sta- czorem.
d7
Zamysłowski.1 równie~ wypowlao~dzie.
rannem
O!;)racownniem szczegółów.
KIJO
vv,
9
października
(p.).-0da
się
arzeclwko zadośćuczynienh~
Jutro, w sobdtę po rołudniu o god?:. Charakteryzmcja artysty nie wypadła głoszono postanowienJe SllzdU, Upoi a j
J,
po cennoh najniższych dana atoli zbyt szczęśliwie.
ważniające pr~zesa do pozwalania. temu żą aniu, poniewa~ ~w a ek . ut
b~d~le arcykomiczna operetka GHSwietnie i bez zarzutu grali pp. 0 brońeotn na Widywanie się z oskar- tteM proklamacji powied~lał.
berta J?Od tytułem "Sufrażystki".
Zborowski, zasługujący na szozególne żonym sam na sam, w razie konieczZarudnyj nal6tJa na uwzgltdnłeWieczorem, o godz. 8.15, po rPz wyróżnienie, za doskonałe zrozumie- nej potrzeby, stosownie do o~wlad- nie jego prośby.
!>ierwszy wystawiona będzie operetkh nie swej roli, żywą i plastyc1mą mi- czenla obrony.
Bejlis płacze.
w 8 aktach J. Offenbat.ha „P.ię1rna mik~, oraz grę pełną temperamentu i
Rozpoczęto b11danie świadków.
Sf\d odmawia.
Helena", według oryginalnego scerJa- szczerości, nadto pp. Senowski i
Matka zabitego Aleksandra Prl:Nauczyciel klasy wstepnej szko~
tjusza Reinhardta.
Wolski.
chodko potwierdM zniknięcie An- ły, Roi'low, dowodzi, te zntatły był
Obsadę „Pięknej Helony '' two1·zą
W epizodycznych rolach odzna- drze.ja Juszozytiskiego po wyjściu z dobrym chłopcem średnich zdolności.
pp. Horbowska - Heleno, ~~ t. Olnire czy1f się: p. Baranowska, jako zakocha- domu w sobotę d. 25 marca 0 godz. ale skrytymi trzymał si~ na osobno- , Orest, Broohwioz Purteulus, na angielka, p. Kułakowski, w roli g zrana do szkoły, komunikuje 0 J. eJ· ści i z kolegami nie przestawał. D.
23 l 24 marca był na lekcjach, a 2~
Janicka - Lena, Oorska - Bachis, pułkownika, jego żona-p. Różańska,
staraniach :przedsi1:3wzifltyeh, oelem nle 11 rzyszedł do szkoły, 0 ezent 2:&.·
oraz pp. Kozłowslti - Paris, Miller · p. liortens i Puchalski.
odnalezienia chłopoli, a następnie o
J:'
ł
k t
k
Kalcha_s, Pieln1rski - Met1elaus,
Reszta artystów całości nie psuła. jej zaaresztowaniu. Podczas pytań ~maczano w d~ientI kn. Le c,e w fi~ oJ_ch~ymowrnz - Agamemnon, Orod„Dudek" dał sposobność naszym krzy!towych do-Wod~i ona, te fakt, iż le zaczynajf\ afę_ o godz. 8 i pół zra~10k1. - .AchHe_s, Jarnęcki - Ajux I, arbystkom do wystąP.ienia w ślicz Andrzej nle powraoał nie Pianiepokoił na i kończą 0 godz. 12 w J?Oł·
ac
Kam1ńs~1.--: A1ax II, Olasz - Filo- nych, pełnych smaku I gustu, tuale- jej Bfi mal'ca, poniewa~ ~marły nooo- ·marca przyszła. d? szkoły i zaw1ado- .
komes i mm.
tach.
wywał cz*Jsto u joj eio§try Natalji miła o znikmęcm Juszczyńskłego
~. W medzielę, po południu o
J. 11.
Juszczyńskiej, która go kochała, do· matka.
.
ł ..11
godz1me 3, po cenach zni~onyoh d11kładając st rań ~ b wypro adzić
Poradz!)no jeJ zwrócen1e s ~ u-O
·
a
'
e
Y
w
policji
11a oędzie prze~licztla operetka Wein~o. ~a cz.łowieka. Kiedy ,jednak~e wyp · t-Ornj badajłl; PrJchodkowa..
bergera pod tyt. "Romantyczna ~ona"
W .Jasmło się, że nazajutrz zrana An- 6 ow . e
ki dv
z p. Rogfńskq, w roli łytułowejj wiedrzeja nie było jes:llcze u sióstry, za- kt ra zeznaJe, !tle Jędruś nie e •
~zorem, po raz drngi 11 Pięlrna Heczęła go matka :poszukiwać. Swiadek opuszc_zał lekcje z -p_owodu charoby
lena".
oraz ml;\~ jej obohodzili się b. dobrze a nie.kiedy ~ozostawiano go .w d.omu
Szanowny Panie Redaktorze.
·
Syn mój, ładny dwunastvletni z Andrzejem i nie wiedzą kto puścił gwolI robocie.
Kolłcert Ohejfeca.
KIJOW, 9 października. ~) chłopc:oyk, niewielkiego .Jak na swój pogłoskEl, że to ona. zabiła Andrzeja,
Łódź nrnzyk~lno, czeka w nic- wiek wzrostu, wyszedł z domu wozo- ale stwierdza, że po aresztowaniu Jej Szwajcar że szkoły du~hownej, :K:u·izielę 19 b. m. prawdziwa uczta ar- raj o godz. 6 i pół wieczorem uda- i męża przez naczelnika wydziału kalewakij, ~eznaje, te w nied2lłelę
tysty?zna: występ 12 letn~ego skrzyp- jąc się na ul. Zawadzką do znajo- śledczego Miszczuka, ten ostatni na~ rano matka Juszozy1błkłłtgo pr21yoht>
ka w1_r.tuoza Józefa C.hejfecn, znane- mych. Gdy skręolł na ul. Zachodnią Z\vał .1it zabójczynią, wymyślał Jej i dziła do szkoły dowJadywać się, czy
go dz1s w całym świecie kulturalnym zauwiu.ył, ~e idzie za nim trzech ża,dał przyznania się do przestępstwa. Juszczyński był w ni-ej dnia 2~
dziec ka-artysty.
„panów". Dwuch z nich wyprzedzi- Wczoraj świadek po raz pierwszy marca.
Robotnik cegielni '.ta,jceWłl, L11'b.
.
Skończenie mistrzowską grę gen- ło go, szybkim .krokiem poszli na- ujrzała Bejlisa; żyda Schneersohna
znała, ponieważ kupowała. u niego czanko, ~~ztiaje, łle w podwó:tztt ee~
)111?-ego. artysty melomani łódzcy po- przud i skryli w jednej z bram.
dz1wlt1lt już przed d wortnt laty, dzi8,
Gdy chłopiec przechodził koło siano i posyłała doń Andrzeja. O za- gielni byłil st!tinla, a pod jOdnym
;ved tug sprawozdań pisttl zagranic;1;- tej brawy, trzeci z tych osobników, bójstwo nikogo nie podejrzewa i ka- dachem z nil\ mienko.nie, w którelh
nycb, talent Ohejfeca rozwinął się schwyciwszy chłopca za l'lllllię, odez- tegorycznie rzJapr~ecza pogłoskom o mieszkała tona Bejlisa. Stajnia t&
Jeszcze znacznie.
wał się do niego: „Potrzymaj no mi, pieniądzach żłożonych jakoby przez spaliła się na jesieni 1911 r.
Na prośbę adw. przys. KarabBilety, · od niedzieli,
na bywać chłopcze, palto w tef bramie, ja na Ozlrkowa na imi~ Andrzeja. Zadnych
łno~na w składzie instr. mui. :Fryd- chwilę WeJdfł do sklepu", przyczem obtotloów P.tlchodkowa. nie miała i czewskiego sąd stwierdza, że Bejlh:i
betga i ~QQ.Ą. _ l>io~~W$-'Q.
Jł~
wci~~nJ.l _c!Iło~eJ!._d.9.l!~~a ~ .JU)leooła.. }{Jlliwczowi odb~oru pi..9- ar~~to-~ b.1_ł l~ aiK~ Potar:
.

mu Karolczykowi, skradziono krowę,
wartości 100 rb., a włośc. sąsiedniej
wioski 'l11'zanówka, Józefowi S.eleszczykowl - jałówkę, wartości 85 rb.
We wsi Grembień, gm. Kamionka, w
pow. wieluńskim, ze stajni włośc.
Stanisława Janickiego uprowadzono
konia, wartości 75 rb. Włgścianinom
wsi Dzieszesiki, gm. Kamionka, W ojciechowi Sygulskiemu i Wojciechowi
Pinkosowi skradziono 2 krowy, wartości 160 rb. W Smardzewie, gm.
Sobótka, w pow. łęczyckim, włościa
nłnowi
Józefowi
Czorczyńskiemu,
skradzio:no parę koni
z. uprzę~ą.
wartości 335 rb. Włościaninowi wsi
Wólka Krosi~owska, w pow. brzeziń
skim, Paeitowi Kosiora, skradziono 2
lrrowy, wartości 148 rb. We wsl Koló,v, gm. Poddębice, włościaninowi
Antoniemu Wilmańskiemu skradziono wóz, -wartości 3! rb., a Ignacemu Klimczakowi 2 wieprze, wartości
40 rb.
·
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Reorganizacj ~~j arnt_.
kiei.

~we

•
•µr:u•1e pobru zamknięto,
p<>Dłettaa nlln nle wszczynal sprawy

' podpalallłtt..
Prnnrator zar;nacza, że zgodnie
1 r.ou1allle1n Lubczenkl,
pożar wyouohł wew111\trz stajni w obecności
Jurma.o.._ Bejlisa nie było wówczas w
Jnieszkantu przy staini~ nie było tam
1 Bejllsowej
PETERSBURG, 9 patdziernilrn,
(wł.) - W w~ższych zakładach naukowych powzięto uchwały . protE:stujące z powodu sprawy Bejhsa.

. * ,

Jedn~ z pos1ed~en sąd owych _ma
b!ć ~ośw1ęcone wy1azdow1 do ceg1~lnl ~a7cewa dl!l' ~okonarna oględzm
mi!'lJsca znalezierna zwłok Juszczyń~k1ego.
.
,
.
Po ukończ_enm zeznan św1adkó~',
prawdopodobme zarządzona będzrn
dwudniowa prMrwa, w celu umożliwienia ekspertom obznajmienia się z
materjałem śledczym i aowod11mi sądowemi.

ATENY, 10 października (wł.).Postanowiono 1i rzystąpić do reorganizacjl armji greckiej z takim wyrachowaniem, aby na stopie wojennej
liczyła do pół miljona żołnierzy.

:=.A

rCJbinów.

BUDAPESZT, 9 paźd~iernika. (wł.)
700 rabinów, między tymi rab i ni: z
Konstantynopola, Adrj anopola, Manchesteru i Beljastu oraz innych miejscowości dało za przyczyną •vęgier
skiego rabina Lekowicza i rabina
Majera z Salonik oświadczanie -pod
przysięgą, że w żydowslriej religji nie
istnieje sekta, która potrzebuje krwi
~hrześcjańskiej do swego obrzędu religijnego. Oświadczenie to przesłano
· Eiądowi kijowskiemu p~zed rozpoczę
ciem procesu o mord rytualny.

Na

al a

alki serbsko-albanskie.
BIAŁOGROD, (wł.), 10

paździer

Arnauci w liczbie przeszło
6,000 zaatakowali Djakowę i okolicę.
?o zaciętej, krwawej walce serbowie
odparli ich po za Drynę, zdobywając
po dr<>dze Lin i Duszanow Ma w.

nika.

Pochód serbów.
. WIEDEN, 10 października, (wł.)
..,Giid Slav Koresp." donosi, że gene... ał Jowanowicz
otrzymał
rozkaz
przekroczenia granicy albańskiej dla
stłumienia powstania.
Pożyczka

•

serbsk•.

BIAŁOGROD, 10 patdziernika (wł.)
Grupa finansistów paryskioh udzieliła Serbji 260,000,000 franków potyczki .

Powstanie na wyspie Semos.
KONSTANTYNOPOL,
(wł.), 10
paMziernika. Na wyspie Samos wybuchnęło powstanie i rozruchy. Walczą dwle partję, z których jedna stoi
po Turcji, druga zaś pragnie rządów
greokich. Podozas krwawych utarczek zabito
gubernatora
wyspy.
Walki tl"wają.

Demobilizacja

Turcji.

ATENY, 10 października, (wł.) Wysoka Porta zarniadomiła
rząd
grecki, ~e demobilizuje swoje wojska
i pragnie odstawić je do Małej Azji.
Turcja prosiła jednocześnie Grecię o
pozwolenie na przejazd swy0h okrę
tów przez wody greckie. Pozwole-

nie to

Kto winien klęski.

SOFJA, 9 października, (wł.) Pomiędzy generałami bułgarskimi
wybuchła ostra polemika dotycząca
sprawy kto spowodował klęskę bulgarską. Według wiadomości z jed· nej strony generał Iwanow ma być
stawiony przed sąd wojenny za rzekumo spowodowane klęski; z drugiei
zaś strony donoszą, że g:enerflł I wanow pisze pamiętnik, w którym głó
wnie zarzuty podnosi przeciw generalisimusowi Sawowowi.

* podzielili mięObrońcy Bejlisa
tizy sobą obronę w następujący spo5ób: Zarudnyj będzie mówił o zabójstwie rytualnem, Gruzenberg o uczestnictwie w zabójstwie Wiary Czebieriakowej, Makłakow zaś i Karab<;zewskij o niewinności Bejlisa.
L wow; 9 października, (wł.) W sprawie procesu o mord rytualny
w Kiiowfo odbyło się wczoraj zgromad!tenie protestuiące przy obecności
kilku tysięcy żydów.
:fłrzys'ęg

ga->ec-

już otrzymała.

KONSTANTYNOPOL, 10 paździer
<i.ika (wł.).-Sułtan wydał rozkaz demobilizacyjny. Demobilizacię już rozpoczęto i jest ona prowadzona w
'()Ośpiesznym tempie. Podając tę wia·
domośó prasa turecka podkreśla, jak
nieuzasadnione były obawy prasy europejskiej i posądzenia Turcji o per~dJQ.

Te . enramu
~
Jl•

. ·du r SLar1, 111 :;,.,.; w imieniu Akaderni umi ejętn;J ~ci, Maciet·zy polskiej i
inn,vch towal'zystw oświatowych prof. Kallenbncłl; wszechnicy krakowskiej-rektor Kostanecki; wydziału filozoficznego wszechnicy lwowskiej prof. Bruchnalski; poznańskiego Tow.
nauk-prof. Jan Kasprowicz.
O godz. 4 po południu kondukt
ruszył ulicą Kopernika.
Zatrzymano
się pod kolumną Mickiewicza, gdzie
w imieniu miasta przemówił wiceprezydent, dr. '11 adeusz Rulewski.
Następnie w imieniu młodzieży-student
Zagórski.
Olbrzymi pochód stanął na cmentarzu o godz. 5 po poł.
Krajowa rada szkolna poleciła
nauczycielom ięzyka polskiego w
szkołach średnich, aby podczas naJbliższych lekcji wygłosili wykłady o

lwlcH SI~ pvClq~

pocztow.r i

zdruzgotanych; ó
tych, kitkunnstll
rannyrh.
Kanał

szłym.
Połaczenie

Ustąpienie min~st~a.

telefoniczne WarWIEDEN, (p.), 10 października.
szawy z' Zyrardowem, Sosnowcem, Minister skarl.Ju Zaleski podał się do
Pło1'1skiem i otaczającemi Warszawę dJ· misii skutkiem choroby serca. Celetni sJrnmi ma rwstąpić prędzej.
sarz zatwierdził vrn iosek prezesa miOym sja Bieleckiego.
nistrów o udzieleniu Zaleskiemu t.ylPE'l1ERSBURG, 9 p11ździernika, ko urlopu.
(wł). Dzienniki wieczorne donoszą VJ ebronie legji cudzoziem·
iż minister spraw wewnętrznych Maskiej.
k lakow, postanowił postarać siQ o
PARYZ,
9 paźdz1ernilrn. (wł). dymisję dyrektora policji, Bieleckie- I 'aczelny redaktor „Matina", Lauzango. Dyn;isja umotywowana jest po- ne,
zamieścił energiczny artykuł,
dobn o tern, ~. e wzrastająca fola bez zwrócony przeciw niemcom, w sprarobocia wymaga dział&.cza. enrrgicz- wie zaczepek francuskiej legii cunego, a warunkom tym Bielcckij nic dzoziemsk1ej. Dowodzi on, że wszystodpowiada.
_
kie zarzuty, puszczane przez. niemKataetrofy kole1ow.e. .
. ców w świat, są fałszywe. Artykuł
PETERSBUR:G, 9 paźdz1e~·111ka, swój kończy autor, slowami: „po(~ł.) -:- Sfery za1_ntere~owały saę e- zwólmy psom niemieckim szczekać,
p1d e r~1Ją katastrof k?l~7owych w. o- patrzmy iednak z dumą na riaszą le·
s~~tnwh czasach. Mrn1st~; komurnka: gję cudzoziemską".
CJJ, R~chłow, przedstaw1.c rn.a w te1 i'.miany w rządzie c;iusłrjac•
spraV11e szczegółowy referat.
kim .
Sł:rejk łramwajGwy.
WIEDEN, 9 października (wł.) }.!OSK WA, 9 października, lP) N. F. P." donoszą z Budapasztu, że
Pracownicy tramwajo~i pr~ystąpili ~stąpienie ministra Krobatkina nade pracy. Ruch powoh zostaJe przy- stąp1 niebawem. Na Jego miejsce zawracany.
mianowany zostanie generał Huyn.
Pogrzeb Antoniego Małe·
Dalej donoszą, że jeszcze przed zeckłego.
braniem się parlamentu
nastąpią
LWÓW, 9 października. (wł.) z~iany w gabinecie Stur~~a i ~stą
Przed godz. 3 po poł. na którą ozna- p1ą prawdopodobme 4 mm1strowie, w
czono pogrzeb, ogroU-:ne tłumy zaczę- ich licz?ie minister sprawiedllwości,
ły zbierać się na ul. Ossolińskich.
handlu 1 przemysłu.
Rydwan żałobny <Jbwieszono liBezrobocie w Anglji.
cznymi, wspaniałymi wieńcami.
Na
LONDYN, (p.), 9 października.
ulicach, przez które ma przechodzić Tysiąc strajkujących robotników popo grzeb, okryto latarnie krepą.
Na !udniowej części Londynu napadło na
dziedzińcu Ossolineum zebrały się powracającyoh z pracy łamistrejków
wybitne osobistości, uczestniczące w wielkich zakładów rafinerii cukru .
pogrzebie, a więc minister GalicJi, Oddział konnej policji przerwał rozDługosz; reprezentant ministra oswia- poczętą bójkę i rozpędził strejkują
ty, Korytowski; marszałek .krajowy, cycll. ·
hr. Gołuchowski; członkowie wydzia- C~ ai a strGia w :a kute k po odzi
łu krajowego; senat uniwersytecki ~v
LUCEitNA, 8 p aździernikfl. (wł.)
togach, poprzedzany przez pedeli, Woda zalała tunel kolei O'Othii.rdz~zierżą.c;yrc~ berła; przedstaw i ciele p~- ki ej na przestrzeni pomiędz y Cadelitechmk~ 1 akadem.JI weterynaryJneJ; nazzo i Beazzin, wskutek czego wyprezes krajowei rady szkolnej; prezydent i wiceprezydent miasta z raIł
dą mieiską; przedstawicielstwo wreszci0 różnych towarzystw i organizacji.
Modły przy trumnie odprawili:
Tkackie warsztaty 36"
arcybiskup Bilczewski i biskup Ban2 krzyżowe szpulmaszyny „ Padurski w asystencji licznego duchowieństwa, przyczem połączone towatent Schroers"
rzystwa śpiewackie wyk onały: „Beati
2 szpulmaszyny do przędzy po
morituri".
40 wind
Pierwszy przemówił kurator za2
szpuh1
,aszyny do przędzy po
kładu im. Ossolińskich, ks. Lubomir60 wind
ski, kładąc w przemówieniu swem
nacisk na to, że Małecki poświęcił
44 lata Ossolineum. Następnie mówił
w imieniu uniwersytetu lwow~kieJlo,
0

I

tos~łfł

urzt;'lDlk1~w

ognbiol~tlto

pasaterów

do Adrjatyku.

W iec polski w Holandji.
BOCHUM, 10 października, (wł.)
Wielki wjec polski odbędzie się \\
dniach 1 i 2 listopada w Winterswicl\.
w Holandji. Wladze ho lenderskie nadesłały już odnoś no pozwolenie. Przy.
g0towania do zjazdu są w pełnym
biegu.

Otwarcie

ZURYCH, (wł.), 9 października.
Kongres robotników przyjął dziś jako normalny czas prncy 10 godzin
Po wyborze prezydenta.
dziennie, w przedświąteczne dni 9
PETERSBURG, 9 października. (wł) godzin, a przy zmianie na partje 8
Z racji wyboru na prezydenta rze- godzin.
c~ypospolitej chińskiej,
Juanszikaj
Socjalista w radzie m1e1•
zwrócił się do Jego Cesarskie) Mości
skiej.
Najjaśniejszego Pana z telegramem,
KRAKÓW, 9 października, (wł).
w którym w imieniu narodu chiń· Do rady miasta Krakowa wszedł soskiego dziękuje za uznanie przez cjaHsta dr. Drobner.
Rosję nowego rządu chii1skiego.
Szkoły dh:! ochotników.
Znowu mówiią...
KRAKOvV, n października, (wł . )
PETERSBURG, 9 października. Od 1 grudnia otwarte będą w Try(wł.)
W kołach poselsJrich mówią, ' dencie i Krakowie szkoły dla ocbotże wkrótce po przybyciu Koła do ników jednorocznych kształcących się
Petersburga posłowie polscy złożą na oficerów fortyfikacyjnych.
p clnomocnictwa.
Proces ielefoaistek.
Połącze n ie tełefcniczne.
PARYiJ, (wł.), li irntdziernikn.
PETERSBURG, 9 października, Dziś, rozpoczął sh~ lJroces przeciw
(wł.) Preliminarz poczt i telegrafów 14 telefonistkom i 2 dozorcom za poprzewidui e połączenie telefonem War- piera:1ie machinac ji melderów gietdoszawy z Petersburgiem w roku przy- wych.

e-.

~ łrr.„

BUDAPES'.Cl', (wł.), 9 patdzlernlka. Istnieje tutaj plan przeprowadzenia kanału z Budapesztu do A·
dr.jatyku: prace około przeprowadzenia tego kanału, trwać mają 6 lat.

Małeckim.

Rezolucja kongresu robo·
tniczego.

„_,
vn1guu(l V1

uoA.uu ~ .._ .

kilka

kanału

Panam•

skiiego.
NOWY JORK, 10 października,
- Dziś, o godzinie 8 po połu
dniu nastąpi otwarcie kanału panamskiego w obecności Wilsona, przedstawicieli obcych państw i wielu de
stojników.

(wł.)

handlowy.

Dzia

października.

Berlin, 8

Stosunkowo silna tendencja, fakg
po kilku dniach niepewności zaznaczyła się wczoraj na giełdach europejskich i amerykańskich, wzmocniłB
się dzisiaj w dalszym ciągu. W ciąż
jecinak brak jeszcze na giełdach togo
optymistycznego nastroju, jaki pano·
wał zazwyczaj za lat dawniejszych.
Na giełdzie berlińskiej tendencj~
była nieregularna, w końcu jednav
prawie wszystkie papiery ważniejsze
osiągnęly
znowu wczoraiszą wyso·
kość kursów lub przewyższyły je_
Jak naprzykład akcje górniczo-hutni·
cze i niektóre okrętowe. Natornla<lt
spadły bardzo nisko rosyjskie ak . , t.
bankowe i naftowe.

Lo~erla.
W

drugim

ciągnienl9

dniu

201 loterji klasycznej padły następu
jące główne

Rb.
Rb.
Rb.
Rb.

wygrane:

IO, ~ OO na nr. 7020.
11 000 na nr. 19975.
500 na nr. 802.
200 na nr. 2616, 3361„13985,

14212, 15990.

Dr.

były

olyńs

prof. Hinsberga)

osiadł

w

i

Wrocławske·
Łodzi, jako spe-

asystent kliniki Unwiersyt.

cjalista chorób uszu, nosa i gard.ta

ul. Piotrkowska 89.
przyjęć: 10-12 rano, !-6
dzielę od 10-12 rano. Operacje,
pja, kąpiele elektr. świetlne.

Godz.

,o

pp., w ni<.
bronchiosko·
2892-

LEKCJI GRY

epianoweJ~

metodą ułatwioną, udziela
absolwentka ryskiej wyż. sz:k. muz.

uczenica

MICHAŁOWSKIEGO.

Zastać można

~ZKOLNA 17,

od 6 do 7 wiecz.

m. B, front, II piQtrQ.

! !·•.i:r.• ·'·• ~ - ~:3'- ~ ,(:w ~:r:....:tS.;.;"" ""~J

.

"'l.".,~~'' · ·- ·

ji. Xarłowskł

""'

~

Ko~st~ntynowska ~
We1śc1e prze:z; sklep

„Eugenji", lel. 28-01., specjalista wycinania
odcisków i wrośniętych paznogci, powrócL'
z zagranicy, przyjmuje u siebie i poza domew
J\l:.inicure i pedi cure.

=·~

SPR EDANIA:

I

Jl •

2

snowalne maszyny

Różne ruchomości

5 „ Szaftmaszyn"
1 maszyna do suszenia (Troc-

Bliższe szczegóły

=• •. Jl -,Ja

stożkowe

1 maszyna do krajania prób

ken-Calander).

~OWY KORJ~R ŁODZKI -

te .Dddziernfka 1913

I

N

WSPANIAŁY

A

UPOMINEK
Jesteśmy

p

w

po!Słądaniu kilkudziesięciu

.zemplarzy wspaniałego albumu

a~~-..x-----=-===---==---•

~ abryc;spo•ł..6d:iill•·
z ŁOlJ~: a) 12.15, b) 7.2Q. 8.05; 10.10, d) 12.60, e) 1.50
f) 3.ł5, 4.50, g) 5.45, h) 6.43, 7.33, 8.45.
<
Przychodzą do Łodzh 4.~nb 7.22, 8-35 , SUl5, i) 10.40, 1.00,
3.10, 1> 4. 3 ~, e.20, a.os, 9.55, ~) u. o,

Kolej

Kolej Warsza•sko·Kaliska.
ODCHODZĄ

L
E

&Jar' Ol{oło 500 illustracji. "1IA
Cena księgars~a „b lł 1
„Kurjera" nabywtt6 nio~ąi po

•

7

E

prenuuiarator~y

·

··~ ···:„~=„~t~~:.~~·~j!···i•

cc

- ·-

R~~~~~~~~

'W}·

·1.

W La~oratorjum c~emicz~o-toollmcioe

N

„KarJ„

o dod$. 7.55, 12.24, 4.3~, q.18 1 8.121

er

O

rb. 5.50

N
-

L

Księstwo warszawskie)
w opracowaniu Erne•ta l.uniń skiego

KA;LIS;?iĄt

PRZYCHODZĄ z KALISl6A o godzinie: 1.21, 10.ól, ł2. 22• 5.20
9,60; ra W A.RSZAWY o godz. 12.14 4.26. &.03.
Odehodzą do Łowicza IO. Praychoazą z Łowioza 7~"5,
I
Kąlej obwod011!f P·
J
Odchodzi ze stacji Łód ź l{alillllra do E)łptwin o godzinię 6.ęf, ae
Słotwtn do st Łódź-Kali!!l~a f!l'l!lY&llo<ti'i! $ 1 !U, Odchodzi ze s~. Lóqj-Kaliska il,o Koluszek 1.11, pra,rcti.. z Koluszek do st. Łódź-Kallsk!i o g, 1..A&.
UW AGL Godziny wrdr!lkąwane tłustym drukiem oznączaJ!ł elll6s
od godz. 6 wieczorem do b :r-ano
Pociągi oznaczone literą a) zatrzymują się w Andnejowl~ b),
d), g). nie zatrzymują się się n~ ~ f!.dne j stac}i, pozostałe poett}gl zatrzyQiµją ąię na tadneJ !;!~?1.P.ji , pązostałe pociągi zauzymu.11)_ Mę na 1
wezystk1cq stacJach, b), d. g)1 h) są bezpośredniej komunlkl!>CJI·
Pootągl bez litero nie ooowtąr1iuje połączenie z poc~t kolei
wied~4skiJj 1 nadwtślańśkle).

zw w; w , · on Mf

(legjonr i

o

•I

;'* li t

do

w,i\.t<.SZAWY o godZl.ili0: 11.01, 12,34, ó.ilO, 2.a1,

DO

o • NAPOLEON o
; a .: " e1

peci11g6w

„„ dnia l•go maja.

ODCHODZĄ

p·

eg-

rozkład

Letni
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i fizjologiczne
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„ZjeDnoczoliych chemików''.

•

ułfeę
..3s..

-...!

•koI a1ew
•

MI

• Nr. 40

wkłady oszczędnościowe, płaci

każde tądanie

w · ł.odzl
~
~

Przyjmuje
na
4 proc. i z
rocznem wymówieniem 6 proc., wydaje po~yczkł do 600 rb.
JL
Biuro Towar~ystwa czynne jest codziennie od godz. 10 do 3 po poł., oprócz łr
tego we wtorki, ~zwartki i soboty od godz. 6 do 8 wieczór.
r1520- 3 ~...

••••••••••••••••••••••fi
Lecznicza
~

„·)

.}

maść ziołowa

VILIA CREME. OBtRMEYrfA
UOIOOBA
.

-

UNGUENlUM HERBALE UO :~Fvs. OBERMEYER.

••

UW/1.UA.

Czy

kop.
W)'•

aoprawiy?

osiągpięcla pełnego ~na•
miłego wynjku należy przyr

Pia

święcie zioło111re:

·

Pa.pi jeszcze oieu~ywała kremu
tak bardzo rozpowszecbniQnego
na cah1.J kuli ziemakle1 z njez11.wodnym rezultatem. Wydatek nieznaczny, a korzyść wielka. Wszelkie piegi opalenizna. plamy, pryszcze. wągry i lisza)e natychmiast
bezpowrotnie rnik11.ją . Dla unikQięcia naśladow 11ictwa epreiedat
tylko w składach · aptecznyeh na:

/r.!'!łt!!!!ł. !!~~!!:
sl~ł'd•I•

na ka:l:d)'m

kawałku.

Przy r6w"ociesnpm stosow. cudotwórcze wyleczenie!
OGŁOSZENIA

„Nowe Biuro
WaPszawa,

Rząd

Cena za.

30, tel. 64-54.

qp obce jlj~Jki bell:płałnie.
Prenumerata ws. zystkich wydawnictw perjodyoznych,
krajowych, rosyjskich 1 zagranicznych.

Reprezentant
dla handl., komis., wywiad.? i!1kas., interesu
.
. potrzebny. - Oferty
możhWle szcz e gółow e

prosimy c;i.dre sować. Wszechrosyjskle Wzajemne '11-wo Kupców. Moskwa, B. Łubjanka 13.
·
1514-3-1

PRZECIW PlEGOM

Xrem ks. Xneippa 1~~;;;~~~a
rady kalnie us uwa piegi, opąlinizn ę, wszelkie plamy,pryszcze: w'-gry ~ze rwono ś ć skóry, a tak ż e wyglad11.a zma r s ze~ h ;;'.: ~<ta c_ w aptek?-ch, skład ach aptecznych i per rum11r 1a 1.1 h Vv ystr_zegac się talsyflkatów, praw dz-i wy tylKO w s ł01 kach z wypalonym napisem.
------····~-

K R E M

K N E I P P A

13~9- Hurtowa
Młynarska l ó.

óO kop. mocniejbzy
75 kop

Biuro Nauczycielskie
Feliksy S~lkOWSKIEJ.
PRZEJAZD 14 teL 12-0~0
pQleea z eblupnemi świadectwami:
Wyższe nauczycielki niemlri z fr11;cuski1I1 i angielskilJl. P oznan ianki:
towarzyszki intąligentne z muzyką
i freblanki. Niemki gospodynie wiejskie i ,mie)sli:ie.
37l8-3

Ważne

Tłomaczenia

Aptekarlia J . Hartm ana Jl&
dzi

słoik

Łódź

Ogłoszeń"

Swięło~rzyska

Xonsłanty

novska ]b. 7.5.

do PISM ZAGRANICZNYCH
najlepiej i na itaniej
załatwia 2'iatwierdzone przez

JU 54, i

J'(awroł

-politycznych i krajowych

~· =•

sprzedaż

apteka

-w

Ł o-

114'5 -24

kle~nkiem Inżyniera

wsiełklch dzłe<isłtl

rrui.I

Analizy chemiczne dla

II

Analizy produktów spożywczych.
Anallzy wydztelln (moczu. plwociny I t

~. przemysłu włókiennęgo.

m
!lllłl

)

li

OOMINIKIEWICZA

+ + +

„

IK{Jli
,

Kl}

m·

d.)

Biuro porad technicznych dla przemysłu

1l!!i1 • włókiennego. Porady chemto,:ne. Przoptsy.
~
(Udzielanie porad od godz. 4 do 8 po poł.)
i1) W niedziele laborai. otwarte od 12 do 2-ej•

·
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uźyw11niu MAŚCI VILUf.„OR~
ME stosować znane w całym

~

ul. Srednia 20, r6g Solnej

pod

~

specj1dny niezrównany 4rotlek ~ed1rczny i>rJ:ec•.•
wam:elkiego rodzaju1 EGZEJROlll, SWJERZBU:;, USZA•
JOlll, Op111n:eniom, WRZODOM, WYSYPKOM, PRYSZ•
DŻUM, ODMllROŻENIOM i wszel. chorobom shórnym.
Spr~edal: w •Płekac:h i skład111;h ap~)'~ po rla. 1 •.as
,...-~o. PffĄW'Dll'!IWE w
CZERWGllEM opakow. str••p•ć się na!lladm::vniirtw'I

I1lm1

ata Yań!

SPECJALNY
FRYZJEI~SKI
SALON dla PA'~

>,

EUGEN,JA
KARTO WSKA

Łódź,

Konstantynowska 5

PierwszaLecz'nicaLekarzy
Sp ee j ali stów d•:.l.:!t:."..;::i'·

Paniom w ł.o C z i ukolioaoll

NAJP1ĘKNIEJSLE

t:lESMlc _

.•

. .

„

Dr.

I

OR•

7.

Dr L• KlaczkID
•

L'tI n1anow cz
aa„&•> Dr. KWl~B~R~
Powr6dl

1·

K 1 otka
11

Wałten

powrócilłll

12., (tel.

C:horoby1 nerek, Pt:·
cherza11 cewki i t„ d.

choroby nerwowe.

1491-~

Godziny przyj~ć: do 10 rano - - - - - - - - - - - -

D,r . B. Rejt, :

Dokł6r

med,

».~!~~!~~sa~~~

mycie gtowy z natyuh mi astowym wysusienie (Manleur) llz y~zczen i e P!lk
nok:ci t11rbowanie w{os ów i wszelKie
roboty w za kre13 perukarstwa wcho dz ąc e. Jako to: loki tu rt>anowe, wa rkocze i postisch, zawsze w naj nowi ch irurgiczne
SiiYill s tyl u wyko1iywa ne pod moim
ul. P iot r k owska 5ó.
kieru nkiem. Wyuczam upina nia najN r. telefonu 32-62.
nowszych fryzur w 5 I e kej a 1.1 h
Abo1111.męnt na miejs1.1u i w domaeb. Przyjmu ie do 11 rano p i ł-7 po
I

•

ul. Piotrkowska , 5 (róg Zielonej). Akuszer I s~eeJallsta ohor b
Dr. J. Szwarcw.ęs~
~Q fęcyph
WEWNĘTRZNE Jser od 10- 11 4 i b. ordyn, w11.ręz, Uqlwerą, Kliiłlld .
i NERWOWE \pół. do 5 ipół.p.p. p
tr.od •• l ~.1.1
d :
wnieQz. od 10-11 rzy Jmuj e od lO.Akusm&ll
~
B i pół po p-Oł.
CHOROBY CHi- ł Dr. M. K
. '.lntor
\li Po.f~dnło„a 28- łela l8-4Li
RURGlCZNE
od 2-a 1 od 7-8
•
.
.
p.p.
CHOROBY
( Dr. M. Pa.piJl1,1ny
KOBlECE
(' codz. od &- 4
CI!OROBY DZilllCI ( Dr, J, Lipszyc
( codz. od ó-B.
"llORO.BY OCZU ( Dr, B. l)onchin
'"'
·
( codz. od 9-lOr.
Dr. C. Blum
Cl{O_ij,OBY NOSA
poniedz. 1 wtor..
.
I
USZU i GARDŁA środ . , . czw., od
l-2,p1ątek. 1 sob. Nowo-Spacerowa
niedz. od 9-lOr
Dr. L. Prybulski ·
f w nie~., wtorki,
CHOR. SKORN~ J cz'P„ piątk'i od
i WENEBYC~NB 11~2.
Poniedz„
środy, sob. od
8.,,..,9 wiecz,
Koii-.łant•powska 11.
A.na.lizy krwi, wydzielin , moczu. Ba- Syphilis, skórne, weneryczne.
dania mamek.
•
Porada dla 1Ji E1Zamożnyoh kop. 1i0
choroby dróg moczowych.
Przy)muje od 8-1 rano i od ó--&
wieeż. Dla p&ń od ł-6 po połudnk

TELEFON N2 28-01
P oleca Sł-an

Dr M ·Papiernx

BREDNIA Joe O. Tel 33-79.
Sp. choroby ekórne, włosów, we~
ryczne, rnoefllopłoiowe i kosmetyk&
leka.raka. t.eoaieme syphllisu Salva.r-1
sanexn Ehrlich-Hl~ta „BQij" 1 „91'• .
(w$ródiiyln1e), Leczenie eledr;rozrioś 
oią (eloktro ll ;r.ą,) (usuwanie sllpeeą- .
cych włosów) i oświethmie k ana•
ł~ (uretroskopia)- Goó2iiny p1·zyięć od
1111 1 do l2 1J1 i od 5 .ej do 8-ej wieo:ł.
w niedziele od lO·eJ do 2-eJ po poł
Dla W. Pań: osobna poozekalnla

.,,._.:-5-:.it-~. ~-~-,_\lU-~-J!~-~-.~~.-~-.~-~;-E!h-;'!l~-~-~--~-.~-fJ'-.~~<~-;
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Kto szuka:
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reldamy wyrobów,
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dziertawy.
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ot·rzebu1· e·
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ITTYl

Resta racJa

.=_

C l)

·udz im,

~twa„ta codziennie, bufet zaopatrzony w trunki
wsz~lk1ego rodzaJu, w czwartki i niedziele gorące pierogi; las
oświetlony. Telefon Huda 5-4::1, restauracja 7. Bilard i orkiestrion.
37~9-3

~.

Cgło~zenia a~of>n!:

ZARZ'lD
Łódzkiego Tow. Pielęgn. Ctiol"ych „Bykur Ch olim".

~~"S. §3 ~~.;J©!~~...~~~

Niezamożnym ustępstwo.

fll"mą

·.

ul. Piot rkov1ska 26.

~POL B~A NOWOŚCI

NA SEZON ZIMOWY.

....

MAGAZYN KAPELUSZY DAMSKICH
i GALANT!i:RJI

s

Florentyny C

IEJ

ulica Zieiona Nr. 33 (Zielony Rynek)
ma zaszczyt polecić Sz. swojej Kiijenteli duży wybór galante.rJ~
damskie) i męskie) po cenach bardzo zniżonych Poleca rówmez
kapelusze damskie tan!e i gustowne, tamże żałobue kapell1.sze_ p a
składzie.
r t4n9 - '! l

eko acl

·rosim

od~r:zie Wielka zabawa ludowa

połączona ze strzelaniem do ta„czy

(2 gwiazdy) Częściowy dochód
z zabawy będ.t:ie przeznaczony na cel riobroczynny. Program Zabawy
bardzo urozmaicony: orkiestra dęta, wzlot balonu, wyścigi w workach.
Oddział Towarzystwa Fabryki Wyrobów Aluminiowych naczyń
~a ńce, poczta, confetti, ognie bengalskie, oświetlenie lampionami. Bufet Łódzki
kuchennych i domowych „Glin" niniejszym podaje oo wia•Jomości Sz.
f aopa~rzony w zak~skl J 1ru nki słodkie. POCZĄTEK o go dz, l-ej po poł. · publiczności ru. Łodzi i okoli cy, iż otworzył przy ulicy Piotr•
1\ e1śc1e do ogrodu i na salę 20 kop. do strzelby 1 rb. Zabawa bez wzglę 0
kowskiej Nr. 58
ilu na pogodę odbędzie się w sali.
3731-1

SKLEP DLA OKAZYJNEJ WYPRZEDAZY

J· tL

3.J 'Jur„eg1 lekaru ~~n11 st1 Engla wBarlinia

wszelkich wyrobów po cenach fahrycznych. P. S. O gatunku towarów
i taniej cenie prosimy się przekonać na miejs?u..
Z powazamem
Łódzki Oddział Tow. Fabryki „Glin"
Piotrkowska 58.
Główny skład w Warszawie Graniczna Hi, filja Senatorska 22.
rl470-3

•

DentS'sta

Dr.Tl. Prybulski
powró c ił.
POŁUDNlOWA 2.
'fel. 13-59

•

Rakiszski

Choroby skórne, włosó w, (kosmetyka
Lekarska) weneryczne. moczopłciowe mieszka obecnie: ul. Zielona 6
i niemocy płciowe). Leczeillie syp• dom W -nago Auerbacha. Telet. 16-85
11~3-7
hilisu Salva„sanem „E„lich•
Hata „&06 91411 wśródżylnie.
Leczenie e l ektrycznością 1 masażem wi braoyjnym .
Przyjmuje: cborych od 8-1 rano i od
ł-9 po pol. , panie od 5-5 po pot
Dla pali osobna poczekalnia..

Dr. R&bi'nowiez

CHOROBY. uAKOŁA ,
i

uszu

3. Zielona 3.
-

.

-·Wydawca Antoni

~klep spożywczo - aystrybucyjny
rill przy tabryce do sprzedania Pań·
ska M ~'ł
3685-\l
akład fryzjerskfd'O sprzed'iiii"itW
Aleksandrowie w dobrym punkcie. Wiadomość: Aleksandrów, ul.
Kościelna, Bornstein.
3732-3-1
:. aginęła karta od paszportu, wy._ dana z fabryki Poznańskiego, na
imii; Władysława Wawrzonowsktego.
d727-l-l
~aginęła karta od paszportu, wyda• na z fabryki Poznański.ego, na
imię Jana i:iacewicza.
<1726-1-1
... aginęfu-iffiź.ta oct paszportu, wy·
aana z fabryki Poznańskiego, na
imię Johana Krygiera
372ó-l-l
"""aginęla karta od paszportu,
wy"- dana z fabr. 1 K. Poznańskiego ,
na imię R(lzalji Szczepaniak.
3723-1-1
aginęła karta od paszportu, wyZ dana z fabryki Biedermana, na.
imię Józefa Augustyniaka. 3733-1-1
- . aginął paszport, wydany z gminy
•
Dobryszyce . pow. noworadomskiego, gub. Pioiu:owskieJ, na imi ę
Piotra Piechowskiego.
3724-3-1
7 aginął paszport, wydany z gminy
Ai Piaskowice, pow. łęczyckiego,
gub. li:al1'kiej na imię MarjannY.
.Marazał.
3720-'-->
-iv aginął paszport, wydany z gminy
"- Wiskitno, pow. łódr.kiego, na
imi ę \Vo 1ciecha Krzyczm onil/:a.
36Q6-3
ołądko;;o::.;horJ'm, w ró~nycb.
obJawac.h ich dolegliwośsi (katar
żołądka i kiszek, obstrukcja, zawrot;r
głowy, gazy, zgaga 1 t. p.) wskażę
skuteczny środek domowy. Zapyta.n.ta
listowne z dołączeniem marki na odpowiedź, nadsyłać do Biura Ungra, Wierzbowa 8 w War,;;4awie sub .~dro'lfieM .

Z

W niedzielę 12 października 1913 r., przy ul: Dąbrowskiej M 35
(dojść można ul. Rzgowską i Wirlzewską) Ogród i sala Batla, (Kiezebuda)

Eył; ytc;e ;· ·•'

nied~ieliotomanę, stół, krzesła,
szatę.
bieliźniarkę,
sprzęt)"

Do
Aprzedam za bezcen
tremo,
biurko.
kuchenne. Piotrkowska 120-35. 3734-2
1:1

""

b. p. Izydora Silberstemn,

Po ~ziesięciolełniej praktyce zagranicą
(,Berlm, Lond yn, ~-Jork, Filadelfia) osiedlił się w
nasz~m mieści e. '="·'. ::i:e n~ traktowanie zębów, podług
specJalnycb. metod 1 przy zastosowaniu specjalnych
aparatów. W yjęcie zę'Jów za pomocą aµar atu gazOW?.!JO bez
najmn ejszego balu. Złote porcelanowe plomby. Sztuczne zęby z podniebieniem i bez (ze złota i porcelany.)
P orcelanowe korony i mosty. !' ostowaaie
k~zywych zę:.iuw 1.wys.in1ęte . szczęki przy pomocy spec1.aln~ch regulatorow. Umacn ani e l u źnycił zębów promiemam~ ~oentgena. Leczenie zapuszczonych chorób zę
bów . 1 .Jamy ustneJ specjalnymi prom en ami elektrycznylD.l _(ultra . fioletowe i inne). Leczenie zła ;uanych
szczęk I dorabrnnie brakujących części twarzy (sztuczne nosy, uszy, wargi, miękkie podniebienie i t. p.)

-

,,Le Noveau Monde"

c:-:i

który przez szereg lat ofiarnością swą okazywał syrnp atję
naszemu Towarzystwu. Tracimy w Nim hojnego ofiarodawcę i stałego życzliwego członka naszego 'l1owarzystwa.

Łódź, Benedykta 2 (d.p.RozenblattaJ

"

49. Przyji:nu)e zamówienia, udziela
por::i.d.
3736-3-1

pod

W dniu 4 b.m. pr.zeniósł się do wieczności długoletni czło
nek naszego Towarzystwa

Gabinet Dentystyczny

na

50. Tel. 21-73.

C. KALINO\/VSKIEJ

"'="' '
-....::
obok ogrodu Stowarzyszenia rzemieślników nie- .::.
. .~
mieckich, własność F. B. Lerna.

przeprowadził się Piot8„~~-~
aką

1

h•.pliln'ski•ego llJ Ak~::e~kad~~~ajs~~"~;::::~0~:~;

•

c:

po\vrócił

pom. adwok. przys.

Stanl,;sława

..

lfill}

~

!J I

pod kiierun iem

~.~,frID

mieszkania,
zbytu towarów ,

1\b;-;;d;on
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