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- choroby wyraźnie orzelfa, że „Kasa któr.e, jak przypu.s zcza, n1e zgodziły
chorych urządza się z zastosowaniem by się na takie komentowanie prawa'?
do Ustawy norrnalnei, lub do ·Ustawy, Jeśli rzeczywiście tylko to staje na
eawierającei odstępstwa od normaltie;".
przeszkodzie, to o cóż chodzi-można
'
Rozpatrzmy jednak bliżej, Jakie spróbować, a nu~ "organy nadzorcze"
to punkty Ustawy Robotniczej uważa zgodzą się.
Tow. Przemysłowców za niezgodne z
Ale pp. przemysłowcy są prze,
lfiezbęBny
prawem: „Znaczniejsze odchylenfa ci wni wspólnym Kasom i za wzglę
projektu usta wy robotniczej-czyta- dów pralrt.vcznych: wprowadziłyby
my w komunikacie przemysłowców one skomplikowany ustrój biurokraod ustawy normalnej dadzą się spro- tyczny, kosztowną obsługę, brak nawadzić do następuiących punktów:- leżytej kontroli.
zbahny przez urzęDy lekarskie.
1) urządzenie .iedne7 ogólnej warArgumenty te nie wytrzymuj'\
Wiedeń 3 €zerwca 1887 r. 1 Paryt 3 Kwietnia 1890.
szawskiej Kasy chorych, zamiast krytyki. Panowie przemysłowcy nie
Przy użyciu ~by pozostają czyste, białe i zdrowe. .~
przewidzianych przez prawo Kas fa- przypuszczają chyba, żehy całą biubrycznych, 2) objęcie przez Kasę or- rowość i rachunkowość w Kasach
~~;,-..:i.il~~;:;·w- • ganizacji pomocy lekarskiej dla rofabrycznych prowadził bezinteresowbotników, 3) wyznaczenie :r. góry, w nie robotniczy zarząd; trzeba będzie
wszystkich pism polskich ~ .żąda samej Ustawie Kasy, stałych i naj- zawsze mieć choć jednego funkcjoPowr6cil
niem umieszczenia go "możllw1e na wyższych przewidzianych w prawie narjusza płatnego. Czy nie oszczęd
Lek. Den{ y „ta
naczelnem miejscu, a w każdym ra- norm zapomóg i składek, 4) całkowi niej zatem posiadać takiego specjalizie w "całej jego rozciągłości", co też te usunięćie przemysłowców od u- stę, a choćby kilku, dla wspólnej ka·
przez całą prawie prasę było skru- działu w zarządzaniu sprawami Kasy sy, obejmującej tysiące czy dziesiąt
165. pulatnie wykonane, nadaje mu tem- i wreszcie 5) powiększenie nakJada- ki tysięcy członków, niż obarczać tym
Piotrkowska
165
bardziei cechy ważnego oficjalnego :nych przez prawo na przemysłowców wydatkiem małe Kasy, liczące po paPrzyjmuje osobiś cie.
.Stosowanie najnowszej techniki dentystycznej; dokumentu, zasługującego na bliższą ciężarów na rzecz Kasy .
ruset uczestników. Posiadanie wła
lęby bez podniebienia, koronki złote, sztuko- uwagę.
snego stale funkcjonującego biura,
*
*
.*
wanie uszkodzonych zębów własnych (w kolo'ren szeroko rozpowszechniony
działającego sprawnie i szybko, jest
Najważniejszym
bezwzglQdnie
pozze naturalnym). W celach djagnostycznych
stosowanie prześwietlań i zdjęć Roentgenow- dokument, ma na celu urobienie opi- stulatem iest tworzeni e ogólnych Kas Jednym z warunków pożyteczności
w ten sposób, aby lokalnych, zamiast Kas t l<brycznych. Kas, a na to zdobyć się będą mogły
skich.
rló61~15 nji publicznej
pr~ekonać ,ją o niesłuszności i bezW
Panowie przemyslowcy piszri, że „pra- tylko Kasy, liczne i zamożne.
Dzisiejszy numer składa prawności żądań robotniczych, oraz wo, przewidując w zasadzie jedynie drobnych zaś Kasach stale będzie si~
o dobrej woli i poczuciu obywatel- Kasy fabryczne, a wspól ne tylko dla dawać odczuwać brak środków, naaię z 8 kolumn.
sldem ze strony Towarzystwa Prze- przedsi ę biorstw bardzo małych, za- wet groszowe oszczędności staną si~
mysłowców, respective ogółu właścicieli
KALENDARZYK.
trudniających poniżej 200 robotników, niezbędnemi, stąd w prowadzeniu ich
fabryk.
przewidu' e możność łączenia się po- nie będzie ładu ni porządku.
Gdy jednak apeluje si~ do opinji szczegó lnych Kas za zgodą obustronCzwartek, 16 październ. 1913 r.
Zresztą ubezpieczenie robotnik6~
publicznej, nie wolno jej błędnie in- ną za równo ich u czestników jak i
nie
jest
czemś wyjątkowym i nowym:
Dziś: Martyniana i Saturiana·
formować, nie wolno zwłaszcza czyJ u t ro: Wiktora 1 Małgorzaty. nić tego poważnej organizacji repre- właścicieli przeds iębiorstw, oraz za stosują się do niego te same zasady,
zezwoleni em organów nadzorczych". co i do innych rodzajów asekurac7i,
zentacyjnej, korzystającej z ber.inte- Otóż po za tym, prawo w § 18 wyraź więc prawo wielkich liczb i oparty
resownych usług całej prasy. Nie- nie pozwala na tworzen ie Kas wspólstety, Tow. Przemysłowców uciekło nych dla przedsiębiors•tw, zatrudnia- na nim rachunek prawdopodobień
stwa, zgodnie orzekające, że czem
się do tego środka. Odrazu na wstę
jących ponad 200 robotników, uza- w iększą jest ilość zaasekurowanych.
pie swego komunikatu
pisze on, leżniając to jedynie od zgody właści
czem szersze kręgi obejmuje organi· że "opracowana przez ministerjum
cieli *).
;r,acja
ubezpieczeniowa, tern mniejsze:
na zasadzie nowego prawa Ustawa
Dlaczego, miast wyraźnie powie- j est ryzyko, tern trwalsze i zdrowsze
normalna Kas chorych w znacznej dzieć, że wł a ściciele nie chcą się na
I.
zasady, tern większe i pewniejsze
większości swych artykułów stanowi
to zgodzić, •row. Przemysłowców za- zyski.
„Towarzystwo przemysłowców gub. dosłownie powtórzenie odpowiednich słania się „organami nadzorczerni",
Wszys tkie te prawdy znane se.
Królestwa Polskiego",
organizacja, artykułó~ prawa. Wobec tego każde
zapewne
pp. przemysłowcom, wdro· ,
występująca w imieniu fabrykantów zasadnicze odchylenie od Ustawy normal*)Artyku ł 18 brzmi:
„Przy każdem
i za ich przedstawicielkę uprawnioną nej, będzie zarazem wychodziło poza ramy przedsiębiorstwie, w którym liczba stale za- żonym do kalkulacji rachunkowych,
przez wszystkich uważana, opubliko- prawa, co właśnie ma miejsce i w j ę tych robotników jest nie mniejsza od dwu- a iednak przeciwstawfają się oni :
wała komunikat, streszczający stano- "Ustawie Robot. Komisji Ubezpiec:r.e• stu, urządza się oddzielna Kasa chorych; le~z wskazaniom nauki i doświadczenii>
za z godą wła ś c icieli kilku wskazanycll w m- życiowego dla ukrytych jakichś . po- .
wisko przemysłowców w sprawie Kas niowej". - Otóż przesłanka ta jest nie
jszym ar tykule prze·~s ięb i o rsL wt może być
'.}horych.
z gruntu fałszywą. § 27 prawa o za- urządzona wspólna. dla tych przedsiębiorstw wodów. Jeśli chodzi im o posiadanie
W_J?lywu Ila .kas~ ~<> łttórślł należą :
Ror.~słanie tegQ komunikatu do bezpieczeniu l'Obotników na wypadek Kasa.
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!eh robotnicy, ·to chyba. prawo za1_)ewnia. im aż nadto, daiąc nadmierne przedstawicielstwo zarównQ w zarządzie, jak na ogólnem zebraniu.
Zresztą argument ten nie posiada
znaczenia ogólniejszego. Stając na
społecznym gruncie, daleko jest rzeczą ważniejszą, aby kasy robotnicze
mogły powołać do życia własne amimlatorja, szpitale, sanatoria, apteki,
utrzymywać lekarzy specjalistów od
różnych chorób, ,jednem słowem zapewnić rzeszom robotniczym należy
tą pomoc medyczną, której nie daje
;mi -państwo, ani gmina, niż aby one
miały stać się w mniejszym lub
większym stopniu narzędziem w r1tkach pracobiorców.
Pozostaje kwestja
kontroli
i
a.iybkiego działania, które podług
Tow. przemysłowców ucierpiałyby
przy ogólniejszych kasach. Zdaje się,
ite Sf.\ to obawy nieuzasadnione, które przy pewnej autonomji poszczególnych fabryk, a więc przy zała
twianiu wszystkich spraw na miejscu, wobec administracji fabrycznej
1 uprawnionych mężów zaufania ze
strony robotników, a tylko ostatecz ·
nym rozrac.howywaniu się w kasie,
~upełni&
byłyby
usunięte.
Typ
wspólnych kas ogólnomiejskich, jak
wy.kazała teorja i praktyka zachodnio-europe1ska, ,jest o tyle wyższy
od typu kas fabrycznych, że obstawanie przy tym ostatnim byłoby ze
9trony przemysłowców czynem niczem nieuzasadnionym i anty-spo-

*

•

*

do organizacji pomocy
lekarskiej dla uczestników Kasy, to
wbrew temu, co znaJdujemy na poezątku komunikatu, sami przemysłowcy stwierdzają, że „prawo przewiduje możność przekazania jej Ka. sie".
Nie dość tego! Przyznają riawet.
!te „dla przemysłowców uwolnienie
się od kłopotu związanego z dostarczaniem pomocy lekarskiej w naturze, które nieraz wywołuje w praktyce nieporozumienie, zakłócające spo}ro,jny bieg życia fabrycznago i zamiana tej powinności na odpowiedni
równoważnik pieniężny, w zasadzie
byłaby nader
pożądana".
Wobec
i;ego zdawałoby Si°Q, że pod tym wzglę
dem interesy i żądania robotników i
fabrykantów schodzą si~. Ale gdzie
tam!
Tow. Przemysłowców nie chce
uznać celowości ustalenia tej zasady
w ustawie, ze względu na samą pomoc lekarską, „racJonalne zorganizowanie której, wymaga pewnego czasu dla. przygotowania odpowiednio
wyrobionych kierowników i pracowników".
Jest to zarzut dość mętny. Naturalnie, należy z góry być przygotowanym, że w pierwszych latach b~
dą trudności techniczne w zorganizo~
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CLAUDE FARRERE.

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

J. B.

Felze skłonił się, z pewnym, ledwo dostrzegalnym, odcieniem szyJerstwa na twarzy.
. -Przyglądając siQ właśnie tej AlJatce, priyszło pani zapewne życze3'.lie posiadania swego p~rtretu mego
1?ędzla1

Uśmiech japoński zjawił

się na
ubarwionych
usteczkach,
lecz tym razem, zamienił się w nadąsaną paryskr\ minkę:
- Drogi mistrzu!. .. śmiejesz s~ę
pan zemn1e jeszcze!... Naturalnie me
ćbciałabyn; być podobną do tej ład
nej dzikiej istoty, któr1:1i wymalowa1owałeś pan w jej nadzwyczajnym
kostjurnie; pła.czącą jak warjatka, z
aczyma utkwionemi niewiadomo w
co„.
- Które spoglądają na drzwi,
przez które ktoś wyszedł...
- Ach tak'? Jednak nie jest to
portret!„. Przecież widziałam także
l'łlńskie portrety„. pani Mary Ga.rden..

małych

H !88.
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wiada szeroko o d wuch spiskach, się dotkniętf.\ tern, że nie wymlanff'
które wybuchną podczas zimowej „Tagliche Rundschau" _jako najbar~:
sesji Dumy. Pierwszy spisek-prze- dziej kochającej państwo pruskiet.,..,:
ciwlro- ministrowi Makłakowowi, iako
P..,
przeciwnikowi konstytucji. Według
informacji ks. Meszczerskiego, spisek
ten popiera p. Kokowcow, który nie
ukrywa swej nienawiści do ministra
spraw wewnętrznych.-Drugi spisek
-przeciwko rządowi wogóle. Oba
ęgrzeeij.
spis.ki ks. Meszczerskij uważa za bardzo groźne.
(Kor. wł. „N. K. Ł. •).
„Nie mnie, pokornemu słudze
rządu, dawać mu rady; ale nie
Wiedeń, 14 październik& ~
.
\
powiedzieć w tej chwili, że rząd
Mnożą
się
dowody,
że
wskrz1h
powinien pomyśleć o tern, że
idzie tutaj nie o konstytucję, lecz szenie dawnego stronnictwa liberal-:
o to, że w dniu jej ogłoszenia, nego na Węgrzech, noszącego dzi-)
wobec niemożności istnienia w siaj miano narodowego stronnictwa}
Rosji konstytucji, będzie przerzu- pracy, przyszło do skutku na pod-~
cony most do wydarzeń, wobec stawie niesłychanej korupcji, upra-:
których r. l!.105 wyda się zabaw- wianej już nie przez to stronnictwo,~
lecz poprostu z góry przez gabinet;
ką,-nie powiedzieć tego ja nie
hraliiego Khuen Hederwai·y'ego, ai
mogę".
później przez gabinet Lukacsa, przy- 1
Już nie pierwszy raz ks. Mesz- czem nie ulega najmniejszej Wf.\tpli-!
czerskij straszy rokiem 1905. 'I1o rzecz wości, że dzisiejszy prezes ministrów:
hr. Tisza, który za kulisami był,
wielce znamienna.
głównym przywódcą i autorem całej~
akcii, mające) na celu wskrzeszenie·
stronnictwa liberalnego, jeszcze w'
•
czasach, zanim ~ostał prezesem izby:
poselskiej, dokładnie wiedział o spo-:
sobach, z pomocą których rz~d zdo-,
Publicysta niemiecki Karol Jentsch bywał pienif\dze na cele kupowania'
głosów i na cele odwrócenia wyborKs. Meszczerskij dowiedział się ogłosił w tych dniach w ber liński em ców od dawnej koalicji. Wprawdzie;
czasopiśmie
"Zukunft"
znanym
orkilku nowin politycznych i zaraz
zepsucie polityczne
na Węgrz.ech;
dzieli się memi z czytelnikami swo- ganie Maksymiliana Harden.a, dłuż jest niesłychanie wielkiem, a w. ka.:1
szy i bardzo dobrze napisany artyjego „Grażdanina".
żdym razie daleko wi~kszem, amteh 1
kuł w obronie polaków pod zaborem
zepsucie polityczne w innych kr&- 1
„Główna nowina, M papiery p . .pruskim.
,jach. Ale korupcja, któr0i uprawiał;
Kokowcowa na giełdzie polityczJentsch powoływał siQ pomiędzy
nej podniosły się i stoją wyżej innymi na króla pruskiego Wilhelma Lukaoi:ł w cjchej współce z Heder-,
od akcji naftowych Nobla. Dru- III, który po traktacie wiedeńskiem warym i z TiSZfli, prze lrracza granice:
ga nowina--to przyczyna tak w roku 1815 ogłosił proklamację do nawet tej korupcji, która przedtem,
mocnej zwyżki. Przyczyna tkwi polaków, ze szanować . będzie ich sa- istniała na Węgrzech i z którą liczo- '
no się jako ze złem koniecznem .
w nac'jonalistach. P. Kokowco- modzielność narodową.
Hlstorja wszystkich poprzednich
wowi fortuna sprzyja. Niedawno
A
jak
obecnie
rząd pruski speł gabinetów WQgierskich od roku 1867, •
wpadł w łaskę wielkiego Szingart'wa, a później miłościwie wzięli nia przyrzeczenie króla~ - Hakaty- a nawet historja administracji komigo pod swą opiekę i nacionnliści. stom pruskim to przypuminanie przy- tatowej wę1-1ierskiej za dawnych cza-1
'l1a nagła miłość nacjonalistów rzeczenia królewskiego bardzo nie sów jest jPunym ciągiem rozmaitych 1
trnrupcyjnych.
Mimo to~
wybuchła w ich sercach jeszcze jest na rękę, snaó prawda ich. w oczy objawów
jednak takiej jawnej i można powie- 1
w Kijowie, w odpowiedzi na kole.
'dzieć wprost bezwstydnej korupcji,~
grzeczność, ujawnioną
przez p.
Toteż organ
szowinistów nie- iaką uprawiał Lukacs, jeszcze na,
Kokowcowa na bankiecie nacjo- mieckich "Tagliche Rundszau" w arnalistów, gdzie był gościem i nie tykule wstępnym stara. się dzisiaj Węgrzech nie było. Nie ulega naj-1
mniejszej wątpliwości,
że Lukacs:
S?JCZędził wyrazów sympatli pod zbić argumenty Jentscha.
Paniewa~
wzią~
półtora
miJjona
koron
Tow. 1
adresem tych, którzy niedawno mu jednak nie może przeciwstawić
temu tak na niego wymyślali. Za tadnych illilyc.h argumentów, sądzi, akc. komunikacy7nego w zamian za .
to ogłosili swą niełaskę biedne- że osłabi jego wywody najlepiej tern, obletnicQ, te pozwoli na zało~enie'
mu p. Makłakowowi, za to, te jeśli zarzuci mu brak patriotyzmu; domu gry na. wyspie św. Małgorzaty:
wogóle nie widzi on w nioh siły boć niemlec, broniący polaków w jeJ w Budapt1szcie.
Natomiast opozycja postanowił~
państwowej,
a w szczególności pojęciu nie jest już niemcem.·
całą t(J spraw(J wyzyskać. jak. nai-'
za to, że na samym bankiecie nie
Takie słowa - pisze - nie mo- energiczniej w celach ag1tacy)nych \
toastował na cześć nacjonalistów
gą zadziwić ponieważ pisał je ten, przeciw .ko stronni~twu rzf.\dowemuf i
i za ich najmędrszego z mądrych
który przepełniony jest nieprzyjaz- gabinetowi. Opozycja bowiem pod-:
przywódcy Bałaszowa.
1 em usposobieniem wobec
państwa kreśla już dziBiaj, te cała sprawa
Czy jednak te fakty mają ,jakie"~ 1n·uskiego, o którem powiada, że „o- koncesji domu gry jast jednym do- 1
znaczenie polityczne? Na pytanie
prócz oficerów i wysokich urzędni \vodem wiQcej, jż .wskrzeszenie daw-;
ks. Meszczorskij nie mo~e dać kate- 1 li ÓW nikt 1eszcze nigdy państwa pru- n ego stronnictwa bberalnego pod no, 1
gorycznej odpowiedzi, natomiast opo skiego nie kochał". - A może czuje wą firmą odbyło się, z pomocą środ1

waniu prtez kasy tej pomocy, że być
może wytworzy siQ antagonizm mię
dzy kasami chorych a personelem
le.karskim, jak to widzieliśmy w Niemczech, ale te względy nie mogą powstrzymać rozpoczęcia reformy dzisiejszych, gorsiych jeszcze stosunków, kiedy fabrykant jest pośredni
ldem mi~dzy lekarzem a chorym.
Przy obecnym stanie niezadowolenia, swary, pretensje są nieuniknione i mogą być wtedy dopiero usunięte, gdy robotnik bQdzie się leczył u lekarza, do którego ma zaufanie, którego nie będzie posądzał o
robienie oszczQdności na jego zdrowiu dla przypodobania się chlebodawcy.
Kiedyś trze ba nareszcie stosunki
te uregulować, a im wcześniej tem
lepiej. Jeśli przemysłowcy sami użalają się na dotychczasowy systom,
wywolujący nieporozumienia i często
zakłócający nawet normalny bieg ży
cia fabrycznego - to dą~enie do zachowania iego może być poczyty\IYane za zwykłą złośliwość z ich strony
lub lekkomyślne przekomarzanie sit}
z robotnikami.

łecznym.

Odnośnie

-

1CoUla pananta na
;,

prawaa w oczy kole.

Ir for ma ej~ t~. M~~rnrnr~ti~~o,

od:
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hrabiny de Versailles I szcególnle
tej ślicznej pani Hockley.„
- Szczególnie tej?
- Tak. .. Nie przewidywałam oczywiście wtedy, że ujrzę pana pew. nego pięknego dnia w Nagasaki, na
jachcie tej pani. ..
Lecz portret jej był taki prześliczny! Przekładałam go nad wszyst.lde inne, z powodu przepięknej sukni. Czy przypominasz sobie, drogi
mistrzu, suknię princessa, całą z
czarnego aksamitu'? Oto myśląc o
sukni p. Hockley, kazałam sobie
zrobić taką samą i wybrałam ją, aby
w niej pozować.
Felze zmarszczył brwi:
- Aby pozować.'? Pani chcesz
pozować w tej sukni'?
- Właśnie. Czy nie jest mi w
niej do twarzy'?
- Jest pani w niej jaknajlepiej.„
Sądziłem jednak, że dla tak intymnego portretu, wy bierze pani wizytoV\ a. tualetę, szczególnie gdy
chodzi
nie o prawdziwy portret, lecz pobież
ny szkic. Mamy nie więcej, niż 15
dni, nieprawdaż'?„. Czy nie wolałaby
pani b,yć sportretowaną w rozkoszllym hosLjum1e waszych prababek,
które
uasze naJładniejsze pary-

Lecz ja bardzo rzadko wdziewam ponownie kostjum naszych prababek, jak pan to mówi. Tak, bardzo rzadko!...
Pan rozumie, że mętowi memu
nie przypadło by do gustu posiadanie
mego wizerunku, przywdzianego w
ubiór, który zna zaledwie i którerego nie lubi... Jesteśmy, margrabia
i ja, zupełnie i to zupełnie ludźmi
Zachodu„.
- Bardzo do brze! - zgłosił się
zrezygnowany Felze, sam saś myślał:

Pił Jednak brunatny, i
ściągający eleksir angielski

i

gęsty,,
jadł,

wiedeńskie

pieczywo.
- A teraz, rzekła margrabina .
J orisaka, ponieważ pan był o tyle u- 1
przejmy, ~e kazałeś przynieść tu~
swe pudełko z farbami, swą sztalugę l
i płótno, rozpoczniemy, kiedy ze- 1
chcesz, drogi mistrzu. Czy chce pan 1
abyśmy rozpoczęli zaraz studjować ~
pozę1 Czy światło tutaj jest do-~
brem'?.„
Felze szykował się do ~dpowie- >
dzi. Drzwi, które otwarły SI~ nagle)
1
nie dały mu na to czasu.
Zapomniałam pana uprzedzić,}
rzekła margrabina„. Czy nie ma,}
pan nic przeciw temu, aby spotkać~
u nas naszego najlepszego przyjacie- !
la komendanta Fergana '? majora l
F~r~allłl z marynarki angielskiej, in~ 1
tymnego naszego przyjaciela? Wi·.
nien on dziś przyjść na harbatę i oto :
właśnie mąż mój go sprowadza„.

- Lud~mi Zachodu, tyle He tego będzie chciała! Tem niemniej
portret ten, w połowie europejski i
japoński, będzie podły i nieszczęsny
do malowania! „
Tymczasem margrabina Jorisa.ka
zadzwoniła. Dwie służące, w suk11lach nippońskic11, wniosły na dużej
tacy wszystkie przyrządy sporządzo
nej w sposób angielski herbaty: panewkę z węglami. czajnik, pozłacaną
cukierniczkę srebrną, filiżanki z uszIII.
kami, spodki, małe serwetki, gatnu- Mitsoukou, czy zechcesz przedezek do śmietanki...
- Napije się pan naturalnie stawić pana Jrnmendanta panu Fel '.
trochę herbaty1 a może sucharek? zowi'?
.Margrabia Jorisaka usunął się na,
Trzeba dać naciągnąć...
•
Jest to oczywiście herbata cej- progu salonu, aby pozwolić przejść.
żanki ?:aczynają
dziś
zapożyczać
swemu gościowi. Jego trochQ gard-:
lońslm.
od walil'?
- Oczywiście, - powtórzył ule- łowy, lecz wy1·aźny głos, mimo słów>
Szczególne spojrzenie prześliz
kurtuazyjnych, zdawał si~ rozkazy-)
gnęło się przez w~ką szparę prawie gle Felze . . ·
·
Marzył on o zielonej, lekiei i de- wać raczej, niż prosić..
zamkmętych powie li:
(D. c. n.)
- Ależ drogi H,istrzu!... jesteś likatnej herbacie, którą piją tu bez
zbyt pobłażliwJ-'lll dla naszych sta- cukru i bez mleka, przygryzając ka~
vv11.łeczki~m1 ~twar.dniałe_go ciAStka..
rych mó4-

stwa ułożyła już listę projektów, nie
dotąd przez izbę wyż
stanie się zapewne podstawą do ułożenia programu najbliż
szej działalności Rady. Dziennik wymieniony sądzi, że najprędzej dostanie się na porządek dzienny obrad
projekt samorządu miejskiego w Krózdecydował się zakazać działalności 1estwie PolsJciem, Jdóry tez będzie
domów gry na terytorjum austrja- wymagał kilku posiedzeń, wobec wyckiem. Równocześnie rząd węgierski raźnych różnic zdań między Dumą
otrzymał wskazówkę, że dwór iiie ży a Radą, co do sprawy językowej i
czy sobie założeniu domu gry na te- dozoru admirnstracji.
Redakcię Dumy będą stanowczo
rytorjurn węgierskiem, ponieważ nie
chce narażać oficerów na pokusę zwalczali neuhardtowcy i prawica,
~grywania się w domach gry.
'1.1en czyli wi ększość izby wyższej.
(__,, Poświadczenia le!<ar•
opór dworu przeciwko założeniu domu gry zauważył na sali do tego skie. Ministerjum sprawiedliwości
stopnia, iż nni 'l'isza, ani min . spraw opracowało pro.Jekt ustawy o odpowew. Jan Sandor nie ważyli się u - wiedzialności lekarzy za wystawienie
dzielić koncesji na dom gry, jakkol- nieprawdziwych poświadczeń o stawiek tę .koncesję Lukacs JUŻ fakty- nie zdrowia, o szczepieniu ospy, o
przyczynach zgonu i t. p.
~znie podpisał.
·Zgodnie z tym projektem lekaGdy sto w. konstytucyjne od bywało zgromadzenie konstytujące, po- rze, zarówno pozostający na służbie
seł Dola Mezossy, w swej mowie do- rządowej, jak wolnopraktykujący, o
'3yć wyraźnie zapowiec1ział, że nieba- ile im będzie dowiedzione rozmyślne
wem wybuchnie nowy wielki skan- wystawienie takich nieprawdziwych
<lal, który dla stronnictwa rządowego poświadczeń, podlegać będą karze
· będzie miał daleko nieprzyjemnie.Jsze więzienia od 2 do 8 miesięcy.
następstwa, aniżeli proces Lukacsa
Projekt ten ministerium spraprzeciwko Desa'emu.
wiedliwości przesłało do opinji rady
Jest też rzeczą pewną, że to wa• lekarskiej przy ministerium spraw
rzystwo wypłaciło około półtora mil- wewnętrznych, która do jego rozwaiona koron łapówek posłom stronnic- żenia powołała specjalną komisię.
twa rządowego, aby tę sprawę u rzą
O Praca nieletnich kobiet.
du popierali i aby jei pilnowali. Ze Ministerjum handlu i przemysłu otow. było zupełnie pewnem koncesji, pracowało projekt ustawy o ochroJ.owodem nailepszym, iż rozpoczęło nie pracy osób, nie mających jeszcze
na wyspie św. Małgorzaty rozmaite lat 17 oral'.. pracy kobiet. W myśl
kosztowne budowle i urządzenia. Wi- tego projektu, najwyższa norma pradocznie jednak Tisza musiał się oba- cy kobiet i nieletnich w fabrykach i
wiać niesłychanego o burzenia opinJi zakładach przemysłowych ma wyno-publicznej na Węgrzech i w Austrii, sić 10 · i pół godziny.
skoro w ostatniej chwili odmówił daRoboty nocne, wobec ich zgubnia tej koncesji Tow. komun., jak- nego wplywu na zdrowie, maja, być
\rnlwiek wiedział dokładnie, że Lu- całkowicie wzbronione kobietom i
kacs wziął te piimiąaze na rzec~ dzieciom. Również nie wolno będzie
Stron. pracy ·narodowej. Dzisiaj Tow. kobietom i nieletnim wynajmować się
akcyjne komunilracyjne grozi proce- do pracy w kopalniach.
sem Lulrncsowi, .jeżeli z powrotem
Wreszcie w celu ochrony mało
nie otrzyma I>ieniędzy, danych mu letnich w wieku 15 do 17 lat mają
do rąk. Nadto grozi procesem o od- być przez główny urząd fabryczn.y
szkodowanie, ponieważ zarówno z ust wydane przepisy obowią:zmjące o waLukacsa, jak i z ust jego pomocnika, runkach dopuszczania tych nieletsekretarza stanu JeszczeszJri'ego, o- nich do pracy w zakladach przedstatrzymywał kilkakrotnie zapewnienie, wiających pewne niebezpieczeństwo
te koncesja jest iuż podpisaną i bę· dla zdrowia.
dzie ua wiosnę 1914 r. Tow. dorę
Projekt ministerjum handlu ma
czoną.
być .Jeszcze rozważony przez radę miDziennik „Zeit" donosi z Buda- nistrów
pesztu, że stery polityczne węgier
skie zajmują się niesłychanie żywo
sprawą koncesji domu gry. Stronnicś V11iata.
two rządowe utrzymuje, że prezes
ministrów, Tisza, nie był obowiąza -;;:=::::" ·~---nym dać Tow. komunikacyjnemu owej
koncesji, i że nic go nie obchodzi, iż
O Obchód ks. Józefa w
Tom. kom. wpłaciło do kasy wybor- Lipsku. \V dniach 18 I 19 b. m.,
czej Stronnictwa pracy narodowej staraniem kolonii polskie) odbędzie
półtora miljona koron.
się w Lipsku obchód ku czci ks. J óOpozycja obecnie chce za każdą zefa Poniatowskiego, który obejnde
cenę nasamprzód stwierdzić faktycz- nabożeństwo,
złożenie
wieńców u
ny stan rzeczy, czy obecny prezes s~óp pomnika i uroczystą wieczorministró~ dowiedLffł się od swojego rncę.
{>Oprzadmka Luka es a o okoliczno ś
c..:::; Zgon d-ra Obryckiego.
ciach, wśród których Lukacs dostał W Paryżu zmarł lekarz Henryk Obod Tow. komun, póltora miljona ko· bycki, członek Rady 1\luzeum w Rapron .. N~stępnie opozycja chce się perswilu i członek rady nadzorczej
dow1edz1eć, czy Ti sza już wówczas Skarbu Narodo·wego.
Ceniony był
protestował
przeciwko
udzieleniu dla swych zalet charakteru i uczuć
koncesji, albo czy wzbraniał się u- patrjotycznych.
dzielić koncesji dopiero obecnie. LulJ Deufraudacja. Z Lipska
.kaes bawi teraz w Lovranie. Nie- donoszą: Kasjer tutejszego Tow ubezwątpli.wie jednak zabierze głos w tej
pieczeń od ognia sprzeniewierzył 300
sprawie.
tys. marek i zbiegł w niewiadomym
Tow. komun. postanowiło sta- kiernnku.
n?wczo wytoczyć sprawę przed kratO 0"1nibus automobilowy
k1 sądowe, jeżeli nie otrzyma z po- w przepaści.
Automobil omnibuwrotem wyłożonych pieniędzy. in- sowy, którym 34 osób wracało · ze
t:ząd Tow. wcale nie chce pozwolić
zgromadzenia wyborczego w Aquili
na ~o, a~y Stron. pracy narod. V\Zbo- (we Włoszech), przy nagłym skręcie
gamło się .. tak olbrzymią snmą, jak
ulicy zjechał w przepaść. Pięć osób
pół~ora nnlJOn8' koron, bez spełmenia
poniosło śmierć, a · 22 ciężkie rany.
podJętych przez siebie obowiązków.
W kołach poselskich rządowych obiega pogłoska, że Tisza chciał celem
uniknięcia skandalu zwróc;ć '1.1ow
milion koron z włas~ej kieszeni. Al~
Tow.
na to nie przystało i żada
cal .
.
.eJ sumy.
b.. Zajś~ie z
Rodzianką.
yY ostatnich ?Zasach pośrednicy Korespondent Jekateryn os ławsld Riepomi~dzy Tow. 1 rządem starają się czi" donosi o ciekawem za1ści~' na
~3: wszelką cenę ową sprawę załat balu u marszałka szlachty ks. Uruwić w sposób pokojowy.
sowa- pomiędzy prezesem Dumy, p.
A. N.
Rodzianko a władyką Agapitem, znanym reakcjonistą.
'1.1en ostatni na balu chciał uści
skać _się z prezesem Dumy, p. RoRodziank? odmówił oświadczaiąc, iż
wł. Agapit zbyt dotkliwie go obrażał
. () Sa„mor~ąd miejski w Ra· aby mógł się z nim pogodzić, włady
~~·e .pan~twa. W e~ług informa- .k~ bowiem nazywał jego i paździer
JI „R1eczy .
l;an0P.)al'Ja Radv pań- mkowców - 'l. •jrajcami Chrystusa i
ków wysoce niemoralnych i szkodliwych dla całego społeczeństwa wę
gierskiego.
Nowy gabinet udzieliłby też bez
wątpienia i bez żadnych slnu pałó w
koncesji na dom gry, gdyby nie
wmieszał się do tego rząd austrjacki.
Ten ostatni jak wiadomo niedawno

rozważonych
szą. Lista ta

Ze
~

._ _,__llw:~

Z Cesarstwa.

WiaDomości

---

ogólne.

-

cerkwi i t. d. Parokrotna próba po·
godzenia się, dokonana prz ez wł.
Agapita - skończyła się na niczPrn,
nawet wypić na zgodę p. Ror1zranko
nie chciał, oświadczaiąc że dopiero
na famtym świecie Bóg icb pogodzi.
Na drugi dzień p. Rodzianko przeprosił ks. Urusowa, w domu którego
miało miejsce powyższe zajście.

Za jeden numer-zesła
Z rozporządzenia władz admi-

6

ni e.

Histracyjnych moskiewskich, skazaną
została na zesłanie p. Kołosowa, która _jako redaktor, wydała jeden numer "Studienczeskoje Dieło".
t:::.

Kodeci zaprzeczaja. -

„Riecz" przeczy pogłoskom o rzekomych nieporozumieniach wśród stronnictwa kadetów i o zamiarze pp. Mukłakowa, Czernokowa i innych opuszczenia stronnictwa. Pogłoski takie mają zdradzać jedynie pobożne
życzenia ich autorów.

Wiadomości
c~e

Jutro odbędą się bezplat·
ne porady prawne w redak„
cji naszego pisma od godz.
6 do 7 wiecz.

rtaszye~ af>onertłotO.

aJa

Na 7-e przedstawienie dla na.
szych prenumeratorów, które odb~-·
dzie się

w

środę

22

października

w Teatrze przy ul. Konstantynowskiej
M 16 (Opera i Operetka) wybraliśmy
prześliczną operetkę Falla p. t.

„Rozwóaka":·

krniowe.

+ Z@jścic

w ur.iiwersyłe
t~U•Fszawckim.
Wczorajszy

„Moment" donosi: N a ostatnim kursie fakultetu medycznego, po ukoń
czeniu wy.kładu, jeden z żydów zaproponował kolegom przyłączenie się
do protestu z powodu sprawy Bejlisa. Zanim student ten zdołał ukoń
czyć swą mowę, polski "kolega" odezwał się: „Nas, polaków, sprawa ta
wcale nie obchodzi" i wyszedł demonstracyjni6 z sali w otoczeniu
"swych kolegów.
Na sali powstał hałas. Rozległy
się okrzyki pełne gniewu przeciw
tym, co wyszli. Studenci, przeważ
nie rosjanie,
postanowili
zerwać
wszystkie stosunki koleżeńskie z pol~kami, którzy opuścili salę, jeżęli
się nia usprawiedliwią.
Ci ostatni
odmówili udzielenia wyjaśnienia z powodu swego postępku.
Odwołany odczyt. Zapow.iedziany na dziś odczyt posłu Jagiełły w Warszawie o działalności
Dumy Państwowej, z powodu nieuzyskania odpowiedniego -pozwolenia
oberpolicmajstrn - nie odbędzie się:
„Głodowka".
Tow. akc.
browaru „Haberbusz i Schielle" w
Warszawie, ze względu na drożyznę
arty~rnłów spożywczych, wszystkim
swonn pracownikom udzieliło jednorazową zapomogę, niezależnie od gm·
tyfikMji roc;;rnej.

+

+

_ .+
hw•"·

1rzeasławiertia

która ogólnie podobała się dzięki dobrze zgranemu zespołowi iaki tworzą:
pp. Rogińska, Horbowska,Szczawiński, 1
Ochrymowicz, Grodnicki, Kozłowski,i
Cholewicz, Piekarski i inni.
Bilety dla stałych prenumerato-'
rów „Kurjera" po zniżone.j cenie są)
do nabycia w administracji oodzien~
nie od godz. 9 rano do 7 wieczorem,l
zaś w dzień przedstawienia w środfi
do 5 po poł., następrue zaś w kasi~
teatru po cenach zwyczajnych.
Ceny dla prenumeratów ,na po.i
wyższA przedstawienie są następujące:Loże bliższe

„

dalsze

Krzesła 1, 2 i 3 rzędu
„ 4, 5, 6, 7 i 8
„ 9, 10, 11, 12 i 13
„ 14, 15 i 16
„ 17 i 18

Balkon

„

„

3.20
2. 70 ·

9~"
751
601
48

42

pozostałe
1 rzędu

371

2 i 3

401

4 i 5

85
30·

50'

pozostałe

Galerja numerowana
„
nienumerowana
Programy i szatnia

so~

12!
bezpłatne.

Kronika.
(l{) ;;"rcybiskup
war.·
szawski w Lodzi. Wczoraj rano

i uszkod- Arcybiskup warszawski ks. KakowRedakcja "Cholmslrnj Rusi" ski celebrował nabożeństwo pontyfl-1
z~m!eściła . w n-rze 38 następujące kalne w kościele św. Krzyża, które!
przaciągnęło się do godz. 1 po połu
oswiadczerne:
„Pośród pisarzy gminnych Chełm dniu przy licznym udzial0 w1ernych.1
szcz.yzny ?poty~a się: dzielnych, pra- Po obiedzie -ks. Arcybiskup przyjmo-.
cow1~ych 1 sumiennych, pracowników, wał delegację prawników łódzkich, i
oddaJących znaczne usługi rosyjskiej mecenasem Lachmanowiczem na cze-'
sprawie narodowej przy otwiei·aoiu le. Następnie Arcybiskup przyjmo-•
szk?ł, wzmacnianiu języka rosyjskie- witi udział w posiedzeniu księży i do-.
go 1 t. d. Ale znajdują się tacy, któ- zoru kościelnego parafii św. Krzyża,
rzy są _b~rdzo szkodliwi dla pracy poczem o godzinie 4 zwiedził szkoł~
rosyJskieJ w danei miejscowości. Po- rzemiosł chrześc. Tow. dobroczynno}
d~jąc do wiadomości · o zasługach ści przy ulicy Wodnej, gdzie przyj··'
p1er_,~szych (p. M 33 „Chołmskoj mował Arcybiskupa i oprowadzał p.'
Rusi') my z.e sweJ strony będziemy Wagner, członek zarządu szkoły.
demaskowali ostatnich tak, jak tego
O godzinie 5 po południu ks. Ar-i
żądają nasi czytelnicy i interesy wy- cybiskup powrócił do kościoła św.:
łączonej Chełmszczyzny".
.Krzyża, gdzie egzaminował zebraną.
Konduktorzy a p ublicz. dziatwę i udzielał sakramentu bierz.]
ność. Na żądanie władz, magistrat mowania.
Dziś, o godz. w pół do dziewiątej
warszawski przystąpił do opracowania nowych przepisów dla kondukto- rano ks. Arcybiskup zwiedził dom
ró~, oraz służby tramwajuwej, maią ludowy Stow. robotników chrześcjan,
ce7 styczność z publicznością.
Kon- a następnie udał się do przytułku ;
duktorzy mają być obowiązani na starców i kalek chrześcjańskiego Tow. 1
zwró_co1:1e do nic~ zapytanie w języku dobroczynności przy ul. Dzielnej nr.)
rosy.Jsk1m odpowiadać w tymże ję 52, gdzie w lraplicy miejscowej od-)1
prawił mszę św. i udzielał sakramen- •
zyku.
tu bierzmowania pensjonarzom za-'
„Po:i:yłeczni"

+

+

Zajście

w

kościele.

kościele . katedralnym

św.

W

Jana w
Warsz~w1~ do konfesjonału, w któ~ym s1ed~1ał _jeden z księży, słucha
Jąc spo:w1edz1 podeszła jakaś kobieta.
Nagl~ obecni }JOsłyszeli krzyk
o weJ ko bi ety, która obrzuciła księ
dza wymysłami i nawet go uderzyła.

Jak się okazało, kobietą tą była
niejaka Bednarkowa, od dłuższego
czasu chora umysłowo.
Bednar.kową obezwładniono i odprowadzono z kościoła do cyrkułu
gdzie została aresztowana.
'

••••

kładu.

O godz. 11 Arcybiskup powrócił
do parafji św. Krzyża, gdzie oczeki-,
wali nań delegaci zarządu II Tow. 1
pożyczko wo-oszczędnościowego, pp. )
Juljusz Jarzębowski, St. Zukowski'
i St. Zieliński, którzy, uzyskawszy
audjencję, rozmawiali o sprawach1
miejscowych instytucji :finansowych.
=
Kanalizacja i wodó- ;
ciągi w Lodzi. Na wczorajszem I
zebraniu wieczornem magistratu pre~>
zydent zakomqnikował zebranym, ~6 ·
ĘUbernator piotrkowski zatwierdził 1
hstę członków komitetu, utworzonegc \
ą1a ~!z.eczywls~nienia projektu kana· ,
hzac11 I wodociągów w naszem mie·
ście. Do komitetu te1?;0 vależą najpo- .

m

~--....-----....

- . . . . ------.u.~
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ważniejsi obywatele i przemysłowcy
miejscowi, mianowicie pp.: Hobert
Schweikert, Emil Eisert, Albert Jarociński, dr. Alfred Biederman, Jak:ób Petters, Juljusz Kinderman, ·dyrektor Witkowski, Leon Grollman,
Edward Herbst, baron Juljusz Heintzel,
Karol Scheibler, Karol Steinert, Stanisław Silberstein, dr. Józef Sachs,
dr. Henryk Trenkner, Teodor Mayerhoff, inż. Czesław Swierczewski, Ernest Leonhardt, Jakób Hertz oraz
kierownik Jaboratorjum miejskiego
dr. Bogusławski.
Do kpmitetu należą również ofic,jalnie: prezydent Pieńkowski, radni
miasta Karol Eisert, dr. Watten,
Zygmunt Rychter i Maurycy Poznań
ski o.raz starszy budowniczy miejski
p. Nebelski i inżynier miejski p.
Kuckiewicz.
Pierwsze posiedzenie komitetu
odbędzie sii} w czwartek dnia 23
b. m., w gmachu magistratu.
(d) Seminarjum nauczycielskie w I.o zi. W swoim czasie donosiliśmy, że gubernator piotr.kowski zwrócił się do prezydenta
łódzkiego o konieczne otwarcie w naszem mieście seminarjum nauczycielskiego.
.
Jak wiadomo, w Łodzi egzystuje
~ylko 11iemieckie seminarjum nauczycielskie.
Na utrzymanie nowootwieranyc.h
@eminarjów miasta powinny dać jednorazowo po 10,000 rb. oraz roczne
subsydjum od 12 do Hi tysięcy rubli.
W tych dniach sprawa ta będzie
zozpatrywana w magistracie na specjalnem posiedzeniu.
- (r) n.agazyn kolei warsz.wled. w Lodzi. Zarząd kolei warsza wsko-wied., z dniem 16 paździer
nika r. b., rozpoczyna prowadzić na
stacji miejskiej w Lodzi operacie
składowe i komisowe. W tym celu
:zarząd kolei wyznaczył
specjalne
magazyny przy stacji kaliskiej o po)emności 75,000, zaś w Łodzi 15,000
pudów.
- (d) Nowe bruki. Na wczo&'8.jszem zebraniu magistratu omawiano w dalszym ciąR:U sprawę wybrus:owania części ulic: Widzewskiej,
Wólczańskiej, Radwańskie1, WschodAiej i Franciszkańskie).
Budowę
bruków postanowiono
~ddać przedsiębiorcy Ritterbandowi,
~ poleceniem dokonania tych robót
Jeszcze w roku bieżącym. Na koszta
budowy bruków asygnowano 150,000
rubli.
= (d) Dla wyjeżdżających
na Rivierę. Łódzka kolej fabryczna zawiadamia, że na stacji Łódź
'tabryczna można nabywać biłety-ksią
teczki, bezpośredniej okrężnej komu11ikacji do Monte-Carlo, Niceji i Caniles. Bilety te kosztuią: I klasy do
Monte Carlo 70 rb. 50 kop.-II kl.
49 rb. 85 kop.; do Nicei-I kl.-77
rb. 25 kop., II kl. 50 rb. 86 kop., do
<::annes-I kl.-78 rb. 50 kop. i II kJ.
~1 rb. 20 kop.
Za przejazd w wagonach sypialpialnych lub Stld Expresse pobierana
jest oddzielna dopłata.
Również przyjmowane jest bezpośrednie wysyłanie bagażu do niektórych miejscowości we Francji za
pośrednictwem stacji Koluszki, GraD.ica, Wiedeń, Pontebba i VentimiglJa.
= (r) Spalanie dymu. Magistrat łódzki zaj11ł się w swoim czagie opracowywaniem memorjału w
.!lprawie zaprowadzenia we wszystkich fabrykach aparatów do spalania
dymu.
Projekt ten został już obecnie
apracowany i przesłany do zatwierdzenia gubernatorowi piotrkowskiemu. W sprawie tej wydane będą
specjalne przepisy, obowiązujące dla
wszystkich fabryka.ntów.
- (s) Ze Stow. maistrów
fabrycznych • . W sobotę, dnia 18
b. m., o godz. 8 wiecz., w lokalu
własnym (Nowy rynek nr. 6), odbę
dzie się pogadanka fachowa sekcji
tkackiej Stow. majstrów fabr. gub.
piotrkowskiej.
= (o) Zredukowanie pra•
cy. Administracja fabryki braci
Bechtold, przy ul. Juljusza ur. 8, zawiadomiła swych robotników, że od
dnia dzisiejszego roboty w fabryce
prowadzone b(}dą tylko przez 7 godzin na dobę, mianowicie od godz. 8
rano do 4 po południu z przerwą
godzinni\ na obiad, a w soboty tylko
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szego losowało 700 poborowych.
w dalszym ciągu losowanie.

Dziś

- (s) ~e Stow. nauczycieli
chrzcś«:jan. W piątek, 17 b. m„

o godz. 8 wieczorem, w lokalu Stow.
odb~dzie się posiedze11ie sekcji przyrodniczej, poświęcone referatowi dr.
nauk przyrodniczych, p . M. Stefanowskiej, pt. „Komórki nerwowe w
świetle najnowszych badań naukowych".
Referat będzie ilustrowany pokazami mikroskopowymi.
=
(o) Znalazione dokumenty. W wydziale śledczym znajdują s1ę do odebrania znalezione na
ul. Drewnowskiej, obok. domu nr. 8,
następujące dokumenty: dwa weksle
z podpisem D. L. Heber, kwit lombardowy za nr. 87,3&7, fracht kolejowy za nr. 26,337, rachunki, listy i
zdjęcie fotograficzne, listu rabina m.
Zelechowa, Trajstmana w sprawie
Wajnryba.

Wypadki.
du.

=

(b) W szpon~ch nier~ą
Mieszkanka Łodzi 18-letuia R.,

miłej powierzchowności,

poznała się

z młodym „sympatycznym" K. 1
wkrótce zgodz1b się z nim jech~6
do Ameryki, gdzie K. obiecał się z
nią ożenić, jak tylko otrzyma jakiekolwiek zajęcie.
Napróżno matka ułagała dziewczynę aby została w domu R. poże
gnała się i obiecując matce przysyłać wiadomości o sobie, wyjechała z
z K. za Ocean. Minęły trzy tygodnie,
a o dziewczynie ani słychu. Zrozpaczona matka
napisała do swych
krewnych w Ameryce, u których
córka miała zamieszkiwać do zamąż
pójścia, błagając o wiadomości, lecz
lffewni odpowiedzieli, że dziewczyna
nie przyjechała do nich wcale.
Podejrzewając, że córka jej wpadła w sieci handlarzy żywym towarem, biedna matka zwróciła się do
miejscowego biura emigracyjnego z
prośbą o pomoc. Biuro wzięło się energicznie do dzieła i przy pomocy
fotografji
dziewczyny,
przesłanej
',row. ochrony kobiet
w
Buenos
Ayres, znaleziono zaginioną.
Jak się okazało grający rolę narzeczonego K. .jest handlarzem żywe
go towaru i sprzedał ją do domu
rozpusty. Dziewczynę odebrano dopiero przy pomocy policii.
= (o) Aresztowano właści
ciela domu M 24, przy ulicy Brzezińskiej Karola Hau, 58 lat, i Frydrycha Witmana, 71 lat, obaj z wyroku warszawskiej izby . sądowej, na
zasadzie art. 1198 kod. karn. głów
nych i poprawczych, skazani zostali
na pozbawienie wszystkich szczególnych praw i przywilejów .i. na oddziały aresztanckie na 8, a drugi na
5 miesięcy.
- (o) Miły przyjaciel. Zamieszkały przy ul. Mikołajewskiej
M 34 Władysław Markowski, wyszedł
na miasto w poszukiwaniu pracy. Na
ui. Brzezińskiej M 30 spotlrnł on się
ze swym znajomym, Andrzejem Lubowiedzkim, który obiecał m.u się o
pracę postarać.

mana, przy 11lic_y Piotrkowski"' „il! 14,
skradziono różne rzeczy, wartości
180 rub.
- '/, mieszkania Abrnma Brandsztajna; rirzy ulicy Pasaż Meyera Nil
l l, za pomocą wyłamania zamków,
skradziono garderobę, wartości 192
rub.

Zamiejs,;owa.

=

chory~h w
łó ... zkim.
W środę

(k) Kasy

wiecie

po•

d. 22
b. m. w fabryce Krusche i Fiedlera
w Pabjanicach odbędzie się ogólne
zebranie pełnomocników do kasy cho·
rych, celem dokonania
wyborów
członków zarządu.

- W fabryce R. Kindlera w Pabjanicach sprawa kasy chorych przyjęła dvść draźli wy kierunek.
Do
istniejącej dotychcza& kasy: f'abrycznej chorych robotnicy wpłacali pół
tora procentu od zarobku.
Tyleż
czyli 100 procent wpłaca również fabrykant: Ponieważ fabryka zatrudnia z górą 2000 robotników, budżet
roczny kasy chorych dosięgał 18,000
rb. z czego wydatkowano
około
11,000 rb. na różnego rodzaju zapo~
mogi dla członków rodzin robotników
oraz inne cele samopomocy robotniczej.
Obecnie robotnicy, obawiając
się aby fabrykant nie zechciał płacić
-podług nowego prawa mniej
niż dotychczas czyli 'Is · potrąceń robotników, żądają wciągnięcia do ustawy
kasy chorych dotychczas istniejących
warunków dopłaty fabrykanta.
Ponieważ jednakże inspekcja fabryczna takiej ustawy kasy chorych
nie zatwierdzi przeto robotnicy pragnąc zabezpieczyć
sobie istniejący
obecnie "status quo", muszą wraz z
fabrykantem wynaleźć inny rodzaj
gwarancji dalszeqo wpływania nadwyżki dopłaty fabrykanta na rzecz
kasy chorych.
Można to wykonać
w formie jakiegokolwiek stałegu, czy
iednorazowego zasiłku ze strony fabrylrnnta, dobrowolnego i wpłacane·
go niezależnie od formalnej „dopłaty".

- W fabryce „Krusche i Endera" jutro od będzie się ostateczne zebra n ie pełnomocników celem uruchomienia kasy chorych.
-- W Konstantynowie, w fabryce
braci Scheikert, zost ala już zatwierdzoną kasa chorych,
oraz wybrany
zarząd kasy.
=
(k) Odmowa. Gubernator
piotrkow'ilki odmówił zarządowi Alek·
sandrowskiego kółka rolniczego zezwolenia na otwarcie przy kółku
ochronki dla dzieci.
- (x) Uruchomienie fahry•
ki. Wielka wykończalnia :firmy R.
Maks i S-ka, mieszcząca się w gmach u przy ul. Konstantynowskiej w
Zgierzu, którą do dnia 1 sierpnia
1911 roku dzier~awił L. Kajzerbrecht,
po zgórą dwuletniej bezczynności, zo·
stanie w tych dniach uruchomioną.
Wykończalnię, którą gruntownie odrestaurowano i zaopatrzono w brakujące maszyny, prowadzić bQdą sami
właściciele.

Początkowo

fabryka

zatrudniać

będzie około 60 robotników, a nast~p~
nie, w miarę napływu zamówień, liczba robotników powiększoną zostanie

Podczas rozmowy, nagle L. udeMarkowskiego pięścią pomiędzy
oczy, wyrwał mu z pod pachy tło do HiO.
= (z) Z „Lutni" zgierskiej.
mok z garderobą i zbiegł.
Odszukaniem "miłego przyjaciela" Tow. śpiewacze „Lutnia" w Zgierzu
przystąpiło do gruntownej restaurazajęła się policja.
- (k) Ustalenie osobistości cji swego domu przy zbiegu Starego
powieszonej. Policja ustaliła toż Rynku i ul. Łęczyckiej. Oprócz liczsamość osobistości, która powiesiła nych przeróbek i zaprowadzenia róż
nych ulepszeń wewnątrz całego dosię w Julianowie.
Jest to 42-letnia Wiktorja Sobie- mu wzniesiona zostanie obok domu
przybudówka, w której pomieszczą
rajska.
= (p) Upadek z tramwaju. się aparaty kinematograficzne, poniePrzed domem nr. 208 na ul. Piotr- waż w sali teatralnej Towarzystwa
kinematograf.
kowskiej spadł z platformy tramwa~ urządzony zostanie
ju 13 letni Antoni Szkudlarek. Chło Salę na kinematograf wydzierżawił
piec przypłacił ten wypadek silnemi od Towarzystw a . „Lutni" p. Stefan
okaleczeniami. Pierwszej pomocy u- Hanke na lat 3. Tow. pobierać będzie
tenuty za wydzierżawienie sali 1,200
dzielił mu lekarz Pogotowia.
- (p) Z rusztowania, 1 na ul. rb. rocznie.
Koszt restauracji domu i budowy
Mikołajewskiej M 3, spadł wczoraj
robotnik, Walenty Stanisławski, lat skrzydła sali wyniesie około 2,000 rb.
plany wykonał architekt powiatu
60. S. złamał lewą nogę.
Tow.
Odwieziono go na kurację do łódzkiego p. t. Karpiński.
„Lutnia" zorganizowane przed 5 laty,
szpitala Czerw. Krzyża.
= (o) Kradzieże. Z mieszka- wkrótce po swem powstaniu nabyło
nia Izabeli Kałniewskiej, przy ulicy na własność wspomniany dom za
Fabrycznej M 21, niewiadomi złodzie 30,000 rb.
=··= (z) Choroby
zakaźne
je skradli różne rzeczy wartości 133
śród zwierząt.
W Malanowie,
rub.
- Z mieszkania Ignacego Kubu- gminy Puczniew, wybuchnęła śród
sa, przy ulicy Drewnowskiej M 59, koni nosacizna. Jedną sztuk~ chorą
skradziono różni\ garderobę, wartości zabito. W Borysowie i Podd~bicach
9d 8 uoo do 12 w południe.
konie chorują na świerzbę. W Strze·
= (1) Z łc młajł poborowej około 100 rub.
- Z mieszkania Chaskla Liber- lówku i w Tkaczach, w pow. ł(}ozycmiej ldeJ. W e.tua d.IUa wozora}
rzył
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kim, ukazała się śród bydła rogate,
go epidemja zapalenia. płuc. W ma·
jątku Jasionna 'pod Piątkiem trzoda
chlewna choruje na różę.

=

(r)

=

(k) Porzucone łupy.

Obniżenie

z

płacy.

Ozorkowa donoszą:
Fabrykant tutejszy Lipszyc, zr;..
wiadomił swych tkaczy, którym wydaje pracę do domu, że obniża pła
cę o 1 kop. na 1000 wątków.
- (k) Napad i rabunek. Pod
osadą Rzgów~ 6 młodych ludzi z
gminy Gospodarz, mianowicie: Anto·
ni Błaszczyk, Stanisław Górzkowski,
Leen Stępień, Wincenty Makiewicz_
Antoni Tasiński i Władysław Makie..
wicz, napadli na mieszkańca. Rzgowa,
Jakóba Bednarczyka i dotkliwie pobili go kijami, poczem zrabowali mu
8 rb.
Napastników aresztowano.
polach

N~

miejscowości

„Mania" pod
Łodzią znaleziono porzucone w ucieczce przez złodziei garderobę i inne rzeczy wartości 210 rb., pocho·
dzące z kradzieży u kolonisty ze wsl
Srebrna, Józefa Weissa.

Ze sceny i estrady.
Teatr Polski, (Cegielniana M 65.
Dziś, we czwartek, po raz pierwszy
znakomita krotochwila w 5 aktach
Abramowicza i Roszkowskiego, p. t.
„Szaławiła", ciesząca się obecnie na'
warszawskie) ~cenie nadzwyczajnem
powodzeniem.
W pl ątek, efektowna sztuka w
8 odsłonach, Józefa Korzeniowskiego.
p. t. „Karpaccy górale".
'
W sobotę po poł., po cenach najniższych, (wszystkie fotele i krzesła
po 30 kop.; balkony i amfiteatr po
20 kop.; loże po 2 i 3 rp.) dla mło·
dzieży znakomita sztuka w 6 aktach,
Jasieńczyka, p. t. „Lena" z panią
Pieókowską i Bolesławskim w rola.eh
głównych; o godz. 8 m. 15 wieczo·
rem, po raz drugi wesoła krotochwk
1
la „ Szał a wiła".
W niedzielę po poł., arcywesoły
„Dudek", który stał sią magnasem
teatru
Polskiego;
wieczorem po
raz trzeci „Sza.tawiła".
·
Operą

-oi operetka

łódzka·

Konstantynowska M 16.

raz

Dziś, dana będzie po
drugi
prześliczna operetka. Lehara· • Wesoła wdówka" z pp.: Rogińską, St

Claire, Górską, oraz l?P·: Szczawińr
skim, Grodnickim, Kozłowskim, Jarzęckim, Piekarskim i Cholewiczen:
w rolach głównych.
Jutro ciesząca. się niebywałeli.
powodzeniem operetka I. Offenbacha
„Piękna Helena" z p. Horbowską w
roli tytułowej.
W sobotę po ołudniu, o godzi„
nie 8-ej, po cenach
najni~szych.
(krzesła po 40 i 50 kop. Loże bliższe
po 2 rb. 50 kop. - dalsze po 2 rb.
Balkony po 25 i 30 kop. Galerja numerowana po 30 kop„ miejsca stoją
po 10 kop.), dana będzie prześlicz.
na operetka, p. t. „Romantyczna żo
na". Wieczorem;
po raz pierw<
szy przepiękna i melodyjna operetk~
Jarno, „Krysia leśniczanka" która
na wszystkich ssenach operetkowych
cieszyła si(} olbrzymiem po wodze~'
niem
Obsadę tej przepi~kne1 operetki
tworzą pp.:
Rogińska, Krysia,
Brochwicz, - hrabianka, St. Olalre,
- cyganka Minka, Górska, - dama
dworu,oraz pp.: SzczQ.wiński, - Feldesy, Ochrymowicz, cesarz, Ja·.
rzęcki, - Walperl krawczyk, Pie·-,
karski, - marszałek dworu, Chol&wicz - leśniczy i inni. „Krysi~" re-,
żyseruie p. Antoni Miller i dokłada
wszelkich starań, aby całość wypadła doskonale. „Krysię" urozmaici ·
prześliczny czardasz, układu p. Ciesielskiego. - Nowe prześliczne kostjumy i wspaniałe dekoracje dopeł·
nią całości.
W niedzielę po poł„ o
po cenach zniżonych, dana

godz. 8-~~
b~dzie <Y.

l?era Moniuszki „Halka" z p. Ho:r-. '.
bowską, Brochwicz, Szellerem, Ochry--mowiczem i Morawskim w partiach
głównych. Wieczorem, po rH drugi
„Krysia leśniczanka•.
'

•••

W dniu 14 pazdziernika 1913 r. ·rozstai si11 z tym

światem

ś.tP.

Długoletni

Nauczyciel i Sekretarz Rady Pedagogicznej Szkoły Hand'owej Kupiectwa Łódzkiego.

Podczas 12-letniej wspólnej pracy cenillśmy wysoko zalety zmarłego, jako
e;drowe ziarno w sercach i umysłach ukochanej przez się młodzieży.
Pamięf

o Nim pozostanie na zawsze

.związaną

światłego

pracownika naszej

z Istnieniem naszej

.ł{ada Opiel{uńcza Szl{oł9

szkoły,

który

siał

zawsze

Szkoły•

Handlowej l{upiectwa

~ódzl{iego.
I

wnioskować, że

przedstawił

choremu w różnych pozach.
Gdy przytomność mu wracała,
wtedy matka mówiła, wskazując na
Wygranowa i Poliszczuka: „Powiedz
im,
drogi synku, niechaj ani ciebie,
rzeczywisty członek STOWARZYSZENIA WZAJEMNEJ POMOCY
anl twoją matkę nie szarpią, gdyż
Pracowników Handlowych w Łodzi, zmarł w Berlinie, przeżyw
my nic nie wiemy o sprawie Andrzeszy lat 39, o czem zawiadamia p. p. członków.
ja Juszczyńskiego".
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Zenia odpowiedział: „Zostaw, maWz. Pomocy Pracowników Handlow7ch w Łodzi.
mo, mnie ciężko o tern myśleć".
Zapytany przez Zamysłowskie
go, Poliszczuk wskazuje, że w związ
my, izba sadowa, stosując ten mani- ku z opowiadaniami dzieci, które byfest, zmniejszyła wszyi:;tkim oskarżo ły w cegielni, rozpoczęły się rozmonym karę o trzecią część, na co pro- wy o udziale w zabójstwie żydów,
.jednakże początkowo policja aresztokurator wniósł protest do senatu.
jednego
Senat
protest
uwzględnił i ska- wała 5 chrześcjan i ani
Senat w sprawie Macocha. sowawszy orzecz1mie izby, wyjaśnił, żyda.
Na zapytanie o systemie dochoGłówny zarząd więiienny za~ą że złagodzenie kary wszystkim odał od gubernjalnej inspekcji wię  skarżonym w sprawie Macocha mo- dzeń Krasowskiego, świadek twierdzi,
ziennej kopji ukazu senatu, którym że być zastosowane tylko wskutek że Krasowski układał fakty, a potem
skasowany został wyrok warszaw- starań przez władze administracyjne, polecał je sprawdzać.
Na zapytanie prokuratora, świa
skiej izby sądowe, w k~vestji zastoso- o ile skazani przez dobre swe sprawania do Damazego Macocha i in- wowanie będą zasługiwali na zasto- dek zeznaje, że Bejlis znajdował się
w blizlrich stosunkach z cz~berjako
nych manifestu z dnia 6 marca r. b. sowanie względem nich manifestu .
wą,
,jednakże na to nie zwrócono uJak w swoim czasie podawaliśwagi, gdyż przeciw Czeberjakowej ostrych podeirzeń nie było.
Na prośbę prokuratora wniesione
zostało do protolmłu z zeznań PoUszczuka, to że .jedni świadkowie oświadczali, iż Juszczynskij 12 marca
był z książkami i paskiem a
drudzy oświadczyli, że był bez ksią
Dziewiąty dzień rozpraw.
znaje, te podług rysopisu jest · to żek.
Sznejerson, zameldowany w mie8zkaKIJOW, 15 października, (p.) - niu Bejlisa 12 marca.
Przy dalszych krzyżowych pytaOdczytują zeznania nieobecnego Bo nSwiadkowi wydało się rizi wnem niach świadek między innymi, zeznad a r e w R, który twierdzi, że nie
zachowanie się Krasowskiego, szcze- .je że Landau i Ettinger byli w cemówił Gołubiewowi, ,jaJrnby Bejlis
gólnie gdy przed zaaresztowaniem gielni w marcu, co stwierdzone zopiekł oddzielną macę z krwią chrzestało u oficjalisty cegielni.
Bejlisa, uciekł Sznejerson.
ściańską.
Na 2ypytanie prokuratora, czy
Powstała podczas dochodzeń przez
W ciągu prawie 4 godzin badazmienił się podczas uwięzienia
Bejlis
Miszczuka i upadła w następstwie,
ny jest były agent policji P o li s zjako nieprawdopodobna, wersja o za- go, świadek znajduje, że Bejlis wye z u k, który prowadził dochodze- bójstwie, dokonanem przez złodziei, gląda trochę lepiej i że wprzódy
nia w ma1u 1911 roku z Wygrano- znów powstała przy Krasowskim po miał dłuższą brodę.
nowym, pod kierunkiem Krasowskie- zaaresztowaniu Bejlisa.
Na zapytanie Makłakowa, dlaczego. Swiadek zeznaje, M w początku
go na Czeberjakową, . posiadającą złtii
Zapytany przez Szmakowa świa reputację i nie odrzucają znajomości
dochodzeń zostało stwierdzonem że
na dwa tygodnie przed odkryc'iem dek zeznaje, że wszystkie dzieci na z zawodowymi złodziejami i b~dącą,
trupa, Juszczynskij z dziećmi bawH Słobódce mówily, te Juszczinskij by- podług wiadomości świAdków, w
się na miale i że byli oni przegnani, wał u Bejlisa.
blizkich stosunkach z Bejlisem, nie
Sznejerson, według zdania świad była zwróconą uwaga~ Swiadek zewedług słów Szachowskiego, prze?i
m ężcz;}'.znę z czarną brodą, według ka, uniknął aresztowania, będąc uprze- znaje, że
mieszkanie C:t1eberjakow s~~lk1ego prawdopodobieństwa przez dzony, gdy~ w związku z wersją o wej było odległe od pieczary, w
~ eJhsa. N.astępnie Szacbowskij nie- zabójstwie przez złodziejów dokona- której wykryto trupa na 150 kroków,
]e dnokrotme zmieniał zeznania. Z nem Krasowski, Sznejerson, Bra~ml a wi!lC za blizko, według zdania
.
wypyty"."~ń świadek dowfodział się, Bruszkowski tworzyli związek.
świadka.
•
te u Be1l1sa w marcu bawiło dwuch
Zenia Czeberjak znał szczegóły
Dziewczynka Ludmiła Czeberjak
przejezdnych, odbywały się zebrania sprawy, lecz zabronili mu mówić, zeznaje, że ostatni raz Andrzej przy~odlitewne i te w cegielni istnieje bądź matka, życząca, aby ją pozo• szedł rano bez palta, z książkami za
la~a.ś s.ekta. Juszczy nsk ij bywał u stawiono w spokoju, bądź drudzy. Z paskiem włożonemi.
Matka Cze berBeJhsa I ktoś w cegi eln i obiecywał początku L..ienia zeznawał dobrze, po- Jakowa była na bazarze, a ojciec był
Audrzejowi pokazać ojca.
tem źle, potem znów dobrze i akurat dyżurny na służbie, Ar1drzej, nie
Krasowski,
spędz iw szy
jakiś w~dyum~Ł
·
wchodząc do mieszkania, krzykiem
cza~ w cegielni! doszedł do przekoSwiadek podejrzewa, te umarł wezwał dzieci I poszli oni b awić się
nama, że chłopiec został zabity nie on po
na miał. Zenia, Ludmił..t 1 Walentypocz ęs tunku dz ieci przez Kraw cegielni. Aresztowano krewnych, sowskiego eiastlcami, 00 czynH, aby na Czeberjak, Dunia NaJ.rnniecznn,
'łl . badań, których nic się nie wyjaś dobrze usposobić dzie(;i .
Andrzej i jeszcze jakiś niezn HJor-1,:"
Według
niło.
chłopiec, przeleźli przez otwo.· ·.1
opowiadań, wypadek z ciastkami zaZapyta~y przez prokuratora ~wia szedł wtedy, gdy matka była aresz- par1rnnie i bawili się. Zaczc;li ich godek wyjaśma, 2.e razem z ojcem nie- towana, a ojca nie było w domu. Ilió Bejlis, syn Bejli sa i jeszcze
bo szczy~a na Daleki Wschód wyjeż
dwuch żydów.
Bejlis zlapał Zenia i
Chłopiec zachorował tej samej nocy.
dż ał )ak1ś tyd, który następnie poAndrzeja
i
uprowadził ich. Zenia wyrNie nadługo przed śmiercią, Zenia,
wr ócił do Kijowa.
p omieszczony w szpitalu, był zabra- wał się, a Andrzeja, jak mówiła sioC~łop.ieo w najwy~szym stopniu 11y z powrotem do domu, uwolnionej stra Wala, Bcjlls uprowadził do piem.a~t w1ł się swym położeniem niepraz aresztu matce i świadkowi pole- ca. Gdzie p 0tem zginął, niewiarlomo.
wme urodz?n~go, oświadczając ciotce, o~.inym był nadzó1· nad domem Cze• Miejsca, gazie bawili sill na mia!(!,
ś wiadek nie pamięta. 1
t~ gdy znaJdz1e ojca, to pójdzie do beqaka.
·
Przedtym dzieci Czeberjakowej
mego, Jeden z zamieszka łych w cegi~lni. ~ydów, znany c!1łopcu pod
KIJOW, Hi pnłdziernika, CP). - chodziły do Bejiisa z mleki•m i witm1entem „ Wuja Pawła" obiecywał Będąc obec11.nn przy ostatnich chwi- dzieli u niego jakichś ~ydów.
pokazać mu ojca.
Następuje konfrontacja świadka. z
lach Zenia, l' J iJ::;zczuk zeznaje, że ze
Ta ostatnia zaNa zapytanie prokuratora, że być zdań
odcr ,rnny ch,
wygłoszonych Dunią Nakonieczn·ą.
~e Pa~~t. io FaJweł. świadek ze- podGzas bredzenia. m~tna było wy- pewnia, że gdy b-alf.i.ły s.i<ł1 w ce-

B. P.

Feliks HANFTWU CEL,

Kronika

r

sądowa.

się

Andrzej

gielni, Bejlis nie gonił ich i zwraca·
.jąc si~ do świadka mówi: .Ty przypomnij sobie, a potem będziesz kła·
mać".

Prezes powstrzymuje NakonieczCzeberjak płacze i mó-

ną. Ludmiła

wi:

„łloję się".

W dalszym ciągu Ludmiła opl•
sując wygląd zewnętrzny, stwierdza,
że z ciastkami przychodzili Kra.sow-

-ski i Wygranow i nie straszyli. Krasowski jedynie mówił: „zbyteczneg<>
nie zeznawaj i wiele nie mów".
Po·
liszczuk straszył i groził. Mówił on.
że

„jeżeli

będziesz

wskazywać

nt.t.

Bejlisa, nie b~dziesz żyła".
Prezes zapytuje czy zna · dziewczynka Poliszczuka i proponuje odszukać na sali. Dziewczynka idzie w
kierunku Poliszczuka i podchodząc
trochę, zatrzymuje się, płacze i oświadcza: „Boje się", potym wskazuje na Poliszczuka.
Przy konfrontacji Poliszczuk zaprzecza groźbom.
Przy powtórnym badaniu Lud·
miła zeznaje, że matka kazała jej zeznawać jedynie prawdę. O której go·
dzinie przyszedł Andrzej, nie znając
się na zegarze, nie moż9 powiedzieć.
, Odczytane są trzykrotne zeznania
Zenia Czeberjaka. W pierwszym zeznał, że Andrzej przyszedł na dwa
tygodnie lub 10 dni przed wykry..ciem trupa w porze południowej, bez
palta i zapraszał go na przechadzkę.
W domu nie pyło nikogo, Zenia odmówił. Po przeprowadzeniu się na
Słobódkę przyjaźń z Andrzejem przerwała się, gdyż Juszczyńskij przestal
bywać na Jurkowicy.
Ostatni raz przedtem Andrzej by~
na Jl,l.rkowicy przed Bożem Narodzeniem. W drugim zeznaniu Zenia oświadczył

sędziemu

śledczemu,

ż9

Andrzej przychodził do niego o godz.
2 po poł. i zapytywał, cz.y nie ma ,
prochu. Otrzymawszy odpowiedź przeczącą, poszedł on do syna woźnicy,
zamieszkał.ego na przeciwko, poczem
wrócił z powrotem do Zenia. Ostatni raz widział go na 10 dni przed
wykryciem tru;pa, w jakim jednak
dniu, nie pamięta. Andrzej był w
bluzce, palta :uie miał, książki miał
włożone za paskiem. Tegoż dnia wie·
czorem Zenia · chodził do piwiarni
Dobrzańskiego po piwo. Było tam.
dużo narodu. Pijany Teodor Nieżyń- 1
skij, nachyliwszy się do Zenia, poci·
ohutku powied7Jiał: już Andrzeja niema, pokrajali go. Teodor był powalany gliną, o tej rozmowie Zenio zawiadomił matkę. Matka powiedziała,
że mówi nieprawdę. W ·t rzecim zeznaniu oświadczył, że 12 marca An- 1
drzej czQsto z nim chodził, a wogóle
Andrzej często z nim chodził bawi6
si~ do miejscowości, gdzie znajdujs
si ę dużo pieczar. Do pieczary, w
ldórej znaleziono trupa, Zenia z AnJ rzejem nie chodzili.
Swiadek Wiera
Czeber}akowi:.
s zczegółowo wyjaś nia znane już fa.k
ty o znajomo ś ci j~j dzieci z Andrzejem, o ich spacerach, . zabawach, na
miale i o wykryciu trupa w pieczarze. Ze słów Zenia komunik uje.
że Andrzej był na dwa tygodnie
przed VI ykryciem trupa. Zawiadamia,
że ~dy nazajutrz p<> wykryciu t rup a
była. w pieczarze, to Teodor Ni eżyń
powiedział: „Nam wszystko jest wia·dome.m, stało si~ to z powodu p ienied~y". W.litótee J>-0 po~rzebie Jusz.

_ _fr_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.N_9_~Y KU:PtJE}!...!•ODJKI czyń::.kiego, Malicka z którą świadek
pokłóciła się, wniosła oświadczenie,
oskażając Czeberjakową o z~bójstwo.

Swiadka aresztowano. W dal'>zym ciągu Czeberjakowa szczegóło
wo wyjaśnia ze słów zmarłego Zenia,
jak za dziećmi pogonił
Bejlis i
thwycił Andrzeja.
Szczegółowo świadek zatrzymuje
o:;i~ na uwolnieniu jej przez Krasowl:lkiego, o powtórnem aresztowaniu,
nowem uwolnieniu, zachorowaniu i
śmierci Zeni i Wali i potwierdza w
szczegółach zeznania Ludmiły Czeberjak, zawiadamia o odwiedzaniu
jej przez Wygranowa i Krasowskiego, zwracając uwagę, że ten ostatni
mówił, że Zenię i Walę otruł Mifle.
W końcu przechodzi do opowiadania
o odwiedzinach Brazul Bruszkowskiego z drugim panem, którzy ża

wskutek
obecnej sprawy, przyczem Krasowski, spotkawszy świadka na sali, sta:ającego się o uwolnienie żony, krzyczał: „ Tak urządzę, "ie jutro nie bę
dziesz pan na służbie".
Zamysłowskij zwraca uwagę przysięgłych, że Wasylji Czeberjak mówił o gonieniu przez Bejlisa dzieci
na mile, zaraz podczas pierwszego
badania u sędziego śledczego, kiedy
jeszcze żadne oskarżenie przeciw
Wierze Czeberjakowej przez nikogo
oie było wniesione.
Posiedzenie zamknięto.

Obrady dotyczą klęsk żywiołowych już tylko o 3 metry od miejsca po-Zebrani żądają energicz- żaru. Akcją ratunkową kieruje dy16 października, (wł.) w Galwji.
Z Elbasan donoszą, 'ie wojska serb- nej pomocy od rza,du centralnego i rektor Shaw.
ostatnie oddziały albańskie i dążą na Elbassan. Silny
oddział serbski maszeruje pomiędzy
Dibrą i Djakową na Elbassan.
Przednie
straże
serbskie
w
marszu
Pa Elbassan
przeszły pasmo górskie koło Dibry i spaliły 7 wsi, znajdujących się już na
terytorjum autonvmicirnej Albanji.

skie

zwyci~żyły

\łVstrzymanie

BIAŁOGROD,

marszu.

16

października

Telegramy.

Pomniri: Muromcewa.
PETERS)3URG, (p.), 15 paździer
nika. Synod w sprawie postawienia
pomni.ka na grobie prezesa pierwszej
Dumy' Muromcewa pozwolił na postawienie na miejscach zakupionych
przez rodzinę na cmentarzach klasztorów moskiewskiego i donieckiego
biucstu zmarłego z tym konlecznym
warunkiem, żeby na piedestale było
wyobrażenie krzyża i żeby napis
brzmiał tylko: Sergjusz Andrejewicz
Muromcew - z datami urodzin i
śmierci.

komunikują, że biało
stocki oddział związku narodu rosyjskiego posłał do Kijowa, do księdza
PranaJtysa, telegram z prośbą aby się
nie bał zemsty żydów i dowiódł że

KRAKOW, 15, październi:rn, (wł.)
Były dyplomata austrjacki Antoni
Grubisicz zamieszkujący obecnie w
Abazji przf:lkazał swoje cenne zbiory
muzeum narodowemu w Krakowie. Zbiory te uzyskał on we wszystkich
krajach świata. Dotyczą one wszelkiego rodzaju starożytności. Dyrektor muzeum krakowskiego zbiory te

Bejlis jest winien.

Na

'

Bałkanach.

Potyczki

grec~,o-tureckie.

SALOLIKI, (wł.), J 5 październi
kn. Pomiędzy wojskami greckimi i
tureckimi pod Xanti przyszło do
walki;. v.ecy ~wyr,j~~}i.

__

r·~--------------·•_-_!1ł_s.

WIEDEŃ,

,Cs. Pranajtys ii związkowcy.

Z Grodna

rnrn__

serbsko-albańskie.

Walki

(wł.).-Armja serbska otrzymała rozkaz wstrzymania swego marszu na
Elbasan. Polecono jej zatrzymać rozycję strategiczną tak długo, aż naczęli straszyć, że mąż będzie usunię
ty z posady, a jeżeli .świadek pomo- stąpi zupełne uspokojenie w Albanii.
że wyjaśnić sprawę zabójstwa Jusz- Sztab przeciw demobilizacji.
czyńskiego, to mąż pozostanie na
KONSTANTYNOPOL,16 paździer
posadzie.
nika, (wł). - Turecki sztab wojenny
Według opisu Zenia, jeden z nich
sprzeciwił się całkowitej demobilizA.podobny był z figury na żyda, handlującego sianem, a drugiego moż11a cji i powołując się na groźne stanowisko Grecji, zażądał pozostawienia
było przyjąć za ojca pierwszego.
W dalszym ciągu · świadeJ{ wy- mu do dyspozycji znaczniejszych sił.
jaśnia, że osoba, która przekonywała Wobec tego demobiHzacja będzie tylją w Charkowie, aby wzięła na sie•
ko częściowa.
bie winę, był adwokat przysięgły,
Akcja mocarstw.
Margolin, którego przy przfldsta wieWIEDEN, 16 października, (wł.)
niu Jej u sędziego śledczego nie zu~
pełnie poznała, Jednakże ten tstatni Poseł austrjacki' w Białogrodzie otrzyuznał siebie za takiego.
mał od swego rządu polecenie, aby
Następnie Czeberjakowa zeznaie,
poczynił u
rządu serbskiego enerte Brazul Bruszkowskij prosił ją, aby
ni"' poznawała M!lrgolina. ·
· giczne przedstawienia i wsJrnzat mu
Zapytana
przez Gruzen berga, na konieczność ścisłego przestrzegaświadek między innemi zeznała, że nia uchwał londyńskich.
zmarły Zenio mówH mu, że jeżeli nie
BIAŁOGROD, 16 października (wł.)
powie prawdy, to z nim stanie się to Poseł niemiecki w Białogrodzie osamo, co z Andrzejem.
Przy drugiem krzyżowem bada- trzymał polecenie :poczynienia enerniu świadek komunikuie, że Brazul gicznych przedstawień, aby Serbia
Bruszkowskii namawiał .ją, aby wska- wstrzymała akcję swoją w autonozała mu Mifla,
Nazarenkę, Nieżyń micznej Albanji.
skiego i Prichodjkę, radząc wspomWstrzymanie pożyczki.
nieć, że ojciec Miflego był doktorem,
PARYŻ, 16 patdziernika, (w1). a matka służyła w SlJitalu żydow
skim. Biorąc na ogół, Brazul Brusz- Rząd francuski wydał bankom polekowskij wręczył jej około 100 rb.
cenie, aby wstrzymały „wydawanie
Sąd na prośbę Szma1rnwa, mię rat pożyczki Serbji dopóki nie bę
dzy innymi, poświadcza, że świadek dzie załatwiona sprawa turecko-serbna śledztwie pierwiastkowem zeznawała, że kiedy był znaleziony trup, ska i sprawa albańska.
to Zenia powiedział: „Otóż widzisz,
W ROZMARZENIU.
mamo, Teodor mnie mówił, że żydzi
zarinęli Andrzeja".
Podczas letniego wieczoru siedzi
Na prośb~ Zamysłowskiego stwier- w Alejach Ujazdowskich rozmarzona
dzono, że na śledztwie pierwiastko- para.
nym Czeberjakowa dowiodła, że Br<.- Jaki świat piękny! wzdycha
.:ml-Bruszkowskij mówił: „Dźwięk me- ona.
talu wszystko ::;robi. Dobrzański jest
- Tak, mój skarbie. - To niebo
po nasz"j stronie, ci co wiedzą, ze jasne i pogodne zdaje się być obra:strachu będą milczeć.
zem twei dziewiczej duszy.
Mąż Wiery,
W a s y 1 y C z e- A ten ksi~życ czyż nie wyglą
b er j a k, powtarza znane fakty o da na marzącego poetę.
gonieniu Bejlisa, Andrzeja i Zenia,
- Doskonałe porównanie!
dodając, ~e 2 Bejlisem było
4w uch
- A te trzy gwiazdki, widzisz~
rabinów. Zenio natychmiast przybiegł jakie śliczne!
i opowiadał. Swiadek w swoim cza- Prześliczne! Zupełnie, jak na
sie zawiadomił o tym Miszczuka i etykiecie butelki z koniakiem Szuskomisarza cyrkułu Płoskiego i inne towa!
osoby. Zawiadamia również o napadzie późnym wieczorflm na Zenia pucołowatego żyda.
Posadę stracił świadek

16J~~~~r~!lrn

Cenny zapis.

odebrał osobiście.

O pomoc dla Galicji.

LWÓW, 15 października. (wł.) obrady , w sali ratuszowej burmistrzów 1,lliast galicyjskich. Na obrady zjechało 30 burRozpoczęły się

mistr~V'

j

'Z

~t>słów

.u~~3t6W.

krajowego. Domagają się wstrzymania poboru podatków, zniesienia ceł
na zboże i inne artykuły spożywcze
oraz udzielenia kredytu na zakup
opału dla włościan dotkniętych klę
ską.
Pozatem żądają subwencji na
budowę szkół z funduszu uchwalonego .JUŻ przez sejm w sumie 5 rniljonów koron.
Trzęsienie

ziemi.

WlERNYJ, 15 października, (P)
O god. 5 i pół r. dało się uczuć lekkie trzesienie ziemi.
Rekor.istrukcja ga ".si netu.
WIEDEN, 15 października. (wł.)
„Polniscbe Nachrichten" zaprzecza
wiadomości co do rekonstrukcji gabinetu. N atorniast z i nn ej strony do noszą, że jeżeli Zaleski nie wróci na
swe stanowisko, to ministrem skarbu
zostanie Engel, a ministrem handlu
prezes koła polskiego Leo.
O z~ołanie sejmu.
WIE'DEN, (wł.), 15 pa:tdziernika.
Dziś rano przybyli tu: Gołuchowski,
Stapiński i Lewicki. Odbyli oni konferencję w sprawie reformy wyborczej „N. F. P." zapewniają, że bez
względu na wynik narad rząd nie
wystąpi z własnym projektem reformy wyborczej. Jeżeli stronnictwa
dojdą do porozumienia w sprawie
reformy, wówczas sejm galicyjski
zwołany będzie jeszcze w przyszłym
miesiącu.

Zakaz

obchod'u ku czci ks.
Józefa.

LIPSK, (wł.), 16 października.
Uroczysty obchód ku czci ks. Józe1a
Poniatowskiego nie odbędzie się z
powodu zakazu policji. W sobotę na
pomni.Ru bohatera będą złożone tylko wiei'ice.
Br111tale i tchórze.
KOLONJA, 16 października, (wł.)
„Kol n. Ztg." zamieszcza opis katastrofy na „Volturno", nadesłany przez
jedną z uratowanych kobiet. Autorka
stwierdza, że najgorzej zachowali się
niemcy, którzy brutalnie odpychali
innych pasażerów, a przedewszystkiem własne kobiety,
aby
ujść
śmierci.
Najwięcej szlachetności i
zimnej krwi okazali anglicy. Dawali
oni zawsze pierwszeństwo kobietom
dzieciom.

LONDYN, 15 października. (wł.)
Ostatnie wiadomości z Cardiff głoszą.
że 434 górników uważać należy za
straconych. Pożar szerzy się dalej,
Zatruwające gazy, dobywające się z
pod ziemi, uniemożliwiają akcję ratunkową.
Na miejsce katastrofy
przybyły wszystkie oddziałJ ratunlrnwe w całeJ Walji, które jeden po
drugim opuszczają się w głąb kopalni, lecz natychmiast wracają z powrotem z powodu trujących gazów.'
Jeden z uratowanych górników opowiada o katastrofie, że około godz. 8
rano zauważył dym i zaraz · potem
usłyszał dwukrotny silny huk. Po-·
wietrze stało się ciężkie i nie można
było oddychać. Górnik, zabrawszy
stojącego obok chłopca począł uciekać; po drodze napotkał strażników
kopalni, lecz w tejże eh wili stracili
przytomność, odzyskawszy ją dopiero o godz. 11, kiedy już byli urato- '
wani.
LONDYN, 16 października. (wł.) Prace ratunkowe w kopalni w Cardift'.
przerwano wczoraj zupełnie, gdyż
niema nadziei wyratowania zasypa.
nych, w liczbie 375 górników. Wydobyte trupy ułożono w jednei z hal.
maszynowych, gdzie też przychorlzą
rodziny górników, w celu skonstatowania tożsamości zabitych. Według
przybliżonych oblicze11, przeszło 1000
wdów i sierot postradało swych opie·kunów i żywicieli. Niektórzy ro botnicy pozostawili rodziny, składajace
się z 7-12 osób. W bali maszynowej
!'ozgrywają się
sceny,
urągające .
wszelkim opisom. Kilka kobiet do- ·
stało spazmów histerycznych, inne
popadły w omdlenie. Zdaniem lekar7iy i rzeczoznawców, nieszczęliwi
ponieśli śmierć na miejscu. W całej
Anglji panuje nastrój żałoqny. Wszystkie przedstawienia, widowiska i za- „
bawy, nawet prywatne, odwołano. Na
gmachach publicznych powywiesza- 1
no zwinięte do polowy na znak ża
łoby chorągwie.

LONDYN, (wł.), 16 października.
Z miejsca strasznej katastrofy donoszą, że pomimo to, iż pożar został
już zupełnie stłumiony, dalsza akcja
ratownicza jest niemożliwa. O ile
Sazonow w Faryżu.
zdołano dotrzeć do niektórych gan- '
PARYŻ, i6 paźd7.iernika, (wł.) -- ków, to wszędzie znajdowano tylko
Przybył tu wczoraj Sazonow. Na trupy, leżące w najróżnorodniejszych
dworcu przywitany został przez Del- pozycjach. Jedynie tylko jednego
casse'go, Izwolskiego i NieJdudowa. konia znaleziono przy życiu. WydoNatycbmiast odbył dłuższą konfe- byto jeszcze 45 trupów.
rencję z Delcasse'm. Dzisiaj będzi11
LONDYN, (wł.), l6 października.
konferował z :ichon~m.
Dzisiaj nadeszła wiadomość, że z
SamobóJshvo . ko~sula.
niektórych ganków słychać pukania.
?ENUA, 16 paździermk~, (wl.)-:- - Zdwojono poszukiwania. PrzewiercoTute1s~y konsul. portugals~i Aramo no liczne otwory, aby dostarczyć zapopełmł saniobóJstwo w Jednym z sypanym powietrza.
tutejszych hoteli. Pełnił swó,j urząd
------od 17 lat. W kraju cieszył si~ poA Akuszerja i choroby kobiece
pularnością, jako ceniony poeta i po- Piotrkowska 120 tel. 31·82
wieściopisarz.

Zderzenie

pociągów.

Dr. med.

s. Aronson

LIWERPOOL,
16 października
były asystent klinik berlińskich.
(wł.).-Na dworcu tutejszym zderzył
Przyjmuje: do 10 i pół rano i od 5-7 po po
się pociąg pośpieszny z innym. 9 o- w niedzielę od 11-1.
r93ol_,
sób zostało zabitych, kilkanaście cięż
ko rannych.

Spisek

na

Juanszikaja.

LONDYN, 16 październi-ka. (wL)
Z Pekinu donoszą, że wykryto tam
wielki spisek, którego zadaniem było zamordować Juanszikaja. Zamach
miał być wykonany podczas uroczystego wprowadzenia prezydenta na
urząd. Gdyby zamach się udał, to
nie ulega wątpliwości, że poło w a
przedstawicieli europejskich państw
padła by ofiarą zbrodni.

Straszna karastrofa w
kopalni.

były

Dr.

olyński

asystent kliniki Unwiersyt.

Wrocławske

prof. Hinsberga) osiadł w Łodzi, jako specjalista chorób uszu, nosa i gardła

ul. Piotrkowska 89.
Godz.

przyjęć:

10-12 rano, 4-6 pp„ Vf nieod 10-12 rano. Operacje, bronchiosko<
pja, kąpieJe elektr. świetlne.
2892dzielę

S~ład

koronek nicianych,

oraz haftów z fabryki

1

I{unlga & 5-ka.

mieści si~ obecnie w tym samym domu od frontu przy bramie OGR .
DOWA M 1 R. Nisenhauz.
3794,
0 5sm~·
ctffi5f#m!ir-iiiiwilitilll&E!ilia::
!'.~··"5•SJmi&t:t:;n.u

;·· 'fi. Xartowskl

LON:QYN, 15 października (wł).
Dolina, w której znajduje się kopalKonstantynowska 5.
nia, okryła się żałobą. Prawie każ
Wejście przez skier
da fodzma opłakuje jakiegoś człon "Eugenji", tel. 28-01., specjalista wycinauia
ka jej. Akcja ratunkowa, pomimo odcisków i wrośniętych paznogci, powrócił
przyjmuje u siebie i poza domem.
strasznych trudności, postępuje dość z zagranicy, Manicure
i pedicure.
ener11icznie nlLnrzód i znajduje si~
tn?*il
s

-~'l· KUłtJEl(

~ 28'1

16 pazdztern!ks 1918 r.
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wlelkic:h aktach demonstrowa1t

prze,i11tawień

Początek

będzie

codziennie o godzinie 3•ej po

<

Zakład

południu.

szewcki W. GORSKIEGO,

(Mikołajewska

Nr. 32)

nagrodzony wielkim złotym medalem na wystaWie rzemieśl.-przemysłowel
w Łodzi w oku 1912. Poleca Sz. Klijenteli obuwie~ezelkiego rodzajus
-wykonane według ostatniej mody. Ceny ptsystępne.

'

~

l)~;t;;:a D. 5 p

.

tPrndoła••

....„lornla, F. Jankowski, WarHawa,

I{sfęgarnie
•

Ul. ZawadzkA .M 23.

Maroułkowaka

/ l ~:~~r~A~~~~~~ Dr. »:o~~lman

Wa•saawle1 w Lubllnle I w Łodzi-polecają

\'".'r!/:. c

NOWE POWIEŚClc

.

- ...... .

·~

1.50
1.60
1.60

·

2.1.20

1 OO
1.95
1.40
180
1.f>Q

1.00

1.3ó
U'J
2.-

1 50
2.50
UO

b. A•J'&łent b1stytutu Lekarsko-dent. Moellera w Berlinie
Spec. Chirurgja jamy ustnej Orthodontja - Protetyka. Leczenie elektryczności!\ i masażem wibracyjnym. Prz;.ltnuje od 10 -2 rano 1 od 4-8
wiecz , w Niedziele od 10-12.
1263-0

r430-1

18".:._

Gebethnera i Wolffa

Bieleka K. SEPARATKA. Z przedmową G. Zapolskiej.
o„aaowald J. ZIARMA SZALEJU.
Gliński IL STARE LWY. Powieść historyczna.
Gomulicki W. BOJ OLBRZYMOW. Z czasów wojny
1812 r.
Huakowaki J. GBSTY.
Jagniątkowskl w.r. W KRAINIB BOKSEROW. Z portretem autora.
Jehołkowaka•Koszutaka L. Z ODDALI. Romans.
Jeake•Cholt.skł T. W PĘTACH WOLNEJ MIŁOŚCI.
Lubińska 'r. JARZMO MIŁOSNE.
Łada Jan. LUCIFER.
' Maku&z)"ński K. AWANTURY ARABSKIE.
Oleohowakl G. USWIADOM!ONY.
Plętkowakl H. REDUTA.
Przybyszewski St. SWIĘTY GAJ. .Mocnego Człowieka• część trzecia i ostatnia.
Wierzbińaki H. OAZA MIŁOSCI. Z życia komunistów.
Zapolska G, KOBIETA BEZ SKAZY.
Zbierzchowski H. ANlOLY PŁACZĄ.
Do nabycia we wszystkich ksi~garniach.

zy

Choroby skórne, włosów, (kosmetyka Choroby uszu, nosa i gardłb
lekarska) weneryczne, moczopłciowe
10-12 rano; 5-7 po poł.
1 niemocy płciowej. Leczenie ~J'P•
••
•
:.ilisu Salwarsanem „Erheh•
.aaoł 1ewska 4 tel. 16-06
Hata „&U& 91,łU WŚl"ódżylnie. Godziny przyjęć od 9-10 i od 3-e~
Lec:1.enie etek.t.rycznośoią I me.Ba· 6-ej.
r14-43-1!

I

aonrawav?
r~~o ;~: D-r-.-m-e-~-.-W--.-K-ijl_l_[_~
r
J ! E~~~J'5~.~~~~~ ~~

'I

Dla

Panl jeszcze nleużywała kremu
tak bardzo rozpowszechnionego
na całej kuli :.iiem~kieJ z niezawodnym rezultatem Wydatek nie·
.żoaczny, a korzyść v.ielka Wszej
kie piegi opalenizna , plamy, pry
s:.1cze, wągry i 1tszaJe uatychmiast
bezpowrotnie .:ulkują Dla uniknięcia

naśladow,11ctwa

tylko w

składach

86 16
osobna poczekalnia..

POWROClł.A.

Choroby kobiece
przyjmu1e ou 9-11 rano i od 3-6 pp
w Nied;i;telę do l~ - ej przed połud.
PIOTRKOWSKA 121; telet. 18-07.

sprzedaż

apteczuych n:i.:

54, t ~onstanty
nowska J'U 75.

Cena za

pań

fu~enja ~ E~ E~-~ t ~ ~ l ~ ~ ł

~awrot 1'~

.-

1516 - \)

słoik

50 kop„ mocniejszy
75 kop

1-e 1ulnarne tur~f zaij~ZnR

Or. Bogusławsk~

CAŁKOWITY

KURS •WYKLADOW b. ordynator szpitala S-go Du
OSZCZĘDNY" cha w Warszawie przeniósł
około 1000 przepisów na. )edzenla, nasię z Warszawy do Lodzi
poje,_ piec2'y~o. ~~mpoty, leguminy, ohoro~y kolbiee przyj~
konfi~ury , p1~rog1 1 t. p., ~rzeszło 300 lllUJ. e od 4 do 6 po południu
strome wyrazn ego druku Cena z przo·
syłką za zaliczenie.n~ r 60 k. WSKAZOWKl Jak należy .i;rawidłowo prowadzić gosiiodarst\.u domowe i przygotow;, wać ekono.:i1 icznie smaczne
i poży\.',.c obiady, l!I objaśnieniami jak
należy .Krajać mięso i zdobić stoły
i danfa, około 100 Jtr. z rysunkami.
Cena z przesyłką za <111.liczeniem 1 r.
i
20 k Obydwie książki razem 3 r. 35 .le
(moż1w. markami),
:t. ui.mówieniam rze prowadził s!ę, mieszka 'Jbecnle
Nawrot Nr. I.
należy się zwra.cad tylko do J. K.
P.BTERSA, S-Petonburg Pet. Stori
9-12 r. i 6- s pp.
Bolszoj pr. .N 5B. 2736-0
Panie od 4-5 pp.

p.

i .• STOŁ P08'fNY I

W. DUTKIEWICZ

I

Choroby sk6rne

Precz z chlorkieml
Pożądana

nowota

Fabryka m.Ydła i pnietworQw Chemicznych \'1 Lodzi poleca 1;ajnowszy
proszek do pra·
nagrodzony ostatnio
n1a pod nazwą. ,,
I.\ 9
.1 \
J':J ' medalem srebrnym na
Wysta'Yie Rzem1~ślnlczo„P~temysłoweJ V: Lodzi. „Perborolu zastę·
puje w zupełności chlorek 1 sodę w pramu, oszczędza czas pracę t my·
dło. „Perborol 11 nadaje bieliźnie śnie~ną białość, d~zynfekuje Ją
i oszczędza tKaninQ

I?EDRQDQJ,..,,,

u.-1oo L. Schriiter Pańska Nr. 54.
Żądać we wszystkich mydlarniach I składach aptech11ych

Bab net kosm11 t~k1 hygieniczr.;sJ
(Salon de &eaute).
18 m. 7.
Pielęgnowanie uro<ly, cery, wło- '
sów, i rąk. - Manicure Najnoi.v„
sze sposoby
osiągnięcia
~Ionatantynow;.lica

drgl:Ją naturah:~

J. F. Szwabs iego (Mikołąjewska

22) .
na.gr~dzon~ wielkim .sre~rnym me<lalflm, rozpocq na
ZaJeCJa dma 27 pa~dzietmka. W szkole tej, przvjmie
czynny ud:&iał znany leranciszek
C:m
artysta malarz ilfi"
=
·

L""'p"ie'

Zapis uczniów codziennie od 6-8.

15 ;, 4 _ 3

piękności
rąk.
masaż kosme-

twarzy, szyi ii

Upiększający

RYSUNKOW
i MALARSC<A.

r Ii n I .

tyczny twarzy i biustu (plastyczny, wibracy.jny, pneum a tyczny i
elektryczny). Naparzania twarzy.
Wydelika cccie cery, nadanie
skórze ' twany, szyi i rąk białości
gładkości aksamitnej i elastycz11ości. Radykalne usuwanie wyrzu·
Łów, pryszczy, wągrów . pieg.. opalenizny, śladów po ospie, połysku
i p ocenia się twarzy, czerw ooych
i ż ółtych plam, cze rw on o ś c i uosa
i r 11k, rozszerzeni a porów skóry,
sx ;.. ecąc)'ch włosów, zmarazc:tek i fa.td. Odtłuszcze
n ie podbródka i t. d.
8

,

weneryczne

ul. Piotrkowska M 71.
Choroby seroa I pfuQ
przyjmu,je od 10-11 po poŁ od 4-&

Telefonu nr. 21-19.

Dr. s. Sznltklnd

Srednia .M 3.
Specjalista chorób skórnych,
wenerycznych (stos. 606) i kosmetyki lekarskiej (włosy. twah
·
etc.)
Przyjmuje oa 8 i pół do 111 pół rano
i ł'/ 2 do 9 wlecz.

Dr. J Silberstrom
Za111radzk a .M 12
Ordrnałor

Caerwonego

Cho"roby skóry, weneryczne1 płciowe
(pr21y syl'iltete preparat 600). Koeme~yka lekarska. (usu.wanie smpecąoyoh
włosów, plam eto. Przyjmuje od 12-2.
5-8, w niedziele od 11-3. Dla Pań 4-5

•
OIszewskI

Choroby wewn ę l„zne, Ewanglellc•
ka 5. PrzyJmu ;e do 10 r i od 4-6 pp
1460-13

amb.

Krzyża.

Dokt6 r

L E Q N W A C ł„. i\ W

'

Dokt6r med.

Bolesław Xon

Oho ro by_ uszu, ~osa, gardłs
1 chirurg10zn e
ul. Piotrkow•i' a Sb.

11r. telefonu 3ia- dl.
Przyjmuje do 11 rano p j !-'l po

Dr.

B~ R~jt

SREDNIA .M 5. Tel. 33-79.
Sp. choroby skórne, włosów, wene·
ryczne, moczopłciowe i kosmetyk.
lekarska. Leo.zenle syphilleu Salvarsanem Ebrlich-Hata "606„ i "91'"
(wśród~ylnie). Leczenie eJeJCtrycznoi;
ch1 (elektroliza) (usuwanie szpeoą.
(senior)
cych włosów) i o6wietlenle kana•
mi eszka obecnie na uL Prze· łu (uretroskopia). Godziny przyjęć o~
jazd S, tront, l piętr. 'l'el. 17-14 9 11, do 12111 i od 5-ej do 8-ej wieo„
God~iny vny ) ęc od 9 i pół do 11 ra- w niedziele od 10-ej do 2-eJ . po p<h
no 1 otl 6 - 8 wlecz
Dla. \V, Pań: osobna poczekaln11l.

....,_s________________________________N
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Polecam wyjątkowo tanio! Cgło~zenia

N
A

Resztki różnych towarów na toalety
'Kredens, stół, krzesła, otomanę
oamskie, i dziecinne. Hafty szwaj• szafy do ubrania , łóżka mate.
carskie i kaliskie, także pończochy, race , bieliźniarkę. umywalnię, szafki
skarpetki. koszule dam::.'rie i chustki kawalerską, lampy, obrazy, eta:!erkL
oraz sztory. firanki i portjery w wiel· stoliki, lustra, sprzedam zaraz bardzc
kim wyborze . Andrzeja 44, parter, tanio. Karo la 8-10.
371ll-10
front.
13ł0-10
wa magle ao sprzedania z powodu choroby. Wiadomość: ul
Wschodnia 70.
3803-2
o-odstiłpienia restauracja 1Crzędii
w Czestoch owie. Wiadomość: w'
kancelarji reienta ul Średnia 21 u
\IJ
L Twardowskiego.
3:i09-2
SPECJALNY
n· osprzedania para skrzypiec 1
z pi1f2knym tonem za 160 ruFRYZJERSK I SALON dla PAN bli i 100 rubli. Tamże do sprzedantal
anlasser do p i ęciokonnego motoru!
zupełnie nowy. Wiadomość: ul. Kon-\
stantynowska N 18 na parterze W )
oficynie ostatnia sień.
8704-0

A

WSPANIAŁY

UPOMI

p

Jesteśmy

zemplarzy

w posiadaniu

wspaniałego

EK
kilkudziesięciu

eg-

albumu

A
p

• „ ata yan.-'
W
azn
.

o NAPOLEON o
L·

(legjony i

Księstwo

~ Ol{oło 500

E

warszawskie)

w opracowaniu Ernesta

Lunińskiego

illustracji.

Album

1mł

w administracji „Kurje•
raH ul. Zachodnia 87.

[fil

lJj

pracy,
posady,

Mil

~

m

mieszkania,
zbytu towarów,
reklamy wyrobów,
dzierżawy.

1!BiJ
lfil!l
Mil

m
™

techników,
leśniczych,

~illJ

kucharek,

Wii1

FnfJJ
~

nająć

!iJl ~IT 1!J

gospodarstwa,

I

~

~

i t. p.
lub podać cośkolwiek
do wiadomości ogółu

najlepiej i najtaniej

ffi!!J

uzyska to przez

ij

OGŁOSZENIA

„~OWJm ~urjem lMztim".

W

_I

m

OGŁOSZENIA

do PISM ZAGRANICZNYCH
politycznych i krajowych
Rząd

·„Nowe iuro Ogłuszeń"
Warszawa, Swi ęłokrzyska 30, tel. 64-54.
Tłomaczenia na o b ce języki bezpłatnie.
Prenumerata wszystkich wydawnictw perjodycznych,
krajowych, rosyjskich i zagrani cznych.

3757 · 3

Ma~al~n m~~li

Ekonomja
{; f-i'i-ma ·chrzes· ci1·an·ska.
'

3

fi

szów Raws!d, Piotrowski Wider.
rl524-12
ozioł i koza wpędzone w nocy na
podwórze są ao odebrania w ko·
szarach J pułku, 3 roty.
3776-3
rawcowa poszukuje szycia w aomu prywatnym. Zawadzka 16
m. 14 (na Bałutach).
3781-2
O!l:al na pralnię chemiczną zaraz
do wynaięcia. Wiadomość: Radwańs ka 9 u gospodarza domu. 3810-2 I
łodzi.'0nieo Jat27-pofakZ"D10illiec kim znający się na ogrodnictwie, lesie, rolnictwie, obezn.any f
książkowością i rachunkowością gospodarczą, i. t. p. poszuk_11Je posad.v
jako kontrolera, magaz.vmera, pomo.c~
nika gosp: lub może sam zarządzac
w mmejszym majątku z małą kaucją.
Łaskawe zgłoszenia prosi. Marek domin: Baczt.uryn, p. Monasteryszcze
gub kijowska
3806-1
11M11eble sprzedam zabezcen, szafy,
• ._ łóżka, umywalnię, bieliźniarkę ,
tremo, otomanę, stół, krzesła, kre~ens
garnitur mebli i ~óżne dro~iazgi, ul.
Zielona 10 m. 3 pierwsze piętro.
3796-3

L

a· strzega
się, że zgubione świadectwo 40539 na fracht za 6649, wy-

dolegliwoś-

Piotrkowska 173.

dany z

Łodzi

od St. Reichera na
w Częstocllowie .1est
3790-a
Jedyne źródło najkorzystniejszego nabywania mebli no'otr.zetine cwiklerki do r~kawiczek
wych i używanych. Duży wyigla.szać się do fabryki Goldberbór kredensów. stołów, krzeseł ,
ga Cegielniana 44.
3790-3
szat biurek, bibliotek, otoman,
it':ilł Ol!:Ó) dla inteligentne) .kobiety.
lust~r, łózek, bieliźniarek, ~ar?i
I r Benedykta 10 m. 2.
37ó~~
turów salonowych, mebll g1ę
~ otrzebne uczenice do nauki krar.;::,1r.:z,1G:5'a&::!l'łr.::!l!ł ·~ G::\9ł ;;..
~ < tych i t d kupować najlepiej
wieczyzny. Mikołajewska 109 II. p.
t.l tylko
apier gazetowy na pudy do
•
sprzedania. Wiadomość: w adm.
ZOŁ'lDKOWO·CHORYM
~
".N owego Kurjera Łódzkiego", Zachodw
objawach ich
nia M 37.
3418-0
ci (katar żołądka i kiscek, obstrukcja,
rzybłąkała się mała snczK&, biazawroty głowy gazy, zgaga 1 t. p. )
ul. Piotrkowska M 173.
łej maści. Odebrać można. Drewwskaże skuteczny środek domowy.
nowka 54-38.
3913-3
1350-52
Zgłosić się możma od 4-e.i do 8·ej.
' rzybłąkał się pies duży, czarn~,
Adres: Konstantyno"Wska 50 m. 19. P:
z białym, podpalany, pysk dlugi,
S. Zapytanie listownie z dołączeniem
ogon puszysty. Odebrać można. ul.
marki na odpowiedź nadsyłać do I-ej
Ciemna J\! 47.
3804-1
rl563-l'.l
filji poczt. M 29. Łórlź N.
iwiarnia do sprzedania z powodu
zmiany intere3U. UL Ciemna 130.
~~©ł~©S ;~
klep kolonialny ł?b s11:mo urządze
u11i wersytelów zurichskiego i parynie do sprzeaama. Llpowa M 75.
skiego w posiadaniu licencjatu nauk
3754-3
przyrodniczych,
udziela
lekcji
przymasażystka
dŹielam -y; k~c .i i•--.1""™"".""'k-or-e-petycji
rody
w
komplecie
i
pojedyńczo
z dyplomem Cesarskie.i Akadem)! me·
przygotowywam do szirół i na
dycznej w Petersburgu, praktykują Wiadomość w administracji niniej- i,wia<1 ectwa. Orla M 16 m. 1.
3712-5
szego
pisma
sub.
„H
L.
".
3590-3
ca 20 lat, przyjmu.Je: masaż, porod.Y
czora1
rano
7.g
nąt młody pies:
w nocy, zamówienia na słabość, podżółty buldog.
Ktoby wiedzia'
skórne zastrzykiwanie, udziela porad fi@~~~~~~ grlzie się znajduje, proszę odprowaózi ć
dyskrecja zapewniona. Niezamożnym
lub zakomunikować, Ciesielskiemu,
ustępstwo. Andrzeja M 39 m. 13 do
aoras Nowo-Łagiewnicka J\2 18. l a12-5. Odpowiedzi na listy.
groda sowita
9805-l
podwójne.], irnrespondenc1i i prawa
ypoiyczę zaraz na JiM hipotelii
handlowego, oraz wszelkiej biurowo- W :!OOO rb. of erty „ l{urjer" pod
ści. wyucza w krótkim czasie metoPewne·
0812-1
··------------ _. . . __
dą praktyczną i przyspasabia na sa- „
Jadysław Kucllcial!: zgubił kartę
,. modzieloego buchaltera-korespondenod paszportu, wydaną z fabry
40 dni
ta, długoletni szet biura Akc. Tow. ki Pawia De3urmo t1ki.
3501-1
Oferty
pod
"Buchalter-praktyk"
w
IH BEZP~'1&TNIE li
dniu
1
października,
w
przej
eź
administracji niniejszego pisma.
Jeżeli się nie nauczycie w ciągu
dzie z ul. Średniej na dworzec
40 dni swobodnie mówić, czytać
Kaliski zgubiono: portfel z pozwolei pisać po niemiecku , trancusku, OO i~OOOO ~~~OO niam na broń na imię Wojciecbt>
angielsku i łacinie przy pomocy
Furmańskiego, oraz k o n t r a k t na
naszych samouczków, ułożonych
polowanie i inne papiery. Łaskawy
podług najnowsze) metody (wszyznalazca zechce zwrócić .i;a wynagrostkie inne reklama)
Dokt6r Klemens
dzeniem do kanceiarji re,jenta Śred
z w s• a cam 1' a.o i c; 1 ądz 1Eo
nia 21 L. Twardowskiemu.
3809-1
Cena samouczka w jednym języku
agin ęła karta od paszportu. wydaz przesyłką za zaliczeniem pocztoZ n a z; fabryki Poznań s kiego, na.
wem rb, 1 kop. 10 . 2-ch rb. 1 kop.
i m ię Mi chaliny Krzemiński ej. 3807-1
90, 3-ch rb. 2 kop. 80, 4-ch rb. 3
.ifi'aginęłaKarta od paiozportu, wyda
kop 65. :tamówienia przyjmuje jena z tabryl!:i Juljusza Boiars1dedyny na całą Rosję skład St. Pe- W ólczańska 91., tel. 25-91. •
go, na !mię Karoliny Szper l in~ .
tersburg, Peterb. storona, Bolszoj
Choroby wewnętrz i dziecięce
3811-t
prosp., 50-565 J . K. PBTERS.
Przyjmuje 8~b-10 i od ~>- 6 112
~ !l;inął paszport, wydany z gminy
I.ii. - D ołec K. pow. skierniewickiego,
fi1U'1 ~·;ranvv-.M=M~ .fil:n i?iin gu b. v::. rsrn"·skiej, na imię Józefy
~ ~~~~~~~ PastuszyńsKic.J.
3783-3
---agiiiąi pa.szport, wydany z gminy
Dz i erżązna, powiatu sieradzkiego.
•sła 'M f'
gub. kaliski ej, na imię Władysława
)V A.łt
Zagłobskiego.
~775-3
i praktyk anci, absolwenci szkół tkackich mogą otrzymać zaj ę cie Z ofer· - ółąciitowo•chorym, w ró~nyoh
przeprowadził
się
na
ulic
ę
tami zwrócić s ię do biura ogłoszeń
ob)awach ich dolegliwośsi (Katal
L. i E. l'J letzl i S•ka 1 Pi otrkowska.
Piotrkows k ą M 87.
żołądka i kiszek, obstrukcja, 21awro1;y
102 sub. Ą , L:J."
rl539-3-1 Chorob 1 wdwnętrzne, płuc głowy , gazy, zgaga i t- p.) wska~ę
skuteczny środek domowy. Zapytanie
i · serca
listowne z dołączeniem marki na od po.
Przyjmuje od 8- 9 rano i od 5 ·-7 pp wiedź, nadsyłać do Biura U ogra, Wierz·
..,.elefonu N. 8·10.
bową 8 w Wars..iawie sub .idrowle"
Łódź,

imię M. Szeren
nieważne.
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najlepiej i na taniej
zatwierdzone przez

Przyjmuje od 8-1 rano i od 5-8
wlecz. Dla pań od ł-5 po południu

jikuszerka
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załatwia .

l

j4bsolwenłka

funl

mieszkanie,
lub sprżedać
ziemie, handle,

pożyczyć piernędzy
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Kto chce:

fDtfi

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

różnych

,,·~·~·

służby.

IH

N
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l.
.' ! ! f f i

ITT.YJ

~~~~~~z;:k,

jcupić
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Im

pomocników,

~

I
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~
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urzedników

Pan !om w Łodzi i okolioaoh

NAJP1ĘKNIEJSZE ClESA.1~ IE

Piotrkowska 35 (w lok zajm. dawniej
przez W. Sznycera)
Leczenie i usu wanie zębów, abso•
lutnie bez bólu, elektrycznością
Plomby i sztuczne zęby najnowszych
systemów. Prostowanie krzywych zę
bów. Masaż wibracyjny. rl553-0

~
1'di

inżynierów,

m
m
~
m

ln

ksandrowska .M 37 w aptece.

mycie głowy z natychmiastow_Ym wysuszenie (Manlcur) czyszczeme paznokcl tarbowanie włosów i wszelide
roboty w zakres perukarstwa wchodzące, jako to: loki turbanowe, warkocze i postisch, zawsze w najnowszym stylu wykonywane pod moim
kierunkiem. Wyuczam upinania najnowszych fryzur w 5 Ie kc j ach
Abonament na miejscu i w domacb

E. Koprowski

~

D 0~r~~~:~i:.nywi~~~!!~~? ~~i11~~(

TELEFON M 28-01

Gabinet den tystyczhy

lfib!l

Kto potrzebuje:
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KARTQWSKA

Poleca Szan

ł!Yil
l!!fl

służby,

EUGEN J

D

- a wiarnia z bllardem do sprzedaŁódź, Konstantynows k a 5
nia z powodu wyjazdu. Toma-

Dr L. Klaczkin

m

Kto szuka:
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o

obejrzeć można

li~~~~~~
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E

rb. 5.50
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Cena księgarska rb li, prenumeratorzy
„Kurjera" nabywać mogą po

o

drobne)

Lipiński

Majstrnwie tK~_CCJ

drukarni St.

.li.si~żkll.

Zachodnia

Dr. Stanl

87

nwi•nson
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