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Te8efon M 253. lub jego miejsce, w tekście 75 kop.
Rękopisów nadesłanych redakcja nie zwraca, za artykuły nieoznaczone z góry cen&, honorarjów administracja wypłacać nie będzie.

Lódzkieno"

I
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Akt. 1. K. Pozn~ńskiego.

l

Dzisie1szy numer składa które ze względu na ekonomiczne śoi~ · si' z 8 kolumn.
p~dłoże są kwestją czys to lokalną, n {lgólna

' ~---------------------------KALENDARZYK.

rozpro~zenł8, !Oiidarno~eff\ ~rzemawla et~unek procentowy sjo,
nie0hęć i niena\Yiść, bronią nistów, w .Rosji, gdzie polityka czarzjednoczo- pokora, obroną - ucieczka, zaczęły nej seciny uzyskała prawo obywatel-

w1ęc interwencja ogóh1
nych, przybyłych z całego świata wydzierać hiobowe skargi, znalazł- stwa, gdzie ohydne prześladowania i
kongresowiczów była zgoła zbytecz- szy odgłos na początku zaledwie tlo- dzikie ustawy wyjątkowe są na · poną jeśli już nie sz.lrodliwą.
słyszalny w ideach · utalentowanego rządku dziennym w stosunku · do ·oSroda, 15 październ. 1913 r.
Do mizer11ych wyników kongre- feljetonisty wied'eńskiej „Neue Freie gółu ży.dów było sjonistów 9 proc., a
Dziś: Jadwigi Wd.
sów sjonistycznych przywykł już od- · Presse", Teodora Hezzla, który zdo- w Polsce, gdzie dotychczas panowaJ u t ro: Martyniana i Saturiana. dawna świat myślący, ale to co się · lał poruszyć ogromne masy zydow- ły stosunki bardziej łagodne i ;tiu~a
działo niedawno we Wiedniu, jako skie,j inteligencji i swe chaotyczne nitarne, tylko 1,14 proc. Taki 1 .JesL
bezpośredni wynik ze status quo fer- zamiary przyoblec w rflalne kształty wpływ mniejszych lub większych
mentacji sjonistycznej, zasługuje na programu partyjnego, a przez zorga- praw obywatelskich, zwycięstwo idei
uwagę głQbszą, która staje się do- nizowanie .kongresów, przez ujęcie ludzkich .jest powolnem konaniem
piero wówczas jasną jeśli na chwilę kwestji palestyńskiej w formuł ę pra- sjonizmu. Przypomnijmy jeszcze, ż e
wzbijemy się do niedalekiej prze- wno-polityczną, przez zawiązanie Die- ósmy kongres przypada na zaranie
szłości, t. j. do czasu ukazania się zbyt szczęśliwej dyplomacji żydow- wolnościowej ery,
kiedy nad za,
na widowni dziejowej sjonizmu, tego skiej i całego szeregu międzynarodo- chmurzonym sklepieniem potężnego
. Kwest1a ~ydowska od wieków cudownego leku, mającego wedle wych instytucji pchnął ruch sjoni- północnego kolosu ukazała się juiest niesłychanie złożonym, zawiłym niepoprawnych pigmejczyków leczyć styczny na nowe tory i nieznane do- trzenka nadziei lepszej przyszłości
~~oblematem, który naprzekó1· wszel- zapiekłe rany żydowstwa.
tąd manowce.
i jeśli przeciwpowstawiemy raptowkim z~rowym, pragl!iatycznym wnioPrzyjrzymy się jego drogom, cePierwszy kongres bazylijski rzu- ny upadek sjoniz.m u, mający ujś ci e
skom I przepowiedniom coraz bar- lom 1 środkorr, a może wyłowi się cił podstawy organizacji sjońskiej, w w wyp ad kach owego czasu, z kr.vdziej zacieśnia się i wchodzi na dro- niejeden moment dla przyszłOści or- łamach której odbywał si ę pochód tyczną chwilą w żydowstwie, to o-, ...
g~ ni.erozwiązi~lnych sprzeczności, jentacyinej.
po głowach pół inteligentów i ciem- trzymamy, że wyrósł on tylko z ~ę
.znaczme przyb1eraiacych na sile z
. Koniec siedmdziesiątych i począ- nej masy, podług ril.d przyjętego bez dzy wprost piekielnej, że wykarmiła
powo.du bezustannych zmiennych for- tek ośmdzie siątyc!:l lat ubi egłego wszelkiego kompromisu sza blonu i cro boj aźń i chęć ucieczki przed samac11 powsta1ących w łonie samego wieku był świadkiem niesłychanej ' upojone umysły kąpały się w haszy- ~ym sobą. Niech znikną prze~lado
żydowsiwa.
wprost asymilacji żydów na Zacho- sr.owycb. snach przyszłej wielkości, wania, niech zamilkną złowrogie O~'.
Do takich io prądów żywioło- dz1e, a zarazem też dziwnym trafem iakby żyjąc na innej planecie, nie o- krzyki antysemitów, niech wyschnie
wych ważą?ych na szali żydowskiej okresem zażartego wy buchu antyse- _ kazywano zmysłu do realnych za- piana nienawiści plemiennej w ś..,ieJ
należy S)urnzm, który Ja k widzieliśmy mityzmu na całej linji, opasowującej gadnień, składając czołobitno'3ci suł- cie cywilizowanym, a wówczas f!'joni-~
n&. . ostatnim kongresie wiedeńskim nietylko Rosję i Rum u nję, które pod tanowi i Wilhelmowi II, a tenże sam sta będzie taką rzadko ści ą, takim o-,
wzu~ł ostateczny rozbrat z inicjały-" tym względem swych instynkt0w Herzl, bojownik wolności dla swego .kazern, że w jakiemś muzeum Jewish;
•n\ .Jego_ twór??w, wstąpił na mglistą drapieżnych nigdy nie tamowały, ludu, za cenę dwuzuacznego dyplo- Colonial Trustu oglądać b~dziemy .
płytką, l ':1top17ną drogę porywów i lecz także i w krajach jak w Austrji mafycznego uśmiechu Plehwego poł- mogli gol
·
rearzen nieziszczalnych, snuJąc krót- i w Niemczech, gdzie dotychczas knął rzeź żydów w Kiszyniowie.„
.
Jedenaście razy zbierały
się.
kowzroczne 11ariac1e Zabotińskich na kr ólował duch Lessinga i rzucił swój
· Takie są sukcesy zewn ętrzne kongresy w r oL>maityc h stolicach , go-'
tem~t p~zyszłego chramu nauki be- cień też na trójkol orowy sztandar sjopistów, a teraz pniyjrzyjmy się rąco manifestow ano u czucia p atr jobra}sk1e1 w Pale~tyni ~, lub za nara- fl:ancuski, · kt~ry w swoim .. czas~e robocie wewnętrznej i niec~ .0yfry~ tyczne żydowskie, deklaUtowano ~
d ą ~okołowów p1ętnuJąc bojkot eko- pierwszy powiewał nad świątynią które przytoczę, same za siebie mó- takim zapałem o pot.ę~nym re.nesa.noomrn~ny w Polsce.
równości i wolności ogólno ludzkiej. · wią, a są one na tyle wymowne, że sie kultury żydowskie1, a cót zrob10~1
M1mowoli rzucają si ~ pytanla
A gdy wreszcie hr. Ignatiew u- dla umiejącego czytać, więcej świa- no dla tych setek tysi~cy !lędzarzy~
~zy dopra"'dJ'.' "parlament żydowski" jął rządy nad .kresami antysemityzm tła wnoszą niż niejedtn tom lektury zamieszkuj ących nasze m 1~ste?zka,)
J~k .. d owcipme ochrzcił
kongresy obyczaj owy i ustawowy przeszedł do naukowo
zabarwiony na t en nie- nędz arzy żyJących w śred mowie czm
SJomsty~zn~ znakomity komedjopi- czynów potwornych i okropnych, od- wyczerpany temat.
p<>d .Jarzmem cadyków bez wyj ścia j'
sa!z ~Jemiecl~i. Herman Bahr nic nowionJ·c-h w wypadkach pamiętneI tak nap.rzyld ad p rz ed szósty m bez jutra.
~lał. me w ażm e j szcgn do rvzt {ząsa- go rok u l!l05, kat owane, pr cdcs ty no- kon gr esem było w Rosj i i K rólestwi ~
Có ż zrobi ono, to j est co zdzi ała~
uia Ja!t ~z e r oko z nstar,aw iaf; sie nad wane i zro:lp ac~one se l'c:.t tyc11, kt <'i- 125,000 sj onist ów, p r zed, ós mym zas sjonizm dla żyd.ów polskich, któ ryn~
.Jstatmm1 wy p a rJ kami ..;., Króle"stwie rych l)jczyzną jest ob<izyz11a. jed , _ u'i tylko łl9. 000, jeszcze jaskrą w 1•; i li1dvość aut.och+.o uiczna wyrwała. ~

Lz~m jest ~jon izm iji1s1aj~

.rQ'OWY l:mtJEit Ł0DZl1 -

2.

r o

Dziś

wie cz.

Ce ielni na 63

15 paMziernika 191! r.

Lena

(DRAMAT i KO:MEDJA).

I

l

uL Konstantynowska M 16.

Le~~==la

365

S. B .T E
Piotrkowska

Pra:yjmuje

osobiście.

Przdstawienie
ata prenumerato„
rów, ,if, Xu jera
fóDzki ego".

H 287.

Jutro
wie cz.

Szała\•f ła

1-szy·raz

Dziś

wie cz.

Jutro
wieczór

.· I!~~!ntynowska·!~~~
Jłiebielę,- 19 -p;fd~iernika 8 '2-~,I~
o 1

W

165

"

Stosowanie najnowszej techniki dentyst.ycznej;

tęby bez podniebienia, koronki złote, sztukowan~ę 1,1szkodzonych zębów własnych (w kolo-

'!Ze natu~alnym). ~ celach diagnostycznych
,stosowame prześwietlań i zdjęd Roentgenow1lkich.
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Louise-Annette
(llUozenberg)

po powrocie

Paryża

poleca modele z pierdomów pti.ryskich.
W ARSZA.WA, Warecka .N! 11, m. 11.
1

wszorzędnych

w cbar:tl:terze dy_;Y:_genla.i,wykonawcy ze wspólud1.1ałem
-- Warszawsk1e1 Ork1ectry FILHARr.~OHIJfjEJ -

pod.
"ZdziSłOWO ~l·rnbaUmO, Początek o godzinie 8·ej.!
dyrekcją L:J
9
minut la wiecz.
Bilety wcześniej do nabycia w kasie teatru "'l.'halia", w dniu zaś koncertu od f> po pot. w Kasie sali koncertowej (Dzielna. 18.)
a1

'gi na pozostawienie bez rozpoznania. not (Paryż), Haberda (Wiedeń):Ziem·-'
podania, podpisanego po polsku, był ke (K~lonja) na podstawie protokułów
by niewątpliwy.
oględzm twierdzą, że niema najmnieh
IMIENIA
szych podstaw do twierdzenia, jako·
W kancelarji
oberpolicmajstra
by najbliższą przyczyną śmler-'
,
\\arSZ<1\\Sldego od roku z górą wproci Juszczyńskiego był upływ krwi. '
wudzono inl)wację,polegającą na tern, I
Co
się zaś tyczy
ekspertyzy·
it nie są przyjmowane podania, podpsychjatry Sikorskiego, który uznał,
Juszczyńskiego.
w dauym wypadku istnienie mordu
-xe wszystkiemi prawami Gim- pisane po polsku; przesłane ?:fiś pocztą-zwracane są petentom z powrorytualnego, to prof. Lacassacrne nazynazjów Rządowych,
tem.· Z po\rodu inowacji teJ „Gazeta
wa ją „romansem" i to r~mansem 1
w l:.odzi, Pl cowa 13.
sądowa" przypomina, iż kwrsqa vori„Ruskija Wiedomosti" zamieściły "niebezpiecznym". Ja zaś uważam \
Niniejszem zawiadamia, że "a- pisów nierosyiskich Jia podamach ',o arty1rn1 profesora. medycyny sądowej ekspertyzę prof. Sikorskiego za nie- 1
Wszyscy 1
lrnnse są "" 1, ;,sach ws ępnej, 1, 2, sądu dawno JUŻ zontała rozstrzygnię- Minakowa p. t. „Czy słuszna jest O- godnq wszelkiej kr.vtyki.
5 i 6. Prośby przyjmuje codziennie ta przez seuat w wyroku ogólneg-o p_inja elrnpertó.w o" przyczynie• śrnier przecież pojmuią dobrze, iż nie wolno, na zasadzie danych, otrzyma- •
od 2-3.
r1483-e-1 zebra11ia I i kasacyjnych departa- CI Juszczyńskiego .
mentu z roku 1894 ur. 17.
W wy- .
artykule_ tym p~ofes~r. Mina- nych przy sekcji ciała za mol ..i.oroJrn tym senat wypowiedział się ka- kow J~den z ~a1bardz1e7 dosw1adczo- wanego, okreslać antropologiczne- ~
1ac.zej tylko odebrała ostatni kęs tegorycznie, iż „umarzanie spraw bez nych I pow~~nych __medyków sądo: go typu jego zabójcy, Jak to rol> Sichleb~ gdyż st~ł się fakt, że chłop merytorycznego ich rozpatrzenia i wych w ROSJI, ro~WlJ!1 . pogląd S\~ÓJ korslriJ.
pols.li.1 okazał się wcale niezJym kun- bez r.astos owania środków, w eelu na przyczynę ~m1erc1. Juszczyńslno
Zresztą, sądzę, i~ ekspertyza Sicem, organizuje się w kooperatywy, pr7.elrnrw!1ia Śię, czy nierosyjski pod- ~o,_pogląd ~~oła odm1e_rrny.. od tego, korskiego posiada osobliw11 wai"tość,
praca wychowawcza których przez pis rz eczywiście
odpowiada naz- Jaki wyr~z1_h ek.sperc1 klJowscy a mianowicie: 'będzie ona w podr~cz
łqez en ie interesu prywatn.ego ze zbio- \risku i im ieniu patenta,jest rozporzą- Obołonsk 1 1 1 Trufanow.
·
nikach medycyny S!\dowej słu~yła za ,
row;rm soc7alizuje typ ludzki i bez dzuniem zgola samowolnem i niezOto co pisze prof. Minakow.
wzór tego, jak nie nalety składać opośrednictwa
wielkiego
kapitab godnern z zadaniami sądu, szczegól- •
- Eksperci, którzy badali zwło- rzec~eń sądowo-lekarskich.
stwa.rza ludzi doskonale opanov. u . _ nie i, jeśli wyraźny i składający si~ z ki chłopca Juszczyńskiego (Obołon
cych tajemnice " :11 utczesnej l' t · łacińskich liter podpis nie budzi żad- skii i Trufanow) są zdania, iż śmierć
dukoji i handlu.
, 1.u )e się, ze lnu- llych wątpliwości co do jego znacze- nastąpiła od upływu lrrwi (ostrej a' kodylowe łzy So~ wa, lub wścieldl;l llia". „ W edu utrzymania swei god- 11emji) a utrata krwj była jakoby
" pianą syczące sąźrnste rewelacje Za· ności- mówi dalej senat, - i w celu tak znaczną, iż trup był zupełnie
botyńskiego na łamach postępowej i dokładneJO w;rkonania swych obo- pozbawiony krwi. Opinji takiej nie W stuletnią rocznicę urodzin.·
naiwnej prasy rosyjskiej jak na) mniej wiązków, rząd obowiązany jest za- potwierdzają dane, otrzymane przy
Sto lat upłynęło od czasu, kiedy
wskazują punkt wyjścin.
stosować środki w celu poprawienia badaniu trupa i zapisane do protoOstatecznie zgo d i 1• na sjąnizm, uchybieĄ formalnych":
.
kuł?w se~cji. Organy wewn~trzne urodził się najpularniejszy i najge-'
byle by dał gwurn11 t·,ę, ie wyprowa- .
Wyl1c~y.w_szy te srodk1, doraźny zab1t~go me ~yły w tym stopmu po- njalniejszy z włoskich kompozytorów)
, dzi z Polski pewną ilość żydów, gdyż prze~~a?, 1esll p_etent sld.ada podame zbawione l~r~1, 1'.lk bywa to w wy.- operowych XIX stulecia, Józef Verdi.
·Należał on do grona tych szczę-I
wtedy życie uprvsciloby sii; zna- oso?1sc1e, odd~me po?ama z prop?- p~dkach s~1erc1 od. upływ1:1 krwi,
cznie, pozostałych ogarnąłby w \\ ii;k- zyc1ą dol{?nama przeidadu, wreszcie mektóre zas _naczynia krwrnnośne śliwych Judzi, którym opatrzność po·1
szym i przyśpieszonym tem:pje pro c: es ~aw~zwame do przekładu osoby, zna- (wen.ymezenterialne) były: nawet wy- zwoiiła cieszyć się za tycia wielką 1
~symilacji, ale życie uczy nas L" .; i•·~') 1ące7 ~anY: _alfabet, senat tak k.ończy; pełmone krwią. .
. sławą i popularnością, a dźwięki o1mnego.
"uzna;ąc, 1z wy~ór. tego lu~ ,rnnego
Na podstawie danych badania per jego zajrzały do najmniejszego'
Gdyby rzeczywiście w B u· „ .~ sposobu naprawiema uchyb1en prze- ciała zamordowanego należy wnios- nawet zakątka świata cywilizowa-'
zapanowały stosunki bardziej luu,,,-iti c1wko art. 261 u~t. pro_c. cyw. zależy kować, iż śmierć Juszczyńskiego na- n ego.
gdyby nad Euro.pą królowa a bogllli od _rozsądnego i. sumiennego trakto- stąpila wskutek zatkania otworów
Jakkolwiek włosi wytworzyli w 1
Nemezis i gdyby ta stara ladacznica w.arna prze~ sędziów włożonych Il.a nosa i ust; rany zaś były zadane przeciągu 17 i 18 wieku piękne ca-:
'dyplomacia europejska nie myślała nwh . obowi.ązków, senat poc~ytuie częściowo przed nastąpieniem śmier łokształty muzyczne i wprowadzill 1
tylko o utworzemu przyszłego, nie- J?r~ec1eż za rzecz lrn111cc7iną umemoż ci od uduszenia (rany zadane w gło doslrnnałe prawidła
szkolne,
to)
wiadomo komu potrzebnego króle- hwić nadal . wydinr r . na tle owego wę i .szyję), częściowo podczas ago- jednak razem z tern zaszczepili w
stwa albańskiego, a starała by się p~ze~ i::.U, rne 11c: t
• Il . z wy.maga nji lub już po śmierci (rany na pier- mistrzos·twie europejskiem kierunek ,
uregulować odwieczną kwestję ży- rn~m1 pra~va: W.) 1
"
.1 \~ te1 my- si i plecach). 're rany, które były za- wadliwy, pol.egający na lekceważeniu
dowską nie antysemityzmem lub w ~h. stanowi, Jż puru.t11ttc1e formalno- dane w głowę i spowodowały wylew treści, ua przecenianiu technicznej 1
najlepszym rnzie inkubacją w posta- s~1 '~ art. 2~H ustaw;Y procedury cy- krwi wewnątrz czaszki, musialy spo- strony kompozycji. Gdy sztuka mu-'
ci chwilowego filosemityzmu a tylko w1lne1 .przep1sane1! 1~1e może być za• wodować utratę przytomności 1 przy- zyczna w Niemczech objęła najszer- )
jakiemś rac~onalniim przedsięwzięciem sadą d? pozostaw1ema podań bez roz- czyniły się do przyśpieszenia śmier- szy zakres treści poważnej, gdy fran-\
cuscy kompozytorowie troszczyli się 1
i utworzyć na pogrn111c7.u
dwuch poznama".
ci od uduszenia.
światów i dwuch .kultm swobodnego
Zdaniem „Gaz. 8<\dowej", powyżWszystkie dane, otrzymane przy o postęp sztuki, a jednocześnie o jej .
kraju żydowskiego b~' foby to ulgą i sze słuszne i wcale niedwuznaczne badaniu trupa, przemawiają za tym, charakter narodowy, włosi tymcza.
zyskiem ogromnym dla ogólnej c.y- wywody powinny obowiązywać i wła- .iż zabójca czy zabó1cy dość szybko sem, uśpieni dawn.ymi tryumfami i
wilizac)J.
dze administracyine. W stosunkach załatwili si~ z ofiarą swą za· pomocą ufni w pięknoznawczą nieomylność
Ale 1akoś głucho w świecie, czę- z- władzami adrninistr.1cyjnemi (szcze- uduszenia i zudaąia ran. Ani rodzaj swoią zachwycali się biernie, a upadściowa kolonizacja a nawet parcjalna gól niej Jak w danym wyJ7'1.dlrn-z po- ran, ani ich ugrupowanie nie daią ku tego przyczyną była wyłączna
ża"dnej żywotności nie okazuje i sjo- licją), ludność powinna korzystać z żadnej podstawy do wysuwania hipo- uprawa liryzmu scenicznego i błędne
nizm z braku innej linji wytycznej większych jeszcze ułatwień, aniżeli tezy, iż mordel'cy starali się otrzymać mnie.manie, Jakoby podstawą dramastał się awangarctą szowinizmu i na- w stosunkacl1 z sąd.ami, gdzie można możliwie vdęksr.ą ilośr. krwi z ciała tu mogła być niezl ożoność techn i ki.
Pocóż zgłębiać systematy harrnonj1
cionalizmu, któ r.v 1ak każdy rnny jest poslugiwa6 się zastępstwem fachow- Juszczyńskiego.
antikulturalny, p rzeciw interesom de- ców, zna ących .język państwowy.
Opinja moja o przyczynie śmier wyższej, kontrapunktu i myśieć o
molrracJi i przeciw faktycznym inte- Zaznaczyć przytem należy, iz w skład ci Juszczyńskiego,-11iaze dalej prof. podjęciu jakiejbądź reformy w spraresom olbrzymich mas narodu w ca- wyrokuiącego kompletu wchodził i I Minakow,-nie jest odosoliniona. Wy- wie dramatu lirycznego, kiedy wył e i jego istocie, a więc neoplasrną . depat'tarneut senatu, który, 1ak \'i;1- bitni przedstawiriele medycyny s11d·1- starczała muzyka wokalna, opierają,'
sz1rnd1iw~l, któq z walczać należy.
domo, rozpatruje skargi na \\'ładze wej w Europie Zachodniej, Jale to ca si~ na ubogim polocie miłosnym.'
Miehał Koni
ad~inistracyjne. rro też skute.Ir skar- profesorowie Lacassagne (Ljon), rl'lll'i- muiyk~, i"-e t::tJ• -po vvi1rn1, popiso~a. .

Dyrektor 8-klas. Gimnazjum Podpisy polskie na podaniach.
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Mistrzem, który naibardziej na- uniesień. W r. 1871 okazuje się Verdi lrorzystania z usług banku nie tylko
tlał operze kierunek dogadzający li dramaturgiem natchnionym, nadają przy nabywaniu i sprzedaży zieml;
~ylko zmysłowym ucfoc.hom i genju- cym dziełu swemu _jedność, której dalej projektowane Jest utworzenie
'!zem swoim wpłynął na
rozpo- brakowało większej liczbie oper jego, speciahiego organu, zarz11dzającego
wszechnienie tegoż był Józef Verdi. stwarzając „Aidę", która nazwisko je- kredytem meljoracyjnym; wreszcie
Urodzony w r. l 813 w miastecz- go i tak ju?, glośne, rozniosła po ca- jest zamiar rozszerzenia kredytu han~u Roncole księstwa Parmy, Verdi, łym świecie, i olrryła Je sławą nie- dlowego, przemysłowego i ogólnego
któremu początkowo jedynym kie- śmiertelną. Opera ta wystawiona by- za pomocą różnych ulg i ułatwień.
rownikiem vr muzyce był proboszcz ła po raz pierwszy w Kair~e. Pośród
wiejsld, wyro bił się na mistrza włas tej jedności maiestatycznej grupują
się szczegóły pełne prawdy i ekspreaemi siłami.
świata.
Dopiero w r. l 833 wstąpił do sii, jedne wymownie1sze od drugich,
Jronserwatorjum w Medjolanie, i po- a zawsze zgodne z charakterami osób
W dziesięć .lat
mimo, że mu tam zaprzeczono wszel- i z rozwojem akcji.
O Morderca swej siiostry.
kiego talentu kompozytorskiego ro- późnłej powstała opera "Otello", rów- W Kamienicy (Cl1emuitz) w Saksonji
Verdi wykryto stras'.4nq zbrodniQ. W miezwinął się jego genjusz po 3-letnich nież dzieło wielkiej wartości.
studjach do tego; że wystąpił pu- zmarł w r. 1901, do ostatniej eh wili szkaniu u rodziców znnleziono 21blicznie z całą wiązanką większych broniąc swej slawy wobec spodzie- letnią krawczynię Elżbietę Szyfertówutworów. Ożeniwszy się z córką swe- 'Wanych już wówczas tryumfów szko- nę nieżywą; zwłoki znajdowały się w
go dobroczyńcy, miłośnika muzyki, ły wagnerowskiej.
wielkim kufrze.
F. Halpetn.
kupca nazwiskiem Barerri, przez lat
Krótko potem jako podejrzanego
kilka przeniósł się na stałe . do Geo morderstwo aresztowano brata jej
nui, gdzie zamieszkał we wlasnej
16-letniego robotnika Karola Szyferta
willi i mógł oddać się spokojnie
~om"s„c·t
który przyznał si~ w końcu, że siotwórczej działalności.
! U
\!'
strę udusił i zwłoki ukrył w kufrze.
W twórczości bardzo płodnego -~·- , •
O Republika wielkości I
talentu Verdiego, zauważyć się dają
okresy. Pierwszy, w którym widoczc_; Rezultaty amnestji. WA- mili kw. Malutka republika San
ny jest wpływ Rossiniego, utwory li- dług intorm11cji ministerjum sprawie- RElmo we Włoszech, posiadała dotąd
ryczno-dramatyczne,
przeważnie z dliwości na skutek ukazu z dnia 6 tylko jedną starą aru;atę. Zakupiono
treścią religijną, kompozycje niewiel- marca r. t>., zwolniono z wi~zień i a- więc trzy nowe, lecz okazało się, że
kiej wartości. Pierwszą operą skom- resztów w Rosji Europejskiej 35,898, nie można urządzić prób strzelnim~ych, gdyż republika posiada dłu
ponowaną w r. 1892 p. {. "Nabucbo- w Rosji Azjatyckiej 4154 ludzi.
donozor" otworzył on sobie wstęp
. C ParZ'fje katoUckie. ~1i gość zaledwie 7 klm. i gdyby strzedo teatrów włoskich, drugą zaś p. t. nister!um ,sprnw \\:ewn~,;rznych,_ rnk lano od jednej granicy ku drugiej,
„Lombard owie" rok później powstałą ~ono~1 „ V" UJł.)Z. Dm~wn .. ' ma się ~R kule przelatywały by do obcego pań
wraz z operą „Ernani", piękniejszą· Ją~ mebawern prze1rze~1em obow1ą stwa, gdyż armaty te niosą na odleod innych, kupił zaszczytne miejsce zuJących obecme przeplE'ów, normu- głość 14 kilometrów.
pomiędzy najznakomitszymi przed- jących sprawy kościelno-gospodarcza
stawicielami sztuki w Akademji pa- w parafjach katolickich.
ryskiej.
Podstawą do przeirzenia tych ~Cesarstwa.
'ru zaczyna się drugi okres twór- przl'lpisów będzie ten wzgląd, żeby
czości Verdi'ego. Opery „I due Fos- par~tjnnie mieli jak najobszerniejszy
care", "Joanna d'Arc" "Alvira" Atti- udział w sprawach gospoilarczych
b. Konfslic.ata pism. Z roz.
la" „II Corsaro" i in. są to już dzieła parafji.
porządzenia komi~etu pra:sowego z
o pięknem bogactwie melodji, pełne
"Według obęcnego rraw~dawstwa, Petersburga, w m1eśc10 tem skonświetnych lecz ·niemniej jeszcze błQd- pochodzącego z końca 18 i 19 stu- fiskowano około 1500 egzemplarzy
nycb ogników.
leci zarząd gospodarzy znajduje się rosyjskich: „Sowremiennoie Słowo",
Otrząsaiąc si~ z efektów grubyc)), całowicie w rękach duchowieństwa i
"Riecz", „Prawda" i „Trud".
szlachetniał w stylu, a późniejsze dzie- tylko "" niektórych parafjach, przeb. Rr&11złam wśf"'ód kadetów1
/a, które rozpoczynają okres a od r. ważnie w Rról. Polskiem, parafjanie
1851,
opery „Rigoletto", „Truba- mają prawo do udziału w tych za- „Nowoje Wremia" donosi, jakoby
dur", „Traviata", „Bal maskowy", rząda~h. choć i w tych wypadkach wśród stronnictw kadetów zanosiło
.Don Carlos",- „Makbet", rozeszły się prawo to iest problematyczne. Tak siQ na rozłam. Prawe skrzydło stronszybko po Europie i zawładnęły re- np. parafjanie ma.Ją prawo wyboru nictwa, z Makłakowem i Czełnoko
pertuarem wszystkich teatrów. Pu- dwuch członków dozoru parafjalnego wem na czele, ma być niezgodne
bliczność ujęta tą muzyką łatwą, kandydaci jednak w liczbie czterech z czystą doktryną kadecką Milukowa, i z tego powodu nosi się z zazmysłową a uroczą, innej już 'słuchać są stawiani przez duchowieństwo.
miarem
porzucenia frakcji, aby z ponie chciała.
Z po wyższych dzieł
W celu szczegółowego wyj aśnie
powstał niepomierny rozwój śpiewów nia tych spraw zamierzone zostało stępowcami i lewicą październilrnw·
'301owych, zbiorowych i finałów.
zwołanie oddzielnej narady pod prze- ców utworzyć frakcję narodowo-libeMistrz używa najrozmaitszych ko- wodnictwem dyrehlora departamentu ralną.
Całą tę wiadomość podajemy na
lorytów dźwięcznych, .od delikatnych obcych wyznań E. W. .Mienkina z
odpowiedzialność
wymienionego piaż do jaskrawych, lecz nigdy ich nie udziałem d uchowie11stwa i wybitniejsma.
astopniowywa, nigdy do wybuchów szych przedstawicieli parafian.
6. „Niezwykła sekretarka".
nie :prowadzi drogą psychologicznegv
C Reforma drobnego l<Pe•
przygotowania.
dytu. W najbliższej przyszłości rni- Z powodu sprawy byłych posłów do
Ponieważ odrazu sam nie zaja- nisterjum skarbu ma się zająć refor- II Dumy socialistów, informują, że
śniał geniuszem poety, nie wymagał mą drobnego .kredytu. Przedewszyst- „sekretarką" organizacji wojskowej
on do pewnego czasu od śpiewaka kiem projektowane jest zbliżenie była niejaka Szornikowówna, niema,
poetycznego nastroju, lecz przedew- Banku włoścjańskiego do ludności, nosząca przezwisko !reny.
Po wszczęciu sprawy posłów do
szystkiem siły głosu .i gorączkowych zapewnienie tej ostatniej możności
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CLAUDE FARRERE.

(Romans na tle wojny rosyjsko-japoń
skiej).
Spolszczył

J. B.

Na dobitek, margrabina Jorisaka
w sposób zupełnie niezgodny z tradycją: ani połyskujących
l~czków, ani wysokich koków, ozdo~1onych złotemi szpilkami, lecz faluJące opasld i węzeł włosów, przewią
llany
wstążką, tak, że pozbawiona
klasycznej hebanowej korony, głowa,
ukazywała się małą i okrąglą, podobną do głów lalek
Czy ładna?... Felze, malarz kochający. się w piękności kobiecej, zadał. sob1~ to pytanie z pewnego rodzaJ~ mepokojem. Czy margrabina
Jour1saka była ładną'? Zachodni europejczyk zaopiniowałby raczej, że była br~ydką, z powodu swych zbyt
wąskich. oczu, wyciągniętych aż do
skroni do tego stopnia, że były porlobne do ~wuch długich. ukośnych
sz.par; rówmeż z tego powodu, że
miała ?Da .zbyt wątłą szyję, zbyt <lute P?l1czk1, białe i rM:owe, ubarwione 1. upudrowane ponad wszelkie
możliwe granice. Dla nippończyka
Ucżesaną była

.

ogólne.
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jednak, margrabina powinna była być bia Jorisaka jest na. służbie w Sasebo'?
piękną.
- Właśnie„. Czy nie powiedział
I bez względu gdzie, czy w Europie, czy w Azji, trzeba było uledz tego panu wczoraj'?.„ gdy udał się
dziwnemu urokowi, jednocześnie po- złożyć Mu wizytę na pokładzie
gardliwemu i pieszczącemu, niebez- Yseulty? Pancernik jego znajduje się
piecznemu i rozwiewającemu wszel · w naprawie w arsenale. Przj>HajJd e o ba wy, który tajemniczo rozta- mniej, tak sądzę, gdyż nie są to rzeczała ta mała istota, o powolnych czy o których opowiada się kobieruchach, myślącem czole, miluchnej tom... Lecz, d propos, to było bardzo
nadąsanej minca
którą można było uprzejmie z pańskiej strony, gdy
przyjąć naprzemfan za bożka lub za zgodził się pan na ów portret... Czumało wartościowy drobiazg ozdobny. jemy doskonale niestosowność nacho- Który z tych dwuch, myślał dzenia pana na tym jachcie, gdzie
Felze.. Ucałował powabną rączkę i pan nie czuje się zupełnie u siebie„.
niezgadzając się usiąść pierwszym, Mój mąż zaledwie ośmieiił się ... I jaki portret„. Portret takiej małej orzekł:
sóbki jak ja przez takiego mistrza
- Błagam panią, abyś mnie nie jak pani... Będę szkaradnie dumną z
przepraszała. Nie przeczekałem na- tego! Pomyślcie! Pan nie malował z
wet czasu, potrzebnego na podziwia- pewnością jeszcze żadnej japonki,
nie salonu i ogrodu pani. ..
nieprawdaż'? Dotychczas njgdy'? A
- Margrabina Jorisakti podnio- za tern, będę pierwszą kobietą w
sła rękr;, jak by pragnęła zasłonić si~ państwie, które) portret będzie podpisanym
przez
Jana Franciszka
przed komplementem:
Felze'al...
- Ach, drogi mistrzu!.„ Pan
Margrabina klasnęła z w:ielkiei
przesadza, pan przesadza!... Nasze
biedne ogrody są tak śmieszne i wie- uciechy w dłonie, jak małe rozbamy o telll tak dobrze!... Co sję ty- wione dziecko.
Spoważniała jednak nagle i rzeczy salonu, pochwała pańska należy
się memu mężowi; to on umeblował kła poważnie:
·
całą willę, przed moim tu przyby- Szczególnie bardzo przyjemnie
ciem„. gdyż, o ile pan wie, nie je- mi jest pomyśleć, że dzięki panu,
steśmy tutaJ u siebie: dom nasz znaj- mąż mój będzie mógł mieć mnie poduje się w Tokjo... Lecz 'rokjo jest niekąd przy sobie, w swym oficertak daleko od Sasebo, że oficerowie skim pokoju, na pokładzie swego
marynarki nie rriogą wcale prosić o statku ...
·
Portret, nieprawdaż, jest jakby
urlc1'··· WiQc ...
- A. zatem. neJd Felze, margra- kopją danej osoby.. W ten spoElółl

II-ej Dumy Szornikowówna przepa·
dła, poczem wyszła zamąż za miesz~
czanina z Warszawy Judkiewicza. _,
Niedawno przybyła ona znów do Pe~
tersburga i stawiła siQ w sądzie.
Prokurator senatu wypowiedział
się za umorze.nieniem sprawy, po·
nieważ Szornikowówna była na usłu
gach „ochrany", która poleciła jej.
wzięcie udziału w organizacji woh
skowej w charakterze sekretarki. Senat zgodził się na ten wniosek prokuratora i spraw~ umorzył.
·
·

z Litwy i Rusi.

„

X Sensacyjna sprawa. -

Z Wilna komunikują: Francuska, An<
na Sahut, wyrzuciła oknem list, adresowany do konsulatu w Warszawie
ze skargą, że jest więziona, głodzona
i niewolona w pałacu hrabiny Kle· .
mentyny Tyszkiewiczowej. Wdrożo·
no śledztwo.
Nazajutrz po badaniu francuska
opuściła posadę u hrabiny.
· Sprawa przedstawia się sensa-'
cyjnie.
X Za produkty . zepsute.
S:lid kijowski skazał na a miesiące
więzienia restauratora na wystawia
ldjowskiej, właściciela· Grand Hotelu.
Lancia, za systematyczne karmienie
gości produktami zepsutymi

Wiadomości

krajowe.

+Język polaki w Króle•'
stwie. „Riecz" zwraca uwagę na wy•
wody, w sprawie j~zyka w przyszłym

samorządzie, zamieszczone w ostatnich dniach w pewnej cz~ści prasy
warszawskiej w związku z artykuła
mi „fryna" w "Now. Wr." o jQzyku
polskim w Królestwie. Dziennik są- 1
dzi, że wy wody te pozostają prawdo-:
podobnie w zwi.ązku z naradami 1
działaczy polskich, jakie si~ świeżo ,
odbyły w oczekiwaniu nowej sesji
Dumy i które wywołały pogłoski o
zamierzonem jakoby złożeniu manda-,
tów przez członków Koła Polskiego.

+ Wypadek z

bronią.

W

O·

sadzie Stężyca, w pow. garwolińskim,
pomocnik naczelnika poczty z Garwolina, Kudela, niechcący spowodował wystrzał ze strzelby myśliwskiej.
Wystrzał ten położył trupem na miej~
scu mieszkańca kolonji Micha.linów,
Szwalnika.
Zajście w fabryce. Oneg•
daj w Warszawie, w fabryce p. t.
„Lilpop, Rau i Loewenstein" na Woli:
robotnicy, w liczbie 189, porzucH~
pracę wobec nieusunięcia przez administracj~ fabryki jednego
z maj-

+·

kopja mojej osoby powędruje za mo~
rza i lądy i może być obecną przy
bitwach, gdyż ogłoszono, że flota rosyjska przepłynęła, w .zeszłą sobotę,
przez Singapore.
- Mój Boże, rzekł śmiejąc się
Flize. Oto portret, który trzeba bę- ,
dzie traktować w stylu bohaterskim!„. ,
Nie wiedziałem jednak, że margrabi&,
Jorisaka będzie musiał powrócić tak
prędko na teren wojny. Teraz rozu-.
rniem lepiej jego · życzenie zabranJa z1
sobą, jak się pani trafnie wyraża, pani kopji... Drobne usteczka, ubarwione ciemnym karminem, który ZWQżał je jeszcze bardziej, rozwarł lekki,
dosyć nieoczekiwany, prawdziwie japoński, uśmieszek.

- Ach, wiem dobrze. odrzekła..
jest to życzenie trochę niezwykłe ...
W Japonji nie jest w modzi~
mieć wygląd zakochanych...
Lec~
margrabia i ja tak długo mieszkaliśmy w Europie, że staliśmy si~ zupełnie ludźmi Zachodu„.
- A prawda, powiedział Fliz&,
przypominam sobie doskonale: mar- ,
grabia Jorisaka był morskim attaohl
w Paryżu...
- W ciągu czterech długich
lat!... c,zterech pierwszych .lat. naszego małżeństwa. Wróciliśmy dopiero
przed końcem ze~złej jesieni, akurat
w chwili ogłoszenia wojny... byłarr..
wtedy ieszcze w Paryżu, oglądałam '
Salon i tak podziwiałam pańską ·
„Azjatkę"! ...
{D. e. n.)
że
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strów - stosownie do żądania robotniJ;ów, wypowie dzianego przed paru
dnlan1i. Następn ie robotnicy strajku~
jący owego maj stra usunęli za bramę przemocą.
W sprawie tego zajścia władze zarządziły dochodzeuie.
Samobójstwo czy 2:a•
bójsłwo'l
W czorai w gabinecie
medycyny sądowej przy ulicy Teo<lora, w Warszawie dokonano selrc;i
zwłok zmarłego onegdaj w sposób
tajemniczy Feliksa Winklera.
Sekcta nie dała wyników pozytywnycłj. . . Wprawdzie nie znaleziono
śladów, które upravrniałyby do przypuszczenia, że Winkler padł zamordowany, ale ni.e stwierdzono również
nstatec'Znie śladów trucizny, które
byłyhy poniekąd dowodem, że zginął
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Nowe domy bankowe.
W styczniu rotrn przy;;zlego otwiera
oddział w Łodzi „Bank rosyjski do
liandlu zewnętrznego.
'
W roku przyszłym otwiera również swój oddział w naszem mieście
dom uankowy vVawelber~.
·c.:.= (r) Osob~ste.
Lelrnrz-dentysta S. Bethe powrócił z wywczasów letnich.
- (o) Prezes izby
skarbowej
piotrkowskiej, Jastrembskoj, mianowany zostoł prezesem . warszawskiej
izby skarbowej. Na jego miej sce nar.naczony został prezes izby s]rnrbowej połtawskiej, Szewcow.
1
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wczoraj z

podjęcia premium ubezpieczeniowego, wysokości tr~eciego piętra mularz
rozwa~any bęfi:1, ie przez piotrkowski Władysław Fronczak, iat 24. Skutki
~ąd okręgowy drda 24 listopada.
wypadku były fatalne: F. przypłacił
- (r) Z 'fow. imuż.•dram. go wstrząśnieniem mózgu i silpemi
dru~arzy „~ut1!nberg". Zarząd poranieniami dał.
Nieszczęśliweg-o
1\>w. ,,Guten u erg" na posiedzeniu w odwieziono w· stanie groźnym· do

dniu wczorajszym postanowił urzą- szpitala Aleksandra.
!
dzić w dniu 15 listopada r. b. w l'la- (o) Zbroli!l'!lia przeciw moli Domu Ludowego, Przejazd 34. za- ralności •. Zamieszkały przy ulicy
bawę tanecr.ną.
,
Leszno M 10 Karol B. zawiadomił poProgrnm zohnvy obejmuje jedno~ licję o nast~_puiącym wypadku.
aldówkę,
występ chóru członków,
Przed dwoma tygodniami, córlrn
daldamneję, ku piety, monologi~ i na , je go :Marjanna 20 lat wyszła ze sv.'ą
zakończenie tańce przy dźwiękach przyjaciółką Marjanną U. na miasto. ,
doborowej orkiestry.
·
Na ul. Konstantynowskie)~ około. doOrg:tnizatorowie nie wątpią, iż na mu M 42, spotkali ich znajomi Wa- '
..:....: (r) Z koła rćwinT(ł!!;pr " • zabawę powyższą podążą liczni·{} żąd- len ty Ztqąc i Anton,i Piątkowski, kt6v.1nieni~ lu)biet· Oddziat polskie- ni spędzenia j{i]ku chwil w kole sym- rzy zaproponowali dziewczętom aby !
go Stowarzyszenia równouprawnienia patyczu;vm.
poszry na piwo, do jednej z 3-r.zęd- '
t§miercią samobóiczą.
Pożąd anem jest wczesniejsze za- nych restauracji.
W celu wyjaśnienia sprawy, prze- kobiet w Pabjanicach, na zebraniu
słano wnętrzności do. rady lekarskiej ogól nem dnia 12 b. m., uch walił:
mawian ie biletów weiściowych, gdyż
Pod koniec libar,ji do stolika J
dla dokonania analizy.
Ze istnienie oddziału przyczynić ilość ich -dla uniknięcia natłoku bę- podszedł znajomy Zająca, który zasię może od ogólnego rozwoju k11ltu- dzie ogrl?-niczona.
proponował aby całe towarzystwo
ry i oświaty, do .poprawy warunków
Bilety zarua\·viać można we wtor- odprowadziło go do dpmu, :.oa KCJzi~
pracy kobiet-pracownic, że dążyć Jd w lokalu 'l'ow. ul. Przejazd NQ 12 ny, na co się wsnscy zgodzili.
,
należy w t,ym celu do ustanowrnnia (ofic. I -piętro), od godziny 7 do 9
Powracając do miasta, za cmenc,
warunków ochrony p:racy robotnic wiecz.
tarzem prawosławnym, Zając i pjąti
ochrony
macierzyństwa,
do
urzą_
(r)
Legat.
P.
Stefanja
Koh
nokowski rzucili się na B. i U. i do- :
rias~ycij
dzenia odczytów vv zakresie hygieny, wa dJą uczczenia pamięci swego rn~- puścili się , na nich gwałt~.
---- . .
1 . pedagogiki, reformy
gospodare~vi:a ża b. p. Samuela 11 ilona Kohna ofiaPrzeprowadzone dochodzenie uNa 6-te przedstawienie dla na C!.omowego. \V, tym celu czl.on~rn~e .rował.a do istniejącego już przy 4 stallło prawdziwość zeznania Bernata
szych prenumeratorów, które odb1t- Koła p~'3tanaw1a1ą. pracować usilnie klasowe) szkole handlowej łódzkiego i Zająca, który jest synem w}aśclcie- :
ilzie się dziś,
'
. Órganizować .żY~Je Sto_w. nJł. grun- . Tow. szer7.fir1ia
edzy handlowej le- la domu M 12 przy ul. Rybnej aresz- '
ł .
-~
~Je r~chu kob1~t-~obot111c, dqżyć do gatu 1,000 rb.
tow~no.
Q
paz~ ZlernMa ieh ?-samowolmema na grunNe eko- , _ (r) z cec~u"' majstrów
Zając, oprócz tego oskarionym ·
w Teatrze Polskim przy ul. Cegielnia- ~omrnznym, domowym, kulturalnym m~larsl:t:F oh. W pi(\tek dnia 24 jest o popełnienie rabunku. Piątko w- :
nej nr. 63, wybraliśmy odznaczony 1 społecznym.
b. m., o godz. 5 po południu, w do- ski, znany policji złodziej, ' zbiegł. . l
na konkursie „Kur. Warsz." prze- (x) EG<skórsja. Jutro przy- ' mu przy ul. Nawrot nr.. 20, odbędzie
Odszukaniem go zajęła si~ po- ·
piękny dramat Jasieńczyka p. t.
bywa do Łodzi 46 uczni ów 7-klasowej , się posiedzEJnie starszych zgroma- licja.
'.
szkoły handlowej
w Warszawie, ee- dzenia majstrów malarskich.
= (1) Wypadek czy s~mo•
Iem zwiedzenia tutejszych fabryk i
- (b) 11-le·l:ni popisow!f. Cha-. bójstwo. W domu przy uliey Pie- ·
zakładów przemysłowych . Wyciecz- rakterystyczny wypadek miał miej- przowej M 4, zdarzył się wczoraj '
ce przewt1dniczyć będą trzej profe - sc_e w t~tAjs~ej komisji. pobo~owej: zagadkowy ~ypa<ie~.
i
sorowie z dyrektorem szkoły na J\~1.eszkan.cow1 m. Łodzi, MaJ~ro\~·1
Na trzecleJ? 1nętrz~ . w~pomn.Ja- ~
Bilety dla sta1yc~. pr~nume_rato czele.
vv rnerow1, przed 11 ·laty urodził sJQ n ego domu mieszka . meJ::i-Iri. Julian ,
rów „Kurjera" po zrnzone.J ceme są
W piątek uczniowie udadzą się syn, Dawid.
Orzewolski, lat 29, urz~dmk izby po- i
do :pabyoią, w administracji codzien- zwiedzeuia fabryk do Zgierza, a w
Ojciec zameldował chłopca, gdy wiatowej.
nie od godz. Q rano do 7 wieczorem, sobotę do Pabjańic.
·
miał rok .j eden, lecz urzędnik magi·
Wezoraj rano, ~ porze, gdy O.
zaś w dzień przedstawienia w środę
- (d) Z Tow. kredytowago stratu podczas zapisu omylił się i za- wychodził z,wykle do biura, znaledo 5 po poł,, następnie zaś w kasie miejskiego. Na ostatmem zebra- miast .jednej .jedynki napjsał dwie, ziono go nę. podwórzu, w kałuiy 1
teatru po cenach zwyczajnych.
nili połączouych władz 'l'ow. Ju·edy- wobec czego Dawid odrazu miał lat krwi. Okazało się, że nieszczęśliwy ).
towego miejskiego, udzielono człon- 11. Obecnie ojciec otrzymał od ko- spadł na podwórze z okna swego po- -,
kom dziewięciu pożyczek na sumę ~isii poborowej ~wizację, aby w r.olrn koju.
.
250,000 rb.
bieżącym dostawił swego 21-letmego
Zawezwano lekarza Pogotowia,
- (d) Budżet miejs!d na rok syna, Dawida, w przeciwnym razie który stwierdził wstrząśnienie mózgu
. 1914 sporządzony został na sumę będzie musiał żapłacić karę 300 rb.
silne p-0ranienia całego ciała i złama- .
1,600,000
rb.
Dodać należy, że Winer ma dru- nie _prawej nogi.
.
(k)
łfrcybis' up
war~-= (r) Z karty .i:ałobnej. giego
syna,
który
w
r.
b.
staje
.do
Stan
O.
jest
bardzo
groźny. Czy .
szawski w Lodzi. W dniu wczo•
mi:ił tu miejsce w_ypa?elr, c~y samo- :
rajszym · po przyJęciu członków gmi- Dzisiejszej nocy zgasł nagle w sile 'vVOjska.
wie.ku
znn.ny
w
szeroldch
Jrnłach nn- (o) Listy goncz':!. Władz~ bó)stwo - na razie DJ~ stw1ęrdzono. :
ny iydowskiej z prezesem p. Dobraprµysięgły sądowe poszukuią 1rntam1 gończymi
= (b) Echa tragicznego wynickim na czele, Arcybiskup ks. Ka- szego miasta adwokat
August
Raubal.
nastę~u.1ąc~ osoby, oskarżone o różne padku .. "Y poni~d inłkowym_ nume-;
Jrowski
rewizytował
baronowstwo
Zmarły był znanym krzewicielem przewrn1ema:
rze ~on~s11Jśm;)'.', Iż syn portJera fa- ~
.Heinzel w Juljanowie. Następnie o
idei
współdzieiozej i między innymi
Abrama
Korenberga,
19
lat;
Gutbryki
S1lbersterna przy ul. Konstan-;
godz. 'l wiecz. w asyście duchowień
zajmował stanowisko prezesa Tow. mana Wielgowielskiego, 36 lat, Da- tynowskiei nr. 122, Bolesław Strzał- ;
eitwa Ks. arcybiskup odbył uroczysty ingres do kościoła sw. Krzyża. współdzielczego budowy tanich. mie- niela Hofm~na, Leona RożnieV\skiego, kowski, 26 la~, w~lmtek nieostrożne- 1
Cngresowi towarzyły tłumy wiernych. szkań Nasz Dach" oraz członkiem 30 lat, Marianny Szczerba, 19 lat, El- go obcl1odzema su~ z rewolwerem,
Zarząd~ I-go łódzkiego T-wa pożycz- Jasza .Fyteusznajdra, 40 lat, <;tustawa post~zelił się i w st2:nie ciężkim od- ;
:Kościół i wejście do plebanji zostaly
kowo-oszczędnościowego.
Rausza, 40 lat, Jana Bąka, reodora wieziono go do szpitala Czerwonego
pięknie udekorowane. Dziś rano odCześć pamięci zacnego obywa- Cedarka, 85 lat, Mendla Sztejna, Ma- Krzyża.
;)yła się uroczysta procesja za amartela !
teusza Łaczkowskiego, 32 lat, Abe,
Dokonano operacji wyjęcia kuli,
,ych, odłożona z dnia wczorajszego z
=
(k) Z komisji poboro• Kaufmana, 89 lat, Abrama Zylber- lecz mimo to Sz.. zmarł wczoraj w
powodu zbyt· wielkiego natłoku po- wej. Wczoraj, w biurach magistra- <sz~a;na, 25 lat, Michała Jędrzej('JW- strasznych męczarmach.
. ,
.1
bożnych.
·
tu, przy Nowym Rynku komisja po- skiego, 18 ~at, 'Yacława Gordona, 25
-. (_p)_ Napad. Przy . .z?iegu ul. ·,
Arcybiskup dokonał kanonicznej borowa miejska
rozpoczęła
swe lat, Lejbus1~ W1!1tza, 51 lat, Józef~ P.ańslneJ I Konstantynowsk1eJ. J!~pad- ;
wizytac_ji kościoła św. Krzyża ze
czynności przy tegorocznym poborze Lecha, Teofila S1wanow1cza. 37 lat I n!ęty zo.~tał przez .lnlku 1udz.1 i ra-,
JJwiedzeniem ołtarzy, a następnie ce- rekrutów. Do południa przyjmowano Ignacego Puterbruda, 15 lat.
mony kqem w głowę Antom Jarzą-.
!e brował mszę uroczystą. Po połu
prośby
i
reklamacje,
tyczące
się
stoW
adki.
bek, l_at 26. .
.
rlniu odbędzie się ceremonia bierz- sunków rodzinnych popisowych, YP
Pierwsze1 .pomocy udzlehł mu
mowania. Młodzież szkolna,' na zasa- wszellde dokumenty -i metryki, od= (o) Historja jakich wiele. lekarz Pogotowia.
.
;izie odpowiednich zarządzeń włai:lz czytano listę osób, którym przysłu- Przybyły z Łęczycy Antoni P. na
. . (r) ~o~ar. WczoraJ, o · goszkolnych, zostaje zwolniona od nau- gu7ą ulgi wojskowe. Po południu ulicy Piotrkowskiej poznał się z ja- dzm1~ 6 w1eczore~ za.wezwano IV
ki dla dokonania obrzędu bi~rzmo- rozpoczęło się losowanie, które trwać kąś dan;ią, którą poprosił na kolację. oddział st~aży .ogm_owe; ocb.otnic_zej
wania,
będzie do piątku. W dniu wczoraJDama ta z początku wzdragała do fabrJ:kl braci Se1ber~, przy u~ey )
(~) Rewizja instytucji szym wyciągnęło losy przeszło 200 się, wreszcie, ulegając namowom P., Suwa~skleJ
6, gdzie
s1rntk1em
kredytowych. P1·zybywa w tych osób cyfra ta dziś wieczorem do- zgodzJła się z nim pójść na kolację, krótkiego sp1ęc1a wybuchnął pożar.
dniach do Łodzi rewident głównego sięg~ie 600
'
lecz do swego mieszkania na ul. MiDzięki energicznej ako.)i ratun< ~
zarządu do spraw 'drobnego J{redytu
~
b
Ł d
kołajewską nr. 39. Podczas kolacji kowej ogień przyczynił nieznaczne
przy ministerjum skarbu p. Chramie. · - (x)
.P~ oru.
ó z 1rn po- nieznajoma ugaszczała J. wódką i tylko straty.
·
wicz, który
przeprowadzi rewizję wiatowa J~omlsJa. poborowa r?zpocz~- piwem, nat_u ralnie kupionymi za jego
= (p) Skutki alkoholu. Przy:
działalności miejscowych instytucji Ja wczo'.-aJ . swoie czynn?śCI, kt~re pieniądze.
----zbiegu uJJCy Leszno i Pasażu Szulcs.·
drobnego .kredytu.
odbywa Ją Się. w lokalu biura pow i aPo jakimś czasie „gosposia" u- znaleziono wczoraj w stanie nieprzy-·
Rewident zwiedzi też w tym sa- tu .przy ul. ~Ielonej pod nr. 3o. Od przedziła gościa, że niedługo przyj- tomnym nięjakiego Józefa Swinar~ '
mym celu hme miasta Królestwa Pol- d~ua wczoraJszeg~ . do 17 ~m. włącv.- dzie -jej mąż, wobec czego :muE1zą ,iść ski ego, lat /36,
1
skiego..
'
me,. będą l~sow~ll 1 s~awah do su pe- do hotelu, na co się też P. zgodził.
Lekarz Pogotowia stwierdził, te 1
.:__ 0) Kontrola są d cw. w rewiz7i pop_isowi z gromy Radogoszcz ·Tam P. postanowił się< n:;i.pfć wódki i chory" zatruł się alkoholem.
z przedmieściami Bałuty i Zubardź,
·
·
ł
"
"
cych dniach przybędzie do Łodzi stanowiąceJ· 1 rewir poborowy.
w tym ce 1u nieznaJoma wysz a z nuzamleascowa.
3tarszy prezes warszawskiej izby sął meru do miasta> on 'i!am zaś położył
·
do
spe h- sJ·"'" i· wlr1·ótce
zasnął.
- (r) Nauczanie powszech··
·
J owe). p. p ozm'k ow, któ ry przepro- · · rewirn
· k tego
· ·iowołano
·
„
'
61 popisowyc
·
k
t
1
d
·
ł
l
ś
·
·
rnema
WOJS
owosci.
4
·.
Przebudzi'
wszy
s1·„
po
godzinie,
ne
w
gub
.
niotrkowskieJ·.
.
d
wa z1 ąu ro ę z1a a no c1 m1ejscot
l
h
d
'"
t:"
~'ych sądów pokoju.
w em 44 pro ongowanyc po czas P. s-postrzegł, że na stole stoi tmtelWszystkie miasta w gub. p10tr·
=- ('?) Normalny dżień ro• poborów poprzednich.
ka z wódką a jego znajomej niema i kowskiej wyraziły zgodę na wprowaboczy.
Z polecenia gubernatora
=- (s) Ze związku pracow• jednocześnie brak mu pórtfelu, w dienie nauczania powszechnego.
'
piotrkowskiego w pielrnrniaclł łódz- nik ów piekars~<ich.
Zebranie którym znajdowało się 45 rb.
Co się tyczy gmin, to jedynie w_
Jrich rozwieszono wyciąg z postano- · kwartalne pracowników plelrarskich
Zawiadomiona 0 tern · policja pow. częstochowskim i będzińśkim'
wień obowiązująoy eh, dotyczącego odbędzie się dnia 19 b. -m. w ni~- ws?:iczęła do(.lhodzenie i ustaliła że wszędzie powzięto uchwały o wpro.normalnego dnia roboczego, a gwa- dzielę o godz. 2 po południu, · w sali ową nieznajomą jest Józefa Baumert, wadzeniu na.uoza-nia powszechnego,--:
:rantującego robotnikom maksymalny ·resursy rzemieślniczej przy ul. Wi- 28 lat, prostytutka zawodowa, którą W pozostałych powiatach gub. piotr~
lO-godzinny dzień roboczy.
dzewski ej nr. 117.
·
też udało sję aresztować na ulicy.
kowsk:iej zgodziło się na wprowadza-,
Polecenie to gubernator wydał
- ('?) O podpalenie fabry•
Pieniędzy Już przy niej nia zna- nie nauczania powszech.nego o.koło ,
skutkiem prośby delegacji żydow- ki. · Odroczony proces fa bry.kantów leziono.
75 proc. gmin, nie jest ,iedna.k wyłą-·
skiego zwl1:\zku zawodowego pracow- łódzkich: Gocl1ta, Heintzego, Henscha,
= (p) Upadek z rusztowa- czone, że i pozostałe gminy powezm;;.
_ nik?~ ._1.i~~. .
,.Makow~kie~~ , j . ~~~ndlera. oą.Kar~o- nia. Z rusztowa.nia domu pr~ ul odpo'fi~dni,e uchwał~•.
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iiemi a się otwarła, to znaleziono by
w niej wiele kości osób, zam~czonych
kie uchwały przesłane będą do miprzez żydów, Awtonom urodził się
nister.jum oświaty.
.
~ydem. Przyjął chrzest w dziesiątym \
- - (b) Do odpowiedzialno1
roku
życia. Pamięta, jak go stafsi, I
w
Moskwie,
p.
Maksimow.
eci sądowej. Komisjo. piotrkowProgramu dopełnia wspaniała ko- gdy był dzieckiem, pouczali, · te wi~J<a gubernjalna do spraw drobnego
;
medja
w wykonaniu al'tystów ame- nien wystrzegać się żydów.
lcre dytu postanowiła pociągnąć do
Sąd odrzucił wniosek dołąozenia l
rykańskich
„Sympatyczne
siostrzeniodp owiedzialności s ądowej zarząd kace i „Tygodnik mustrowany", jak do sprawy dokumentów przedstawio- 1
sy pożyczkowo - osz czQdnościowej w
nych pl'zcz archimandrytę Awto-·
zwykle ciekawy i urozmaicony.
Radogoszczu za niewypełnienie kilku
Salon sztuki w Lodzi.
nom a.
j
~ądań prawnych, wystawionych przez
Stróż fa bry kl Zajcewa, P & n o z u Jr.
komisję gubernialną.
Z inicjatywy art. mal., p. Karola
zeznaje, !ie dzieoi często huśtały si~!
- (x) Iłowy kantor. Na sta- Ende, otwartą zostanie w miesiącach
w cegielni Zajcewa na glinianka.eh, a
nowisku kantora przy kantoracie w jesiennych wystawa. dzieł sztuki. Jak
gdy, bywało, Bejlis krzyknie, ucieRudzie Pabjanickiej, warszawski kon- nam komunikują, spotkamy się na·
kały.
Pod krzy!towt1mi pytanłami 1
aystorz ewangielicko-augsburski za- niej z -naigłośniejszemi nazwiskami
świadek zeznaje, te w cegielni mie1
twierdził p. Roberta Gregiera.
artystów polskich.
szkało dwu !tydów: zarządzajJ:\CY Dur-: (r) Oiwietlenie w Alek·
Współpracownictwo i kierownicZ wiarogod nego źródła dowiadu- bowik i Bejlis. Do Bejlisa często
sandrowie. 'l.'onące dotychczas w two artystyczne objął p. H. Szczygliń
jemy si~, że zamknięcie śledztwa przychodził
Schne"rsohn. - Brody
ciemnościach egipslrich miasteczko ski.
pierwiastkowego
w
spr
a
wie
ordynata
Schneersohn
nie
nosił. Pracował tam
Aleksandrów
otrzymało
wreszcie
Zaznaczając wielokrotnie potrzeBispinga
przewidywane
jest
w
ciągu także rymarz.- Berkł> Hulka.
W
o świetlenie„
hll podobnej instytuoii w Łodzi, ~y miesiąca.
marcu cegły nie wyrabiano; wywożo
Na rynku w pobliżu kościoła ka- czymy jej szozerze powodzenia.
no tylko własnym kosztem wcześniej !
tolickiego, ustawiono
dutą lampi}
Spratii'~ Bohdana hr. Roni·
zrobione
cegły na. budowę na posesji
naftową i wczoraj wieczorem dokokiera.
żydowskiego domu modlitwy. Beilis
nano oświetlenia próbnego.
. ·
· Wskutek starań Bohdanowe.i hr. od wczesnego ranka wydawał cegły il
Płomień lampy posiada siłę 850
1
Ronikierowei,
władze zgodziły się na zawsz.e
stał za. kontuarem. Nowy
(.)
Teatr
„Luli'Ja"
od
wczoświec i zużywa w ciągu około trzech
raj demonstruje wspaniały bezkon- odwiedzenie B. hr. Ronikiera. przez parkan wybudowano dopiero w 19101
godzin litr nafty.
jednego z lekarzy woJnopraktykują roku. Ziemia osun~ła się i można by-J
kurencyjny program.
ło przełazić pod parkanem. Papczuk
7
SCenv .Na całość składa si~: wspaniały cych.
Wczoraj właśnie, dr. Chrostpw· twierdzi,
że 25
marca byli ro·
•
•
• dramat w 4 częściach ze złotej serji
--„Nordisk", p. t. „Pogromczyni żmii". ski, w obecności doktora więzienne botnicy w cegielni naprzykł. OmeliaJ
nowskij.
\
Teatr Polaki, (Cegielniana ;Ni 88.
Dramat ten, bardzo efektowny, go badał stan zdrowia oskarżonego.
O b r o ń c y proszą o odczytanie
wywiera na widzach silne wrażenie.
Dziś, w środę, dla prenumeratofrachtów, dotyczących wywozu cegły
----..www-···-----=-----------~-------...rów „Nowego Kur.jera Łódzkiego", oP r o k u r a t o r Sl\dzi, te nie na-,1
tlegrana będzie doskonała sztuka w
leży ogłaszać protokułu o przejrzeniu
1
8 aktach Jasieńczyka, p. t. „Lena".
frachtów, gdyż pisma drukują steWe czwartek, po raz pierwszy
nograficzne i inne
sprawozdania,!
oryginalna krotochwila w 5 aktach
wskutek czego następni świadkowi'
spółki naszych znakomitych pisarzy
będą znali treść frachtów.
p. t. „Szaławiła", Abramowicza i
Gr u ze nb erg zwraca uwagę.
Wydało się to podejrzanym, że
Ósmy dzień rozpraw.
Roszkowskiego, krotochwila powyż
w nowym specjalnie zbudowanym że sprawa toczy si~ przy drzwiach
sza grana obecnie w Warszawie cieKIJOW, 14 października. (P.) g machu, jadalnia jest wolna. Kiedy otw artych i uważ a za niedopuszczal..i
szy się nadzwyczainem p owodze- Na p osiedzeniu dzisiejszem przes tu- Merder przybył na miejsce, to stwier- ne powoływanie si~ tutaj na pras~J
niem, jest więc nadzieja, ~e i w tea- chi wano w dalszym ciągu świadków. dził, iż znalazło tam przytułek 20 źy Zadaniem sądu ,jest ujawnienie prawJ
trze Polskim zawodu nie zrob i.
Sąd odmawia ~ądaniu
Zarudnego dów, dla których jadalnię urządzono dy, nle zaś zwracanie uwagi na to)
Obsadfl stanowią -pp.: Jasińska, wezwania, w związku z zeznaniami w obszernym kurytarzu. Pokój, prze- co napiszą dzienniki.
·
Jarocka, Chrzanowska, Leonowicz Golubiewo, co do rozdawania prokla- znaczony jakoby na jadalni~, obllczoSąd u chwala ogłoszenie treśc~
Baranowska-Niemirycz,
oraz
pp.; macji na pogrzebie, · niejakiego Paw- no na 100 osób i widać było jasno, frachtów odłożyć do chwili ukończe.-'
Zborowski, Kułakowslri, JarszewsJd łowicza, oraz - żądania od Juszczen- ż~ urządzono go z myślą przerobie- nia badania świadków.
Puchalski, Jabłoński,
Machalski ; ld egzemplarza proklamacji i odczy~ ma go na synagogi).
R y m a r z B e r k o H u 1 k a, odi
Pawłowski.
tania listu, z podpisem „Chrześcj:J.r:o
Zbudowano nawet chóry, zupeł- powiadając na pytania stron, inforl
W piątek, efektowna sztu'k a w nin".
nie niepoti:-zebne dla jadalni. Nadto muje, że p racował w cegielni Zajce-1
8 odsłonach „Karpaccy górale". '
Odpowiadając uruzenbergowi, Go- istnieje tam zaokrąglenie ze wzniesio- wa w styczniu (st. st.) i w pierwszej
-0łubiew
przypomina, że podczas pierw- ną podłogą i niszą; budynek posiada połowie lutego (st. st.) 1911 r. z właJ
0perę i operetka łódzka·
szej rozmowy, uenia Czeberjak. zda- 2 fr.onty; dolne okna są bardzo wy- snami narzędziami, które, opus:aczaJ
Konstantynowska M 16.
je się, powiedział, iż Juszczyński w sok10-do dwuch sążni. Cały budy- jąo cegielnię, zabrał ze sobą. NastępJ
. Dziś, . dana bl}dzie po raz 3 -ci dniu 25 marca (12 marca st.· st.), po nelr posiada osobne fundamenty i jest nie powtórnie wstąpił do cegielni ~
01esząca się powodzeniem melodyjna spacerze i zajściu do sklepu, udał ni~szy od ginachu przytułku. Założe lrwiatniu (st. st.) a opuścił j ą w maj~
operetka J. Offenbacha „Piękna He- się do szkoły. Odpowiadając proku· nie kamienia węgielnego nastąpiło w (st. st) Wtedy narz ę_dzia zostawił
lena", w inscenizacji Reinhardta z p. ratorowi, świadek zeznoje, że pod- dniu 20 marca 1911 r. Przy budo- cegielni, gdyż obiecano mu, że po\
Horbowską w roli tytułowej.
czas pierwszej rozmowy LJenia nie wie pracowali robotnicy rosyj3cy, trzech dniach otrzyma znowu w niej
Jutro, odegrana zostanie jedna z wypowiedział całej prawdy. Na za• którzy opowiadali świadkowi, że bu- robotę. Przytem drugi pracobierca
najpiękniejszych i najmelodyjniej- pytanie Szmakowa, Gołubiew przy- dują synagogę. Przytułek utrzymuje miał własne narzędzia. Pozostawione.I
szych operetek
Lehara
„Wesofa pomina sobie, że nieznany mu cbło· cegielnia Zajcewa. Generał -guberna- p. rzez Hulkę cztery narzę-dzia. zabra~
wdówka".
piec opowiadał, iż widział Juszczyń- tor zabronił otwarcia synagogi. Mer- no potem podczas rewizji. W sądzi
W piątek, po raz 4-ty "Piękna skiego z dwoma żydami, starym i der wręcza sądowi plan budynku; pokazuJą te narzędzia i Rutka uznaj
Hele_na", która na czas -jakiś zejdzie młodym. Wobec zapytania Gruzen- plan ten ogl~dają również przysięgli Je za swoje .
P o w ó. d k a c y w i 1 n a ustala;
. z afiszu, ustępując miejsca innym . berga, świadek poprawia sję, że cho- 1 strony. Posesje Marra i Zajcewa
że
Hulka
me nocowywał w c cgieln~
nowościom sezonu operetkowego.
dziło tu nje o Juszczyńskiego, a 0 ja- odgrodzone zostały niedawno; przed. W ~obot~ po południu, 0 godz!- kiegoś gimnazjastę w czarnej kurtce. tym łączyły się bezpośrednio z sobą. a gdy z niej wyszedł w piątek wie~
me 8-eJ, po cenach
najniższyc!:i W dalszym ciągu Gołubiew oświad- Marr nie jest żydem. Kiedy świadek czorem, zostawiwszy narzędzia, tie/
(krzesła po 40 i 50 kop. Loże bliżs 7:; cza, że uczniowie szkół duchownych wychodził z cegielni, towarzyszący wracał do roboty dopiero w nie.i
po 2 rb. 50 kop_. - dalsze po 2 rb. noszą czarne palta i herby.
mu. komisarz oświadczył, że w po- dzielę.
Podczas konfrontacji P a p ez u.·
Balkony po 25 i 80 kop. Galerja nuPrzewodniczący uważa, że pyta- sesil Zaj~ewa mieszkają ~waj cadycy,
1
k
a
z
Hu 1 k ą, pierwszy z nich twier-'
me.rowana po 30 kop„ miejsca stoja· nia Zarudnego o Pawło\\iczu i wska- , Ettrnger ~and~u. Odpowi~dając Grudzi,
te
Halkę przeniesiono z lo kalu1
po 10 kop.), dana będzie „Roman- zanie Karabczewskiego, że 0 Pawło- zen.bergowi, świadek zezD:aJe, ż~ c_zas
prz;y
u~. Kiryłowskiej na terytorjum1
t y czna ~ona~ z p. Rogińską w roli wfozu sąd usłyszał poraz pierwszy wyJaz~u cadyków zagramcę me _Jest
_w lutym (st. st.), drugi zaś)
ty tułowe). Wieczorem; po raz pierw- podczas rozpraw - nie mają nic mu wiad 0 !11Y·
.
. . ce~1elm
upiera
się przy tern, ~e w lutym na
szy dana będzie zawsze mile słucha- wsp~Jnego ze sprawą. Wobec powie1\_rch1mandryta ".Poczaiewsk;e~
n a operetka Jarno, „Krysia leśni- dzeillil. Karabczewskiego, że dziwne Ławry A wt 0 n m, który. dawn,e, górze, gdzie mieściły si~ sta.jnie, któ-,
czanka" która cieszy się olbrzymlem jest podobne stanowisko wobec tego, b~ł w klasz.totze w Sarat.owie opo- re potem spłonęły, nie pracował.
Byk o wiec, który był stajen~
powodzeniem na wszystkich scenach iż obrona żądała zawezwania Pawło- wiada 0 wiad~mych sobie , ~yp~d
stołe?znych operetkowych, a w w ar- wicza, przewodniczący wzywa K. do k!loh zam~_czan1!1 w przeszłoso1 dz1e- nym w cegielni od dnia 27-go .kwiebadany był przewatnie w
szawie w teatrze Nowości grana by- porzadku
CI ?hrześc1Jańsk10h przez żydów, wska- tnia i
ła przeszło 150 razy.
,
·
'.
ZUJe, że w łiczbie ofiar jest męczen- sprawie po!taru. Zeznaje on, it ton
Obsadę tej przepięknej operetki
Zezn~e lk.z a~ hal?~~ prze- nik Gawry ił i przedstawia dokumen- Bejlisa przeniosła si~ do lokalu WJ
tworzą pp.: Rogińska, Brochwicz, St. zwane.. " . 0 1.wn~ · wia ~-1 , nic 0 ty, dotyczące d wuch wypadków mor- .staj~i we dwa tygodnie po areszto~,
wamu męża. Po!tar zaszedł ok ołc
Cl~lre, GórsJra,_ oraz pp.: Szczaw i ń- spra~Ie me ~Ie i do poses1 . Ziajce- derstwa rytualnego wieku XVIII
.s k~, Ochrymow1cz, Grodni cki, Plekar- wa me ?hodziła. B;yć n:ioże, 1 ~ będ_ąc
Pr ze dst a w i ci e 1 p o ~ód godz. 8-ej wieczorem. Zawiado m ić e
ski, Jarzęcki, ChoJewicz i ]nni.
podcbmie.lona, powiedział~ .cos talo~- ki c Y w i 1 n ej przemawia za do- t~m świadka przybiegło dziecko Bej]
go ~o Ul7any ęzachowsk1e1, ale me łączeniem tych dokumentów do aktó
hsa.
·
1
p~nuęta
o tero 1 ohłopca Kałużnego s raw
w
B
y
k
o
w.
i
e
c
udowadnia,
~e
po·
Koncert Kamila Saint•
me zpa. Pr~y konfro!l~acji Kał~żnyj p p~· 0 kur at 0 r oświadcza się żar zaczął się od dołu nazewnątn
• Saensa.
potw~erdza, iż słyszał, JaK Wołk1wna przeciw temu.
od strony parowu, gdzie jest założo
W sobotę dn. 18 b. m., w sal i mów.iła. o_ tern na polance ?o. SzaPodczas dyskusji nad kwestją na deskami brama. Przyczyny poża
Koncertowej (Dzielna 18) odbęd zie cho\'\ skleJ ... Sza?howska ?Sw~a~cza dołączenia rzeczonych dokumentów ru Bykowiec nie zna.
'.
::;1ę jedyny wielki .koncert znakomite- stanowc~o, .iz śwrndek m?w1ła. Je), że do • aktów sprawy, R a r a b cz e wCieśla A 1 e k si ej e w, pracują· ,
g_o. k om ~?zytora fran cuzkiego Kamila Juszcz_yns~iego porwał 1 pomósł do ski J oświadcza, że nie wie nic o .cy w cegielni, zeznaj e, !te w oz nsie~\
amt-Saensa ze współudziałem war- poses)l ZaJcewa mężczyzna z czarną tych. dokumentach.
gdy wykryto trupa, on mieszk&ł na ~
szawsloej orkiestry Filharmonijnej brodą.
.
P r z e w o d n i c z ą c y zwraca dole,
pod
miesz kaniem
Bejlisa.
po d dyrekcją Zdzisława Birba uma.
Starszy , urzędmk do szczegół - uwa gę, że ś wiadek Awtonom mówił o Mie s zkał tam również stró~. Gdy
W ieJJd kompozytor wystąpi w nych poleceu przy generat-guberria- niell.
przyjechali robotnicy ki jowscy, A- '
charakterze dyrygenta i wy1rnnawcy. tor~e kijowskim, . Mer der! z.arz n
Kot ab cze wski j na t o: „Ba, leksiejew przeniósł się do koszar.
/
Ko ncert rozpocznie uwertura
Les dz~J ący sprawami ż;y-dowsk1~m1, o czego on nie naopowiadał!".
P r o k u r a t o r zwraca u wagę
Ba r bares", poczem w wykonaniu" au- św1adcza, że w dmu 12 listopad.a
Z a rn y s ł o w s ki j
protestuje na sprzeczności w zeznaniach ś wiad
tora u s łyszymy koncert F-dur M V (ao1x i.t. at.) 1gu r. do kan cela n pnec1w odeiwUJiu się Karabczow- ka na śledztwie sądowem.
„'l18.niec S:.ki•letów" pod dyreJccj~ C~JHra ł-culie~natera wpłyn t: ło pti!i- jJcit-'fO, w idz ą c w niH.i bra.k saacunZ as ław 1 kij, kł6ry prac owa ł
.k: O lllp o z~to;a, - „ W edding-Ca.k~ nl- :&~e • fłtlt'arci• puy HW•„ tły~w.Q." - k~ O.la lilioby i•ch"wnej.
w cegielni od paad.~ernika (st. st.)
se Capr!Ce na orkiestrę smyczkowlf "' al.l1m puytu~lcw. w ~aes11 Z.1oewa
Zapytany o zdanie co do $toiuD- 1910 r., zeznaje, te był z arządz ają- '
- s;ym fo n ja M H A moll, pod dy~ ~ domu m~ _<ll1~wy, 11a _co przezna- ku żydów do chrze śćjan , świade J, cym wyrobem cegły - - Dub owik,
rek"lłł a.utl}l'8.
~zo110 JHlk~J ~lny, Jako wolrv.A w...t o .n•r
1owiada,
że gdyby S{)rzeda.żą Bejlis. P om ocuikievi
"\Y połowie listopada r. b. wszyst-

Nadzwyczajny
ten
konc.e rt
wielkiego francuzkiego kompozytora
obudził niezwykłe zainteresowanie, to
też popyt na bilety bardzo oży
wiony.
Bilety wcześniej
do nabycia
w kasie foatru „'11halia", w dniu zaś
koncertu, od 5 po poł., w kasie sali
Koncertowej (D.ziela 18).

Nad program, tylko dziś jeszcze,
wspaniały dramat „Stłuczona waza."
W roll głównej tego arcydzi e ła występuje artysta teatru Cesarskiego w
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Bejlisa co do wysyłania cegły był
Czernobylskij, który przyjechał do
cegielni, jak się zdaje, przed 25-ym
marca i mieszkał w mieście. Na pytanie starosty przysięgłych, świadek
iltwierdza, że rymarze używali przy
robocie w cegielni własnych na-

w końcu. W tej chwili historycznej,
kiedy prezyd~nt Stanów Zjednoczoczonych w domu rządowym w Waszyngtonie nacisnął na guzik elektryczny, obecni byli na sah najwyż
si dostojnicy, którzy w skupieniu otaczali prezydenta. W całych Stanach
rz~dzi.
Zjednoczonych uroczyście obchodzono
ten dzień historyczny, w którym
Haniebny rysunek.
odniosło zwycięstwo dzieło rąk ludzWczoraj i onegdaj sprzedawano kich.
A. P.
aa ulicach Łodzi wstrętny świstek
t:irukowy p. t. „ Wiarus" wychodząoy
w Warszawie, w którym na karcie
tytułowej był umieszczony haniebny
a
rysunek, pl'zedstawiający chłopca
Juszczyńskiego, męczonego przez ży
dów. Pod rysunkiem jest odpowiedni
Budżet pańs-3:~.r@ay.
ohydnej treści tytuł. Odnośny numer
PEl'ERSBURG, (p.), 14 paździer
't ego świstka uległ konfiskacie.
nika. Minister skarbu 1vniósł do instytucji prawodawczych projekt budżetu państwowego na r. 1914. Dochody zwyczajne oblicza projekt na
3,521,697,282 rb„ nadwyżkę dochodów nad rozchodami zwyczajnymi
na 255,585,785 rb. Na pokrycie doWalki a!_bańsko-serbskie.
WIEDEŃ, 16 pażeziernika (wł.) chodów riadzwyczajnych proiektuje
z wolnei gotówki „Alban. Koresp." donosi, że na gra- zapożyczyć
23,164,217
rb.
nicy albańsko-czarnogórskiej, czarnogórcom nie udało .sił} odeprzeć rnali- Straszny wybuch w koCI
scrów z Dedu. Malisorzy następnie
palni.
zabrali Gusynię, ale zostali Etamtąd
wyparci. Walki pod Petrową i ResLONDYN, 14 października. (wł.)
ną trwaJą dalej. Pod Bukowiną paCardiffu, w Walji południowej,
dło 500 serbów.
donoszą. że w kopalni „Uniwersał"
Okrucieństwa serbów.
nastapila dziś rano . eksplozja pyłu
WIEDEN, 14: października. (wł.) węglowego,
chwili wybuchu w
Jłząd austrjacki zwrócił się do serb- kopalni zna i· dawało sie. 70Cl robotniskiego z przyjacielską uwagą z powodu otrzymanych wiadomości o ków. Wysłane do wewnątrz kopalni
strasznych gwałtach, których dopu- oddziały n:.tunkowe wróciły po upły
szcza się wojsko serbskie względem wie godziny na powierzchnię, wobec
albańczyków i bulgarów w Macedonii niemożności oddychania w szybie.
t'adząc, aby serbowie obchodzili się
po ludzku z ludnością tamtejszą we
LONDYN, 14 października. (wł.)-własnym interesie.
O godz. 12 m. 30 po poł. don~szą z
RZYM, 14 października. (wł.) Cardiffu, że dotychczas udało SH~ wyRząd włoski zwrócił się podobno do. dobyć 327 na wpół uduszonych górserbskiego z póważnem przedstawie- nikó~v. W k.urytarzu głównym ko,
niem z powodu rzezi albańczyków palm znalez1on_o 170 . trupów •. Dalprzez serbów.
szych 200 górmków me orinaleztono.
Demobilizacja Tu1•ecka.
LONDYN, 14 października. (wł.) KONSTANTYNOPOL, l4 paździer- ~ony gó_rników pr~erwały k_ordon ponika. {wł.) 2 dywizje nizamów prze- llcy)ny 1 wdarly się. ~o bali maRzyn,
suni~te zostały z Dimotiki do Gaili- gdzie złoż?no zwłok1 !eh mężów. Rozpoli; .iest to początek demobilizacji grywały się rozpaczllw~ sc~ny.
~ureckiej.
LON~YN, 14 paźdz~ermka, (wł.)
Austrja i Serbja.
O go~z1rne 2 po po_ł1;1dnm d~~oszą .z
. . .
Cardiffu, że w chwili eksploz11 znaJWIEDEN~ (wł.), .15 paźdz1e~mka. dowało się w kopalni nie 700, lecz
„N. F. Presse donosi, że AustrJa za- 900 górników. Wobec tego, że dojęła wobec Serbji, żądającej od mo- tychczas zdołano wydobyć 400, przecarstw pozwolenia na zajęcie w Al ba- to pod ziemią znajduje się .jeszcze
nji kilku ważnych punktów strate- 500.
.
.
gioznych stanowisko odmowne, doCARDIFF, ~4 paździer~1~a, (p.).
.
•
.
V( edług ostatmch
domes1en, przy
maga1ąc . się uszanowama traktatu wybuchu w kopalni „Uniwersal"
londyńskiego.
zginęło 418 górników.
LONDYN, 15 pbździernika, (wł.)
-O strasznej katastrofie w kopalni
„Uniwersa!" donoszą jeszcze, że wydobyte przez oddziały ratownicze
Interesujące
szczegóły
podają zwłoki zasypanych robotników są
dzienniki londyńskie o dokonanem zdeformcwane do takiego stopnia, iż
•onegdaj otwarciu kanału panamskie- nie możliwem jest stwierdzić ich og@, który przechodzi przez Amerykę
środkową i łączy ocean Spokojny z sobistości. Praca oddziału ratowni!>ceanem Atlantyckim.
czego wydała bardzo duże rezultaKanał, całkowicie wykończony ty. O godzinie 1 w nocy natrafiono
; długi na kilkadziesiąt kilometrów, na żywego robotnika, w godzinę późstanowił ieszcze dla połączenia się
k
oceanów zaporę w postaci kilkudzie- niej znaleziono jeszcze dwuch,
tósięciu metrów grubego wału z ziemi. rzy cudem uszli śmierci.
Wał ten, tworzący mejako ścianę poLONDYN, 15 października, (wł.)
między obu murami, dynamitem wyCardiff donoszą, że oddział ratow.sadzono w powietrze. Rozłożono w
!Łiemi 18 ton dynamitu, który drutem niczy ma jeszcze do przebycia dwie
i kablem podmorskim na przestrzeni mile angielskie, zanim dotrze do odługości kilku mil połączono z Wa- iśniska pożaru. Wszelka nadzieja uazyngtonem, stolicą Stanów Zjedno- ratowania zasypanych w iiczbie przeczonych. Punktualnie o godz. 9 rano szło 500 jest wykluczona.
(około godz. 3 ·po poł. czasu europeJskiego) prezydent Stanów ZjednoLONDYN, 15 października (wł.).czonych, WHson, nacisnął guzik elek- Wiadomości o liczbie wyratowanych
«:tyczny, łączący kabel z silną bater- górnil~ów w kopalni „Universall" są
ją elektryczną. W moment później, sprzeczne. Według Jednych doniesień
iiynamit wśród straszliwego .huku rezultaty bohaterskich wysiłków . odtozerwał ostatnią zaporę w kanale
panamski~, fale mor~a powoli. zacz~- działu ratownicr.ego są bardzo małe,
{y zapełmać koryto i zła,czy1y się według innych wyratowano dotych-

Telegra

.a

a

anach•

z

w

Połączenie

Oceanów.

z

'"'"

Jll !1!'>.
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czas 511. W każdym razie nie moż
na jeszcze obliczyć ofiar katastrofy.
W kołach fachowych panuje prze':~ o
nanie, że większość górników zginęła
wskutek zasypania ziemią i pokłada
mi węgla. Inni ponieśli śmierć skutl<iem uduszenia.
LONDYN, 15 października, (wł.)
Ostatecznie stwierdzono, że podczas
strasznej katastrofy w kopalni „Uniwersa!" pracowało 931 górników.

Zderzenie samolotów

BERLIN, 16 października, (wł.)
Lotnicy Ftein i Llnekogel zderzyE
się na wysokości 40 metrów i oba·
dwaj spadli, odnosząc cięźkie potłu- ,
czenia.
Nędza w Galicji.
WIEDEN, 15 października. (wł.~
„Poln. Koresp." donosi, że wc~orai
od byli półgodzinn11 Haradę z prezesem ministrów austrjackich Długosz,
Węgiel.
Korytowski i Leo. Narada dotyczyła
KISZYNIOW, 14 października. (P) zapomogi dla Galicji. .
Stwiedzono, że znaleziony w pow.
Proces za tchórzostwo.
chocimskim węgiel jest w wyboroSOFJA, 16 paźdiernina, (wł.) wym gatunku.
W
procesie
przeciwko Peczewowi, oEcha katastrofy „Volturna".
NEW JORK, 14 października (wł.). skarżonemu o opuszczenie szeregów.
Dyrefotor towarzystwa okrętoweg·o wywołanie paniki i spowodowanib
„Urania" publiku1e w dziennikach a- klęski wojsk bułgarskich, prokuratoi .
merykańskich, że ogień na statku
„ Volturn" został podłożony zbrodni- zażądał kary śmierci za tchórzostwo. ~
czą ręką. Jeszcze przed wyjazdem z wyrok oczekiwany jest z wielkim za- .
portu załoga domagała się podwyż in'teresowaniem.
szenia płacy, czemu towarzystwo ok- ·
rętowe sprzeciwiło się.
Wśród zało
gi po wstało wielkie rozgoryczenie i
odgrażanie się otwarte, że statek wy-

Z ostatniej chwili.

sadzony zostanie w powietrze.
Sprawa Bejlisa.
HAVRE, 15 października (wł.).
KIJOW, 15 października (wł.).
Przybyło tu 42 rozbitków z okrętu Przesłuchiwano dzisiaj świadków Bog
„ Volturno".
danowskiego i brata podsądnego Ą.
rona
Bejlisa. Pierwszy świadek me
O za~ójstwo Sw5eszczow•
nowego nie powiedział. Zeznania braekiiego.
KRAK OW, 14 października, (wł.) ta Bejlisa z powodu zapomnienia o- i
Proces o za mordo wanie Swieszczow- ogłasza]ą strony.
Zadają mu zapytania. Okazuje ·
skiego rozpoc7.inie się w listopadzie.
się{ że podsądny Mendel Be.jlis sprzeSzc~ęaliwe ocalenie.
da krowę przed 1911 r. na zapłace
BERLIN, 14 października, (w.ł)- nie długów z powodu małych zarobLotnikowi Reicheltowi nagle na wy- ków. Stary Za1cew, zeznaje świadek,
sokości 2 tysięcy metrów przestał
był bardzo nabożny i nale..tał do sekfunkcjonować motor i lotnik spadł, ty chasydów.
lecz nl! dach jednego z domów i cuPodsądny jeździł corocznie przez
dem ocalał. Aparat zdruzgotany.
wiele
lat do majątku Zajcewa "POd
•
Kataeł:rLJfa samochodowa.
Kijowem, gdzie dozorował wypieku
RZYM, 14 października. (wł.) mac.
WracaJący z wycieczki automobil z
Przy robieniu mac obecny byi
40 pasażerRrni spadł ze znacznej wy- rabin. Bejlis przywoził corocznie
sokości do rzeki górskiej; 1 pasa- około stu pudów macy i mąki i rozżer zabity, 23 ciężko rann.ych.
woził to krewnym Zajcewa.
Ad w. Gruz en berg zwraca uwagę,
Zakończenie strejku.
że
mace
pr7'ygotowane były i rozwoLONDYN, 14 pażdziernika, (wł.)
Strejk w Dublinie ma się ku końco żone do śmierci starego Zajcewa, któ·
wi. Rokowania pomiędzy robotnika- ry zmarł w 1907 roku.
mi a pracodawcami prowadzą wybitni działacze i jest nadzieja, że rokoWołyński
wania skończą się pomyślnie. Wielu były asystent kliniki UnwieJ'Syt. Wrooławske
konduktorów zgłosiło
się już do prof. Hinsberga) osiadł w Łodzi, jako spel!jalista chorób uszu, _,osa i gardła
pracy.

Dr„

Możliwość

głodu

w lndjach.

LONDYN, 14 października. (wł.)
W skutek długiej suszy w Indjach
wszystkie owoce zostały zniszczone.
Ceny żywności podskoczyły do niebywałej wysokości.
Rząd indyjski
postanowił wobec tego udzielić zapomogi w sumie 7 miljonów marek.

Nowy

rekord Stoefflera.

JOHANNISTHAL, (p.), 14 paź
dziernika. Lotnik Wiktor Stoeffler
(dobrze znany w Warszawie, z powodu przylotu do naszej stolicy z
Milhuzy) przeleciał bez przerwy 1, 700
kilometrów. Wzleciawszy o godz. 12
min. :) po północy z Poznania, lotnik
powrócił tam o godz. 6 m. 45 z rana
i poleciał do Milhuzy w Alzacji,
zkąd jeszcze do Darmsztadu. Do godziny 9 i pół dzisiejszego wieczora
Stoeffler znajdował się jeszcze ciągle
w przestworzach powietrznych, przez
co ustanowił rekord wszechświato
wy, przeleciawszy o 30~ kilo.metrów
więcej od słynnego lotmka francuskiego, Guyota.

Korupcja na

Węg1•zech.

BUDAPESZ'11, 15 października.
(wł.) Sprawa o koncesję na dom gry
na wyspie św. Małgorzaty zatacza
eoraz szersze kręgi.
'l'ow. węgier
sko francuskie postanowiło zażądać
zwrotu :nietylk0 połtora miljona koron, wypłaconych Lnkasowi,
lecz
również odszkodowania.

ul. Piotrkowska 89.

Godz.

przyjęć:

10-12 rano, 4-6 pp., w nie·
od 10-12 rano. Operacje, bronchfosko2892pJa, kąpiele elektr. świetlne.

dzielę

LEKCJI GRY

f rtepiano

„

.e i,

metodą ułatwioną, udziela
absolwentka r~skiej wyż. szk. muz..
uczenica MICHAŁOWSKIEGO.
Zastać można od 6 do 7 wiecz.
SZKOLNA 17, m. 8, front, II piętr(,!_

)

Skład koronek nicianych, :
oraz haftów z fabryki

l{uniga & S-ka.

mieści się obecnie w tym s!l-mym domu od frontu przy bramie ogRO~
DOWA M 1 R. Nisenhauz.
3 t94--i.

)'ensjonał „Savoy,;
v.7 Krakowie, ul. Krupni~za ?2 .I-p.
z komfortem_ I o~wiet1.,1
elektr. Łazienki. Teleron. Kuchma wy· 1
borowa. Ceny przystępne.

urządzony

:::i.i&r ;.\~~.rz-7,~ ~. :Xa~lowskr·
(,,.x: ·'·, .• W"'· "'~.; ~ '
11

Konstantynowska 5.
W eiście przez skl~p
"Eugenji", tel. 28-01„ specialista. wycina:m~
odcisków i wrośniętych paznogc1, powroce
z zagranicy, przyjmuj~ u si~bie i poza domem.
Manicure 1 pedicure.
_ _id'!.
emw·i Z U&;JiMll6,Q.O'WspcUZ
ii :;
...
~ ~,.,~,,.

,~~-=-~~--~--~-------~----~-~--------

Teatr Variete

Miss Juana' Verra Vely ·
La Belle :rrianere J nkowska
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welocypedyści.

Akt elastyczny.

Fran cusko-ekecen tryczna-su bratka.

Zoakom;ty

Internacjonalna liryczna śpiewaczka.

Polska liryczna

śpiewaczka.

Rosyjska subretka.

ca .Tango".
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Dr. Feliks Skusiew;cz

Andrzeja 18.
Choroby skórne, weneryczne
1 moczopłciowe.

Przyjmuje: od 9 1/ 1

-

11 g. rano
W niedziele

1lł g. rano•

ł

•

Pani Jeszcze nieuźywała kremu
tak bardzo rozpowszechnionego
na całej kuli ziemskiej z niezawodnym rezultatem. Wydatek nieznaczny, a korzyść wielka. Wszelkie piegi opalenizna, plamy, pryszcze, wq~ry i !\szaje natychmiast
bezpowrotn\e znikają. Dla uniknięcia

t.ylko

naśladownictwa sprzedaż
w składach aptecznych na:

f{awrot j(! 54, i Xonsłanły
nowska j(! 75.
słoik

Cena za

60 kop. mocniejszy
75 kop

Choroby• nerek, pę•
cherza, cewki lit. d.
Godziny przyjęć: do

00~~00~0000

Dr. M. Papierny
Akuszer i specjalista chorób
kobiecych
b. ordyn.

warsz. Uniwers. Kliniki
Akuszer
Przyjmuje od 10-11 I. od ł i póŁ do
6 i pół po poł.
Ul. Południowa 23, tel. 1&·85.

N' I~ Telefon N~ 2Z8

Lipiński
Wólczańska 91., tel. 25-91

0000!21100~
Dokt6r med.

Bolesław Xon
Choroby uszu, nosa,

gardła'

i chirurgiczne

ul. Piotrkowska 5&.
Nr. telefonu 38-&a.
Przyjmuje do 11 rano p i 4-'l po

GOLOMAN1ELLENBAN
WARSZAWA, LEsrno

Dokt6r Klemens

10 rano Choroby wewn~trz i dziecięce
Przyjmuje 81j1-lO i od 5-6 1!1 pp,

• rlAWYNAl.AZKI l'IODflE i l'URKI fABRYCZ .

oo OOJllJi'!łUllmlU)lij
Wolman Dr. B. R~jt

~ekarz-wetery ~arj i

. Szymon

i!1i1I

f.'illJ

inżynierów,

~

ll«J]

Krotka 12., (tel. 18-81)

-.fiJJ

dzierżawy.

™n

~

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

aopraway?• Litmano I CZ

OO)]

mieszkania.
zbytu towarów.
reklamy wyrobów,

Mil

+ '+ + + + +

Czy

Kolej obwodowa.

[mił

I:

Telef. 26-26.

arazawsko•Kaliska.

.

Jl:

Analizy produktów spożywczych.
Analizy wydzielin (moczu. plwociny I t 4-)

mieszka obecnie przy ul. Konstan- 5 - 8 g. popoł.
tynowekiej pod ~ u .
rll 72-62 śwl~ta od 91j, -

do KALIS~A: o dodz. 7.ba, 12.24, 4.89, 8.13 1 3.121
DO WAuSZA WY o godzinie: U.Ol, 12.Sł, ó.!\O. 2.a1,
PRZYCHODZĄ i& KALlSZA. o godzinie: 1.211 10.61, 12.22, 6.20
9.60; z w AB.SZAWY o g0dz. 12.1'. ł.26. &.os.
Odchodzą do ŁowJcza IO. Przychodzą z Łowicza 7.451

m

~

I
I

c

ODCHODZĄ

~~,~~~~~~~~~~IB

lłmJ

[(iW
Analizy chemiczne dla wszelkich · dzledlln 001]:
!ml przemysłu włókiennego .

u.oo,

Odchodzi 1:e staojl Łódź Kaliska do Słotwin o godzinie 6.03 1 ze
Słot.win do si.. Łódt-Kaliska przyohodzi 5.271 Odchodzi ze st Łódź-Ka
liska do Koluszek 1.11 , przych. z Koluszek do st.. Łódt-Kaltska o g. 7.46.
UW AGI. Godziny wydrukowana tłustym drukiem o~naczają czas
od godz. 6 wieczorem do 6 rano.
Pociągi oznaczone literą a) zatrzymują się w Andrzejowie, b),
d), g), nie zatrzymują się się D!l. ~adne) st11elt, pozostałe pociągi zatrzymuJą stę na ~afoel stacji, pozostałe pociągi zatrzymu Ją się na
wszystkich stacjach, b), d. g), h) są bezpo~rednleJ komunikacji. ·
Pooiągi bez liter nie obowiązuje połączenie z poc1ągam1 kolei
wtedeńakioj i nadwiślańskiej.

=i

ul. Srednia 20, róg Soh1ej
pod kierunkiem Inżyniera DOMINIKiEWICZA

l'A

ODCHODZĄ z ŁODZI: a) 12.151 b) 7 20. 8.05; 10.10, d) 12.60, e) 1.50
r) 3 łó, UO, Il) 5.4ó, h) 6.431 7.83 1 B.45.
Prz,chodzą do Łoazh 4.37, 7.22, 8.35 . 9.36, i) 10.łO, 1.00,
a.10. j) • s':ł . &.20 1
9.Jł&, k)

~

Łodzi

w

•n
B.RUbaszk

6w

Kolej F abryozno•Lódzka.

Kolej

~
.~~
I

Dentysta

· od dnia l•go maja.

a.oa,

I

l!frl1

„Zjeanoczonych chemików"

l!Jli'

••••••••• „ ········~·fi
1070-3

rozkład pocią

r~

JtL

kretną pracę.

Letni

i fizjologiczne

1iilJ.I ·

rr iffi!lmwłókiennego.

X 29 cm. X 47 cm,
X 60 cm. X 47 cm.

cm. X 47 cm.
wynajmuje Bank na warunkach specjalnych.
.
. .
k .
d
Urządzenie poczekalni w skarbcu zapewnia naJIDUJącym spo OJną 1 ys40 cm.

ar

kwartalnle

Następują c e rozmiary:
cm. X 29 cm. X 47 cm.

.Itr

.tir

50

l
•

(Safes)
cm. długości i kosztują:

rocsnl•

~

'Yl

~

skarbcu

znajdującym się w nowym Qmachu Banku przy ulicy Spacerowej Nr.15

~

~

włamania

1~.

Ru ł y n• w a n a nauczycielka Nawrot 7 1 tel. 13-31

's&BDNIA NR 6. Teł. ss-79.
.
Porady w zakres leozolotwa wcho- Sp. choroby skórne, włosów, wenedzące szczepionki djagnostyozoe ek ryczue, moczopłciowe t kosmetyka
spertyzy.
lekarska.. Leczenie syphllisu _Salvarsaoem Ghrlioh-Hata „606" 1 .91'"
(wśród~ylnie). Leczenie elea:trr~znoś
Wiadomość: ul. Nowo-'Jegiel- ~ ~ ~ riE ~cm lim' i1.iJ
clą (elektroliza) (usuwanie szpecą·
niana M 19 m. 8, od godz. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cyoh włosów) i oświetlenle kana•
łu (uretroskopia). Godziny przyjęć od
1-ej .:___ 4-ej ;pp.
3653-15
9'1, do 1211, i od 5-ej do 8-eJ wiec~
łanis
w niedziele od 10-ej do Z-ej po poł
Dla W. Pań: osobna poooekalnla..

udziela lekcji

muzyki na fortepianie

'

raz

r

ław .t.ewinson

Dr. S

przeprowadził

się

na

ulic~

Pi..,rwsza Lec:!.nica Lekarzy
Specjalistow cil':yf.:'~t~~::11·

Piotrkowsl'ą M 87.
Chorob-, 1 wdwnętrzne 1 płuc
i serca 1
ul. Piotrkowska ~6 (róg Zielonej).
pr. J . Szwarcwas- Przyjmu je od 8-9 rano i od 5- 7 pp
Telefo nu N • 8·10.
W EWNĘTR ZN E ser od 10-11 4 i
i NERWOWE
pół. dooipół.p.p
\ w niedz. od 10-11

Dr L. Klaczkin

Konstantynowska U.
Syphllis, skórne, . weneryczne,
nii ~~oooo~~ cho ro by dróg moczowych.

CHOROBY CHl- {Dr. M. K~ntor
RURGJCZNE
od 2-3 i od 7-8
p.p
CHOROBY
( Dr. M. Papierny
KOBIECE
( codz. od 3-4
Srednia N!
CH0R0.3Y DZIECI ( Dr. J. Lipszyc Specialista chorób skórnych,
( codz. od 5-6.
CHOROBY OCZU ( Dr. B. Doncbin wenerycznych cstos. 606) i kos·
( codz. od 9-10 r metyki lekarskiej (włosy, twarz
Dr, C. Blum
etc.)
CHOROBY NOSA, poniedz„ wt.or.. PrzyjmuJe ou 8 i pół do 11 i pól raoo
USZU 'i GARDŁA śrog., . czw„ od i 4 112 do 9 wlecz.
1--,piątek., sob.
niedz. od 9- 10 r.
Dr. L. Prybuh•ki
w ni11dz., wtorki
CliOlt. S KO:K.N~ , C.lló\V .. pi~tkl ed
i "fflłli1'1tTGltti, l-2. Pe.aie&& „
iro4;y,
e'1
I - ! wlecz.
Anali zy l.rni , w,rdzielln , moczu . ~a - CiiOPOBY. \J ARDŁA , N0.3A

Dr. s. Sznltkind

Przy)mu.Je od 8-1 rano i od 6-8
wieoz. Dla pań od 4'-ó po południu

a.

I
r

Dr. Rabinowiez
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POLUDNlOWA 2. 'I'el. 13-59
Choroby skórne, włosów , (kosmetyk&
lekarska) weneryczne, moczopłoiow~
I niemocy płoiowe1. Leozeni e syp•
hilisu S alwarsanem „ IErlich•
Hata „ 6 06 91.&" w•r6dżylnle.
J,eczeoie eJekl.lycz nością i masa
ż e m wtbraoy)nTm .
Przy)m11Je: chorych od 8-1 rano I oo
4-9 po poł. paoie od f>-6 po pot
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Wobec szybkiego wyjazdu
dla łódzkiej pubUczności
jedyna dostępna okazja.
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Cgło~zenia

NAJP iĘKN.IEJSZE CZESA .Hf

Pań- '

kuszerka Milewska mieszka
A
ska 6, dawniej Konstantynowska '
49. :Przyjmuje zamówienia, udziela

'tnycie głowy z natychmiastowym wysuszenie (Manicur) czyszczenie paznokci farbowanie włosów i wszellde
roboty w zakres perukarstwa wchodzące, ja.ko to: loki turbanowe, warłocze i postlsch, zawsze w na1now'<!Zym stylu wykonywane pod moim
kierunkiem. Wyuczam upinania naj11.owszyoh fryzur w ó 1e kc ) ac h
AboI1Ament na mieiscu i w domach

I

abr a
lamp elektrycznycha

ZOŁJlDKOWO-CHORYR4

różnych objawach ich dolegliwoś:

11

d (katar żołądka. i kiszek, obstrukcja,
zawroty głowy gazy, zgaga i t. p.)
wskaże skuteczny środek domowy.
Zgłosić się możma od 4-ej do 8-ej.
Adres: Konstantynowska !>O m. 19. P:
S. Zapytanie listownie z dołączeniem
marki na odpowiedź nadsyłać do I-e.I
l'ilji poczt. M 29. Łódź N.
rl563-12

Nowowiejska Nr. 7.

udziela lekcji wszystkich przedmiotów
.a:ursu gimnazjalnego. Adres: Piotrkowska 116 m. Aba. Telef. 29--33.
ló42-2

Tekfon M 60·81.
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Jesteśmy w

posiadaniu kilkudziesięciu egzemplarzy wspaniałego albumu
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Księstwo

Łunińskiegq

Ol{oło 500 iłlus tracj.
Cena
„Kurjera"

.księgarska

o

rb. 5.50
Albam

obejrzeć można

.....

w administracji „Kurje•
ra" ul. Zachodnia 37.

--------~------------------...;.

w lesie Rudzkim,

obok ogrodu Stowarzyszenia rzemieślników niemieckich, własność F. Ił.il. Lerna.
~twarta codziennie, bufet zaopatrzony w trunki
wsz~lk1ego rodzaju, w czwartki i niedziele goriice pierogi; las
ośw1e~Jony. Telefon Ruda ó-48, restauracja 7. Bilard i or-

klestnon.

lt
~

firma chrześcijańska.

OGŁOSZENIA

do PISM ZAGii.ANICZNYCH
politycznych i krajowych
Rząd

Ogłoszeń"

Warszawa, Swięłokrzyska 30, tel. 64-54.
Tłomac~enia na obce języki bezpłatnie.
Prenumer~ta wszystkich wydawnictw perjodycznych,

kraJowych, rosyjskich i zagranicznych.

'
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Piotrkowska 173.

Jedyne tródło najkorzystnleiszego nabywania mebli nowych i używanych. Duży wybór kredensów. stołów, krzeseł,
szaf biurek, bibliotek, otoman,
lust~r łózek, bieliźniarek, garniturów' salonowych, mebli giętych i t d kupować najlepiej
tylko

~ wEkonomji
...l:

3736-3-1
Kredens, stół, nzesła, otomanę,
• szafy do ubrania, łóżka materace, bieliźniarkę. umywalnię, szafkę •
kawalerską, lampy, obrazy, etażerki,
stoliki, lustra, sprzedam zaraz bardzo ,
tanio. Karola 8-10.
37fH-10,·
bo sprzeaan:ia. para akrzypieo
U z pi~knym tonem za 160 rubli i 100 rubli. Tamże do sprzedania
anlasser do pięciokonnego motoru
zupełnie nowy. Wiadomość: ul. Konstantynowska M 18 na parterze w
oficynie ostatnia sień.
3704-0
omek przyzwoity z placem albo
plac blizko podmiejskiego tramwa1u kupię, cenę, warunki spłaty w
3795-1
redakc1i dla L. K.
JeKtro mecllauik (monter), były
student kijowskiej politechniki i
praktykant kopenchaskiej Elektrowni,
poszukuje posady. Łaskawe oferty,
uprasza się składać pod .L. M. ló."
w adm. niniejszego pisma.
3788-1
~~bieta do sprzątania na 2 godZi-'
l i ' ny dziennie potrzebna.. Zawadz•
ka 10-16.
3798-1
-rawcowa poszukuje szycia w domu prywatnym. Zawadzka 16
m 14 (na Bałutach).
3781-2
to zagubił paszport, kto chce sprowadzić nowy paszport dla żony
lub małoletnich dzieci, za piśmien
nym pozwoleniem męża lub ojca, na
tychmiast wyrabiam nowe paszporty,
piszę wszelkie prośby, słuszne skar·
gi i apelacje, załatwiam szybko !
bardzo tanio. Tamże uczeń gimnazjum 5 klasy udziela lekcji również
bardzo tanio. Zgłaszać się w niedzie Ję każdą po południu. Łódź uLica :6akątna M 78 pierwsza prawa jedno·
pietrowa oticyna.
3770-10
~·-·"'t:=' ..;;_- * ====::c=: :a=~
aw1arnia z bilardem do sprzedania z powodu wyjazdu. Tomaszów Rawski, Piotrowski Wider.
r1524·12
ozioł i koza wpędzone w nocy na
podwórze są oo odebrania w .ko·.
szarach 3 pułku. 3 roty.
3776-3
uc1w1ll: Dyksa zgubił K:arLę od paszportu, wydauą z fabryki Joh
Kiinzia.
3787-1
-eb!e sprzedam zabezcen, szafi
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Niezamożnym ustępstwo.

z dyplomem Cesarskiej Akademjl me·
óżka, umy\"alnię,
bieliźniarkę,
dyczne.J w Petersburgu, praktykują
ca 20 lat, przyjmuje: masaż, porod;y tremo, otomanę, stół, krzesła. kredens,
w nocy, zamówienia na słabość, pod- garnitur mebli i różne drobiazgi, ul.
skórne zastrzykiwanie, udziela porad :lielona 10 m 3 pierwsze piętro:
3796-3
dyskrecja zapewniona. Niezamożnym
=---st~rz_e_g_a.-s""'i-ę,~że-z-gu-b~i,..o_n_e_ś:--wraaec:
ustępstwo. Andrzeja M 39 m. 13 do
12-f>. Odpowiedzi na llsty.
two 40539 na fracht za 6649, wydany z Łodzi od St. Reichera na
imię M. Szeren w Częstocnowle jest
nieważne.
3790-3
brzybłąlrał się pie'l _Jamnik c21arny
r żóltym podpalany z marką od
czyściciela miasta. Grabcwa .M 18 w
sklepie.
3792-1
otrzebne cwik1erki do rękawiczek.
Zglaszać się do fabryki Goldber3790-1?
Zostlł przeniesiony z d.n lllł llpca ga Cegielniana 44.
rośby, sprawy karne,
apelacje,
r. b. z ul. PIOTRKOWSKU.U W") na
P kasacje, kontrakty, korespodencje
na ul. Pustą Nr.
różneg9 rodzaju do instytucji rządo
Posiada na składzie: kompletne urzą· wyct1 i prywatnych. Dawid .Ma:rów
3360-J
dzenla ja<ialni, sypialni I kuchenne. Widzewska :~8.
Przyjmuje także wszelkie obstalunki 9Utl'6eOa Jl:!. 1 .\2 uypot1rn: ilJ LIZ1l:lCil
wchodzące w zakres robót tapicersko- li 1U ty3ir;cy i 2,500 rb wiauumuść:
stolarskich. Wykonanie solidne Ce• biuro technico-n" K Górski. Konstanny przys t~pne.
311 7-4 tynowsl•a 50 do 10-ej rano codzien·
nie, pcśred ni et wo wyl ącume. J7ii:i-3
~plergazeiCiwy - na pudy -do
sprzedania. Wiadomość: w adm.
".N owego Kur jera Lód?. kiego", L;acilod:
nia N 37.
3U8-ll .
ypożyczę zaraz na I ~ hipote•
ki <i,óOU razem lub częściowo,
mogą
być Bałuty, Ut.ojny, Ruda.
Zawadzka 10 1~iemiersll:i.
3797-1
~aginęła- Jrartaod pasŻpo~wyda.
& na z tabryki 111iksa na im•~
i
Bronislawa Czubiaka.
3793-1
blówki. Skutkiem zmiany loka- 'Mfguo10no 4 weK:sle in bianco po
lu zakład otwarty będzie 30 • 50 rb. podpisane przez Leona i
·września Spacerówa 37
s Hono,raię ma!z. Wert.h, żyrowane
przezemnle i p. Konstantego Górskiego, uważać takowe za nieważ
ne, ostrzega się przed ·nabyciem.
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Re_
stauracja

najlepiej i na łaniej
załatwia zatwierdzone przez

1h~uszerka masażystka

E

rb U, prenumeratorzy
po

nabywać mogą

Panska 13
359ó-8

Buchalterii

L

warszawskie)

w opracowaniu Ernesta

przystępnych

podwójnej, Jwrespondencji i prawa
hand Iowego, osaz wszelkiej biurowości, wyucza w krótkim czasie meto·
dą praktyczną i przyspasabia na samodzielnego buchaltera-korespondenta., długoletni szef biura Akc. Tow.
Oferty pod „Buchalter-praktyk" w
administracji niniejszego pisma.
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WARSZAWA,

SłaDent-matematyk (~ medalem)

A

arof>ne: i

t Zakłau freblowski
f

ul. Piotrkowska N2 173.
J350-ó2

z~~!!~I ll~o~d~~ń~i~J.

flbsolwentka

. ·W

~~~~t:Jtyn~!~~;c~O r~c~: ~:r~iie~~

za wynagrodzemem. Szmul Rozenkranc.
376ó-3
.
.
.
.
'71 aginął pa.szport, wydany z gminy '
u11.1 wersyletó~ zur~chs~10go. ~ pary- · • Dzieriązna, pow ;atu sieradzkiego.
szłoły
sk1ego w_pos1adamu. llcenc.J~~u nauk gub. kaliskiej, na imię Władysława
uczy gruntownie muzyki na przyrodmczycb, u?zie!a lek~Jl przy- :6agłobskiego.
~771'>-B
rody w komplecie 1 po]edyńc:w
-:.::·;----·
- - .Wiadomość w administracji niniej- zagmął paszport, WY:dau;v z_ g~ny
szego pisma sub. "H. L. ".
3ó90-3
Doleck., pow. sk1er01ew1ck1ego,
gub. warszawskiej, na imię Józefy
podtug najnows.zeJ metody i niedrogo
ł'astuszyńsK:iej.
3783-3
JJŁUGA ~ 1. m. ~if>.
3512-6

Uczenica

muzycznej

Fortep·anie

-ł•"! G~rUkowa~
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