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Redakcja i administraoja „Now. Kurjera.
Prenumerata w Łodzi wynosi rocznie rb. 6,
Cena ogłoszeń: I-sza strona 50 kop. za
się w 1 o ka 1 u przy ul półrocznie rb. 3, miesięcznie kop. 50.
wiersz lub jego miejsce, nadesłane 50 kop.,
Zachodniej M 37. .
Za odnoszenie do ·domu lub przesyłkę pocz- nekrologi i reklamy 15 kop:, ogłoszenia zwyczajnti
Interesowani do redakcji, zgłaszać się mogą tową dolicza się 20 kop. miesięcznie.
IO kop., Drobne ogłoszenia I 1!2 kop. za wyra2
?d 12 do 3 po południu i od 6 do 7 wiecz.
Ogłoszenia zamiejscowe• I strona 5f.
Administracia otwarta od s rano do 7 wiecz.
Za przesyłkę zagranicę dolicza się 60 k. miesięcznie kop. rekl.amy po 20 kop., zwycz. 12 k. za wiers~
Adres telegraficzny „Łódź· Kurjer"
Zmiana adresu 20 kop.
Telefon M 253. lub jego miejsce, w tekście 75 kop.
Rękopisów nadesłanych redakcja nie zwraca, za artykuły nieoznaczone z góry ceną, h~norarjów administracja wypłacać nie będzie."
Łódzkiego" mieści
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~ charakterze dyrygenta i wykonawcy ze współud1;iałem

dzieje w państwie, przebywanie mię
dzy ludnością, która ich wybrała,
działa na nich tak, jak zetknięcie si ę
z ziemią na Anteusza: odczuwaią nowy przypływ sił, budzi się u nich e{i
nergia i chęć do pracy twórczej. Są
u sprzedawc6w uliczny~h, \ V koszykach!
dzą~ z wywiadów robionych przez
Wyszedł .M okazowy (cena groszy sześć) i za,rie ra tre ść n ·~s tę ou j ąeą:
reporterów dzienników rosy jskich u
Od ~dakcji.-List otwarq posła Eugenja1sza Jagiełły do ro•
posłów ze stronnictw „umiarkowabotn1ków. Co dale11 Ku odbudowie. Ruch strajkowy. Akcje ubez·
nych", można przyj ś ć do wniosku, że
pieczeniowe
umiarkowanie
i a k uralność nie zawPopierajcie prasę robotniczą!
popierajcie „jiowe Słowo"!
sze chodzą w parze ze służalczością.
Na coś oczekują i w czemś pokłada
ją nadzieje:
Nie dalej jak w roku zeszłym,
prz9d wyborami do Dumy paździer
nikowcy w Moskwie i w Petersburgu
obiecywali, że stronnictwo ich zwróci spe c jalną uwagę w Dumie i użyje
wszystkich s wych wpływów i środ
Dzi~ie1szy numer składa
ków, ażeby ochronić prasę przed kaRok
rocznie
przed
rozpoczęciem
aifł z 10 kolumn.
sesji Dumy państwowej można za- rami administracyjnemi, które wówobserwować bardzo ciekawe zjawjsko. czas sypały się ze wzmożoną siłą.
KALENDARZYK.
Po tych publicznych obietnicach
Posłowie powracaj ą do Petersburga
Wtorek, 14 październ. 1913 r.
nastrojeni bardziej opozycyjnie, niż w należało oczekiwać, że październikow
D z i ś: Kaliksta P. M.
cy w Dumie przeprowadzą kampanję
chwili gdy rozjeżdżali się.
Jutro: Jadwigi Wd.
Zaznajomfonie się ~ tem, eo si~ energiczn~ w obl'onie u.rasy. ł!-żeb.Y w:

Ządajciie

-Robotnicyl „~owego · ~Iowa"

Czas odnowić

przdstavienk
Dla preuumerafo,
r6v, ,lf. Xarjera
fHzkiego".

Przed sesJ
prenumerattt.
·
Dumy.

ten sposób urzeczywistnić przyrzElozoną w manifeście wolność słowa.
Lecz jak wiadomo, w Dumie paM.i"__;nikowcy nie przeprowadzili wcalb
kampanji w obronie prasy: najznpeł.
niej jak mityczny Anteusz, który
znalazłszy się w przestworzach utracił siłę zdobytą przez zetknięcie sie
z ziemią, poseł, zetknąwszy się z
lrnncelarjami i departamentami, za·
pomniał o wrażeniach otrzymanych
podczas przobywania wśród ludn-0ści,
która go wybrała.
Tak było jeszcze w roku zesz
W jakim stopniu i w jakie;
formie powtórzy się to . w przyszłe;
sesji; czy tylko na początku będzie ·
my słyszeć opozycyjny głos umiar~
kowanych posłów, czy też praca p o
słów będzie dowodziła, że działa to
:i:etk nięcie się z „ziemią",-nie może
my przepowiedzieć, .jak również nie
możemy sformułować proroctw optymistymmych, lub też pesymistyczuych.
Lecz · w ch·w m obecne) daje się
zauważyć pewna różnica w porównaniu z tym, co dostrzegaliśmy przedtem, i ta różnica ma swą praprzy-,
czynę w zmianach, które nastąpiły w
ogólnym nastroju społeązeństwa.

łym.

Oczywiście i obecnie, ., jak poo.
:3Zas każdej jesieni, umiarkowanie
dźwięczą nieum :r;;: :,owan e mowy; c
~zywiście i teraz
wy wir.dach dzien~
ltikarskich czyta si ę o obietnicact
,i racy nie takiej jak poprzed nia; mó~ .
\\i si ę o przyszłej
energicznej pracy
.Parlamentarnej, o inicjatywie posłów, ,
ciska się gromy na dotychczasow:;;
nieprodukcyjność i t. d. Są to wszyst·
ko piosenki na starą nutę.
Lecz daje ~ię zauważyć istotn~ .
różnica w tych oświadczenia c h, gdy
się je porównuje z dawnemi, wiclz~
si~ odblask naitroju całego społe - ,
c.z.eństwa~ nastroju_ .którym si~

w

t

.,. ..

J(O"łfY K"U!JE~ t;~D~n -

przejęli

naJbardzlej umiarkowani po-

:Błowie.

W obecnych oświadc~eniach

nie

tylko niema mowy o wspólnej z rzą
dem, produkcyjnej i diielnej pracy,
Jak to miało miejsce za czasów Stołypina, lecz niema nadziei na możli
wość oddziałania na rząd, _jak było
niedawno; niema równie~ rozpaczy,
ie niemoMiwe jest porozumienie się,
.J ak to było później .
Panuje świadomość. że działal
Dumy to jedno, a polityka rzą
dowa - drugie, i ż~ te dwa prądy
płyną i będą płynąć każdy swoim korytem, i niema wcale nadziei by sit}
w na1 bliższej przyszłości połączyły.
W wywiadach dziennikarskich przel:'aźliwle dźwit}czy, jak leitmotiv, przekonanie, te niemo:Wwą jest wspólna
t. rządem praca, a dowodzenia opoiycyjne nie są przesiąknięte dziaJalnością parlamentarną, lecz zetknię
e1em się z „ziemi!:\" i zapoznaniem
aię z tern, co myśli i o czem mówi
ność

~-

14 yu1Mzlemlka tttl ~.

... .

. __,.,.__ _ ~

M

!88.

~----------------·-----;.......;;.;..;.;._ _
i nie ogłaszają wniosków sklejonych można tylko 5 dziesięcin na samopolicyjne porządki, przewidzian&
dzielnego gospodarza.
w ustawie minister.j alne), ju~ by·
na prędce.
Przy nabywaniu ziemi przez groły stosowane w praktyce w sto•
Ale dzienniki rosyjskie w drukomady i grupy dla wspólnego posialicach
i kilku większych mia~
wanych wywiadach odzwierciadlają dania, najwyższa norma oblicza się
stach i „znalazły aprobat~". Manastrój Cesarstwa i zapatrywania po- na głowę męską i wynosi wtedy 4
sy ludności jednak nie zauważy4
słów rosyjskich. A cóż nasi przed- dziesięciuy na głowę w miejscowoś
ły, że zostały już uszczęśliwione
„reformą" i że żyją ju~ w wastawiciele i obrońcy w Dumie, czyż ciach, w których samodzielnemu gorunkach nowych policyjnych rzą
raczyli odchylić przyłbicę, czy od- spodarzowi przyznaje się 15 dziesię
cin; tam zaś, gdzie jednemu gospodów, - tak wszystko zostało po
ważyli się zdjąć pieczęć milczenia
darzowi przypada 10 dziesięcin, liczy
staremu. Dodać tylko należy, że
ze swych ust, czy zdobyli się na to, się na głowę 2 i pół dziesięciny; w
podczas tej próby w .1 ednej ze
by stanąć przed swymi wyborcami i gub. lubelskiej norma na głowę wystolic były wydane rozkazy do
polic)i, stwie rdzające
wypadki
złożyć sprawozdanie ze swej „dzia- nosi 3 dziesięciny i w nizinie nadwiprzekroczeni a władzy i grożąc 6
łalności" w Dumie'? Nie, po stokroć ślańskiej 1 i pół dziesięciny.
za to karami. Trudno, zresztą
nie, oni przyjechali po cichu do
było
się
spodziewać
innych
swych rodzinnych pieleszy i również
skutków".
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Oreformie ·policji.

po cichu wyjechali. Nie ośmielili się
spojrzeć w oczy swym
wyborcom i
zdać rachunku z tego co robili. Ta
może ich jedyna zasługa, M nie straProjekt reformy policji, który
cili wstydu. Ale przecież społeczeń w najbliższej przyszłości ma być
przewiduje,
stwu należy się wytłomaczenie od wniesiony do Dumy,
między innymi, powiększenie uposatych ludzi, któl'zy nie potrafili głoś żenia policji. Uznając słuszność tego
no protestować i upominać się o nasze zarządzenia „Russkija Wiedomosti"
krzywdy, lecz natomiast zdobyli się ZRpytują:
na głośne wyzwanie na pojedynek,
„Lecz czy podniesienie etatów
za rzucone im w twarz oskarżenie,
policyjnych zabezpiecza obywa:społeczeństwo.
teli od wszelkiego rodzaju nieleprzez co zasłużyli na miano DonkiPrzywódca paMziernikowców Gucz- szotów. Powinniśmy sobie raz uświa
galnych poborów, jakim podlegają? Boć przecie wiemy, że takow, którego rezolucja na zjeździe domić, że od tych posłów nie może
kiemi po borami nie gardzą nallziałaozów miejskich w Kijowie p0my się niczego spodziewać. Oni dla
wet urzędnicy policyjni, mający
ciągnęła za sobą zamknięcie tego
nas, - dla żywego społeczeństwa,
wysokie uposażenie. Stwierdziły
'łijazdu, w rozmowie ze współpracow
to niedawno procesy sądowe,
nie istnieją.
nikiem „ Wieczorniego Wremi" powiewywołane nadzwyczajnemi rewiZ. R-ice.
zjami senatorskiemi. W atmosfedział: „W państwie panuja nastrój.
rze bezkarności podniesienie ubardzo opozycyjny. Wszyscy dziaposażenia nie obroni od pokusy,
łacze społeczni bez różnicy zapatrya wszelkie powiększenie władzy
wań i stronnictw .jednozgodnie poddaje tylko po temu jeszcze wię
pisują ciężki wyrok na rząd; ja .
cej sposobności. Brzemienny w
takie sposobności i inny punkt
osobiście powiedział
Guczkow
Ministerjum skarbu ·ogłosiło wykaz
projektu ministerjalnego, mianoprzekonałem
się o tern
z
roz- naj większe,j ilości gruntu użytkowe
wicie - nadanie urzędnikom pomów, które prowadziłem z ludźmi z go, która może byó nabywana przez
licyjnym prawa nakładania kar
oajrozmaitszych warstw, stanów i za- ,jednego . go·spodarza przy pomocy
pieniętnych za przęstępstwa w
różnych
wodów". Dodać należy, że Guczkow Banku włościańskiego,
drodze administracyjnej i tylko
w razie odmowy ze strony skanie jest odosobniony, a zrozumiałe miejscowościach państwa.
Ilość ta, podana w dziesięcinach,
zanego -- pociągania do odpobędzie, c:i:emu wywiady d:dennikar- wynosi dla gub. warszawskiej 10 (z
wiedzialności sądowej. Z ta.kieskie dźwięc2ią inaczej niż w rolm wyjątkiem pow.: skierniewickiego,
go przywileju władza policyjna
mińsko-rnazowieckiego, radzymińskie
i es złym.
korzysta obecnie tylko przy stago, płońskiego, grójeckiego i nieszawnach wyjątkowych - przy oCzy produkcyjną będzie praca skiego, w których ona wynosi 15);
chronie wzmocnionej i nadzwyprzyszłej sesji Dumy pań~twowej, i dla gub. płockiej 10 (z wyjątkiem
czajnej.
Autorowie „reformy"
czy wyczucie nastrojów w społe pow.: płockiego, sierpeckiego, rypiń
pragną przenieść ten przywilej
czeństwie wpłynie dodatnio, -trudno skiego, mławskiego, ciechanowskiego
do arsennłu uzbrojenia władzy
policyj nej w warunkach normalprzewidzieć.
Lecz rozpoczyna się i przasnyskiego, gdzie ona wynosi
15); dla gub. radomskiej 10 (7. wyjąt
nych. Tulaj znowu tylko wzmocsesja pod znakiem, który przypomina kiem pow.: koneckiego, opoczyńskie
nienie władzy, wielce niebeznie rok zeszły, nie lata trzeciej Du- go, radomskiego, sandomierskiego i
pieczne wobec nieodpowiedzialmy, a coś wcześniejszego i bardziej konienickiego, gdzie wynosi 15); dla
ności".
·
określonego. W nastroju społecznym gub· kaliskiej 15; dla gub. łomżyń
Dziennik nie wątpi, że nowa „rerzeczywiście nastąpiła
zmiana po- skiej 15; dla gub. piotrkowskiej 10; forma" nie spotka tych przeszkód,
dla gub. f\UWałskiej 10; dla gub. sie·
ważna, wyraźna i zrozumiała.
Tego dleckiej 10 i dla gub. lubelskiej 12. jakie na drodze do urzeczywistnienia
:rodzaju zrównoważeni działacze co
Jeżeli ziemia położona jest w ni ~potykają inne reformy.
"Mówią, że częściowo przyszłe
nadwiślańskiej, wówczas nabyć
zinie
Guczkow, nie rzuca.ją słów na wiatr

Ziemia

-ala włościan.
w

W tymże samym duchu pisze
„Riecz", która twierdzi, że w tej reformie policji jest wszystko„. oprócz
reformy.

System policyjny
w Austrji.
(Kor.

wł.

„N. K.

Lwów, w

Ł.").
październiku.

Skłonni iesteśmy przypuszczac,
niebawem jak się z faktu, który che~
opisać, okaże ~ałkiem mylnie i niezgodnie z istotnym stanem rzeczy, że
system policyjny w Austrji wogóle,
a Galicji w szczególności, w porównaniu z tymże systemem w państwie
rosyjskiem, względnie w Królestwie
Polskiern, - jest bez porównania liberalniejszy i oparty na innych zgo·
ła zupełnie podstawaoh, bardziej ra·
cjonalnych, mnie.1 krępujących indywidualność obywatela, pozostawlai::i.·
cych mu większą dozę wolności i zabezpieczających wszelkie konstytucyjne prerogatywy w rodzaju: wo\ ~
noścJ osoMste,j, wolności zebrań i stowarzyszeń, wolności słowa ect.
W gruncie jednak rzeczy tak nie
Jest. a takie pojmowanie owego systemu policyjneg8 byłoby oparte jedynie na pozorach i wielce
nieistotne.
Dawne bowiem !akta, niekiedy
a~ nazbyt drastyczne, przemawiają
zupełnie wymownie za tym, że sprawa ta przedstawia się w cokolwielr
odmiennem i mniej optymistycznie
rótowem świetle.
Fakty te okazują, te w systemie
policyjnym w Austrjf zakorzenione
są od dawien dawna pierwiastki, któ- .
re bynajmniej nie przewyższają analogicznych sposobów i metod stosowanych w systemie pol!-oyjnym u
nas.
Niekiedy zaś, dzi~ki bardziej urn lejętnemu
prowadzeniu urzędów'
\

specjalnym przybytkiem naj- zniesioną i wyrugowaną, gdyt miaczystszych papug Paryża, Londynu, sto, miasteczka, świątynie i pagórki
posiadaly niezatarty i niezaprzec~al
New-Jorku lub Chlcago.
Flize pr-zerwał raptownie swą ny charakter starożytny, podobna
była zawsze do miedzlorytów, datuprzemowę.
Wspomnienia ogrodu, przez który jących się z czasów starego Shogounprzechodził przed chwilą, przyszły sa, do kilku pomysłowych . rycin, w
mu do głowy; zbliżył się więc do których pędzel zmarłego przed kilku
okna i uchylił firankę.-Ogród, spo- wiekami artysty uwiecznił ouda stostrzeżony przez okno, z daleka i z licy HoJo lub Aahikaga.
Milczący Felze długo przypatryz góry wydawał się zmniejszonym do
nieprawdopodobieństwa i zapadał w wał się krajobrazowi, następnie poswych bambusowych murach, jak w wrócił do buduaru.
Kontrast rzucał się brutalnie w
studni. Felze wytrzeszczył oczy; ta
drobna rzecz, oddzielona od świata oczy.
Za szybą-krańcowa, dzika jeszzewnętrznego, realnego, która rozkwitała wokoło, nie wyglądała natu- cze Azja, tuż przed nim Europa-naralnie i prawdziwie.
j ezdczyni.
To nie
- Hum! myślał Felze,
Było to wszystko jakby obłudą, żołnierze Liniewicza, ani pancerniki
cieniem dawnej Japonji, wykreślo Ro~denstwi·eńskiego
zagrażają
nanym i wyrugowanym wolą <lzisiei prawdę cywilizacji japońskiej, raczej„.
szych iapończyków.
pokojowy najazd ... białe niebezpiecżeń
Jednak, gdy spojrzało si~ po- stwo.
przez mury na otaczającą okolicę,
Felze pogrążył się w rozmyśla
gdy rzutem oka obejmowałv się spa- niu, które, przerwał nagle cienki,
dzi::;te pochyłości gór Cigognes, w ce- śpiewający i dziwny, lecz słodki
l u podziwiania całego odległego wi- gtos, mówiący po francuzku, bez
doku, wszystkich pagórków wspania- ż adnego akcentu:
le ozdobionych zielonemi drzewami
-- Oh drogi mistrzu!... Jakże jekamforow·e mi i uk wiecionemi drze- s tem zawstydzoną, że dałam Mu tak
wami wiśniowemi, wszystkich świą dłu go czekaó na siebie ...
tyń na szczytach wzgórz, wszystkich
Margrabina Jorisaka weszła do
pochyłych miasteczek i miasta poło salonu i podała mu swą r~k~ do po·
żonego na brzegu zatoki, miasta brucałowania .
natnego i niebieskiego, którego niezliczone domy położone były wzdłuż
II.
całego brzegu rzeczy aż do QstatnieJan Franciszek Felze uważał się
go przylądku, wówczas nie znajdow&no. żP dawniejsza Japonja została za filozoła i chlubił si~ tern bardzo.
dąoej

ł)

CLAUDE FARRERE ..

Bitwa
(Romans na tle wojny rosyjsko-j~pońskiej).
·
Spolszczył

J. B.

Felze posunął si~ o dwa kroki
9aprzód, spojrzał na prawo, spojrzał
na lewo i zaklął gwałtownie:
- Na Boga! Czy warto być synami Hoksai:a i Outamaro, . wnukiem
wielkiego Sesshou, rasą która wydała
Nikko i KiO'to, rasą genjalną, która
!ialudniła pałace i świątynie ziemi
Ai:nosów, stworzyła kompletną i nową ąrchitekturę, rzeźbę i malarstwo!...
· 8zy warto, mając wyjątkowe szczę
ście, żyć w ciągu 10 wieków w najspanialszem odosobnieniu, poza wszelkimi despotycznymi wpływami, które niszczyły naszą oryginalność zachodnią, woln ą od Jarzma egipskiego i greckiego.
Czy warto było
mieć niedające się przeniknąć Chiny .jako przedmurze przeciw Europie i Koung-'l'zen przeciw Plato. nowi!„.
·
Tak, warto było mieć to wszystko,
aby skończyć w k o ńcu na p ogrąże
niu si ę w plagjatach i małpowaniu.
&b,v s k ończyć tutaj, w tej klatce. be.~

Być mo~e.

te był nim w rzeczywiJ
stości, przynajmniej o tyle o ile nimi
by<» mo~e człowiek Zachodu.
Oto, naprzykład, bez najmniejszych wysiłków przyswajał sobie,
czasie swych podróży po świecie,
zwyczaje, obyczaie i ubiór Judów,1
do któr,Ych przybywał w gościnę.„\
Przed chvvilą, przy wejściu do dom~
margrabiny, pragnął zzuć obuwie„
według wymagań uprzejmości nip-;
pańskiej, Lecz w chwili obecnej, w
tym salonie francm:klm, gdzie roz_i
brzmiewała mowa francuz1rn, egzo-~
tyzm nie był naturalnie na mieJ- 1.
scu.
Jan Fran ciszek Felze skłonił aię, ·
jakby to uczynił w Paryżu i ucało .
wał rękę, którą mu podano.
Następnie, swemi bystremi, przeszywającemi na wylot oczyma malarza, jął przypatrywać się uważnie
pani domu.
Margrabina nosił~ suknie, po·
chodzącą
z magazynów Douceta,
Paquina lub vVortha. Rzucało srę to
w oczy, gdyż ta śliczna, doskonale
skrojona, będąca uawet do twarzy, .
su;rnia, lecz wykonana i :pomyślana
przez europejczyka i dla .europejczy lrów, noszona przez delikatnej budo·
wy i skromnych lrnztałtów japonkę,
jeszczą b ardziej
uwydatniata swą
pi~kność, podobnie d1) pozłacane) ramy drewnianej małej J•k dłoń akwareli.
(D. e. n .)

w)
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.KO'WY IUKJER
pf:lic.yj.;, ci w A ustrji; dzięki szerszej 11ieco inteligencji
komisarzy,
pełnomocników i agentów policyjnych, którzy zdobywają się często
na bardzo pomysłowe wybiegi, metody policyjne austrjackie jeszcze
w silniejszym stopniu i w sposób
bardziej skryty, niemniej bezpośre
dni, ograniczają swobodę działania
obywateli.
Mówiąc to mam na myśli fakt,
bynajmniej zresztą nie pojedyńczy,
który wydarzył się stosunkowo niedawno, a który powyższe wywody
w zupełności potwierdza.
Miało to miejsce we Lwowie,
gdzie pewnego dnia zgłosił się sam
komisa1·z policji do jednego ze studentów tamtejszego uniwersytetu,
proponując mu bardżo pokaźne wynagrodzenie rirniężne w zamian za
dostarczanie }"'l1r-H miejscowej wszelkich dokłnd n 1·eh wiadomości i informacji z TJO " ·d7.eń i wieców stowarzyszenia • .. ,tdemickiego „Kuźnica~
(stow. postępowo-niepodl.), do którego wspomniany student ~ależał i którego był stałym członkiem.
Proponowano mu więc aby nadal jako członek tego stowarzyszenia
na wszystkich wiecach i zebraniach
członków uczestniczył, a ze wszystkich zamierzeń, uchwał i rezolucji o
rozmaitych sprawach zapadających,
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ralny i zreformowany i doskonalszy
w Rosji. Przeciwnie jest on
jeszcze więcej niebezpieczny, dzięki
swemu dwulicowemu charakterowi
trudniej podlegającemu bezpośred
niej obserwacji i krytyce, i dzięki
większej pomysłowości i wybiegom
krętym, jakie się w
popisach tego
systemu uzewnętrzniają.
M. .Rz~dowskt.
aniżeli

Wi·aDomości

ogólne.
_

O Katastrofy kolejowe.
Jak się dowiaduje „Riecz", wskutek
coraz częstszych w ostatnich czasach katai=itrof kolejowych na jednem
z najbliższych posiedzeń rady ministrów będzie
omawiany projekt
przedsięwzięcia środków zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu.
C Paszporty studenckie.
Szereg administracyjno - policyjnych
ograniczeń, które w ostatnich latach
spadły na wyższą szkołę rosyjską,
wzbogacił się obecnie o nowe ogra· niczenia, tym razem dotyczące paszpo.rtów studenckich. Dotychczas paszport studencki dawał prawo zamieszkiwania w całem państwie i pozwalał
studentom lekcjami na prowincji ułatwiać do}rnńczenie nauk.
możliwie jaknajdokładniejsze zdawał
Obecme wydano studentom perelacje przedstawicielowi policji. Sło- t~rsbu~skim legitymącje do dnia. 20
"·em zaproponowała policja wspom- s1erpma st. st. 1914 r. z warunloem
nianej osobie poprostu posadę płat- wol?ego pobytu w Petersburgu i w ·
nego szpiega policyjnego, mającego pas.10. 50-wiorstowym oraz w. miejscob. udogodnioną i pewną pracę, dzię- wos~rnch leż~cych w ~ym pasrn wzdłuż
Jd blizkiemu kontaktowi jaki tę oso- kolei. Jeżeli obecnie litól'y ze stubę z życiem młodzieży łączył.
~entó~ chce _wyjecha_ć '(JOZa tę „streWynika z tego w prostej linji, że f~ os1adłośc1", musi. przedewszystw systemie policyjnym w Galicji u- lnem zapłacić 25. rubh z.a bieżący seprawiany jest niecny i haniebny pro- ~estr, a następrne prosić o pozwoleceder sz]?iegostwa na rzecz obywateli me wy jazdu z Petersburga tylko na
tego kraju. Rzecz prawdopodobnie to 28. dni. ~to eh.ce wyj e~hnó na dłu
zupelnie nowa i zdumiewająca. w l_)O- ie1, musi czymć starama u kuratora
jęciu ludzi, którym system policyjny okręgu naukowego.
austrjacki wydawał się być bardziej
.zreformowanym. W powy~ej opisanym fakcie, tego rodzaju sposoby Ze świata.
działania zostały ujawnione i cała
skandaliczność tej
metody zdemaskowano publicznie jedynie dzięki poO Odkrycie nowego lądu.
czuciu etycznemu osobnika, któremu Do portu św. Michała, w Alasce, zapropozycjQ taką uczyniono.
winęły po węgiel parowce rosyjskiej
Jeżeli .jedna k uprzytomnimy so- wyprawy podbiegunowej „ 'l'ajmyr" i
bie, że wielce prawdopodobną jest „Wajgacz". Kierownik wyprawy, karzeczą, iż już
od długiego okresu pitan Wielickij, oświadcza, że odczasu, od lat ,~·ielu, policja austrjac- J{rył powyżej 81 c szerokości północ
ka w Galicji podobne praktyki szpie- nej i pod 102° długości wschodnie}
gowskie z powodzeniem odbywa, re- nowy ląd; dorówny,'\'ający wielkością
krutując szpiegów z młodzieży uni- Grenlandji. Według danych powyż
wersyteckiej, gdzie nie brak ludzi szych, nowy ten ląd podbiegunowy
moralnie wykolejonych, a znajdują musi się znajdować 11a północ od
cych się równocześnie w przerażają przylądka Czeluskin. Wobec jednak
cych niekiedy warunkach material- zwiedzenia już tych okolic prz.ez
nych 1 imajn,cych się wobec tego na- wyprawy Nansena, Nordenskjolda i
wet najbardziej ciemnych sposobów amerykańskiego paro\vcn „Jeanette",
zarobkowania, byleby sobie tylko zdruzgotanego w końcu przez lody,
umożliwić egzystencję, i że jedynie wiadomość,
o odkryciu Wielickiego
całkiem przypadkowo sprawa została .należy przyjąć z zastrz e żeniem i owykryta, - to zrozumiemy rezultaty czekiwać na bliższe dane.
podobnego systemu policyjnego.
O (j) W mistycznym napa•
System taki nietylko bowiem dzie szaleństwa. W Liwerpoolu
może przechvdziałać i udaremniać w Anglji, osobnik nazwiskiem Mac
rozmaite zamierzenia młodzieży, ale Donald, zabił we własnem mieszkaprzedewszystkiem, przez ha1'1.biące i niu, dwie osoby, zranił trzecią i wydemoralizujące propozycje, zniepra- strzałem z rewolweru odebrał SQbie
wia
ostatecznie
dusze młode, a życie.
skłonne do wszystkiego i podatne do
Sledztwo policyjne wykazało, że
rozmaitych wpływów zarówno dodat- osobnik ten był czło-nkiem sekty re11ich, jaJ{ i zgubnych i złych. J·asna ligijnej, znanej pod nazwą: „Kościoła
rzecz, że wywleczenie sprawy tej na ludzkości".
,światło dzienne wywołało gwałtowne
Ptzypuszczają, że zabójca dziaoburzenie, wśród uczącej się mło łał w napadzie szału mistycznego.
dzieży zawrzało jak w ulu, wyrwał.
Bię krzyk łatwo zrozumiałego protestu, nietylko młodzieży, alfl w szeroCesarstwa.
:kich kołach społeczeństwa.
Wyrazem tego, był studencki
wiec, na którym
za protestowano
6 Pogłoski o hr.
Witte.
przeciw zajściom, ostro krytykuiąc
system policyjny w Austrji i wysła W Petersburgu, od kilku dni kursuje
no odpowiednią rezolucję protestują pogłoska, ja .ko by hr. Witte przysłał
cą do Koła polskiego w Wiedniu, do- swoim dobrym znajomym list, w
magając się, by koło niezwłocznie którym komunikuje, że już nie wróci
w t~ sprawie interwenjowało w par- do Rosji wcale, przeto w najbliższym
czasie zlikwiduje wszystkie swoje inlamencie i w radzie państwa.
Protest i rezolucja pozostały na teresy. Przyczyn, które wpłynęły ria
papierze, i mogą mieć tylko znac~enie depyzj~ Jir. Witte nie komuniku je.
moralne, a fakt pozostanie faktem.
6. Nacjonaliści i strejki.
I dziś nie wolno nam twierdzić, W tych dniach rada petersburska
te podobne środki w dalszym ciągu związku nacjonalistów omawiała o nie są stosowane i w życie wprowa- statnie bezrobocia w państwie rosyjdzane: . Nie wolno nam głosić, że i skiem, a szczególnie strejk moskiewhardzJeJ pomysłowe, a jeszcze bar- ski. W sprawie tej występowało wiedziej haniebne sposoby działania nie lu mówców z ostrą krytyką działal
zyskały .~obie w systemie policyjnym no ś ci administracji moskiewskiej za
w A ustr]l prawa obywatelstwa. Nie to, że zamiast takty ki kompromisowolno nam twierdzić, że system po- wej i wejścia w położ e1 11 e pracowniucyj!JY w A ustrjł ,iest bardzie i Jibe- ków tramwajowych. llCiekła sie do
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represji. W duchu tym opracowana
została rezolucja, która złożona bę
dzie ministrowi spraw
wewnętrz
nych.
6 Racjonalizm kolejowy.
Ludzie łamią ręce i nogi, krew się
leie, słychać ięki, płacz i zgrzytanie
zębów; jazda kolejami staje się uiebezpiecznem przedsl~wzięciem, lecz
pan Ruchłow niema czasu o tern
myśleć: z&.jęty jest wydawaniem rozmaitych cyrkularzy.
Na ten objaw zwraca uwagę
„Riecz" we wstępnym artykule i pisze:
„Główne
zajęcie wydziału to nacjonalizacja składu osobistego. A skoro zasada nacjonalizacji stanowi kamień węgielny
działalności, to wyniki jej muszą być gorsr.e, niż pr.zy istnieniu dawnego, nieskomplikowanego nepotyzmu".
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Katastrofa w bóźn icy;;:
W dniu 10 b. m„ o godzinie 7-eJ
wieczor em w bóźnicy w Mszczono-.
wie (gub. warsz.), gdzie z racii sąd
nego dnia zebrana była prawie cała
ludność żydowska, skutkiem pęknię-'
cia i zapalenia się lampy w oddziale'
kobi~cym powstał popłoch. Wystra<
szone kobiety tłumnie rzuciły si~ po
wązkich schodach do ucieczki. Skut- \
ki em tłoku trzy z nich: Sura Fajga
Gelhardthowa, lat 52, Sura Cywilja
a kubowiczowa, lat 48 i Bajla Rysz-I
manowa, lat 77, poniosły śmierć na
miejscu, kilkanaście odniosło więk
sze i mniejsze obrażenia; przybyły'.
na miejsce wypadku burmistrz miasta p. Ciesielski z kilkoma ochotni- ,
kami miejscowej straży ogniowej,
powstrzymał panikę, skutkiem której katastrofa mogła przybrać daleko
groźniejsze rozmiary.

I

Z Litwy i Rusi.

l'rzea:dawie'l.ia
Z praktyki organizacji
ubezpieczeń robotniczych. W
Wilnie odbył się zjazd delegatów
fabrykantów 6 gubernji, w celu rozpatrzenJa ustawy północno-zachodnie·
go towarzystwa ubezpieczania robotników od wypadków. Przybyło 32 delegatów. Miejscem pobytu zarządu towarzystwa obrano Wilno.
X Przeciw kapeluszom. Podolska władza eperchjalna wydała
ukaz, którym pod groźbą surowych
kar, zakazała wychowanicom ziemskich szkół duchownych noszenia ka·
peluszy; wychowanice winny mieć
tylko chusteczki na głowie.
X

'la~zye~ af»one'l.łow.

ara

Na 6-te przedstawienie dla na·
szych prenumeratorów, które odbę
dzie się jutro

w

środę

15

października

w Teatrze Polskim przy ul. Cegielnia~
nej nr. 63, wybraliśmy odznaczony
na konkursie „Kur. Warsz." prze--'
piękny dramat Jasieńczyka p. t.

LENA

Bilety dla stałych prenumerat-O•
rów „Kurjera" po zniżonej cenie S2'
~Viadomości
do nabycia w administracji codzien·,
„,_._
nie od godz. 9 rano do 7 wieczorem,'
+ Konfiskata z powodu zaś w dzień przedsta,wienia w środę,
Bejlisa. Oneddaj
rozporządzenia do 5 po poł., następme zaś w kasiB
Komitetu do spraw prasowych skon- teatru po cenach zwyczajnych.
Ceny dla prenumeratorów „Kurje.. ,
fiskowane zostały za zamieszczenie
ra"
na
powyższe przedstawienie s~.
artykułów w sprawie Bejlisa żargo11owe pisma: „Der Moment" nr. 225 i następujące:
Loże 6-cio oso bo we
rb. 3,20
„Frajnd " nr. 224
„ 4-o oso bo we
2.20
+Od czyt Jagiełły.We czwarPotele
w
1,
2
i
3
rzędzie
65
tek nadchodzący w Warszawie w sa50
"
4, 5, 6, 7 i 8
li Harmonii (Długa 40) poseł Jagiełło
4:2l
"
9, 10, 11. 12 i 13
wygłosi odczyt o działalności IV Du37 )
,.
14,
15,
i
16
my podczas I-ej sesji i o stosunku
32
"
1 7' 18, i 19
frakcji socjalno-dem okra tycznRj do
pozostałe
27
działalności Dumy.
Amfiteatr
1
rzędu
85
+ Likwidacja kolei wie·
2 i 3
80
deńskiej.
Na ostatnien1 zebraniu
"„
4,
5,
6,
i
7
25
ogólnel'.l! alrnjonatjuszów kolei wiepozostałe
20;
deńskiej, 1ak wiadomo upoważniono
25
zarząd do wszczęcia starań u rządu o 'Balkon 1 rzędu
20 ·
"
2 i 3
pozwolenie na podział pomiędzy ak15
cjonariuszów kapitału zapasowego za Galerja numerowana
potrąceniem uprzedniem kosztów likwidacji. Oprócz 40 tys. rub., które
Dziś odbędą się
na likwidację dał skarb, wydano już
na ten cel 35,194 rub„ lecz to jeszcze
w
nie wyrówna sumy, jaka potrzebna
będzie na hkwidację. Suma ta zostanie określona na na7bliższem ze- e1i
braniu akcjonarjuszów 'I'owarzystwa,
do 7
skoro tylko określoną zostanie wysokość kapitału zapaEowego· i wpły
nie suma ze sprzedaży kopalni węgla
Feliks I i Feliks IL
Ogólne zebranie
zdecydowało
sprzedaż tych kopalni warszawskiemu Tow. kopalni węgla i zakładów
(k) Pobyt arcybiskupa
hutniczych za sumę rub. 393,427.
w Łodzi. Dziś rano ks. arcy biskup
Zagadkowa sprawa. Za- w i zytował kościół Dobrego Pasterza
mieszkała w Warszawie, w domu nr. na Bałutach, gdzie odprawił mszę św.
21 w Alei Jerozolimskiej,
Małka Nastęrnie Arcypasterz zwiedzał in-Cwiling, kapitalistka, późno w nocy stytucje dobroczynne w obrębie paz niedzieli na poniedziałek usłyszała rafi N. Marii Panny, w towarzystwie,
jakieś podejrzane szmery w pokoju, ks. ks.: kanonika Chełmickiego, GniaZ.. '
zajmowanym przez jej siostrzeńca, dowskiego i kapelana ks. Kępińskie
26-letniego Feliksa Winklera, denty- go. Między innemi ks. arcybiskup
gdzilt
stę. Udawszy się na kor.vtarz, w ce- zw.edził szpital Pornańskich,
lu sprawdzenia przyczyny szmeru p. go oprowadzał p . Maurycy Hertz i
C. usłyszała trzask przekręcanego dyr. Daszewski.
Dalej arcybiskup zwiedził ochronklucza w drzwiach pokoju W., przyFeifra i Smu·
czem szmery ucichły. Gdy wczoraj ki przy ul. Ciemne),
z rana W. długo nie opuszczał swe- gowej, przyjmowany przez opiekunk;
go pokoju, służąca z polecenia p. C. ochron.
- (r) O godz. 6 i pół wiecz. ociprzystawiła drabinkę
do drzwi i
przez szybę ujrzała, iż W. leży .na h(}dzie si~ ingres arcybiskupa do koś
podłodze pod łóżkiem i nie daje zna- cioła sw. Krzyża.
Jutro rano ks. arcybiskup bierz.ku życia. Zawezwana policja s twierdziła na ustach i twarzy W. ślady mować b~dzie w kościele św. Krzyża,
jakiegoś gryzącego płynu, oraz licz- gdzie też o godz. 11 przed połud- .
nabożeńne zdrapania. Dziś w południe odb~ niem odprawi uroczyste
dzie się sekcja zwłok W., która wy- stwo.
Poni~ej zamieszczamy adres gmikaże, co było przyczyną jego śmier
ci. istnieje bowiem vrz:;-puszczenie. ny ż36cwskiej. który dziś w południe

krajowe.

ca.-====
z

bezplat•.
ne porady praw na redak·
naszego pisma od godz.
o w1ecz.

Kronika.

+

odczytał na plebn.u ji parafii na Starem miefoie prezfls p. Ad. Dobranicki.
. Adre~ wręczony. został ks. Arcyb1skupow1 Kakowsk1emu w safjanowej okładce z .napisem: „Jego Ekscelencji .ks. Arcybiskupowi warszawskiemu D-wi Maks. Kakowskiemu z
okazji pobytu Jego w Łodzi dnia
14 października 1918 r.
Wasza Ekscelencjo!
W imieniu łódzkiej gminy żydowskiej witamy Cię Najdostojniejszy Arcypasterzu i składamy Ci cześć
oraz hołd ·z okazji przybycia do tego
miasta, w .którem. przemysł jako potężna d~wignia ogólnego dobrobytu,
łączy w jedno ogniwo ludność tutejszą bez różnicy wyznania i narodo-

wości.

Nier.l1aj za duszpasterstwa Twego Czci naigodniejszy Metropolito,
stosunki,
łączące
różne
warstwy
mieszkańców naszego miasta, opromienia i nadal jutrzenka prawdziwej
miłości.

Oby Wiekuisty błogosławił przez
długie Jata rządy Twe w stolicy arcybiskupiej na dobro i pomyślność
całego kraju!
Tu następuje aforyzm powitalny
w hebrajskim języku. (podpisano)
Prezes zarządu-Ado]f Dobranie.ki.
Członek-Ezra Szykier.
Wiceprezes Łódzk. Zyd. Tow.
Oobr. St. Jarociński.

-

Ustawa mieszkaniowa.

w tych dniach - jak donosi „Russkoje Słowo" radzie ministrów
złożony zostanie, opracowany pod
kierunkiem głównego jnspektora Jekarskiego Malinowskiego, projekt ustawy mieszkaniowej.
Według projektu zatwierdzenie
projektu budowy nowych gnrnchów
i przeróbek nie może nastąpić zanim
nie wysłuchaną zostanie opi11ja lekarza mieisldego lub rządowego.
Przed zamieszkaniem nowego budynku musi on być poddany oględzlnom komisji sanitarnej.
Projekt „gwarantuje" dostęp powietrza do dolnych pięter gmachu,
D.kreśla maximalną wysokość Hd.
Każdy pokój mieszkalny nie mot.e mieć mniej niż 2 sążnie kwadratowe powierzchni i mniej niż 3 i trzy
czwartych arszyna wysokości.
Na jednego mieszkańca lokalu
'lie może pr.11ypadać mniej niż 1 i Jedna czwarta kw. sążni powierzchni po-

terminem przez prawo przewidzianym. J e<J nocześnie okazało się, że
wiele osób, pociągniętych za to prze.
winienie do odpowiedzialności, nie
przerywają przedwczesnego tynkowa•
nia nowowzniesionych domów. Postę
powanie takie uważam za niedozwo]one i bezprawne, wobec czego pole·
cam prze<lRi'}wziąć najsurowsze środki, aby na przyszłość, w razie slrnnstat<'.)\il'Unia tego rodzaju przewinień,
nie tylko tynlrnwanie, al€! wszelkie
roboty na danej budowli były niezwłoczme wstrzymane".
Następnie podane ma być do
wiadomości publicznej, że w razie
niezastosowania się
do prawnych
wymagań władzy, kierownicy budowy, czy to właściciele domów, czy
upoważnione przez nich osoby, na
zasadzie punktu VI przepisów obowiązu1ącycb, karani będą w drodze
administracyjnej.
- (b) owy rynek. W tych
dniach, ria terytorjum tow. akc. L.
Geyera, pomiędzy ul. Piotrkowską
i Wólczańską, otwarty będzie nowy
ry1iek.
Rynek ten ma 30,000 łokci kwadratowych obszaru. Wzniesiono na
i1im halę targową oraz 250 budek już przez sprzedawców wydzierżawianych.
= (d) Sprawy miej&kie. Wczoraj wiec~orem odbyło się w
magistracie zebranie, na którem omawiano sprawę wyhrukowania szeregu ulic.
Stanowczą decyzję, w tej sprawie odroczono do następnego zebrabia, IJaznaczonego na .jutro.
= (d) Z

lat około 36, w stnnie bezprzytomnym. Gdy przybył zawezwany przez
przechodniów lekarz Pogotowia 11iezna.}orny już nie t>.ył. Dla stwierdzenia osobistości zmarłego wdrożo
no śledztwo.
= (p) Zamach samobójczy.
W dornu prz.r ul. Południowej nr.
38, w celach samobójczych zażył
trucizny nieJaki Bolesław Czernik,
lat 36, pozostający bez zajęcia. Stan
denata jest bardzo ciężki. Odwieziono go karetką Pogotowia do szpitala
Poznańskich.

- (o) Aresztowanie nożow•
ca. Przed trzema tygodniami na
ul. Smugowej został śmiertelnie poraniony nożami nieJaki Jan Niewiadomski.
Jak obecnie ustalono, w bójce
tej brał udział znany złodziej pobytowy Stanisław Funkiewlcz, 28 lat,
którego aresztowano w przytułku
noclegowym, przy ul. Cmentarnej

M 10. ·

Funkiewicz do winy się nie przyznaje.
- (k) Pod kołami tramwaju.
Dziś o godz. 10 rano wpadł pod
tramwaj na szosie pabjanickiej 9-letni
Stanisław Dro~dżalr.

Chłopcu tramwa1 obciął obydwie
nogi. Pogotowie odwiozło go do sżpi
tala Anny Marji.
- (p) Krwawa bójł<a. Na
szosie Karolewskiei M 49 raniony został w bójce. nożem niejaki Otto
Schmiedel, rzeźnik.
Napastników i napastowanego policja odprowadziła do 4 cyrkułu.

- (p) Niefortunny woźnica.
komisji poborowej. Na ul. Wschodniej M 58 spadł z wo-

Dzjś, o godzinie 8 rano, w gmachu
magistratu rozpoczęła swe czynności
miejska komisJa poborowa.
Jutro rozpocznie się losowanie.
= (d) Budżet miejski na rok
1914 został już sporządzony przez
kancelarję magistratu.
Budżet ten jest wyższy, niż zeszłoroczny o 120 tys. rub.
Rozpatrywanie budżetu IJa zebruniu magistratu nastąpi w tych dniach.
--=- (d) O Kapitały miejskie.
Departament podatków niestałych
ministerjum skarbu z:aż~dał od magistratu łódzkiego danych liczbowych o nieruchomych kapitałach
łódzkinj kasy miejskiei.
·
--= (b) 2 Bałuckiej kasy poż.
oszczędnościowej. Dzięki pradłogi .
cy nowego Zarządu interesy bałucUrz~,dzenia do opalania powin:iy kiei kąsy pożyczkowo-oszczędnościob~ć ta~1~, ~y tewpera.tu~a wynosiła wej :r.11częły się poprawia~.
.
me mme1 mz 12 stopni ciepła.
Na pokrycie wszystkich medoboSchod.y powin11y być opalane, rów Jrnsy potrzeba znac;r,nych Junduoświetiane światłem dziennem i prze- S:.!lów, wobec częgo zarząd ·zwrócił '3ię
wietrzane.
do komitetu Tow Ica" w PetersburSutereny ni~ mog~ być wynaj- gu z prośbą o z;p~mogę materjalną.
mowane na rn1eszkame w domach
Zarząd 'I'ow. zgadza się na udzienowych, w domach starych zaś jedy- lenie zapomogi, z warunkiem że karne za zezwoleniem Rady miejskiej, sa wydawać będzie więcej pożyczek
przyczem wysokość. ich nie może biednym żydom.
być mniejsża nad 3 i pół arszyna,
=-o (z) Mroz. Dziś rano w polu.
z czego l i trzy czwarte arszyna termometr wskazyvtał 3 stopie mrozu.
nad ziemią.
- (:) Odwołanie balu. W
- (r) Na międzynarodowy czwartkowym numerze don'lsiliśmy o
kongres psychologiczny w Der- zamierzonem urządzeniu balu studenlinie, wyjechała z Łodzi dr. Fran- c.kiego przez studentów, na rzecz ko.
cisz.ka Baum~artenówna, przewodni..: legów z pań&twa rosyjskiego.
.
cząca
PolsJnego Tow. badań nad
Obecnie proszą nas o zaznaczerne,
dziećmi.
że bal ów, z przyczyn od inic1atorów
- (r) Tow. krz_wienia oi· niezależnych, nie odbędzie się.
wiaty zawiadamia, że w nied L; 1elę,
- (r) Licytacje miejskie. 19 b. m., o. god~. 4 p_o poł., w lokalu Dnia 5 listopada, o godz. 12 w poJ)rzy ul. M1.koła1ewskieJ M 11, p. Ma- łudnfo, odbędzie się w magistracie
rja Stołyhwo (z Warszawy), współ- licytacja, na oddanie w dzierżawę
_pracowniczka pracowni antropologicz- placów miejskich przy ul. Cegielnianaj Tow. naukowego warszawskiego, nej M 58 - na czas od 1 stycznia
wygłosi odczyt, ilustrowany licznymi 1914 roku do l stycznia 1917 roku.
obrazami nilrnącyrni, p. t. „Z prze- Licytacia rozpocznie się od sumy
szłości człowie1rn ".
304 rb. czynszu dzierżawnego in
. Treść odcz.ytu obejm~je: Jak żyli plus.
nasi przodkowie w okresie loJowym·?
= (z) Nowy zakład prze•
Ich mieszkania, odzież i narzędzia. mysłowy. Tow. akc. łódzkiej faW al~a .o byt ze zwierz.ęt~mi. ZaJęcia bryki kleju pod firmą „Strem" uzys1udz~ pierwotnych. Og1en 1 iego z.oa- kało pozwolenie gubernatora piotrczem~. Siady pierwotnych wierzeń kowskiego na otwarcie ślusarni mecziowieka. Obrzędy pogrzebowe. P1er- chanicznej w Nowych Chojnach.
wsze przeblysk1 . artyz_mu.
W ·
dkl
- (r) 1 om1nacJa.
Na wakuypa
•
.)ące stanowisko lnerownika oddziału
= (o) Nielegalne zebranie.
paszportowego przy lrnncelarji po- Dziś w nocy r,atrol policyjny areszlicmajstra, mianowany będzie dotyoh- tował w piekarni przy ulicy Północ
czasowy sekretarz kancelarji polic- ne1 M 22 nielegalnie zebranych 50
ma1stra cz~stochowskiego, Epstein.
osób, popisowyr-n ~ydów.
·
- (?) „rzepisy budowlane.
- (k) Usiłowania samobój·
Gubernator· piotrJrnwski, szambelan siwa. Z okna trzeciego piętra rzuJaczewski, przesłał władzom admirn- cił się przy ul. Pieprzowej M 4 Julstracyjnym okólnik, treści następu- jan Eszerzn1E'ki, lat 29 kancelista pojące 1 : „Doszło do mojej wJadomości, wiatu.
.ie bez względu na rozporządzenie z
= (p) Nagły zgon. Przed dodnia 18- czerwca r. b„ tynkowanie mem na ul. Wschodniej nr. 38, zna.aowych domów odbywa siQ przed leziono wczoraj jakiegoś ozłowuka,

zu i złamał prawą nogę woźnica
Nuchem Buchwark.
Odwieziono go
karetką Pogotowia do szpitala Poznań E>ldch.
=(o) Na gorącym uczyn•
ku. Wczorai, w maglu przy ulicy
Skwerowej M 5, skradziono niejakiej
Rebece Joffe portmonetkę z 2~ rb.
Kradr.ież spostrzeżono
natychmiast j jednego ze złollziei, Rocha
Marcinkowskiego, zatrzymano, lecz
pieniędzy ju:t przy nim nie •rnaleziono.
.
Sladztwo stwierdziło, że wspólnildem Marcinkowskiego był niejaki
Władysław Kasprzak.
K. aresztowano i odebrano od
niego 18 rubli, reszt~ pieniędzy zdą
żył już roztrwonić.
Złodziei osadzono w areszcie.
(o) Kradzież konia. Zamieszkały przy ul. Kiełbacha nr. 20,
Antoni Kazimierczak, zawiadomił policję, że na rogu ul. Aleksandruw-

=

skiej i Sztarka, skradziono mu konia
wartości 170 rb.
= (o) Znaczna kradzież.
Ze składu towarów manufakturowych
Szocheta i Bermana przy ul. Piotrkowskiej nr. 42, skradziono różne towary, wartości 1,000 rb.
= (o) Kradzież. Ze sklepu galanteryjnego Adama Otto przy ul.
Nawrot nr. 6S, niewiadomi złodzieje
skradli bieliznę, wartości 200 rb.
- Z mieszkania Wandy Friedensztab, skradziono różne rzeczy,
wartości 320 rb.

z wozem,

Za~leiscowa.

=

Jes~cze

gorzej dzieje się, .;eżeli pod·
czas postoiu tramwaji przejeżdża tam
tędy wóz ładowny, co zdarza się bar~
dzo często.
Wprawdzie na naprawę szosy
gromadzone są kamienie oddawna .
kiedy jednak naprawa zostanie rozpocz~ta trudno przewidzieć.
To też
zanim szosa zostanie naprawioną zarząd kolejek du jazdowych, ze wzglę·
du na wygodę pasażerów, powinien
ustanowić tymczasowy
przystanek
tramwajów na poblizk;m rozjeździe,
albo też nieco dalei, na ulicy Wysokiej, poza rogiem ul. Strykowskie i.
-=- (b) W obawie '1r~ymrc2„
ków. W 0bec silnego obniżenia si rł
temperatury zachodzi obawa nowe)
klęski dla rolników, mianowicie wczesnych przyrnrozlrów jesiennych, które w rolrn zeszłym uszkodziły t-vle
kartofli }ub niewykopanych jeszcze niadostatecznie zabezpieczonych na zimę.
Cały tegoroczny mokry i chłodny
rok, .ka~e nam obawiać się wczesnej
zimy, tymczasem ziemianie wskutek
dasz\lzów i braku robotnika, opóźnili
się z siewem i wykopem.
Oziminy nie rozkrzewiają się dostatecznie przed mrozami, a kartofle
mogą zamarznąć, co przyczyni
się'
jeszcze do niedoboru tej najgłówniej
szej podstawy potywienia szeroldch
mas najbiedniejsze.j Judności.
--

(x)

Nowa ochronka na

przedmieściu.
ków, należących do

Ogół
ewangelikantoratu w No·
wem Rokiciu, gminy Brus, uzyska\
pozwolenie gubernatora
piotrkow·
skiego na otwarcie w tej micjsco·'
wości ochronki dziennej dla dziec)
robotników w wieku lat 3 do 7.
Ochronka utrzymywana będzit..
kosztem ogółu ewangelików tamteF
szych.
- (r) Z Piotrkowa donosz~
Jeszcze nas nie opuściła. dyzenterj~
która się rozpanoszyła tu na dobre.
i zabrała wiele ofiar, a już zawitał
do nas nowy gość, najniebezpieczniejszy wróg dzieci-szkarlatyna. Gro~na 1
ta epidemja sroży się w kilku dziel<
nicach miasta, na razie, 7< przebiegiem nie tak złośliwym, jak tego-,
roczna dyzenterja.
Dotychczas nie przedsi~wzięt()
żadnych środków, któreby zapobiegły szerzeniu się tej strasznej choro„
by. Nic więc dziwnego, że ilość chorych na szkarlatyn~ wzrasta.
~ (z) Kradzież w okolicy(
Do mieszkanla dziertawcy młyna w
majątku Cedrowice, w pow. łódzkim;
Józefa Fejdysia, dostali si~ niewiadomi złoczyńcy i skradli got4wk~, oraz
kosztowności na -:mm~ z górą 400 rb.
= (z) Odebrane łupy. Od
zamieszkałego we wsi Eminów, w
gminie Ciosny, w pow. brzezińskim, 1
Adama Wo~niaka, odebrano skradzione krowę i konia.
- We wsi Grzybki w pow. tu,
reckim, od Szymona Krygiera, odebrano wóz pochodzący z kradzie~y,
który znajduje się do odebrania przy
magistracie m. Warty.

Ze sceny i estrady.
Teatr Polski, (Cegielniana M

6~.

Dziś, we wtorek, powtórzona bę
(x) Szoaa zgierska przy
w ulic~ Wysoką w Zgierzu, dzie po raz 3 znakomita farsa Jerze-

wjeździe

znajduje się od dość dawna w stanie
bardzo zaniedbanym.
W miejscu
tern, wzdłuż kilku nastu sążni, tor kolejki elektrycznej wchodzi w ulicę
po nasypie; po pt·zeciwległej stronie,
obok posesJi Maucba, na wązkim
chodniku, leżą oddawna stosy kamieni, sama zaś powierzchnia szosy,
Jicząca pomiędzy torem kolejki, a
posesją Maucha, zaledwie około 7
łokci szerokości, z powodu potwor~e
nia się w t~m miejscu wyhojów, w
których stoją kałuże wody i błota,
podóbniejsza Jest raczei do rowu niż
ao szosy. Cierpią na tero na jw i~cei
pasażerowie tramwajowi, których tam
wsiada i wysiada bodaj wi~cej niż
na Bflmej stacji, gdyż stąd prowadzi
ulica do dworca kolei kaliskiej, i tu,
na połoMnej obok p osesji znajduje
się stacJa resorówek, kursujących pomiędzy Zgierzem, Ozorkowem i Łę
czycą.
Podczas postoju tramwaJu
panuje tam ruch i zgiełk niezwykły,
jedni spieszą dorożkami do pociągu,
inni przesiadają z tramwaju . do !eso·
rówek, a wszystko to odbywa się na
owym zaniedbanym pełnym wybojów i błota, poboku szosy, gdyż tam
właśnie jest przystanek tramwajowy~

go Feydeau, p. t. „Dudek", która
wstępnym bojem zdobyła sobie nad-.
zwyczajne powodzenie w teatrze Pol
skim.
'
W środę, dla prenumeratorów _
„Nowego Kurjera Łódzkiego•, ode·
grana będzie doskonała sztuka Jasieńczyka, p. t. „Lena".
We r.zwartek, premjera głoś~j
::iwego czasu krotochwili swojsklej
Abramowicza i Roszkowskiego, p. t.
Szaławiła".
Powyższa sztuka wzno~iona obecnie w warszawskich teatrach rządowych cieszy się dutem·
powodzeniem, dzięki sv. emu jowiat..-;
nemu humorowi jaki posiada.
W piątek, efektowna sztuka J.
Korzeniowskiego, p. t. „Karpaccy górale".
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0 pera i operetka

ł6dzkr

·Konstantynowska M HS.
Dziś po raz pierwszy dana ~·
dzie jedna z najpiękniejszych operetek Lehara „ Wesoła wdówka•, która
jest zawsze mile słuchanq, dzi~hl,
swej melodyjnej muzyce. „ W dów.k~
urozmaicą: w akcie drugim „Huśtaw

.ki", które odśpiewa ~ , KozłAlukL\

/tł ~:t€L
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------~~-----------------------------------......----------------------_.!.----~~-------------------------------------------;:;aś w akcie trzecim „Matische"' od- zyk przetłomaczyć „musiquette", niby
Pan Kozłowski w przepięknej nione pod wpływem pogróżki: „Kt~
'· ńczą p. Lewandowska i Ciesielski.
Rolę tytułową wy kona zn·akomi•a odtwórczyni p. Rogińska, dzielnie
iej sekundować będzie p. Szczawiń
s ld, jako hrabia Daniel. Resztę obsaJy tworzą pp.: St. Claira, G-órska,
Skrzycka, oraz pp.: Grodnicki, Ko:;lowski, Jarzęcki, Piekarski, Cholewicz, 01asz i hrni. „W dówkę" reży
&eruję p. Szczawiński.
Jutro, po raz 3-ci dana będzie
prześliczna i arc.v komicz1Ja operetka
J. Offenbacha „Piękna Helena", któ,-a na dwuch pierwszych przedstawieniach podobała się ogólnie i puoliczność bawiła się znakomicie. Powodzenie swoje „Piękna
Helena"
zawdzięcza prześlicznej wystawie i
inscenizacji Reinhardtow~kiej.
W sobotę po południu, o godzinie 3-ej, po cenach
najniższych,
(krzesła po 40 i 50 kop. Loże bliższe
f>O 2 rb. 60 kop. - dalsze po 2 rb.
Balkony po 25 i 80 kop. Galerja numerowana po 10 kop.), dana będzie
~nakomita
operetka
W ein bergera
„Romantyczna żona" z p. Rogińską
N roli tytułowej.
W próbach „Krysia leśniczanka"
operetka Jarno i „Straszny Dwór"
Moniuszki.

Koncert Chejfeoa.
Olbr~ymie, łatwo

zrozumiafo zainteresowanie obudziła w szervkich
kołach melomanów
naszych zapow}edż koncertu znakomitego artystydziecka, Józefa Chejfeca.
Mistrzowskiej, skończenie artystycznej gry młodziutkiego skrzypka
nie zapomniał dotychczas nikt z
tych, którzy podziwiali go przed
dwoma laty na dwuch koncertach
Łodzi. A dodać należ;, że sława niezwykłego talentu Cheifeca rozbrzmiewa dziś w całym świecie. Jede11 z
poważniejszych dzienników drezdeń
skich („Drezd. Nachrichten") wyraził
się ostatnio o Chejfocu: „Jest to istotnie skrzypek wprost sensacyjny,
zjawisko w naszem życiu koncertowem cudowne, fenomenalny talent
muzyczny".
Koncert Chejfeca odbędzie się w
niedzielę dnia 19 b. m„ w odnowionym teatrze Wielkim. Bilety w skła
dzie instr. muz. Frydberga i Koca
Piotrkowska 90.
•

Rozrywki i zabawy.

groteskowy rodzai obrazowania przy
pomocy czysto muzycznych koncepcji, ni by miłe igraszki, pełne wytwornego smaku, lekkości i komizmu,
a nadto jeszcze z pewną domieszką
oryginalnego przysmaczku, który w
naśladownictwach uzyskał specjalny
termin „Offenbachjady" . .
W „Pięknej Helenie" poza melodyjnością całe,j muzyki, świetną satyrą i dowcipem treści, clou powodzenia stąnowią jeszcze niektóre arcypopularne motywy, ognistą nacechowane werwą, które, wbiiaiąc się
i utrwalając w pamięci słuchacza,
powtarzane po przedstawieniu prawie że mimowolnie, utarly się w
gwarze codziennej, jako pyszne bons
mais w rodzaju: „Jedź, jedź, jedź do
Krety".„ albo „Młodzież się klasycyzm u zrzekła" i t. p.
Wystawiono operetkę w sposób
zasługujący na bezwzględną pochwałę, według scenarjusza Reinhardta z
zastosowaniem pomostu, po którym
aktorzy przechodzili z widowni na
scenę, i to odstąpienie od szablonu
przyczyniło się znacznie do ożywie11ia rozgrywającej się akcji, nadając
jej większą miarę złudzenia rzeczywistości.
A odznaczała si~ wystawa
malowniczością i przepychem efektów
wzrokowych; meble były stylowe, kostjumy wierne i śmiało rzecz można,
że tak okazale inscenizowanej operetki Łódź jeszcze nie oglądała.
Wykonawcza strona
„Pięknej
Heleny", ofiarująca każdemu z przedsta~icieli ról głównych duże pole do
popisu, wymaga zespołu artystów,
umiejących śpiewać i grać. Pod tym
względem obsada wartościowej
par·
tycji pozosta wfa nieco do życz~nia.
Partja tytułow~1, j:lko wyraz namiętności, wymaga nietylko siły gło
su i gi~tkości w posługiwaniu się
efektami wokalnej natury, ale nadto
dużego wirtnuzowstwa popisowego i
finezji. P. Horbo\\'slrn by/a w soootę
niedysponowana głosow'o, to też z
wydaniem sądu muszę się powstrzy-

Z

teatru.

Opera i Operetka.
„Piękna

Helena"

operetka Offe11 bach a.
„Piękna Helena", której Offenbach zawdzięcza europejski rozgłos
~ która ,jest prototyy:-m wielu naśla
~Pwnictw, posiada na ·równi z
dziełami sztuki powatr.e) -- w efektach swoich J w oha1·akterystyce bohaterów dzisła j ącycb, właściwe sobie, ogólnie przyjęte tradycje.
Twórca francuski. Jrt\::ćb OffenhacłJ, napisał około stu utnorów scenic~mych, z których naj"'iększą popularnościs, cieszą si~: sobotnia premiera, .Orfeusz w piekle", „Zycie
paryskie• i opera komiczna „Opowieści Hofmana".
.
Offenbachowska operetka - to
odiwiMc'.11dlenie paryskiego zycia Z
łpok l drugic~o cesarstwa i jako taka. u:~ lławet -p1P~'nll wartość historJ czną. 1~ muzy Jr a -· specjalny .ąen
dln l,t6rP;.o ;ranruii posiadaj ą
lil.&Zw~, ~ daJ~c·~ ~ .. JMt. taden ~---

,„,

rodne niespodzianki. P. Kozłowskie
mu potrzeba sporo pracy poważnej,
boć, pomimo usterek pochodzących z
niedostatecznei szkoły, posiada dute
uzdolnienie, a głównie podatność do
wymagań operetki.
Na czoło wysun&ł się p. Miller w
roli Kalchasa. który znalazł sp oso bność do
wybornej kreacji, wspsr~
tej dutą pomysłowością i komizmem.
Dzielnym, pełnym młodzieńczej
zapalczywości Orestem była panna
St. Claire, która mimo niewielkiej
rutyny, z każdą powierzoną jej rolą
daje sobie radę i zaznacza ciągły postęp.

Bardzo dobrym Menelausem był
Zyczliwe uwagi krytyki
odnośnie do przesadnej szarży nie zostały bez echa i dla tego p. Piekarski zdobył się na to, te jego MeneJaus był zajmujący od początku do
końca. Agamemnona. grał z trafnem
zacięciem charakterystycznem p. 0chrymowic~, a p. Grodnicki potrafił
ożywić dosadnością akcentów rycerskiego męztwa w karykatyrze, w
myśl intencji autora, postać Achillesa.
Uzupełniali obsadę odpowiednio
w pomniejszych rolach: panie Górska
i Janicka oraz pp. Jarzęckl, Kamiń
ski i Olasz (niezły f11ilokomes).
Operetkę prowadził p. Eichstaedt,
nowoangażowany dyrygent z Poznania, który jakkolwiek niemiał jeszcze
czasu dokompletowania orkiestry, pokazał już pazurki. 'I1em pa były właś
ciwe, chór śpiewał rytmicznie, a orkiestra dawała już znaki życia.
Zapełniająca widownię publiczność przyjmowała cenną operetk~ z
zapałem
niezwykłym.
Powodzenie
wi~c

na

dłuższy

czas zapewnione.
P. Halpe,·n.

Sprawa Beilisa.
Szósty dzie6 rozpraw.

dania, niezakończonego, z powodu
wyznaczonego na godzinę l wyjazd
sądu,
dla dokonania oględzin na
miejscu, student Golublew, opowiada 7
,jąc o swych dwukrotnych oględzi
nach miejsca znalezienia trupa, zeznaje, że w parkanie, między posesjami iajcewa i Marra, od strony cegielni, były wybite deski, co tworzyło szczelinę, przez którą łatwo
mógł się przedostać
człowiek; następnie szczelinę tl~ zabito, użyto do
tego nowych gwoMzi, co było widoczne. Między posesjami Marra i
Beruera terytorjum cegielni biegnie
wzdłut wąwozu, tworząc pod sobą
wolne przejście. Swoje przypuszczenia, w zwia,zlrn z tym faktem, świa
delc zakomunikował Miszczukowi. Przy powierzchownych oględzinach
posesji Zajcewa świadek widział w
parlrnnie, oddzielającym posesję Zacharczenki-gdzie mieszka Czeberjak
-od posesJi Zajcewa,, otwartą furtkę,
natomiast przełazu nie widział. Przechodząc do przedsięwziętych z włas
neJ inic,jatywy dochodzeń, świadek
wykazuje, te przy badaniu chłop
ców, Zenia Czeberjakow opowiadał.
iż dnia 12 marca st. st. (26 marca)
Andrzej był u niego rano i obaj poszli na łąl<ę, poczem byli na ulicy
JurkowickieJ, wreszcie poszli do Czeberjaków, gdzie Andrzej zdjął palto,
stąd poszli do sklepu po słoninę
i
wówczas Andrzej zniknął. W śledz·
twie, gdy świadek żądał dalszych wyjaśnie_ń, Zenia niczego nie powiedział i
uciekł.

'/.J rozmów
kową,

z Ludmiłą

Czeberjapo śmierci

Jrtóre się odbyły
Zenia, świadek dowiedział się, ~e
dzieci wraz z Zeniem i Andrzejem
chodzili bawić siQ na miale. Mendel
wyszedłszy, odpędził je i wszystkie
uciekły.
Juszczyński pobiegł przez
posesję fabryki, a za nim pogonił
Mendel. Jako świadek naoczny w
chwili znalezienia zw!ok .We 11owie-

będzie zeznawać przeciwko Bejliso wi, ten źle na tym wyjdzie!"
Do energicznego zajęcia siQ śledi·
twem pobudziła świadira ta okolicJność, że zapoznawszy si~ - w związ
ku z zagadkową zbrodnią - z książ
ką Lutostańskiego i innych autorów.·
traktujących o mordach rytualnych !
upewniwszy się o istnieniu morder~
stwa rytualnego, oraz będąc zupełnie
przekonanym, że cadycy i chasydzi .
używają krwi chrześcjan świadek
sądził, iż obowiązkiem kaMego oby--'
watela rosyjskiego jest śledzić zbrod-'
nię, tym więcej, gdy władze policyj :
ne utrudniały odkrycie prawdy i dopiero ze strony ·władz Sf\dowych w 1
sprawie tej nie c::.i:yniono utrudnień. I
Szereg zeznań Gołubiewa na ży
czenie stron wch.\gnięto do protokułu.
Przed przerwą ogłoszono protokuł
oględzin miejsca.

1

Oględziny

p. Piekarsk.

mać.

= (.) Z teatru „Casino" i
KIJOW, 13 października, (P).
„Odeon". Wobec stałego powo- Podczas przeszło dwugodzinnego ba-

dzenia jakiem cieszy się arcydzieło
Emila Zoli „Germinal" i w celu więk
~zego spopularyzowania tego prawdziwie literackiej wartości obrazu,
zarząd teatrów „Casino" i „Odeon"
postanowił zatrzymać go jeszcze na
cztery dni, t. j. do piątku włącznie.
Dzieło wielkiego pisarza wystawione
w wspomnianych teatrach z nadzwyczajną starannością i pietyzmem, jak
up. zdjęcia w kopalniach, przytem
dobór najlepszych sił arLystycznych
ze znakomitym Henrykiem Krause na
czele, idealnym odtwórcą w roli Lautiera w zupełności usprawiedliwia
~ainteresowanie publiczności tym obtazew

partii Pa rysa, wprawdzie zewnętrznie
utrzymał się w charakterze i wyglądał
ładnie, lecz pod względem wokalnym
wykazał brak gruntownej podstawy
emisii głosu, który płata mu ró:t.no-

dzieć nie może. Z opowiadania Natalji Juszczyńskiej dowiedział się, że
matka Andrzeja otrzymała z Chersonia list z podpisem „chrześcjanin", a
donoszącym, iż autor widział chłop
ca„ którego prowadzili dwaj żydzi.
List został przedstawiony naczelnikowi policji śledc2J1ej, który go zmiął i
wyrzucił. Opqwiadając dale,j, że ud
znajomych Andrzeja dowiedział się
świadek, iż mały Juszczyński obcował z tydami, podkreśla okoliczność,
że Bejlis do chwili zamordowania
Andrzeja odpędzał 1 gonił dzieci, po
zabójstwie zaś stai się dla mch wyrozumiałym i cz~stow:'~ .i e nawet }:.
kociarni. Uwięzienie 1.lllilisa uozynib
na Jurkowiczach wililkie wrażcnte.
Mówiono tam: „No, i doigrali się"! inni zaś powiadali: „Nie obeszło ~ię
tu bez Czeberjaczki"! Niczego Ji!·ilnak konkretnego świadek nie mógl
się dowiedzieć. gdyż ludzie "-panowani byli jakąś obawą. Swiadelr 1'1·' ·
mięta też, że jeszcze po ekshumac1i
zwłok, wśród ludności nie było podejrzeń na tydów.
Swiadek kategorycznie twierdzi,
że „Dwugłowy Orzeł" nie rozszerzał
~adnych proklamacji i gdyby proklamacje pochodziły od organizacji
monarchistycznych, świadek stanowczo wiedziałby o tern. Egzemplarz
proklamacji hektograficznej świadek
otrzymał nazajutrz
po pogrzebie,
treści jednakże nie pamięta.
Okazuje się następnie, te świa
dek słyszał, it do BeJlisa 'Przyjt:;ż
dżali żydzi Landau i Etinger, oraz
słyszał, że Bejlis cieszy s iQ wśród
żydów wielkiempoważaniem, jako pochodzący z rodu cadyków.
Ze słów
ciotki wykazuje, że Andrzej kochał
bardzo ojca i ze smutkiem go wspominał a opowiadał, iakoby Schneje1·son obiecał pokazać mu ojca. Dotykaja.c póżniejszego śledztwa. świadek
dowodzi, iż Dobrzański chwali si~,
że wiedział od I\Iargulina, jakoby
zbrodnia. dokonaną zastała w domu
Czeberjakowej. Zeznanitt. niektórych
świadków, w tej liczbie Szachowskie1'Q.. ~osta~ zdauiem. G.ołu.bie.wa.. 2:m.ie.-

mieiaoA.

KIJOW, 18 października (wł.).-. .
O godz. 1 m. 30 zajeMża przed gmach.
sądowy kareta więzienna, do które~
pod konwojem 6 żOłnierzy przepro·
wadzono Mendla Bejlisa.
Przed gmachem, mimo ulewy,
tłum gromadzi się coraz wiQkszy. Policjanci na koniach utrzymują porzą- ·
dek.
·
Kareta z Mendlem odjechała ni:.'
miejsce, którego od dwuch lat ni6

1

~~hl

I

W pół godziny potem zajechał~
powozy i samojazdy po sędziów~
przysięgłych, prokuratora, obrońców,
1
powodów cywilnych, przedstawiciel:
prasy i ciekawych.
Jedzie te:t. student Gołubiew i in"'
ni świadkowie.
.
W kwadrans potem orszak, zł&- :-.
żony z 26 pojazdów, pod osłoną p<ri
licji konnej posuwa się truchtem n~
krańce miasta ku Łukjanówce.
O godz. 2 m. 10 orszak zatrzymuj~
się przed domem, w którym miesz, ~
kała na górnem piętrze Wiara Cze-i
bierakowa, a na dolnem-Malicka.
Niezwykły orszak sprawia w te~
dzielnicy olbrzymie wratenie; tłumyi
ludzi kupią się tutaj, lecz są na od-1
powiedniej odległości powstrzymywa· ·
ne przez liczny zastęp policji.
'
Deszcz ulewny trwa nieustannie.._
Przed owym domem wszyscy wy•
siedli i pieszo udali się na ul. Na-·
górną obok domu, w którym miesz·
kali· Prichodjkowie, zanim przepro-~
wadzili się na Słobod kę.
Stwierdzone zostało miejsce, -.
którem S:zachowski widział d. 12 mar"'
ca Andruszę z Geniem. Oglądana\
jest dziura w płocie, wychodząca ntt.:
ul. Nagórną z posiadłości Zachar<
o:rnnki, w której JD.ieszlrała Czebłera- '
ko wa.
Badani są świadkowie: Gołu blew„:
Nakonieczny. Wyszinskij, Dobrzański)
i inni.
Sąd znowu wraca, w celu obe)-, ·
rzenia mieszkań Ozebierakowej i Ma•
lickiej.
Zrobiło się tam tak ciasno, M
brakło miejsca dla prasy.
W mieszkaniu Czebierakowe1 s~·
dzia Jurkiewicz z kilku osobami ,
f:lokonywuJą odpowiednich krzyków:
i hałasują, a reszta członków sądtt 1
przysłuchuje si~ temu w mieszkaniu
Malickiej.
Następnie oglądano

płot

pomię

dzy posiadłościa, Zacharczenki a ce~
gielnią Zajcewa. Swiadkowie Nako ·
nieczny i Dobrzański stwierdzajlb
~e nowy płot postawiony został n~ '
jesieni 1910 roku, zaś Szachowski '.
twierdzi, te po zabójstwie Juszczyń
skiego
Sąd udaje się do cegielni Za.jeb
wa i ogląda mieszkanie
Bejlisa,
miejsce, gdzie stah spalona stajni&~
mieszkanie Bejlisowe) i zabudowania obecnie odnowione. Obejrzane
miejsce ulubionego przez dziatw~
„młyna".

Adw. Karabczewskij zwraca uw~
te miejsce to połotone jast rów~ ·
nolegle z płotem. graniczącym :z;;
g~.

uiicą.
Nast~pnie przechOdzf\ dale)
gą od mieszkania Csebiera.kowej

dr6do
piwnicy. Tuta1 palacz Jaszozenko .
wskaz111e mie)sce, gdzie spotkał nie- .
zno.jomego w d. 12 ma.rea.
Wroszcie wszyscy po kolei, \\'
towHz ystwie człowlcka z latl'lrnią.
schodll\ do pJ"cza.ry, w kt~re,J znale- ,
zlonil trup Andruszy.
N'a pr v łb~ p rzeh-,ż onego ław,r
_Drns•uc· h. ~A. o,bpJ.f~ r-0„w,ut~ ~j- ;

1'0~1" lCTHtJ.f!Ht ŁOD>.Jn-14
tluj11icą się o 20 ·minut drogi od pieczary polank~, na której Szachowska rozmawiała z Wołkiwną.
Na zakończenie obejrzano płot
między . posiadłościami
Zajcewa i
M arra, o któ rym m Ów 1.ł w_ s a11. s ą dowej Gołubjew. Tutaj G. daje wyjaśnienia stronom i przysięgłym.
k ł
d
· t
·
O o o go ~iny 6 mrnu 30 wie~z.orem nastąpił powrót orszaku do
~uasta.
TxT
b y 1i. zmo·k męc1
· · d o n 1·tk·1.
vv szyscy
Posiedzenie wieczorowe odwołano;
dalszy ciąg jut.rG.

!JdOZ1err1flr1t

U~k~~-------~----------0.--

dujących się

na granicy serbsko-al- Sienkiewicz o Poniatowskim. czonych nie zanosi się na poważnfaj.
KRAKÓW, 13 października. (wł.) szą katastrofę, gdyż wstrząśnienia
~atarg grecko-turecki.
Uroczystą Akademję ku czci ks, Jó- gruntu mają charakter łagodny ~~
KONSTANTYNOPOL,
14 paź- zefa Poniatowskiego zagai w niet,lzie- czysto lokalny.
.
. d
ł
]~ Henryk Sienkiewicz.
·
1
dziernika
Wr<E.,.nie
w Meksyku.
. . , , (w ..).-Stosun
.
. n pom1ęb zy
Napad bandycki.
,.,
1
GreCJf\ l urc1ą staJą się coraz. arPOZNAN, 13 października. (wł.)' BERLIN, 14 października, (wł.)· dziej naprężonemi, a to główme z
"Lokal :\.nz." donosi, że z powodu
Dokonano tuta i bandyckiego napadu
powodu przyjęcia przez Veniselosa i w pocjągu n·a panią Mycielską z Dzia- coraz groźniejszej sytuącji w Meksyprzez króla greckiego Sabah Edina i dowa. W pociągu, idącym z Pozna- ku rząd niemiecki zmuszony będzi6
1
k
J
t , k' ·
ustaw1cznyc
i
s arg
ma i o me ans JAJ nia
do Szamotuły t o „ godz
.
, .
„
.
El 8 rn.
Uht50 wysłać tam swoje okręty dla obrnny.
ludnosc1 Macedcrn.Jt na złe obchodze- wieczorem,
na s ac1 1
senm· e niemieckicłl poddanych.
nie się z nimi greków. W kolach wsiadł jakiś mężczyzna, który pod
Morderstwo.
groźbą rewolweru zabrał p. Mycielpolitycznych panuje przekonanie, że skiej wszystkie kosztownoś<..:i, 150
RZYM, 14 października. (wł.) Wrażenia i incydenty.
1
odrzucenie
przez
Grecję
postulatów
marek
i
klucz
od
prywatnego
mieszW
Escalaplano
w departamencie Cag~
Ogólną uwagę uczestników wy!ia.ri bandyci napadli na .hr. de Moucieczki dzisiejszej zwracał wysłaniec tureckich będzie dla Turcji casus kania.
ministra spraw wewnętrznyoh, Ma- belli.
le ograbili go, odcięli mu głow~ i
. Zim a i śneegi.
1
kłakowa, Czaplinskij prokurator peKONSTANTYNOPOL, 14 paźLWOW, 13 października, (wł.) zabrawszy ją z sobą umknęli.
tersburskiej izby sądowej, który po- dziernika. (wł.) Tureccy delegaci w z ró-tnych ~ieis.cowoś~i Galic1.i . ~o- ,
Delca~se.
mimo panującej ulewy, nie opuszczał
0
1
Atenach zawiadomili Wysoką Portę ~~~~:
wrnlkich zimnach
srne-. PARYZ, 14 pa.źą.ziern!ka. (wł):
ani na chwilę, w c.,iągu czterech goże
rząd
grecki
przyjął
część
postuWystawa
pamiątek
IB63
r.
J?elcassc, który ~1ał dopiero dnia .:;.
dzin, miejsca oględzin.
Podczas
zeznań niedogodnych łatów tureckich.
Co do żądań, na
LWOW, 13 października. (wł.) listopada powrócić na swe stanowidla oskarżenia świadków, prokura- które nie może się rząd grecki zgo- Wystawa pamiątek z 1863 r. przedłu- sko, wyjeżdża do Petersburga już
tor i Zamysłowskij m§miecbali się dzić, to postawi własne propozycie.
żona została do 26 b. m.
dnia 22 b. · m. ·Powód przyśpieszenia
~roniczni e i czynili rozmaite szyderWstrzymanie
merszb.
Sejrn
galicyj~ed„
wyjazdu niewiadomy. \V początkach
~ze uwagi. Prezes sądu dał im su13 paźd~ie!mka, (wł.) stycznia zostanie on przyjęty na auBIAŁOGROD,
14
października.
(wł.)
yVIEJ?EN,
rowe napomnienie, z powodu podobNamtestmk Korytowski 1 dr. Leo
_ · ,,
..
. .
nego zachowania.
Rząd serbski wydał rozkaz, aby woj- przybyli do ·wiednia w celu przy- d1enCJJ przez Napaśn~e1sz~go ~ana.
Wśród dziennikarzy panuje po- ska wstrzymały marsz w głąb Al- śpieszenia zwołania sejm·
Zawalenie SH~ z1em1.
1 galicyjwszechne przekonanie, że o s k a r- banji.
skiego.
TOKJO, 14 października. (wł.) żenie przeciwko BejlisoZamknięcie Dartf'anelów.
Prz.yj;aźń francusko-~:~z~ań· Przy budowie toru kolejowego pod
w i r u u ę ł o.
KONSTANTYNOPOL, 14 paździer· ·
·
,
ska. .
.
Fukui zawaliła się ziemia. 6 robotniG.łos prof. Bechtierewa.
nika. (wł.) - '/, powodu coraz gro7'WIE DE~, 13 paździerml~a, .Cwł) ków zostało zabitych i kilkunastu
austr)aclrn komentu1e zy1\' 0
. ,
• _
Profesor Bechtierew, znany psy- niejszej sytuacji, D:irdanele będą po- Prasa
ostatnie spotkanie się króla A lionsa cH~zko rnn11ych. ,
chjatra, który powrócił z Kijowa do nownie zamknięte. Jedynie tylko w z Poincare'm i stwierdzn, że zbi.iieKąłastrofa tunelowa.
Petersburga, miał się odezwać, jak
określonych godzinach wolno bQdzio nie się Francji do Hiszpanii ma na
rrOKJO,
14 p1:1ździerni1.a, (wł.) nam donoszą, że obrona słusznie spoprzejeżdżać
okrętom
handlowym.
·
c~m
przesu~ięcie
"':oJsk
z
grani.cy
Pod
Fukushima
zawalił si~ tunel. 10
dziewa się; wyroku uniewinniającego,
~ota
serbska.
h~szp.ańsko-francuskie.J
na
gramcę
robotników
zostało
zabitych, 14 cięża nerwowość oskarżyciela w tym im
111em1eclw.
l
.
h
dopomaga.
ł
BIAŁOGROD, 14 październikia. (w.)
St. I • V d"
rn rannyc .
u ecie er tego.
• •
•
Rząd serbski przygotował noty do
MEDJOLAN, 14 października (wł.).
Zatomę~•e. ło~z1.
List anonimowy.
TOKJO, 14 pazdz1ermka, (wł.) KIJÓW, 13 października. (wł.) - wielkich mocarstw, w których zawia- Wczoraj obchodzono 100-letnią roczdamia
je,
iż
zamier;r;a
obsadzić
chwinicę
Verdiego.
Urządzono
pochód
Łódź
krążownicza „2 Kawashi" zatoMiljoner tutejszy, pracodawca BejliJowo
niektóre
terytorja
albańskie.·
W
przez
miasto,
w
którym
uczestni~zyło
nęła.
8 majtków zginęło •
.sa żyd Zajcew, otrzymał list anoni20 orkiestr i 25 tysięcy ludzl. z
m~wy, z żądaniem położenia we wska- ko1ach politycznych utrwala się Trjestu
przybyła deputacja z olbrzy~anym miejscu 150 rubli, pod groźbą
przekonanie, że Serbja zamierza za• mim bukietem. Wieczorem w teatrze
składania zeznań, niekorzystnych dla
'3ejlisa. Zajcew zawiadomił o otrzy- trzymać ie na stałe. Coraz silniej do na tąż uro.czystość odbyło się przedznaje się wrażenia, iż podział Albanii stawienie, poozem odegrano Requiem
tnaniu listu tego prokuratora.
pomiędzy Grecję, Serbię i Czarno- Verdiego.
Dla uczczenia pami~ci kochan„
Zachowania ks. Pranajtysa.
l J
st·
'bliż
1 d ·
Dżuma w Japonji.
górze ics 'we~ Ją na)
szyc 1 n1.
LONDYN, 13 października, (wł.)- go stryja, b. p. Michała Cohna, Zofja.
KIJÓW, 13 października. (wł . ) Choroba Enwer-beja.
z Jokahamy donoszą, że zaszło tam 1 Zdzisław Precli.nerowie rb. 3 - na
Ks. Pranajtys, który dotychczas poKONSTANTYNOPOL,
14
paź7 wypadków dżumy.
„Talmud-1. or~".
zostawał zupełnie bierny, w czasie
dziernika
(wł.).-Wiadomość,
jakQby
Projekt
reformy
wyborczej.
<>ględzin' miejsca znalezieni:.i. trupa i
LWOW, 14 października (wl.).rzekomego mordu, w·ykazywał żywe Enwer-bej zachorował na ślepa~ kiszzainteresowanie i brał we wszystkim kę nie znajduje wiary w tutejszych Wczorajsze wieczorowe pisma donoUprzejmie pros im y przyjaciół
czynny udział.
kołach poinformowanych, które skłon- szą, że rząd austrjacki przedłoży
ne są raczej przypuszczać, iż padł on niebawem własny projekt reformy ~~telników nasz:g~_pisma, aby
Zamierzona interpelacja.
PETERSBURG, 13 października, ofiarą otrucia. Z innej strony za- wyborczej do Sejmu.
żądali „Nowy Kurjer Łódzki" wczy(wł.) „Birż. Wied." podają rozmowy
Smierć w falach.
telniach, bibljotekach, cukierniach oraz
z wielu posłami z powodu sprawy pewniaią, że jest istotnie chory i
LWÓW 4
,d ·
· 1 ( ł)
Bejlisa. Jest zamiar wniesienia in- poddał się już operacji.
, 1 paz zierni rn. w · miejscowościach kuracyjnych zarówno
terpelacji w Dumie, a jeżeli do in·Wczoraj usiłowało przejść rzekę pod
terpelacji nie będzie danych, grupa
Łuckiem 9 osób, Wszystkie znalazły w kraju, jak zagranicą.
KATASTROFA KOLEJOWA.
pracy wystąpi z oświadczeniem poza
śmierć w falach.
Noc.-Pociąg pospieszny pQdzi caporządkiem dziennym.
Korupacja na Węgrzech.
łym pędem ku granicy.
An"• ieta w sprawie mordu
Nagle; huk, łomot, trzask.„ trach
BUDAPESZT, 14 października.
rytualnego.
Wykolejenie!
(wł.) Zanosi się tu na nowy skandal
Dr. Me·d .
Rzecz powszednia w gospodarce
„Neue Fr. Presse" zarządziła, z
polityczny
Kilku
kapitalistów
franpowodu procesu kijowskiego, ankietę kolejowej, do której jednak p~sażero
cuskich i węgierskich wystosowało
w sprawie mordu rytualnego. Odpo- wie nie mogą się przyzwyczaić.
swego
czasu do b. prezesa ministrów
Krzyki,
jęki,
wołania
o
ratunek
wiedzi, protestujące przeciw legen..:
JUNIOR.
.
dzie, nadesłali: kardynał Franciszek rozlegają się do .koła.
węgierskich Lucasa prośb~ o konceZielona&. Tel. 6-13.
Na torze leży pasażer, który nie- sj~ na dom gry na wyspie św. MagBourne, arcybiskup Westminsteru,
Choroby żołądka I kiszek.·
,Jan Gsernocb, ks. prymas, arcybis- fortunnie wyskoczył z wagonu i jęczy. daleny.
Lucas przyrzekł uczynić Przyjmujb 0<1 9 -- 11 rano i od 4 - 7 po po~
- Czy pan zabity'? - pyta ktoś
kup Grau, dr. Dezydery Baltazar,
zadość tej prośbie i pobrał półtora
biskup kościoła reformowanego w z urzędników. ·
miljona
koron na ten cel.
Obecny
Nie,
ale
czy
ona
aby
cała'?
Peszcie, Juljusz Wagner v. Jaureg,
- Kto taki'? Ziona'?
prófesor psychjatrji w Wiedniu, radprezes ministrów, hr. Tisza, wzdraga
Wołyński
- Ach, nie!
ca dworu Eugenjusz v. Philippovich,
si~ potwierdzić decyzję swego po- były asystenL kliniki Unwiersyt Wrocławska
- Matka'? siostra'?
członek austrjackiej izby panów, b.
prof. Hinsberga) osiadt w Łod~i, jako spe·
- Nie, nie! Butelka koniaku Szu- przednika, wo bee czego kapitaliśoi
prefosor ekonomji politycznej w unicjalista cboróó uszu, nosa • gardła
·owi
~ądają
zwrotu
pobranych
pienię
wersytecie wiedeńskim, radca dworu stowa, którą wziąłem z sobą na drogę.
ul. Piotrkowska 89.
1539-1-1 dzy. Skandal jest nieunikniony.
Zygmunt Exner, profeęor tizjologji
Godz.
przyjęć: 10-12 rano, 4-6 pp., w nie·
w uniJVersytecie wiedeńskim i czło
Smierć lotnika.
dzielę od 10-12 rano. Operacje, bronchloskonek Akademji Nauk.
28Q2BERLIN, 14 października, (wł.) pja, k ąpieie elektr. świetlne.
bańskie}.

·Ofiary.

1

A. MARGOLIS

Dr.

Telegramy.
Pomnilc. Lermontowa.
Na Bałkanach. - PETERSBURG,

14 października

Demobilizacja turecka.
ATENY, 13 patdziernikia. (wł.) Sfery polityczne zapatrują się bardzo sceptycznie na demobilizację turec.ką, gdyż ma ona być tylko czę_ścio
wą, liczba rozpuszczonych żołmerzy
będzie o wiele mniejsza, aniżeli liczba
Jeńców, których ma wydać Turcja
Bulgarji.
Po.,.,stanie albańczyków.
BIAŁOGRÓD, 13 (10)-(P.) Rząd
c;erbski wydał rozporządzenie wstrzy,:m.ania dalszego PJChodu wojsk . znaj-

(wł.).~Jutro

Spadł tu ze znacznej wysokości lotnik wojskowy Konig i zabił się na
miejscu.
Trzęsienie ziemi.
MESSYNA, 14 października, (wł.)
Wczoraj po południu dało si~ tu odczuć silne trzęsienie ziertli. Ludność,
zdenerwowaną ciągłemi wstrząśnieniami gruntu, ogarnęła panika. Wszyscy mieszkańcy uciekli w pola,
aż na brzeg morza. Zdenerwowanie
ludności .J· est tak wielkie, że wystarcza najmniejszego drgnienia, aby wywołać szalony popłoch.
Trzęs ienie wczora j· sze żadnych

odbędzie. s_ię w ~eter
sburgu założenie kam1ema w~g1~lne
go pod pomnik poety rosy1sk1ego,
Lermontowa.
Bójka z Puriszkiewiczem.
PETERSBURG, 13 października,
(wł.)-Na zebraniu związku Michała
Archunioła członkowie zaczęli oskarżać się nawzajem o kradzieże. Wyszły na jaw bardzo ciekawe hist~rje.
Wynikiem rewelacji było, że N1kanorow uder~ył w twarz osławio~e~o
Puriszkiewicza.
Wezwano l)Ollc)ę,
szkód nie wyrządziło:
spisano prot.okuł..

L E KC J E

I
owego

.

śpiewu . SO
metoda włoska, dobre ustawienie. głosu
Cena przystępna.

Wiadomość: Konstantynowska 74. mi~
dzy ~2-2 lub "N. Kurjer. Łódzkl''
~Ji!Fi"~.a:zzw:ua

'~

.·

.. .

'li':\

~

,

fi.

1
•

•

Xarłowsk;

Konstantynowska a

~ ~·c, ~
. Wejście przez skl~p
nEugenji", teL 28-01., specjalista. wycinam.a
odcisków i wrośniętych paznogc1, powrócił

z zagranicy, przyjmuje u siebie i poza domem,

.\1anicure i pedicure.
Zdaniem u- _ ·~=•.iiiiiiBmlllli•„--••~

NOWY KURJER &ODZKI -

I.1

14 paMziernika. 1913 r. ·

'

~·

Monopolowa Atrakcja
Tylko jeszcze 3 dnil

'li
podług

wiekopomne-

~o arcydzieła

Emila

ZOLI
w 8 wlelkich częściach. ze znakomitym

Henr. KRAUSEM
,

•

w głownej roli.

Obraz odegrany został w kopalniach węgla.
Wspaniale wstrząsające momenty pod zie·
mi11. Podziemne zdjf1cia zostały dokonane z wlelkiemi trudnołclaml i narueniem :łyda.
·'

pa·cz~tek przebsławień

coDziennie o goDz. 3-ej.

Dr. Ił. Rejt
SRlłDNlA M 5. Tel. 33-79.

KASZEL

l

Pastylek VALDA
(Pastille~

Valda)

Zdumiewaj3cy środek ten jest
nieporównanym
plJ'Zy leczeniu
ZAZI~BIENIA,KATARU,CłIORÓBGARDZIELI,

OSTRYCH ZAPALEN' KRTANI,
CHRONICZNE&O ZAPALENIA OSKRZELI,
INFLUENZY, DYCHAWICY, ROZEDMY i t. p.
NALEŻY WIĘC ŻĄ.DAĆ
we w1zystll1ch aptekach i 1liladach • 1 : "

n JC h

wyląctn~

PRAWDZIWE PASTYLKI VALDI
.

Dr. D. j(elman
powrócił.

Doktór

S. Rakiszski

i

mieszka. obecnie: ul. Zielona 6 Godziny
<>-el.
dom W -nego Auerbacha. Telet. 16-85

11~8-7
Lecznica

JJ~r.

A. .Słei71f>er9
Benedykta M 3 telefon 22-82
J ddziały:

przyjęć

od 9-10 i od 3-8\
r1443-t'

-----------

llr. me~. W. KOTZl~
ul. Piotrkowska M 71.

Ortopedyczny, Boentgeno1ogiczny, Sw1atło-leczniczy i elek Choroby aeP oa i płuc
przyjmuje od 10-11 po poł. od ł-41
tryczoy
Skrzywienia kręgosłupa, choroby
Telefonu nr. 21-19.
kości, mięśni, chorobynerwowe etc.
Godziny przyjęć 10-12 i od ł-7.

Dokt6r med.

częrwonę. banderol~
~azw~
.

V'ALDA

Lek•rz·d•nty:-

A. Cenzar
.

.

mieszka obecme
ul. Piotrkowska 82.
'

Choroby uszu, nosa i gardł•
10-12 rano; 5-7 po poł.
Mikołaiew• .u1 4 tel. 16-00

(P4STILLES VALDA)

w pu<lełkach z
I

POW ÓCI A

Sp. clloroby skórne, włosów, weneR
Ł •
ryczne, moczopłciowe i kosmetyka
Chorob~ kobiece
lekarska. Leczenie syph111su Salvar- przyjmuje od 9-11 rano i ' od 3-8 PJ'
sanem Ehrlich-Hata „W6" i .91'" w Niedzielę do 12-ej przed połud.
(wśród~ylnie). Leczenie ele.11::tryoznośPlOTRKOWSKA 121; telef. 18-07.
eią (elektroliza) (usuwanie szpecą-·
J ;, 11' f>
cych włosów) i oświetlenie llana•
ł'u (uretroskopia). Godziny przyjęć ocl
lPJ, do 12111 i od ó-ej do 8-ej wiec~
w niedziele od 10-ej do 2-e1 po pot
Dla W Pań: osobna poczekalnia

Jakiegokolwiek błdź pochodzenia
szybko przemija po zażyciu

(

f1t~B~ja[ERER-~ER~Z~~I,

•relef. :n-87.

'

Bolesław

Xon

Choroby uszu, nosa, gard!•
i chirurgiczne
ul. Piotrkowska Sb.
n r. telefonu 31-&lł.

ll'>22-10 Przyjmule do 11 rano p I ł-7 po

Dr L. Klaczkin

Dr.L~ .Prybulski

powrócił.
POŁUDNlOWA 2.
'reL 18-ót
Choroby skórne włosów (kosmetykil
Przyjmuje od 8-1 rano i od ó-8 lekarska) wene;yczne, ~oczopłclowl!
wiecz. Dla pad od i-a po południu i niemocy płciowej. Leczenie ayp~

Konstantynowska li.
Syphilis, skórne, weneryczne,
choroby dróg moczowych.

hillau Salvaraanem „Erlich·
Hata „606 91~11 w6r6dżylnie.
Leczenie

0

·I

'

elektrycznością 1

maae ·

~r. fran~i~Z~K ~ozioni~w:Gl ~~~1~~f!:
~~~~ch
od 8-1 rano od
4-9 po
panie od ó-8 po po•

(senior)
mieszka obecnie na ul. Prze•
jazd B, front, I piętr. 'l1 ei. 17-14
\j01M n y

p rz y )~e

od fl i oó t do 11 ·a -

n. i f)r! 6-- 8 wte.oz

Dla

poł. .
pań osobna

i

poczeka.lilia.

NOWY KURJER ŁODZKI -

8

M patdziernik91 ł913 t

ŁADNE MIESZKANIA1
2, 3, 4 pokoje z kuchniami, sklepy
jeden po piwiarni do wynajęcia zaraz
lub od 1-go października. Mieszkania
ze · wszelkie mi wygodami, wannami.
elektrycznem oświetleniem. W tymże domu znajduje się oddział
pocztowy. Rzgows..i:a 7-Rynek Gajera.
Wiadomość u ~ospodarza od 1 po poł.
Tamże obszerna piwnica z 5 pokoi' z
elek:trycznem oświetleniem odpowiednia na piekarnię.
1359-6

~!Si!§i!~~~

I

la~oratorjum cilemiczno-tecilmczne ~
.~
i fizjologiczne
m
m„ZjeDnoczonych chemików" ~
~~

aM
iłmł

w Łodzi

ul. Srednia 20 1 róg Solnei
pod kierunkiem Inżyniera DOMINIKIEWICZA

™
IMiil

!fil!!
ll:!i'il

~

I

~
~~
m
h!r1
Fn!!i

ijfilj

l~i
tU
(ro!i

~11'
ill!!I
wszelkich dziedzin fnDj

Analizy chemiczne dla
przemysłu włókiennego.
Analizy produktów spożywczy eh.
Analizy wydzielin (moczu. plwociny

~ + •

MaJ

~

t. d.)

~

+ + •

Biuro porad technicznych dla przemysłu
włókiennego. Porady chemiczne. Przęplsy. •
(Udzielanie porad od godz. 4 do 8 po poł.)
W niedziele laborat. otwarte od 12 do 2-ej.

~.
tfilll

,Czy :

aoprawoy?

Ważne

nięcia

I'

Łódź, Konstąntynowska
TELEFON M 28-01
Poleca Szan

słoik

50 kop„ mocniejszy
7I> kop.

Z ofja

Goszczyńska.

SZKOŁA
J. F. Szwabskiego

poleca

r1530-8

sl~

skórne,

Choroby

twleco

weneryczne

i moczopłciowe.

ANUZOL.·

Przyjmuje: od 9

6 -

lest to łrodek wgpn!bowang, dzlała
l•ca dobroczunnlt I uznany przez
lekarzu ta najlepsza

8 g.

święta

1/ 1

popoł.

od 91{,

Pudełko I rll. 75 kop.
Do nabycia we wszystkich

-

··

41 g. rano

W niedziele
12 g. rano·

Telef. 26·26.

-~iin~a~d:i0 ;re~~~~!~. pomięd~~ló~3

w,;: przeaam IJaruzo . t!lnio urządzem~
tilfll d·J BK.lepu lub fJIJi, szafy male J
duże, wagi i gwichty, Piwna 19 Stare
Miasto.
3785-1
1
sklep kolonialny lub samo urzadzenie do sprzedania. Lipowa~ 75..
75
3 4-s
uoziełam 1 e kC.} i i Korepetycji .
p1zygotowywam do sziról i na.
świadect.wa. Orla M 16 m. L
3712-f':
z· gubiono kwit zaliczeniowy na
47 rbL łO kop· za )i 7059) wy11any 17 września 1913 r. ;_ ii:ole!.
Fabryczno Łódzkiej na imię Cu. Pogi·
ra Lódź, Cegielniana 46.
3750-3
z-agillęła karta od~paszportu, wydana z fabryki 8zkiera na imie
.Adama Sobczan.
3786-i
aginęła kartą. od paszportu, wyda
Z na z fa bryki Kloca, na imię An·
toniego Skowrońskiego.
3780-1
°"'-aginęła karta oct paszportu, wyda·
&. na z labry.ki Bieaermana., na imi~
Bolesława Pruskiego.
3773-1
aginęła. karta oif paszportu, wyda·
na z tabryki Linaermana, na
imię Stanisława Pender.
--~agfoęła Karta od paszportu, wyda
na z fabryki Biedermana, na imię
Stefana Wasiaka.
3777- :
aginęła karta od paszportu, wyda- ·
na z fabryki Łapa, na imię Fran '
Ciszki Stępiń.
.
S7i8-l

Z

Z

Z

imię

Stefa.na Popielatego. 3779 l
karta od paszportu, wycia·
na z tabryld l.lraci Bukiet, na
imię Adama Króla
3784-;
-aginęłakirt&óo paszportu:-wydana z fabryki Hugo \l\'olfsona, ni>
sk6rne i
imię Artura 8zeftel . .
3782-1
rzeprowadził się, mieszka obeonie
agin'{lł
pa.ozport,
.v
.)'uany
z
gmin;·
Nawrot llr. I.
Dzie'rżązna, pow aLu sieradzkiegc-,
9-12 r. i ~- 8 pp.
gub. kaliskiej, na imię Władysław:.
Panie od ł-5 pp. •
Zagłobskiego.
il775-3
aginął paszport, wydany z gminy
Doleck., p~w: skie~niewickiego,
gub. warsza.wskieJ., na Imię JózefJ
Pastuszyńskiej.
3783-i.
agrnąt paszport,
wydany z Wie
przyjmuje Z Junia., na imię Józefy Kuźni~
chore1 udziela pora-O, biednym 7ołądkowo•chorrm, w rO~nyol'
•
objawach ich dolegliwośsl (Kat.ar
ustępstwo . Piotrkowska 223-19.
żołądka i kiszek, obstruko.1a, zawra tJ.
l• ao sprzeuau1a
skrzy11iec głowy, gazy, zgaga i t. p.) wska ·:~,
&Ili z pif!knym tonem za 160 ru- skuteczny środek domowy. Zapytanlb.
bli i !UO rubli. 'famże do sprzedania. listowne z dołączeniem marki na. odpo.
anlasser do pięciokonnegu motoru wiedź, nadsyłać do Biura Ungra, Wierz
zupełnie nowy. Wiadomość: ul. Konbowa 8 w Warszawie sub .:.6drowie" _ ..
stamynowska M 18 na parterze w
oticynie estatnia. sień.
3704-0
1116'awiarnia z bilardem do sprzedaf t nia z powodu wy jazda Tomaszów Rawi::ki, Piotrowski Wider

Choroby

~DZmlAM LEK~Jl

MO'WO•OTWORZONY

P

Z

Chmielna 18.

1554-3

podręczny. Wiadomość: Srebrzyń

sk.a. M 57.
3774-l
apier gazetowy na pudy do
sprzedania. Wiadomość: w adm.
".Nowego Kurjera f.;ódzklego" iachod~
nia .l'& 37
' 3418-G
. potrzebny K.ucharz do :::>towaraysze-nia Rzemieślników w Pabjauica?h bliższych szczeflólów u.dz ie I a
Zarząd stowarzyszema w dm wtorko-

-W. uUTKIEWICZ Z

W. BORMAN Wars:zawa,

Ll•p'1-8 , •

P.

na

Przdsiawiciele dla
Królestwa E. KOCH I

nagrodzona wielkim srebrnym medalP-m, rozpoczyna
zajęcia .d nia 27 października. W szkole tej, przyjmie

potrzebne uozenice do nauki kra:
wieczyimy. Mikota lewska 109 IL p
otrzebna do posług na i t1tałe
dziewczynka oct 13-15 lat
Zgłaszać się: ul. Konstantynowska
~ 18_ n.!1 parterze, w offo.y nie, ostat- '
n1a s1en.
3703-0
potrzebny czeladnik szewcki-lub'

.· a.giiięła-kanaod paszp0r'tu7wycta. Z
na z fabryki Maksa Rozenblatta.

lepszych apt<>kaeh • •kladaeh materjalow aptecznych.

(Mikołajewska 22).

udział znany franciszek
artysta malarz
Zapis uczniów codziennie od 6-8.

lE

Dr. Andrze;a
Feliks Skusiew:cz
13.

• r

RYSUNKOWA
i MALARSKA.

czyhny

t'

CLt\lA~

mycie głowy z natychmiastowym wysuszenie (Manlcur) czyszczenię paznokci tarbowanie włosów i wszel.l(ie
roboty w zakres perukarstwa wchodzące .. Jako to: loki turbanowe, warkocze i postisch, zawsze w najnowszym stylu wykonywane pod moim
kierunkiem. Wyuczam upinania naJ· nowszych fryzur w fl lekoj ach
Abonament na mieiseu i w domach.

~
Jf:,iJ)
~~~~l!I~ ~~~~~~~~
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Paniom w t.002 i »kolicaoh

MlE.l"E
.>L.

NAJP1Ę\\."

~

Perf11lllerja

,

WSKA
KARTO
.

j'law1ot ](! 54, i Xonstantynowska Jl! 15.

m

'
Eu GEN JA
·

naśladownictwa sprzedaż
składach aptecznych na:

Cena za

pań!

SPECJALNY
FRYZJERSKI SALON dla PAN

Pani je&zcze nieużywała kremu
tak bardzo rozpowszechnionego
na ' całej kuli ziemskiej z niezawodnym rezultatem. 'Wydatek nieznaczny, a korzyść wielka. Wszelkie piegi opalenizna„ plamy, pryszcze, wągry- i lfszaje natychmiast
bezpowrotnie znikają. Dla uniktylko w

ata

czeladzie stolarsoy. NoP otrzebni
wo-Targowa 18.
37f>6-3

weneryczne

aginęła.

„

Z

Za kl ad Freblowski :Jf~~TEPl~~lt i M~~~llll~lt ood<~ ·~·~~0000~1a ZSTEFANJI OSMAt.OWSKiEJ

byłej słuth .czki . wyźszy[·h pedagogi~ zny:i;h kursów w Warszawie.
~··

.. • ..,...,,.,... D Z I E L N A Nr. 25. .
Urząd~ony według nowoczesnych wymagań hyg1eny.
.PRZYJMUJE CZIECI OD LAT 3-7.
przed
l po poł. Pogadanki, rysunki, sloid, rytmiczna.gimnastyka, śpiewy i tańce
Zapisy codz1~nnie Qd 11· l i 1od 4·7. Pr,iy · ładnej pogodzie spacery
tv poblizkim ogrodzie. Przyjmuje się uczenice na praktykę.
1540-ó

Zajęcia odbywają się

południem

~·„-.: 1 ·-·~ P RZ EC I W P I E GO M'

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

radykalnie usuwa piegi, opaliniznę, wszelkie plamy, pryszcze . wągry, czerwoność skóry, a także wygładza zmar·
szczki. Żądać w aptekach, składach aptecznych i perWystrzegać się falsyfikatów, prawdziwy tylko w słoikach z wypalonym napisem.
K R E M K N E I P P A
___..._
Aptekarza J . Hartmana J'ł 13~9. Hurtowa sprzedaż apteka w Łodzi Młynarska 15.
li4f>-2ł

po cenach

m.

11

przys~ępnych Pańska
13 .t)gło~zenia aro&ne:
3585 8

' tront

Il-piętro.

Mai~tfijW'•e
1

A-k~a masażystka

-

t'

: {~ c~~r

.

ł
,
,
i praktykanci, absolwenci szkół tkac·
kich mogą otrzymać zającie.. z oferta.mi zwrócić się do biura ogłoszeń
L. i E. Metzl i S·ka, Piotrkowska.
102 sub. Ą. Z."
r1539-3 -1

1

.'

par~

Dr. M. Papierny:

rlf>2ł-12

i'ikuszerka

masażystka

z dyplomem Cesarskiej Akademjl me·
dyczne,j w Petersburgu, praktykują·
ca 20 lat, przyjmuje: Q'.lasaż-. porody
w nocy, zamówienia na słabość , nodskórne zastrzykiwanie, udziela porad
dyskrec_ja zapewniona. Niezamożnym
ustępstwo. Andrzej& J'i 39 m. 13 do
12-a. Odpowiedzi na listy.

Akuszer i specjalista chorób
kobiecych
warsz.

Unlwers. Kl.lnilc.

Akus~er

Przyjmuje od 10-ll i od ł- i pól d„
6 i pół po poł.
!Il. 14.
3731-2 Ul. Południowa 23, tal. 18·81._
rzybłąkał się pies szaro-czarny,
P rasy szkockiej. Słowiańska 6. ~@K!iłtkc:l~OO~
Sokołowska.
3169-2

poszulw.je szycia w uoK rawcowa
mu prywatnym. Zawadzka 16

