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Cena 3 kop„ Na stacjach kolejowych 5 kop.
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~Wtorek, dnia 21 października 1913 r.
Redakcja i administracja „Now. Kurjera. I
Prenumerata w Łodzi wynosi rocznie rb. 6, lj
Cena ogłoszeń: I-sza strona 50 kop. z&
t.ódzkiego" mieści się w 1 o kal u przy ul / półrocznie rb. 3, miesięcznie kop. 50.
·. I wiersz lub jego miejsce, nade.słane 50 kop.,
Za odnoszenie do domu lub przesyłkę pocz- nekrologi i ~eklamy 15 kop:, ogłoszenia zwycza.jne
Zachodniej M 37.
Interesowani do redak~ji, zgłaszać się mogą tową dolicza się 20 kop. miesięcznie.
IO kop., Drobne ogłoszenia I 1!2 kop. za wy~
od 12 do ;B po południu i od 6 do 7 wiecz.
.
.
.
. .
.
Ogłoszenia zamiejsc.owe1 I strona 50
Administracia otwarta od 8 rano do 7· wiecz.
Za przesyłkę zagramcę dolrnza s 1 ę 60 k. miesięczme kop. reklamy po 20 kop., zwycz. 12 k. za wierss
Adres telegraficzny „Łódź Kurjer"
Zmiana adresu 20 kop.
Telefon M 253. lub jego miejsce, w tekście 75 kop.
Rękopisów nadesłanych redakcja nie zwraca, za artykuły nleoznaczone z góry ceną, honorarjów administracja wypłacać nie będzie.
Agentury: w Łodzi Biuro ogłoszeń „Promień", Piotrkowska 81; w Pabjanicach A. Wadzyński, Zamkowa 23; w .Zgierzu: Nowy Rynek, kiosk Aleksandra Lachi..
•YŁ4CZNE PRAWO przyjmowania ogłoszen w Rosji 1 za granicą i w Król. Polskiemr oprócz Łodzi i okolicy, oddane jest Domowi Handl. L. i Ę. Metzl I
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Dzisie1szy numer składa bieta świadoma swych krzywd nie oświacie i ku1turze-toruj.ąc im rów- : gą rewolucyjną o elementarną spra·
,z 8 kolumn.
może pozostać .obojętną dla ruehu nocześnie · dost~p do wiedzy i szt-qki. · wiedliwość równouprawni-enła ~poli·
kooperatystycznego.
Jakie konsekwencje wypływają z tych tycznego - istnieje organizacja inna,
Niekooperatystą
ma
praw;o
:
być
dążności dla · naszej sprawy społecz- -_której bo~aterstwo wysił~u równie~
KALENDARzyK.
tylko ten, kto zupełnie zadowofonym ·ne-j i narodowej zbyfo_cznem chyba . nie Jest obce. Jest ·nią . Liga koopeWtorek, lU pa.źdz. 1913 r.
si~ czuje z obecnego ustroju. Miara -mówić. Natomiast na pierwszy rzut ratystyczna kobiet angielskich, licząD z i ś: Urszuli P. M. ·t
odczucia krzywd jest zarazem miarą oka może nie daje się zauważyć ca bez mała 25-00 członków. O }ej
J u t ro: Korduli Alodji.
przywiązania dla ruchu, który źródło związek pomiędzy kooperatyzmem a . dojrżałości
obywatelskiej
niechaj
tych krzywd usuwa.
' kwestją kobiecą.
świadczy fakt następujący:
z
tego
to
punktu
widzenia
właśA
jednak,
jak
to
ze
szczególną
W czerwcu :roku bieżącego obra·
l
"
, . nie kobieta, która jarzmem niespra- siłą dowiódł zmarły świeżo, zasłużony dowały prawie równocześnie dw1:1
Kooperatyz.~
wiedliwości obecnego stanu rzeczy bojownik sprawy kobiecej, August kongresy - kongres „Unji Ko-0perasHniej jest dotkniętą niż mężczY:zna, Bebel, sprawa kobiet jest w grunci,e tystów Brytańskich" w Aberdeen, obo do sprawy narodowej i społecznej rzeczy sprawą ekonomiczną.
raz kongres wspomnianej „Ligi Kodołącza się dla niej jeszcze b~rbaSkoro administracja nad .rzecza- biet w Newcastle.- Obydwa te kon' Nie~liczenie _'1!iele. ~a~y .pis~no o rzyńst.wem. tradycji uświęcone nie- mi wejdzie w życie · tak, że każdy gresy postawiły na porządek dzientem u nas I gdzrn1~d:iaeJ, Jakie ~ierw- wolnictwo jej płci - czołowe miej- przychodzący na świat obywatel za- nny obrad niezmiernie żywotną dziś
azorzędne, decydu3ące znaczeme dl~ _.sca w ruchu kooperatystycznym za- .pewnione mieć. będzie prawo i życie w Anglji sprawę „zjednoczenia sił
·r~chu kooperatystycz~ego może I jąć winna z natury rzeczy.
_ cały haniebny aparat prawodaw- ruchu robotniczego", t. j. wspólnego
WIDna odg~yW:a6 kob~eta. . Głosy te Kooperatyzm *) cechuje z jednej stwa, otaczający kobietę matkę - działania kooperatyw, związków zaj~dna.k, o ile J~st .mme w1ado~em, strony dążenia do rozumnego i ra- stanie się zbytecznym, Otóż, jak wodowychf oraz Partji Pracy. Otóż
1ne . s1ę~ają do Jądra - ~prawy: _stoJą na cjonalnego użytkowania tych bo- wiadomo, kooperatyzm właśnie, i on podczas, kiedy związek ten na kon9tan-0w1sk~ wyłączme u~yl1tarnem. gactw naturalny.eh, któremi rozpo- jeden, cży li, jak go nazywają niekie- gresie Unji uzyskał zaledwie '13 gło. Gł~wnym ich. motywe~ Jest argu- rządzamy, bo kooperatystyczną pro- dy na zachodzie, "rzeczywisty socjA- sów, na kąngresie kobiet przeszedł
men~ n.ast~puJąc!:. pomeważ w · zna- - qukeją dóbr kieruje nie pogoń za lizm", przedsiębierze zaprowadzenie większością, choć co prawda niekom1t?J w1~kszosc1 w_ypadków. trud zyskiem, będącym zawsze w kolizji, ładu i sprawiedliwości, : olśniewającej znaczną. Ta okoliczność dała powód
zapob1eg~ma potrzebom mater.Jal~ym a najczęści~j w niezmiernie jaskra- organizacji w dziedzinie ekonomicz- poważnemu organowi współdzielcz;e
lud~kośm spoczyw:a w r~-lrn kobiety wej koli!iji z interesem spożywcy, nej. Jak miałem możność przekona- mu: „The Sc9ttisch Cooperator" do
·--:_Jest ~rzeto rzeczą p1erwszorzęd- ale jedynie i wyłącznie troska o nie- nia się świeżo w wycieczce poprzez uwagi, iż „Kobiety w Anglji mają
neJ wagi dla. ruchu, k~?ry dąży, ~~ go, ...:._ z dr_ugiej zaś strony, usuwa- Anglję kooperatystyczną, urządzonej dla kooperacji więcej zrozumienia,
zaprowadzema .harmo~JJ, celowo.s~i 1 jąc ze· wszelkich dziedzin życia „zysk staraniem towarzyszy belgijsldeh - niż mężczyźni". Fakt ten bynajmniej
ładu w sp~sobie wymianv dóbr 1 ich bez pracy", oraz inne formy paso- stwarza on istotnie już dziś, to jest nie daje prawa do zadziwieni.a nas, ·
~ytwarzama, by w szeregach ~wycb. żytoictwa, realizuje bardziej . spra- w swoim dzieciństwie, warunki no- jest tylko potwierdzeniem słuszności
ho~ył ·te gospodarczo - czynne Jedno- wiedli wy rozdział · bogactw.
węge życia, godneg~ człowieka.
.wyżej wyłożonych uwag, które nieu"
stln.
Wyzwalając · spożywcę od lichwy · ·o bok . kooperaty~mu inne wsz.el- przedzonemu umysłowi nasuwają si~
Dzfałalnośó tego argumentu osła- handlu, robotnika od wyzysku kapi- kie ruchy społeczne, jakkolwiek mo- jako logiczna konieczność.
bić mo~na zresztą u wagą, i.ż wob~c tału. prywatnego ' (to ·ostatnie tyl~o w gą być ważne· i doniosłe, ja~k~lwiek
' I polskie . kobiety niewątpliwie
ewolucji ekonomicznej, którą przeiy- .mierze, w. jakiej fabryki i przedsię- w znacznej mierze . przyczymć s1~ mo- wzbogacą wcześniej czy późnie.j mawamy i która _między innemi dąży biorstwa kooperatystyczrie mogą dać git do pomyślnego rozwoju tego terjał dowodowy naszej tezy. Czem
do „uprzemysłowienia" gospodarki stopniowo zatrudnienie pracownikom). ekonomicznie
twórczego elementu ~ nie wcześniej to nastąpi - tem bliższa
domowej, co się już dziś uwidocznia Kooperatyzm podnosi szerokie war- posiadają.
.
. słoneczna . przyszłość.
jaskra wo w Stanach Zjednoczonych, stwy ludu w ich dobrobycie, a także
Dlatego i radykalnego rozwiązaJL. OrwtU..
ważna ta fu n kc-la irnwoływać będził)
.
' nia kwestji kobiecej znikąd indziej
I
*) Mam tu flit myśli wyłącznie. ko~pe·
d k
coraz wj ęcej element r.fachowości", ratywę spożywczą, bo ona tylko obeJmuie w wyglądać nie można-jepo o
oopepiezależny od :płci i cech kobiecości. sobie zarobek radykalnej przebudowy ustroju ratyzmu.
nowić
.
. d l h d .
kapitalistycznego - podczas 'kiedy 1n~e forw·
Angl_J·i
obok
zrzeszenia
ko·
N le
o to )e na' c o ZL
my kooperac.)i, łagodząc tylko złow10szcze
!stnie j ą inne zasadnicze względy skutki tegoż, prz yczyniać się mogą do bar- biet 0 zdumiewającej sprawności ordl.a których kobieta- obywatelka, .ko- .,.~zo.iej pomyślnych warunków rozwoju dla nie- gan1'zacJ·i· bo]- owe)·, która walczy dro•ię

-===============
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Reformy.
P. Bajan przychodzi w „Ruskiem
do wniosku, ~e chaos ~yoia
p o ii t ~Hwego rosyjskiego jest następSt\\ ern braku systemu w reformach.
Cal.V petersburskl okres historji rosyjskiej (t. j. od Piotra Wielkiego)
przedstawia nie ewolucyjni\, lecz rewolucyjną działalność, gdyż żadna.
reforma nie była skutkiem poprzedniej.
Słowie; "

„Jak złe leczenie choroby poza sobą. nowe leczenie,
skomplikowane i utrudnione, tak
samo i zła .reforma (rewolucyjna)
pociąga za sobą konieczność coraz to nowych i coraz bardziej
skomplikowanyoh i rewoluoyjnych reform. Gdyby oswobodzenie włościan zostało dokonane 7.a
Piotra lub za Katarzyny,-mielibyśmy teraz lud trzeźwy i praeowity. Gdyby 80 października
nosił datę r. 1861,-korzystalibyśmy teraz z owoców zachodrno-europe)skie,j państwowości. Reforma, która nie spada, jak do1rzały owoc, we właściwei chwJJ :.
gnije na drzewie. Zołądek nil•
zaspokojony we właściwym czasie, traci zdrowy apetyt. Takiemi zgniłem.i reformami usłane
jest pole życia rosyjskiego, a
wątroba naszego politycznego, ekonomicznego i etycznego bytowania, straciła zdrowy perjodyczny apetyt. Z boleścią i rozpaczą
trzeba stwierdzić, że tracimy ostatnie terniiny i ostatnie środki
do uzdrowienia. Mówią o możności nowej a.robirewoluoyjnei reformy, która, jakoby, ma poźre6 reformy z d. 30 października. Lecz,
panowie konserwatyści, wtedy to
powinien spaść na Rosję deszcz
padających gwiazd, „vulgo" re.form, któremi zmuszeni będziecie zasłonić, albo raczej zatknąć
widoczną
szczelinę
zniesionej,
choć nie wypeł!lionej jeszcze reformy 30 października. Biedny,
duszący siQ pod 6lężarem zgniłycb reform kraj, ma jeden tylko sposób z~zuccnia z siebie tego ciężaru: zebrać zdrowe dojr~ale owoce re~ormy 30 paździer
mka,-zebrać 1 wprowadzić w
życie te reformy, które tJn.vlq w
„reformie", jak J{wiatek w pącz1rn! _Wtedy, zapewniam was, panowie konserwatyści, Rosja na
długo przestanie się reformować".
ciąga
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„Gołos Moskwy" uwa.Z.it za bez1odsta wne oba.wy „Rieczi", że żaden
z patdziernikowoów nie pójdzie za
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CLAUDE FARRERE, .'

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

J. B.

Oto los, jakiemu byłaby przeznaS7.laclH1ica J orisalrn Sadao
czte.rdzi.eści !~t temu„: los, lctórego
uda7e się dz1s uniknąć żonie zwykłe
go oficera marynarln, nie żatującego
dawn~c~
barbarzyńskich czasów! ...
~ardzJeJ wygodnem ;est zabawianie
się w towarzystwie urzonych i wyroz:u~11a~yc~ ~oś~i, cl.10ćby nawet w
takie] m1eśorn1e Jale ta, niż wegetować samotnie i w ignorancji w jakimk?l wiek domu Tosa lub Choshou.„
(Margra~ra rzu?al z pogardą staremi
sła>H1em1 nazwiskami).
- „.i jest bardziej zaszczytnie
służyć ~n. pokfa~zie pancernika Jego
Ce~arsli1 e J l\fośo1, ja:k p{owadzić po
ws1ao_.IJ. b,nr.~dy rabusiów, b~dących na
t0Jdz1e Sho gou nów, lub wulgarnych
przewódoów Jclanów.
. Prt:rrw.nvszy sobie,
margrabia
WZlil l ?C ~i r• 'U
rurlełko papierosów
tui·cclnch i podał Je dwum europej•

czorn~ żona

~zykom.

Guczkowem, który nawołuje do póJ- szystkiem z niesłychaną surowością
na. lewo, z drugiej wszak!t.e stro- zrewidywano biuro główne Can. Pac.
ny dziennik nie przeczy, że moMi we w Wiedniu oraz mieszkania wyżej
są poważne różnice zdań wśród paź- wymienionych funkcjonarjuszów tej
kampanji.
.
dziernikowców.
Rezultaty śledztwa. były mesły
„Lecz w takim raz'ie nieunik- chanie dla Altmana, obu Kapellerów
ni 1rny j~st .rozłam'? Zawsze jest i Pischera obciążające. Aresztowano
prawdopodobny, i na jego możli- ich też natyohmiast. Nie tutaj atoli
woś6 nieraz już zwracaliśmy u- kres aresztowań, Aresztowanie inwagę w całym szeregu artyku- nych osobistości nastąpi w najblitłów, poświ~conych wyjaśnieniu szyoh dniach
ob'ecnego położenia politycznego
Znaleziony materjał udowadnia
Lecz ten rozlam nie powinien bowiem z całą pewnością, że Altman n,
niepokoić ::i.ni przywódców frakKapellerzy, Fischer i inni agenci Cacji październikowców, ani tem- nad. Pac. z szczególną predylekcją
bardziej przedstawicieli innych werbowali
rezerwistów. Można to
frakcji. Liczebne osłabienie frak· łatwo zrozumieć, gdy sobie uprzycji październikowców wzmocni tomnimy, że Canad. Pac. zarabiała
ją jakościowo. Blok opozycyjny
podwóinie. Przedewszystkiem ·zaratylko zyskuje na wła,c.zeniu do biała na przewozie ludzi swoimi ojego składu silnej jednolitej grakrętami i kolej!\, a powtóre zarabiała
py, zjednoczonej ogólnem dążejeszcze
wi~cej na. sprzedawaniu grun~
niem w walce o odnowienie kratów kandydatom na kolonistów w Kaju i p1·zeciwko napor~wi reak0yjnadzie.
nemu.
Chciały wiec, rr.~oz prosta, mieć
Cnwila obecna jest wyjątkowo
Judzi
jak najzdrowszych. i jak· najsildogodna dla zawarcia bloku opuniejszych,
jako materiał kolonizaoyjzycyjuego. Jeżeli nawet tej chwiny.
'J.1akich
zaś ludzi zdrowych i
li niektÓl'zy krótko widzący posilnych
można znaleźć jedynie tylko
litycy nie z<lołaja, wyzyskać w
celu zjednnczenia postępowej o- wśród mężczyzn, znajdujących się
pozycji, będzie to błąd nie do w latach, w których są oni jeszcze
darowania, którego
znaczenie zobowiązani do pełnienia służby wojskowej.
prędko się ujawni.
Cała ta sprawa zaareszt.owania
Nie idzie tutaj o „interpl!lacie"
Altmanna
oraz innych funkcjonarju~
i „ustępstwa", nie o „targ poli·
szów
Canad.
Pac. b~dzie dla Koła
tyczny", lecz o konieczność po·
polskiego
niesłychanie nieprzyjemną,
ważnego odparcia tych zamachów
które grożą krajowi „ciężkiemt ponieważ z listów otwartych posła
następstwami i groźnemi wstrząś- Lasockiego wiadomo, źe tym posłem
nieniami".
Czyż
nie 1est to parlamentarnym, który Altmanowi
wdzięczny grunt do zjednoeze- wyjednał koncesję na wywóz ludzi
nia'? I czy pora teraz na pora- z Austrji, ,jest wice-prezes Koła polskiego, Stapiński. Wprawdzie niepo~
chunki osobiste'?
dobna Stapińskiemu zarzucać, jalro·
Wszystko to bardzo piękne, ale by pomagał Altmannowi świadomie
październikowcy dotychczas nie wy- do wywożenia rezerwistów z Austrji,
razili swej solidarności z Gurzkowem ale w każdym razie w procesie, do
którego przyjdzie, Stapiński będzie
I nie wiadomo, czy ją wyrażą.
musiał występować Jako świadek i
zeznać przed sądem, że istotnie dla
Altmanna wystarał się o koncesję.
Wiadomo zaś z drugiej strony,
że takich rzeczy nie ro bi się za darmo i !2:.e Stapiński tylko dlatego od
ministerjum handlu wydostał t~ kon(Kor. wl. "N. K. Ł.")
cesję, ponieważ ,jest wiceprezesem
Koła polskiego i na wpływy Koła
Wiede1i, 19 października.
mógł się przed ministerjum .handlu
Główny reprezentant
Jrnmpanji powoływać.
kanadyjskiej na całą Austrję, SamuJuż ta sama sprawa zaszkodzi
el Altman, od czwartku, dnia 16 bm„ mocno Kołu ploskiemu i pouczy poznajduje się pod kłuczem. Równo- słów polskich.
cześnie z nim aresztowano trzech
Proces A ltmanna, obu Kapelległównych naganiaczy: Canadian Pa- rów, Fischera, oraz innych osoblstociflo, Pinkasa i Dawida Ka1)ellerów - ści będzie jeszcze i dlatego dla Koła
oraz zięcia starego Pinkusa, niejakie- polskiego nieprzyjemny, M lwowski
go Fischera.
·
sędzia śledczy znalazł w księgach
'l'e aresztowania były następ gtównego biura wiedeńskiego Canad.
stwem rewizji, którą równocześnie Pac. pozycje, które wyraźnie świad
podjęto we wszystkich
agencjach c:zą, że pewul polit.ycy pobrali z CaCanad. Pac. w całej Austr.ji od Czer- nad... Pac. wii;iksze sumy za oddane
niowiec aż do Tryestu. A przedew- towarzystwu usługi czyli sprzeda~cia

N ganiacze
kanady·s y.

wali swoje wpływy polityczne w mi·
nisterjum na rzecz tegoż towarzystwa.
Wprawdzie pozycje odnośne w
księgach Canad. Pac. są zaopatrzone
anchimami tak, it na razie nie mo!tna dokładnie V1iedzieć, kto się poza
tymi anonimRrui ukrywa. Podobno
iednak sędziemu śledczemu udało się
już znaleić pewne ślady oo do owych
oso bistośoJ.
Będzie to również dla Koła polskiegv rzeczą wielce nieprzyjemną,
gdyby miało się pok~~9.ć,że poza jeddym z tych anonimów kryje si~ ., akiś poseł polski.
Dzisiejsze pisma wiedeilskle przynoszą bardzo .Interesujące szczegóły
kto i w jaki sposób zwrócił uwagę
na nadużycia Altmana i całej Can~d.
Pac. Co. mianowicie minister.jum
wojny w styczniu roku biętącego
przekonało się, ża w wielu powiatach
galicyjskich brakuje mnóstwa rekrutów.
·
Zniknęli oni bez śladu, nie poda·
ja.o się wcale o paszporty.
Otrzymawszy o tern reJacj~. ministerJum wojny poleciło władzom
wojskowym w skrytości przed wła
dzami oywilnemi na własną r~kę
prowadzić energiczne śledztwo. PoJrnzało się, że Canad. Pac. zdołało
wywieść do Kanady przeszło 100 tysięcy popisowyoh i rezerwistów, ludzi zdrowych i silnych w wieku Hl
do 42 roku ~ycia.
·
Potem odkryciu poszło od.kryoie
dalsze, a mianowicie ministerjum
wojny za pośrednictwem swoich agentów sprawdziło, M rząd kanadyjski tworzy stałą armję i stałą flot~
wojskową.
Poniewnt nie miał od:po·
wiedniego materjału rekrutacyjnego
u siebie, przeto postanowił sprowadzić ten materjał rekrutacyjny z Galicji.
W tym celu rząd kanadyjski,
który jest ściśle związanym z Ce.nad.
Pac. Co, dał wskazówkę agentom tejże kompanjl, ateby starała si~ spro„
wadzić z Austrji, a przedewszJstkjem
z Galicji i Bukowiny ludzi zdolnych
do noszenia brooi.
Minister wojny otrzymawszy t.,
wiadomość przedło~ył raport cesarzowi i następcy tronu.
Obie te osobistości były niesłychanie oburzone na
władze cywilne galicyjskie, że do te.
go stopnia zgrzeszyły niedbalstwem
i pozwoliły sobie z przed nosa wywieść 100,000 Młnierzy w chwlli, gdy
się zanosiło na wojnę.
Władze są
dowe i policyjne galioyJskie otrzymały teraz rozkaz energicznego przystą
pienia do dalszych poszukiwań.
Nie ulega najmniejszej wątpliwo.
śoi, że w najbiiszych tygodniach bt>dą podjęte szalone wysiłki celem
stłumienia śledztwa przeciwko Altmannowi, poniewa~ Ca.nad, Pac. 1est
największą na całym świecie spółką
spekulantów terenowych i rozporzą
dza olbrzymimi kapitałami.
Ta

stopniu do Was i do nas, gdyż jest wać szybko podczas tego pi12kneg~
zwycięstwem Europy nad Azją. Przyj- wieczoru kwietniowego.„
Silny zapach geranium unosił si~
którego beneficJantami jesteśmy co- mi,jcie hołd i wiarzcie, że jesteśmy
w powietrzu.
·
dziennie. Będziemy umieli nie za- Wam uniżenie wdzięczni... ••
- A zatem, zapytał nagls o:flce:i'
P?mnieć . tego _nigd.y. I nie zapomnimy
angielski. Widział pan gospodarstw<?
nrgdy, ile c1erphwości i dobrych
IV.
margrabiego japońskiego i jego Mny...
chęci włożyliście w swą pracę wychowawców. Urze:(1 był bardzo zaco- Panie FP-lze, zaproponował ko- Widowisko dosyć rzadkie 'dla
fanym i inteligencja jego, :m1erucho~ mendant Herbert Fergan, w chwili t~ld~~ brutalów cudzoziemski?h, jam.iona przez tyl~ wieków .rutyny, z gdy malarz, skończył swe piei·wsze kam 1esteśmy„. J?osyć rzadkie i dowielki\ trudnością przyjmowała nau- posiedzenie i ~egnał się z margrabio- syć. meka~e„. Jak.1eit są pańskie wrakę zachodnią. Lekcje wasze wydały stwem Jorisaka, wróci pan z pewno- · żenta, pame F~lze?
.
je~na!r sw_oje owoce i, być może, na- śoią na pokład amerykańskiego jachFelze u~m1echnął się.
de.J.dz.rn dzień,. ĘdY nowa Japonja, praw- tu'? Idę również w tę stron~. Jeżeli . - Wymo~łe~ d?sk.on~łe wraM~
dz1w1e ucyw1l1zowana, stania się god- pan pozwoli, pójdziemy razem.„
m_e!„ .. Marg~ab1a .l~J?onsln Jest (łzłoną swych mistrzów.
Wyszli razem i szli jeden 0 bok wiekiem Ila) bardz1~i grzeozn;ym, nawet względem takich. C'l_ldzo~iemcó'!',
Ma·rgrabia zbliżył się do swej d rugi ego.
Droga wiła się wężykowato wśród o ld?r_y?h była _mowa, Jeżeli _sądzić
żony i podał iej również pudełko tupochyłego pagórka. Przed nimi, na z ~z1s1e1s~P-go _Jego zachow9:ma sil};
reckie.
Margrabina zdawała wahać się samym dole pochyłości, dachy dom- zas żona Jego, .Jest ł~~ną kob10tą.••
Wyraz. satysfakcJI błysnął w oprzez chwilę, następnie wzięła b. ków wiejskich posiadały kolor zwięd.
p~ędko papieros j zapaliła go sama, łych liści. Na lewo, ogród Osouwa ozach an~l1ka:
mm ktoś pomy§lał o za') tiaro waniu jej ukrywał wielką świątynię pod zielenią . - Niedraw~aż?„. Ona 1.e~t zupeł
swych świerków i drzew cedrowych, me ładną kobietą „ ładme1szą oćl
ognia.
- Już teraz, aczkolwiek jesteś pod masą malw i drzew wiśniowych trzech czwartych SW;fCh ro~aczek!.„
my Jeszcze niedoskonali, - wasza we wiosennej szacie, gdy tymc7iasem I taka m.łoda, taka świeża! Nie możn&.
nadzwyczajna
przychylność
miała na. prawo, po tamtej stronie niebies- zd~ć sobie. z .tego sprawy, ~ powodp
sposobność
oklaskiwania naszych kiei zatoki morskiej, która, dzięki rózowych 1 b1ały~h. malow1d:ł, wy~
sukcesó~ nad wojskiem rosyjskiem.„ wietrzykowi, przybrała kolor moro- mag~nY:ch przez sw1~t„. kobiety euJuż w pierwszej chwili uważaliście wy, p,o t~mtej stronie pokr.ytych gę- r?p,e1skie muszą pos1a.dać zabarwie•
że jesteśmy zdolni walczyć Q naszą sto 11sćm1, gór, układając·e się do snu me„„ Należy tego b. zalo~ać, dlate.
złońce, zachodziło powoli.
~o, że .J>od teru, sk.ć'ra me Jest tak
niepodległość.
- Musimy pośpieszyć się, rzekł z?łtą, iak kość słomo~a, a pan sobie
Margrabia tak zakończył swą
Fargan, gdyż kabrjoletów nie znaj- me wyo?raża t:ik deh~atnego atłasu.
przemowę:
- Co mówi rosjanin, mówi azja- dziemy bliżej, niż po dojściu do scho- Margrabrna Jor1salrn liczy zaledwie
24 lata!
ta. My,, iapończycy, mamy pretensjo dów, wiodących do świątyni.
(D. c. n.)
stać się wkrótce
europejczykami.
- Tym lepiej, odpowiedział Fel·
Nasze zwycięstwo należy w równym ze. Bardzo przyjem.ole jest si>acero- 2lresztą, panom właśnie obowi~zani jesteśmy za caly ten postęp,
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wymaga tak wielkiej energji, .1est tak syjskiego przy otrzymywaniu pasz- starszyna odesłauy został do Wieirzachłanne, tyle posiada pokus i po- portów ' zagranicznych. Obecnie mi- choleńaka dla odsiedzenia 7 dni w a·
wabów, że tylko jednostki utrzymują nisterjum wyjaśniło, że do bezpłat reszcie.
się na powierzchni, nie znikaią i wra- nych paszportów robotniczych, wykach, ponieważ posiada ona ta4"że i cają do domu z dyplomem, dużym dawanych robotnikom, udającym się
koncesję w Niemczech i musi się zasobem wiedzy, pełni zapału do do Niemiec na ro boty rolne, powinny
być stosowane przepisy przewidziane
słusznie obawiać, że ogłoszenie wia- pracy na ojczystym zagonie.
Wymaga to od .nich wielkiego dla biletów legitymacyjnych, przydomości o jej praktykach oddziałało
by ujemnie także i na rząd niemie- samozaparcia i dowodzi, walki z czem wydawanfo takich paszportów
powinno być dokonywane nietylko w
Lokaut. Przed.siębiorstwę
przeciwieństwami życia.
cki.
Bardziej pozytywne wyniki dają gubernjach nadgranicznych, lecz w~ budowlane Martensa i Daaba zawieA. N.
studja na wszeehnicach prowincjo- góle w miejscach stałego zamieszka- siło roboty na czas nieograniczony.nalnych. Pod względem naukowym nia osób, którym paszporty te są po- Powodem tego jest strajk robotników,
wszechnice te nie ustępują bynaj- trzebne. Tymczasem większość na- którzy w oznaczonym przez admimniej stołecznym, a częstokroć je pływających nad granicę robotników nistrację terminie nie stawili si~ do
przewyższają.
Po byt na prowincji oświadcza, że przed wyjazdem z pracy.
ma i tę zaletę, że łatwiej tam o miejsca stałego zamieszkiwania nie
Wykłady społeczne. bliższy i większy kontakt ze społe było im wiadomo o możliwości otrzy- Związek
równouprlJ.wnienia kobiet
z ciałem mywania ulgowych-10 i pół mie- polskich w Warszawie prosi nas o
Siłą okoliczności znaczva część czeństw em miejscowem,
młodzieży naszej zmuszoną jest wy- profesorskieru, cudzoziemcy są tam sjęcznych paszportów, wobec czego zawiadomienie, iż zamierza urządzić
)eMżać na studja wyższe
zz.granicę. milej widziani, lepiej i prędzej przyj- przyjechali oni bez paszportów, przy- wykłady społeczne z zakresu: prawa,
puszczając, że dopiero na granicy o- ekonomji, gospodarstwa społecznege
W normalnych warunkach wyjeż mowani przez ludność midjscową.
Za iypowy pod tym względem trzymają zwykłe, tak zw. bilety le- i domowego, rozwoju handlu i przedżali by tylko ci, którzy pragną uzupełnić ·wiedzę, nabytą w uczelniach przykład, służyć mogą stosunki, pa- gitymacyjne.
mysłu, higjeny, pedagogiki i etyki
O Kajdanki ręczne. Mi- społecznej.
nujące w Paryżu i Grenobli, w zukrajowych.
Czerpanie z obce) krynicy wie- pełności potwierdzające słuszność są nisterjum sprawiedliwości wyjaśniło,
Wykłady te dawać będą wiado
.Jzy powoduje szereg nieszczęsnych dów przed chwilą wypowiedzianych. źe kajdanki ręczne nie mogą być na- mości potrzebne dla dokonania r&·
Na korzyść studjów w stolicach kładane aresztowanym następujących cjonaJnego wyboru zawodu i rozwoJu
dla kraju skutków; pozbawia go
lJrzedewszystkiem starszej młodzieży, i w większych miastach, nie przema- kategorji: 1) już zakutym w kajdany działalności społecznej.
wpływa.iącej na ożywienie i przyspie- wiają poważne argumenty,
chyba nożne, 2) uprzywilejowanym, 3) starSerja I. O państwowości i uszenie tętna życia umysłowego, nara- tylko ten, te jest tam najwięcej u- com, 4) .1rnbietom i niepełnoletnim stroju państw: mec. Al. Mogilnickieża na zbyt często, nieprodukcyjne rządzeń społecznych i kulturalnych, t. j. maiącym mniej jak 17 lat, i 5) go.
Wychowanie i cywilizacja: p.
wydatki, których dość !l.naczna suma niezbędnych dla pogłębienia studjów, więźniom wojskowym za wyjątkiem Izy Moszczeńskiej. O higjenie spopozostałaby w kra7u, sama zaś mło„ jak biblie.teki, muzea, instytucje spe- złapanych podczas ucieczki.
łecznej: Dr. J. Budzińskiej-Tylickiej.
dzież traci kontakt z krajem, nie cjalne.
Rozwój idei ewolucji: p. Marji StoSą to .jednak tylko frazesy, gdy~
prędko go odzyskuje i wynaradawiałyhwo. O doborze i
dziedziczności~
jąc się, w mniejszym lub większym przecifltny student nie ma tyle czasu
dr. Poniatowskiego. Prawa przyroświata.
stopniu, przywozi z obczyzny całą aby głębiej badać te rzeczy. Natody w życiu społecznem: p. Kucza!·
miast wszystkie prawdziwe po_trzebne
masę obcych dla nas p0jflć.
skie1-Reinschmit. Jak zakładać koSzkody
powyższe dałyby sifl materjały znajdzie prawie zawsze na
p. Stefana Weycherta.
O {j) K.obietłi - pomocni· operatywy?
mniej we znaki, gdyby studja te prowincji.
Organizacja zawodowej i społeczne]
Znaczny wpływ na studja wy- kiem burmistrza. W jednej z pracy kobiet u nas i na Zachodzi~
przynosiły istotny pożytek krajowi,
gmin w departamencie Seineet-Orise p. J. Bojanowskiej.
przysparzając mu zastępy modzieży wiera niedostateczne uposażenie nao fachowem wykształceniu, ludzi o szej młodzieży. Wynika to, po częś zdarzył się jedyny wypadek w dzieWskazówki doświadczenia przy
jach wyborów we Francji.
9 szerszym światopoglądzie i wyższej ci, ze zbyt przesadnego pojęcia o tawyborze iawodu i pracy społecznej.
Oto wybór pomocnika burmistrza
niości zagranicy, powodujące niedolrulturze.
Ogółem 30 godzin wykładów.
padł na kobietę, panią Garot, która
Przy obecnym kierunku studjów, stateczne za.opatrzenie się w funduZapis kandydatek przyjmuje i
wcale swej kandydatury nie wysta- bliższych informacji udziela biuro
~ają one niedostateczne rezultaty, a sze.
Kto widział młodzież 1iaszą, słu wiała.
w z wielu różnorodnych powodów.
„Związku" Warszawa Nowy-Swiat (
. Należy dodać, że mąż jej jest rów- rn. 2. 'l1el. 153-04, od g. 7 do 9 wieW większości wypadków wyież żącą naprz. za statystów w Odeonie
cilają zagranic{l młodzieńcy w wie- paryskim, lub za figurantów w kine• nież radcą miejskim, lecz podczas czór.
ku od lat 17 do 18, odłączając się matografie, dla marnego )ednofran- powyższych wyborów nie był obecUcieczka z Tworek. Dood domu i wyjeMżając na obczyznę, kowego zarobku dziennego, kto wie, nym.
noszą z Pruszkowa, że wczoraj, o
O (j) Przedtem ręka, pó· godz. 7 wiecz., trzech przestępcó~
tiajczęściej po raz pierwszy w życiu. że nie codziennie jada się obiady w
- Okoliczność ta wypływa z wczes- naszych kolo11jach zagranicznych, ten źniej obie nogi. Są ludzie, któ- politycznych, odclauych pod obser·
nego kończenia średnich zakładów zrozumie, że takie stosunki materjalne rzy w życiu nie mają doprawdy wację psyclljatryczną lekarską
w
naukowych.
nie mogą wpłynąć na podniesienie szczęścia.
'l1 workach, wyłamawszy kratę w oSubjekt handlowy
w Paryżu,
W tym wieku trudno trudno o poziomu naukowego młodzieży naknie celi szpitalnej, zbiegło
be21
55-letni
Karol
Girand,
przejechany
wyrobiony charakter,
świadomość szej i na większe korzystanie z pośladu.
został niedawno przez samochód, na
zadań i celów, hart ducha, które to bytu zagranicą.
Zarządzony pościg nie dał t.adezynniki wpływają decydująco na oJeżeli mimo to wszystko daje skutek czego amputowano mu lewą nych wyników.
gólną sumę osiągniętych rezulatów nam ona pewien zastęp młodych fa- rękę. Pracodawca jego zatrzymał go
1;;tudjów.
chowców, chlubnie kończących nauki na posadzie uważając, że prawa ręka
Pożądaną więc jest rzeczą, aby, i powracających do kraju, to dowód wystarczy mu do prowadzenia ksią
l'rzea:da~ie>tia
~o ukończeniu średnich uczelni, za- wielkiej żywotności młodzieży na- żek.
W
zeszłym
tygodniu
spotkało
jąć się w ciągu jednego lub dwuch szej, jej poczucia obowiązków, po•
'la~zye~ af>one'lło•.
1at sprawą związaną z przyszłym za- święcenia, graniczącego częstokroć Giranda nowe nieszczęście. Oto
wpadł
on
pod
autobus,
który
przewodem: praktyką, naukowem przy- z bohaterstwem.
Na 7-e przedstawienie dla na
Niemniei iednak, a by osiągnąć ciął mu obie nogi. Lekarze sądzą, że
<sotowaniem do studjów, językami
nowożytnymi,
wreszcie
gromadze- jaknajwiększe korzyfoi ze studjów amputacja llie będzie w tym wypad- szych prenumeratorów, które odb~
dzie się
niem środków pieniężnych dla posia- zagranicą, należy nie wyjeżdżać w ku konieczną.
nazbyt młodym wieku, posiadać dodania większych zasobów.
w środę 22 października
P,rzeważającą większość studen- stateczną znajomość Języka wykła
w
'l1eatrze przy ul. Konstantynowskiej
tów naszych za granicą posiada bar- dowego, wybierać, o il"' możności,
N2 16 (Opera i Operetka) wybraliśmy
dzo słabe pojęcie o języku miejsco- uczelnie prowincjonalne, słowem, liprześliczną operetkę Falla p. t.
czyć się bardziej
ze środkami i wawym.
Nie zwraca się na to większej u- runkami, niż to się zazwyczaj prak{). Oryginalna ofiarność.
wagi, panuje u nas bowiem po- tykuje.
Następujące ciekawe i komiczne zdawszechne przekonanie, że 2 - 3 mieBe'fjot.
rzenie miało miejsce w jednej z wsi
si~czny pobyt na mieJscu pozwoli na
okolicznych pod Krasnym Siołem.
dostateczne opanowanie języka. PoNaczelnik ziemski zwołał zebranie
która ogólnie podobała się dzięki dogl&id ten jest hłędny, gdyż czas ten
~~o~~~_o_s.~c1·_~g~o-1n2.
gm inne i wygłosił formalny wykład brze zgranemu zespołowi iaki tworzą;
nie jest bynajmniej wystarczający. W ia~ U=--o znaczeniu dla państwa floty napo.?ierwsze chwile należą do najtru- _
___.~.~„ ~~n--n~
wietrzne,j i prosił o ofiarowanie na pp. Rogińska, Horbowska,Szczawiński.
Ochrymowicz, Grodnicki, Kozłowski,
dniejszych i kontakt z ludnością
O Kasy choryc:h. Sprawoz- budowę tej floty ile kto moze.
Cholewicz, Piekarski i inni
miejscową długo daje na siebie czedanie ministerjum handlu zazoacza,
Włościanie uważnie wysłuchali
b~
'
Bilety dla stalych prenumeratoBraki językowe stanowią wielką że w d. 14 z. m. kasy chorych, utwo- przemowy zwierzchnika i zaczęli de- rów "Kurj era" po zniżonej cenie są
. trudność przy słuchaniu wy kładów, rzone na zasadzie pro.wad. 23 czerwca batować nad tą kwestją .
do nabycia w administracji codzienPo całogodzinnej naradzie, ze- nie od godz. 9 rano do 7 wieczorem.
przyswajaniu wiedzy, zdawaniu egza- 1912 r., dosięgły znacznej liczby.
minów, nio mówiąc już o korzystaniu Mianowicie w organizacji kas cho- branie gminne wysłało do naczelni- zaś w dzień przedstawienia w środę
z pobytu wśród społeczeństwa obce- rych wzięły udział 2,943 przedsię- k·a ziemskiego swych przedstawicieli, do 6 po poł., następme zaś w kasie
którzy przedstawili sprawę w nastę- teatru po cenach zwyczajnych.
go, badaniu jego kultury, zwyczajów, biorstwa z 958,180 uczestnikami.
Najwięcej
kas
powstaje:
w
okrępujących słowach: „Panie naczelniku,
obyczajów, urządzeń społecznych i
Ceny dla prenumeratów na po·
gu kijowskim-298, w petersburskim . zebranie gminne post~nowH~ pro~ić wyższe przedstawienie se.i nast~pujące:
politycznych.
·
Obecnie traci się najczęściej rok -220 w moskiewskim-205 w war- pana, aby nam pozwolił zamiast p1e- Loże bliższe
3.20
.vierwszy na naukę języka. Nale:?;a- sza w~k1m-201 • liczba uc'zestników niędzy odsiedzieć w areszcie. Pienią
„
dalsze
2. 70
.coby więc przybywać z dostateczną jest największ~ w okręgu moskiew- dze dla nas są potrzebne, i czasy są Krzesła 1, 2 i 3 rzędu
9~
lego znajomością, uzupełniając Ją skim-278 tys., w petersburskim- bardzo kiepskie".
"
4, 5, 6, 7 i 8
75
182 tys.. w kijowskim-125 tys., w
6 Z obrazków
syberyj.
tylko na miejscu.
"
9, 10, 11, 12 i 13
80
skich. Według słów „Sibiru", b.
Najczęściej młodzież nasza gar- warszawskim-120 tys. i t. d.
•
14, 15 i 16
48
Operacje faktycznie rozp_ocz~to jakuckiego gubernatora Krafta, jadą
4!ie się do większych środowisk, zwa- .
17 i 18
42
•
biona okolicznościami mało lub nic JUŻ w 200 kasach w całem panstwie. cego na miejsce nowego swego urz~pozostałe
a
Oprócz powyższych 1,294 kas już dowania, we wsi Kaczugu, spotkał Balkon 1 rzędu
wspólnego z nauką nie mającemi.
Największą
frekwencją
cieszą się otwartych, albo już się organizują- miejscowy „starszyna" od niedawna
2 i 3
"H
więc wszechnice w wielkich stolicach. cych, projektowano jeszcze na d. 14 pełniący swe obowiązki i przedsta4 i 5
Ogólnie rzecz biorąc, stud)a w z. m. 3,402 kasy z 2,051,000 uczestni- wił się w ten sposób gubernatorowi.
pozostałe
- Jesteś jakuckim gubernato- Galerja numerowana
miastach prowincjonalnych są daleko kami do zorganizowania.
0 Paszporty ulgowe dla rem Kraftem~ Ja zaś jestem starkorzystniejsze. Pomijamy stronę ma„ nienumerowana
ierjalną, która dla wielu ma pierw- robotników. „Now. Wrem." pi- szyna gmi?y! Jak si~ :i;na~z?!
.
Programy i szatnia bezpłatn~
Z tem1 słowy włosc1anm wyc1ąg2zorzędną wagę. Wiadomo bowiem sze: Ministerjum spraw wewnętrzt>owszechnie, że prowincja jest wszę· nych uznało za niezb~dne zwrócić u- nął rękę do Krafta.
wagę na znaczne trudności, których
Skutek powi~ania był taki, iż z
azie daleko tańsza od stolic.
Dziś tycie w wi~ks.zych centrach doświadczają robotnicy z państwa ro- rozkazu naczelmka włościańskiego,
współka ma nie tylko interes w tern,
ażeby w dalszym ciągu mogła uprawiać swoje interesy, ale także i w
stłumieniu wiadomości o jej prakty-
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Kronika.
= (r) Wyjazd arcybiskupa.
Areybiskup warszawski ks. Kakow9ki wyjechał wczoraj
z powrotem
do Warszawy. Wyjazd nastąpił .o
godz. I> m. 45 po południu.
'·=
(1) Sprawy miejskie.
Wczoraj wiecz., odby!o się w magiijtracie; pod przewodnictwem · prezydenta miasta zebranie, w którem
wzi(}li udział: pomocnik policmajstra
Mjaczkow, radny miasta
Richter,
.sta1·szy budowniczy miejski Nebelski,
inżynier miasta Kuckiewicz, budownlczy Wąsowicz, obywatele: Bernhard i Bocheński, oraz p. o. radcy
prawnego magistratu p. Skrudziński.
Omawiano prośbę p. Dobraniekiego o pozwolenje mu na zbudowanie nad Łódką hal targowych, oraz
11a urządzenie placu targowego w
podwórzu domu przy ul. Nowowiejs.kie,j nr. rn.
Po dwugodzinnych dyskusjach
u.chwalono pozwolić na urządzenie
hal
targowych nad
Łódką
od
placu Frenkla do ul. Wschodniej. Urządzenie hal na dalszem terytorium
nad Łódką na przejeździe
ulicy,
oraz na podwórzu przy ul. Nov.omiejskiej nr. Hl, nie zostało dozwo!one.
=
(kJ z komitetu robót
publicznych. Wczoraj, o godzinie
§ wieczorem, w lokalu biura wyszukiwania pracy przy ulicy Wólczańsklej M 9ó, odbyło się posiedzenie
członków komitetu miejskich robót
publicznych.
.
ł b d
P rzewo d mczy o ra om ks. pastor Gu"ndlach.
Postanowiono zwrócić się do zarządu gazowni miejskiej z prośbą 0
-przesunięciP. rur gazowych na ulicy
Leszno, ponieważ przeszkadzają uldadaniu rur 1rnnatowych.
w sprawie naprawy dróg do terenów asenizacyjnych, komitet postanowił przedłożyć p. prezydentowi
m1asta po dao ie, w którem zaznacza,
że teren aienizacyjny w Mani nie
może służyć do wylewania nieczystoś0i, gdyż znajduje się zbyt blisko
iiałudnionych punktów.
Wobec tego komitet zaniechał
projeJ{tu brukowania drogi do tych
terenów. Wybrukowanie drogi do
terenów asenizacyjnych w Stokach

okazało się również niemożliwe, gdyż

•

nawet po wybrukowaniu pół wiorsty
drogi poza ul. Srednią, pozosianą
jeszcze dwie wiorsty drogi gruntowej za granicami miasta, a robót takich komitet niema prawa wykonywać kosztem funduszów miejskich.
Wobec tego komitet uznaje za konieczne, aby ze względów zdrowotnych asenizatorzy wywozili nie~ystości miejskie w dwuch punktach:
ta miastem, poza ul. Srednią i w zakładzie utylizacyjna-sanitarnym przy
szosie Karolewskiej, gdzie urządzone
.są filtry do odkażania nieczr"'l ','~ ti.
Należy tylko uprzednio zasto:;ow 11 t,
pewne zmiany w urządzeniu tycll
filtrów i ulepszyć nieco bruk na
wspomnianych ulicach.
W sprawie tej komitet zaznaczył
również, że należałoby urządzić nowe stacje filtrów biologicznych do
odka~ania nieczystości miejskich: w
miejscowości „Mania", oraz przy ul.
Rzgowskiej za fabryką J,eonhnrdta.
'
•
•
=-::· (d) Ubezp1eczen 1e. kasy
m~eJ&Kue •
Guber~ator p1~trko_ws~n zaprop_on.owat ;;n ag1stratow1 łód~-

krn1!1u .omow1ć .pro7ekt ubezpl~c.ze~1~
~riaJdu1ących się w. kasie. m101sk1e7
fundusz~w od krad.zieży 1 nap~dów
hand1ckrn~.
Magistrat uznał, ze ubezprnczeme na wy~adek nap~du jest
zbyteczne, kasa posiada bowiem dost~teczną st~aż, ~ostanawi_ając natomiast ubezpiecz.yo fundusze k!lsy na
wypadek kradzieży z wł~mame~ na
~urn.I} 40,000 rb .. tyle . bo~1em zna1duJe się zazv.:yc~a.J w .I.rasie w końcu
każdego m1!ls1ąca.
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(d) Straż ogniowa na BaPrzedmieście Bałuty, zabudowane iest prawie wyłącznie domami drewnianymi, co nietylko dla
Bałut, ale i dla Łodzi stać się może
groźnem w ra:zie pożaru.
Na fakt ten władzfl zwróciły już
<lawn.o :uw~gę, r~zultatem czego było
podmes1erne projektu zorganizowania
na Bałutach stra~y ogniowej, jako
oddziału straży ogniowe) łódzkiej. Obecnie władze zadecydowały już nawet zaopatrzyć ten oddział w :potrzebne przyrządy i rekwizyta.
W celu szczegółowego omówienia
projektu
utworzenia na Bałutach
s~raży ogniowej w tych dniach udaje
slf~ do Wa:sza~y delegacja. łódzkiej
straży ogmoweJ, która odwiedzi prezesa zarządu wzajemnego ubezpieczania od ognia.
Urzeczywistnienie projektu zależne jest również w pewnej mierze od
obywateli Bałut, którzy zaofiarować
muszą lokal dla straży i pokryć pewne rozchody.
Lecz obywatele bałuccy nie odmów.ią tu chyba swej pomocy, utworzeme straży leży przecież w ich interesie, ma na celu zabezpieczenie
ich własności przed bardzo możliwą
katastrofą pożarową. Należ:v tu również zwrócić uwagę na ten· szczegół,
że premium ubezpieczeniowe na Bałutach jest obecnie bardzo wysokie i
ma być jeszcze podniesione, a w razie zorganizowania straży ogniowej
premium to będzie niezawodnie znacznie zredukowane.
= (k) Z miejskiej komisji
poborowej. Miejska łódzka ko·
misja poborowa w sobotę i niedziel~
dokonywała superrewizji popisowych
z lat poprzednich, prolongowanych
dla poprawienia star1u zdrowia.
. Wczoraj, w poniedziałek, komiSJa rozpoczęła czynności poborowe
tegorocznego kontyngensu. Do wieczora obejrzano popisowych, mających nr. nr. losów od 1 do 127 włącznie. DzisiAJ rna7· ą stawać napisowi z
i:numerami losów od 127
do 300
włącznie.
('?) Zamknięcie związku.
Piotrkowska komisja gubern)aliia do
spraw stowarzyszeń i związków, postanowiła zamknąć istniejący w Łodzi „Związek zawodowy robotników
przemysłu włókni 3 tego".
- (r) Ze szpitala miejskie·
go. Ruch chorych otl d ni11. 13 do 20
b. ru„ był następujf\Cy: na ospę był? chorych 6, przy było 4, wypisało
się 2, pozostało 8; na szkarlatynę
było cliorych 29, przybyło 6, wyp'sało się 5, zmarło 4, pozostało 26;
n~ du_r brzuszoy był chory 1, wypisał się 1; na różę przy był 1, wy pisał się 1; pod obserwa0ją jest chory l.
Ogółem było chorych 37, przybyło 11, wypisało się 9, zmarło 4,
pozostało 30 chorych.
łutach.
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Bolesławska.

p.

Zai~tercsowanie duże, powodzenie
domu zapewmon~.
przy ul. PrntrJrnwskiej nr. 83, okaleBilety s przedają się w cukierni
czył w maszynie lewą rękę robotnik W-go Gostomskiego.
Antoni Opas, lat J 8.
- W piątek na dochód Tow.
- Przy ul. Sredniej nr. 125, „Gniazdo" odegrana będzie pełna hu·
stał się ofiarą podobnego wypad.ku moru s wojskiego komedia Kraszewrobotnik, Michal Zag1·odniak, lat 28. ski ego p. t. „Ks. Radziwit panie ko·
Pierwszej pomocy udzielili ]eka- chanku"; z p. Bolesławskim w roli
rze Pogotowia.
tytułowej.
= (k) Usiłowanie samobój- W sobotę po poł. po cenach
stwa. W czo raj wieczorem w are- najniższych odegrana będzie efekto·
szcie II cyrkułu, 24 letnia prostytut- wna sztuka w 8 odsłonach J. Korzeka Anua Sowińska usiłowafa powie- niowskiego p. t. „Karpaccy Górale"
sić się na własnym fartuchu.
Opera i operetka łódzka. ·
Zatnach zauwa7.ony został jednak
i desµeratkę uratownno.
Konstantynowska M 16.
- (d) Krwawy zatarg.
W
Dziś, we wtorek po raz trzeci
sobotę około godz. 10 wiecz. w pomelodyjna
operetka „Krysia leśni
d wórzu domu M 31 przy ul. Łegiew
czanka",
z
p.
Rogińskfli w roli tytunickieJ, zamieszkały tam majster mu·
Jarski Henryk Zajdel wypłacał zarob- łowej.
W
środę, dla prenumerato·
ki swym robotnikom.
Podczas wypłaty pomiędzy Zaj- rów „N. Kurjera Łódzkiego" przedlem a robotnilrnmi wywiązała się piękna operetka Falla „Rozwódka".
- W sobotę, po poł. po cenach
sprzeczka, w rezultacie Jdórej robotnajniższych doskonała operetka „Wenicy Kostrzewski i Bronikowski zadali Zajdlowi nożem kilka ran poczem soła wdówka", wieczorem po raz ·
pierwszy arcydzieło operowe St. Mozbieg·li.
niu'łzki „Straszny dwór", z którego od
Odszukaniem nożowców
zajędwuch tygodni odbywają si~ pełne
ła się policja.
próby,
aby dzieło nieśmiertelnego mi= (o) Kradzie* na ulicy. Przechodzącemu ulicą Pic-trkowską strza wypadło pod każdym wzgl(}'
Henochowi KJigiersowJ, zamieszka- dem wzorowo i artystycznie.
łemu przy ulicy Pasaż Szulca M 41,
Koncert wokalny.
skradziono portfel, w którym znajdoW czwartek dnia 23 b. m. od b~·
wnło się 155 rub. gotówką i różne
dzie się w teatrze Wielkim koncert
dokumenty.
- (k) Nagła śmierć. Wczo- znanej wykonawczyni romansów cyraj wie~zorem zmarł nagle w sali gańskich i pieśni ludowych, p. Pl&weselnej przy ul. Cegielnianej nr. 69, wlckie_j.
W koncercie weźmie udział p.
przybyły z Piotrkowa Icek Goldblum.
= (k) Na gorącym uczynku Dobrochotow, wirtuoz gry na bała·
kradzieży przędzy schwytano w fa- łajce.
bryce 'l1ow. akc. Wienera przy ul.
Dwa wielkie koncerty.
Cegielnianej nr. 9t!, robotnicę Marjannę Grajer. Złodziejkę aresztowano.
Koniec miesiąca bieżącego uświet
i
niony zostaje dwudniowem święterr~
am eiscowa.
dla melomanów łódzkich.
- (x) O oczyszczenie ro.
Łódź gościć będzie dwie znako wow. Właśc1cieie posesji, położo- mitoścl, dwie potęgi świata muzycz•
nych przy szosie warszawskiej w n ego.
:tgierzu, 1<tórzy, .Jak to już donosiliś
W dniu 29 b. m. usłyszy, my, polecenia miejskiej komisji sani- większość melomanów łódzkich p<>
tarnej, dotyczącego oczyszczenia z raz pierwszy w życiu,-tryumfuja,ce
błota i wód ściekowych rowów, przy- go tlztś w całym świecie kulturalnym
legających do ich posesji, dotąd nie Sergjusza Rachmaninowa,
wielkjej
spelnili, tłumacząc sil} brakiem nale- stawy kompozytora i pjanistę, który
żytego spadku w budowie rowów, olśni niezawodnie słuchaczy wykonaotrzymali wczoraj polecenie naczel- niem natchnionych pieśni własnej
nika powiatu łódzkiego, aby żądanie kompozycji.
Nazajutrz (tak chce zrządzenie
komiRji sanitarnej spełnili w ciągu
losu - splot programów turnee arsiedmiu dni.
Winni niezastosowania się do po- tystycznych), a więc vr dniu 30 b. m.
wyższego rozporządzenia,
zostaną sercami naszemi owładnie potężny
pociągnięci do odpowiedzialności są król skrzypków - Eugen Isay.
Już samo nazwisko tego tytan~
dowej.
tonów
- oddziaływa elektryzująco na
(z) Za znachorstwo. Zamieszkały w Zgierzu na Przybyło nasz zmysł wrażeń artystycznych.
wie znachor, Karol Edelwein, za u- Tym razem tPm silniej, tern bezprawianie lecznictwa. bez posiadania względniej Isay pociąga masy ku soWypadki
.na to ?iawodowego wykształcenia, po- bie, ~e wykona, między innemi, słyn
•
ciągnięty został do odpowiedzialnoś- ną „Sonatę Kreutzerowską", przy
udziale brata swojego Theo, pjanisty,
= (o) Zwyrodn enie. One g~ ei sądowej.
da}, o godzivie 5 po południu, za - (x) Przejechanie. Wczoraj który w ostatniem tournee po AmP,mieszkały przy ulicy Wólczańskie j aa ul. Długiej w Zgierzu, włościanin ryce towarzyszył mu stale,-wykonyM 41, Chil Dunski, 18 lat, wszedł w z Łagiewnik Małych, Jan Głogowski, wując ze sto razy ten utwór dla rozDziś
pod":'órze do~u .N2 12 przy ulicy będąc w stanie pijanym jechał wo- entuzjazmowanycb. ;ankesów.
Prze)azd, gdzie w tym czasie bawiła zem parokonnym tak szybko, że na- świat cały wie, ~e tak świetnego, jak
się 7-letnia córeczka jednego z loka- jechał na przechodzącego ulicą że Eugen Isay, drugiego odtwórcy te)
torów, Irena Miecznik.
braka, 70 letniego Rocha WarteJa, Sonaty, niema na kuli ziemskiei .
Na o ba te arcyznakomite koncer...
Dunski pocz.ął Ją częstować cu- który dostał si~ pod koła wozu i ukierkami 1 zaprowadził do budki legł ciężki"mu okaleczeniu głowy i ty, urządzane w teatrze Wielkim.
mieszczące)· się w podwórzu dom~ ciała.
staraniem dyrekcji koucertowej K.
M 10, przy tejże ulicy gdzie usiłoGłogowskiego pociągnięto do od- Rubinsteina, bilety od jutra sprzedaje skład instr. muz. Friedberga i Kował dokonać na niej gwałtu. ·
powiedz1alności sądoweJ.
W taj właście eh.wili nadeszła
(x)
Trup dziecka. Na ca, Piotrkowslrn 90.
matka dziewczynki, która wszczęła folwarku Lućmierz w pow. łódzkim,
alarm i prze~zkodziła zbrod~i.
znaleziono onegdaj zwłoki kilkomie~atych~iast zebrała się spora sięcznego dziecka płci m(}zkiej, niegar~tir~ ludzi, przy pom?CY których wiadomo przez kogo porzuconego.
= (.) Z teatru „Odeo~'I Dunskrngo. zatrzymano I oddano w
Celem odszukania matki, wdrożoOd dziś demonstrowany b(}dZle
· ręce policji.
no energiczne śledztwo.
„Odeonie" dramat pod tytułem „OceOsadzono go w areszcie.
an życia". Dramat ten składa s1~ z
= (o) Amator spirytusu.
6 wielkich części i został odegrany
Zamieszkały przy ul. Drewnowskiej
przez
artystów firmy amerykańskiej
nr. 24, Lejb Milret zawiadomił poli-o„Union".
cję, że kilka dni temu wo~nica Jego
Pierwsze dwie części dramatu
Wojciech Janicki, przewożąc ze sta- Teatr Polski, (Cegielniana M 63).
zostały
odegrane w wielkiem mieście
cji kolei kaliskiej do składu monoDziś, we wtorek po raz czwarty europejskiem, następne w Chicago, a
polowego spirytus, odlał z dwuch
wesoła krotochwila w ó aktach Gliń pozostałe w dzikiej pustyni amety·
beczek pewn~ ilość spirytusu.
kańskiei.
Aby zamaskować ·przestępstwo, skiego p. t. „Szaławiła".
Dramat odznacza sit} nadzwycza;
- W środę znakomita farsa JeJanicki, dodał do spirytusu pewną
bogatą wystawą i zapoznaje widza :z
ilość wody, skutkiem czego zepsuł rzego Feydeau p. t. „Dudek".
- We czwartek, premjera gło cowbojami.
spirytusu na sumę około 2,000 rb.
Uzupełniają prog:am aktualny
śnej
sztuki wielkiego pisarza FrydeJanickiego aresztowano.
- (p) Nagłe zasłabnięcie. ry .1rn Heb'la p. t. „Marja Magda- „Tygodnik - ł'athe" i „Gaumont.
(.) Z teatru „Casino". Dzl·
Przed domem przy ul. Zawadzkiej lena".
siejszy
program „Casina" jest nadzwyDyrekcja
dokłada
wszelkich
staM 6, znaleziono w stanie nieprzytomnym 74-Jetni ą staruszkę, Marjan- rań, aby to wielkie dzieło w y padło czaj bogaty i urozmaicony niebywałą •
n~ Kowalską.
Lekar~
Pogotowia pod .każdym wzg1~dem W.l.Ql~wo i atrakc)fb p. t. .Na gruzach oudzegb
0

=

(p) Przy pracy.

W

z

Rozrywki i zabawy.

°"

Ze sceny· estrady.

azczęścia",

wykonany przez tak zna- artystę zwalnia krytyka od uwzględ
komitych artystów trancuskich, jak niania wieku genjalnego dziecka-arnp. Capellani. Obraz ten odznacza tysty, a pozwala. mierzyć go według
3ię równie~ nadzwyczaj bogatą wy- skali, jaką się mierzy największych
stawą.
wirtuozów.
Swietny ,jest niezrównany komik
Pomijam teehniczną stronę wyPrens w swej ostatniej komedji p. t. konania, która daje Cheifecowi moż
„Prens robi wszystko inaczej".
ność ogarnięcia interpretacji ze swoAtrakcją dzisiejszego programu bodą mistrza pewnego siebie, bo ta
Jest sprowadzona przez dyrekcję „Ca- - ,jak u wielkich al'tystów - jest i
sina", Kino Opera, czyli śpiewający u Józia Che,jfoca na drugim planie.
ekran „I a.kt z opery „Faust", w wy- Ale ten nadzwyczajny umiar w dynakonaniu artystów operowych wło mice i to panowanie nad sobą w wyskich: teI\ora Ferdinando Neri i basa razie intuicyjnego wyczucia zarówno
Liugi Lizze, którym akompanjuje na w kierunku dosadności, jak i tklifortepianie znany prof. Giuseppo.
wości, stanowi podziwu godną i w
Całości programu dopełniają ak- najwyższe zdumienie wprowadzającą
tualne „Tygodniki"-Pathe i Gau- zaletę tej mładziutkiej i zarazem
monta.
wielkiej duszy artystycznej. rro wrażenie i podziw wzbudziło we mnio
odtworzenie pięknego i najeżonego
trudnościami koncertu Głazunowa.
Tak więc Chejfec obdarzony jest
tą prawdziwą iskrą Bożą, bo fazy
„cudowności dziecinnej" wcale nieprzebywał.
Gdy ufrzał świat Bo~y,
Koncert Chejfeca.
tkwił w nim ju~ ten artyzm. SiedmioDwa lata temu pojawienie się letnim chłopcem będąc rozpoczął nauJózia Chejfeca na estradzie elektry- kę, a trzy lata wystarczyły na zazowało
słuchaczy i wysłuchiwano poznanie siQ z instrumentem.
óouche beante produkcji tego fenomeZaiste dziwny to ka.prys nanalnego zjawiska.
tury.
Rzecz prosta, M i ponowne ukaChejfecowi towarzyszył na for.tanie się CheJfeca (tym razem dwu- tepianie p. Lachowski,
poddaj(\c
nastoletniego) budziło ciekawość, jak siQ fantazji solisty bardzo umieteż tak genjalny talent w tym wie- jętnie.
~u przez 6.wa lata rozwinąć się moKoncert odbył się w odświeio
że. Z niecierpliwością wyczekiwaliś nym Teatrze Wielkim, który przez
my pierwszych tonów „Ciaconny" odpowiednie urządzenie sceniczne rzyVitali'ego i przekonaliśmy się, że skał na akustyczności.
.;posób traktowania tej złożonej i zaF. Halpern.
wiłej kompozy~ji przez młodocianego

Z muzyki.

Sprawa
Trzynasty dzień rozpraw.

ej isa.

Fernienko powiedział jej, ite cała sprawa
została wykryta i trzeba tylko
KIJOW, 20 października.' (P.) - związać koniec z końcem, przyczem
Dziś, w dalszym ciągu badano Czebierakowa ~artobliwie powiedziała
~wiadków. Wielkie zaciekawienie bu- do Brazula:
dziły zeznania Brazula-Bruszkowskie_ Sędziemu śledczemu tylko o ko~o, od którego rozpoczęto badania.
niec chodzi.
Zeznania Brazula.
W końcu listopada Czeberiakowa
- Notatki w pismach, sekcja powiedziała:
zwłok chłopca, w straszny sposób
- Powró~ę na andrzejki. Dowiem
zamordowanego, powierzenie śledz- się kto-powiem.
twa sędziemu śledczemu do spraw
Dn. 1 grudnia Brazul zastał Czeszczególnej wagi - mówi
Brazul- b,ierakową obwiązaną. Powiedziała
B;uszk?wski, - w. wy~okim :;top- mu, ie pobito ją na ulicy.
mu zaciekawiło mme, Jako dzienni- Wszystko to z powodu was,
lrarza.
więcej pracować na was ni-e będę.
O zabójstwię krążyły różnorodne
'I1ymczasem dn. 4 grudnia powiewersje. Miszczuk wykrył plamy bru- działa Brazulowi w obecności Wygranatne w mieszkanju Prichodików nowa, że pobił ją Mifle kiedy owkrótce potem aresztowanych. w ko: świadczyła, iż pragnie powróiyć, kto
respon~encje.ch. do „Ziemszcziny" i zabił.
.
.
.
„NowoJe Wremia" pisano o mordach
Następnie mówiła Brazulow1 że
rytualnych. Sprawa wywołała na wet ·zabójcami są Prichodikowie i .Mifle.
interpelacj~ w Dumie. Wszystko to '1.10 oszołomiło Brazula, zwrócił się
wzmacnia.ło zaciekawienie względem więc do ~wego dobrego znajomego
sprawy.
adwokata
przysięgłego
Margolin'a,
Wkrótce dochodzenie polecono któremu
wszystko
opowiedział i
Krasowskiemu, któremu pomagał Wy- prosił o zaznajomienie się z Czegranow. Powtórnie aresztowano krew- bierakową. Margolin uważał to za nienych Juszczyńskiego. Swiadek właściwe.
niejednokrotnie widział się z KraTymczasem Czebierakovva zaprosowskim, który unikał rozmowy ze ponowała, że wszystko opowie, tylko
świadkiem.
w innem mieście i powiedziała do
Gdy !' lipcu aresztowano Bejlisa, Wygranowa:
X:rasowskIJ w obecności świadka ro- Trzeba pojechać do Charkowa
-ze~wał mundur 1 zrzucił pas, powie- tam .pewien aresztant wska~e miejsce
dz1aw~zy, że aresztowano niewinnego zabóJstwa.
.
.
.
człow1e~a.
.
.
.
W tym c~as1e Margohn w swo1c~
. WyJ~żdż~Jąc w sierpniu, . Krasow- spraw_ac~ poJecbał do <?harko~a i
akij pow~edz~ał: .
zgod~1ł się na wysłuchame Czeb1era. - Nrn m~ ":iem, cał~ odgadnię- koweJ.
t~e - zagadmenie Wiara CzebeW Charkowie była ona u Mar?Jak.
.
golina dwukrotnie i żadnych danych
T? n~pr?wa~z1ło Brazula ?a myśl :iie podała, natomiast do Wygranowa
pozna.Jom1e~1a s1ę z CzeberJakową. 1 Brazula powiedziała:
We wrześmu ~Vygranow zapropono- Chcę się zemścić dlatego, że
yvał. Brazulow1. P!acę n~ współJrę dzieci m.oje otruła Marja Mifle przez
I obiecał ~aznaJom1ć. z kobietą, którą zemstę, Iż wypaliłam oczy jej syn oo~azała się ~zeb~rJako\Ya. Podczas wi Pawłowi.
p1erw~zego. w1dze:i1a się CzeberjakoPo powrocie do Kijowa Margo~a DIC me po"'.1edz1ała, . stopniowo lin poradził Brazulowi aby wszystko
Jednak stawa~a s~ę b~rdz1e1 szczerą. zakomunikował sędziemu śledczemu
. Brazul w1edz1ał, _ 1ż podpułkow- Fenience.
rn~ Iwan~w prow'.1dz1 _ dochodzenie w
Czebierakowa ze swej strony
teJ sprawrn. D~w1edziawszy. się, że mówiła Brazulowi, że Fenien.ko podBrazul jest z.naJ~rny z Czebierakową, kopuje się pod nią i pod innych.
Iwanow ,Pow1edz1ał ~oń: .
Brazul o wszystJdem opowiedział
~ Sprytna kobieta, wiele rzeczy Fenience, który zauważył:
.
asłania. .
.
. - Dokonał pan wielkiego dzieła.
. Czeb1eralrnw&
zaś mówiła do Niech pan jej nie trnci z QJra ani na
św1a~ka, że Iwanow tanio ceni od- krok.
krycre, proponował 600 rb. a potem
Następnie odbyło się widzenie
8trasz~ł.
.
.
Wygranowa i Brazula w mieszkaniu
V h~t?p adz1~ Czeb1erakowa się o- Fenienki z prokuratorem Zapieninem
oorzyła 1 m~w1ła, te &Qdzia śledczy i wice-prokuratorem Łaszkarewym.

Fanienko również
podejrzewał
Miflego.
Dalsze zeznania Brazula prowadzą do tego, w Jaki sposób doszedł
on do wniosku, który wypowiedział
w broszurze swojej o zabójstwie Ju-

ona, że
kto inny.
Znajomość świadka z Czebierakowe, miało
za podłoże cele czysto praktyczne. '
Poliszczuk uwa~ał zabójstwo za mord
rytualny, a Iwanow przeciwnie mó- '.

szczyńskiego.

wił:

krzyżowych pytań Brazul, odpowiadając prokuratorowi, ze·
znaje, ~e pracował na własne ryzyko.„ Kijewskaja· Myśl" Mdnego związ
ku z tą sprawą nie miała i z.achowywała się sceptycznie,
radząc nie

Podczas

wtrącać się.

N a wyjazd do Charkowa Brazul
rb., znrabia zaś 300

wydał zgórą 100
rb. miesięcznie.

Zeznaniu Czebierakowej o „popanu", otrzymującym środki
C\d jakieiś organizac,ji-Brazul zaprzecza; o mordach rytualnych czytał
tylko dzieło Ch wolsona.
Z Płetro
wem zazMjomił si~ na propozycję
Czebierakowej, .która mówiła, że P.
może dopomódz przy
poszukiwaniach.
Margolina za wuja świadek nie
pDdawał, mówi tylko, że jest to jego
dobry przyjaciel, członek charkowskiej rady miejskiej.
Podczas widzenia się w ~stau
racji obecni byli: Jabłonowski; Ordyński i Wygranow, Czebierakową
świadek wezwał telegraficznie.
Co
do Miflego opowiadanie Czebierakowej wywołało niedowierzanie Jabło
nowskiego.
Swiadek przyznaje, że na początku marca przyszedł doń lekarz
żyd z Fastowe., który słyszał od byłego dozo:rcy cyrkułowego Kobrasenki, M w morderstwie brał udział niejaki Borys.
Swiadek skierował Kobre.senk~
do Iwanowa. i później dowiedział się,
ie imię Borys nosi Rudziński.
Na zapytanie, czy Kobrasenko
był S8,dzony, świadek zeznaje, że
. był on skazany na. roty aresztan•
ckie.'
.
.
. Na
wm?sek . Zamysłowskiego
św1~dek dziel! SWÓJ stosunek ~o Cze·
beriakowe.) na trzy okresy: piewszy
- okres zaufania, trwał prawie do
podania oświadczenia d. 31 stycznia;
drugi - okres ufności i nieufności,
trwał do chwili spotkania z Krasowskim i otrzymania wiadomości od
Karajewa do końca kwietnia i trzeci
- .kiedy świadek zaczął uważać Czeberjakową za morderczynię.
Zamysłowskij zaznacza, że Krasowski we wrześniu r. 1911 powiedział świadkowi, że Czeber1nkowa
jest kluczem przestępstwa, Iwanow
zaś w końcu września radził wystrzegać się Czeberjakowe,j. A więc, jakimże sposobem, posiadając tylko
ujemne wieści, mógł świadek wierzyć
Czeberj.akowej 'ł .
.
Sw1adek wy)aśma, że trudno po•
wiedzieć, jak powstało zaufanie, jednak szereg faktów i zeznań przekoważnym

nał, że można i:aufać.

Na dalsze zapytania świadek odpowiada, że nie uwi~rzył opowiadaniu o 600 rublach, uważając to za absurd.
Z powodu podania oświadczenia
świadelc zeznaje, że początkowo zdawało mu się, iż nadzór prokuratorski chce wykryć sprawę;
potem
~wie.dek zau~a.ży~
u prok~ratora

Jawną tendencję

nie.

1

podał ośw1adcze-

Sledztwem świadek nie zajmował się, gromadził tylko wiadomości. Celem wyjazdu do Charkowa
była chęć Czeberja.kowej pomówienia
z potrzebnym człowiekiem i chęć
świadka pokazania jej Margolinowi.
Wygranowa traktuje świadek z
zupełnem zaufaniem, .jednak nie mówił mu, kim jest Margolin, uważając
to za zbyteczne.
Brazul wypiera się przypisywan ego mu przez Czeberjakową wyrażenia „metal wszystko robi" i twierdzi, ze nie proponował, aby brała na
siebie winę, ani też · nie obiecywał
lepszych obrońców, a tembardzi ej, że
wówczas nie podejrzewał jej o zabójstwo.
Co się tyczy Iwanowa, to świadek ambitnie współzawodniczył z
Iwanowem w odkryciu mordercy. Kiedy jego ogłoszenie ukazało się
w „Kijawlauinie" Iwanow powi.edział:
- Teraz w!zystko stracone i .kto
wie, czy teraz de. si~ cokolwiek zrobićMargolln, skonfrontowany z Czebier akową... nie gostał przez nia poz-

nany .jako taki;

w Charkowie

powiedziała

był

-

Jakie tam rstualnel
W marcu r. 1912 Czebierakowa
o rytualnem za
wie mówiła ze
śmiechem.

Karajew po przyznaniu się Stngajews.kiego do wiedział się, że mor&
Juszczyńskiego jest dziełem rąd Rudzińskiego.

Na powtórnem ba-daniu krzytowem Brazul zeznaje. że podając 18'
stycznia ogłoszenie, chciał dostarczy6
władzom tylko mater.jału; ściśle pami~te., ie 4 stycznia Łaszkarew z powodu aktu oskar~enia powiedział:
- Czyś pan słyszał plotki mie.Jskie~
Aktu oskartenia napewno nie będzie: '
pracuj pan dalej.
Brazul 50 rubli Pietrowowi za
potwierdzenie oświadczenia nie dawał.

•

•

Ili

.

Dodatkowo badany P i e t r o w
stanowczo twierdzi, te Brazul zapła
cił za niego 26 rb . .kary za nieprawne posiadanin rewolweru.
Br a z ul potwierdza, te kwota. ta była zapłacona.
Na pytanie przełotonego przy,
sięgłych, czy Margolin i Biazul nie
proponowali Czebiere.kowej wielkich
pieniędzy, Pietrow twierdzi stanowczo, że nie proponowali.
Z dalszych odpowiedzi wynika.
te Brazul zapalił się do sprawy, porwany wydarzenie.mi i oczekiwaniem
wykrycia morderstwa, gdytt przyniosło by to wielkie honorarja i t'OZgłos.
W tym celu pozastawiał w lombardzie wszystko, co miał, byle rozporządzać odpowiedniemi funduszami
na koszta poszukiwań.
P r o k u r a t o r i Z a m y s ł o W·
ski .i wykazują pewne sprzeczności
w zeznaniach Brazula w sądzie 1 m
śledztwie pierwiastkowem.
Zbadano dodatkowo C z e b i er a k o w ą, która twierdzi, ii Brazui
zawiózł 1ą do Charkowa w sposó.b O·
szukań czy.
O godz. 11 wieczorem zaczęto
badanie ad w. przys. M a r g o 1 i n a.
Swiadek potwierdza
zeznanie
Brazula., którego znał ,jako człowieka
bez zarzutu.
Me.rgolin
wie,
że
wledeflska
„Nene freie Presse" zamówiła u Bra·
zula telegraficzne artykuły w spra-·
wie Juszczyńskiego, mógł wi~e i z
honorarjów w tej gazecie, .1ak róVf,
nie1 innych pism stołecznych ~el'·
pać fundusz na koszta swego prywatnego dochodzenia.
.Posiedzenie zamkni~to po godz.
1 w nocy.

*

"'

PETERSBURG,"' (wł.), 20 paMzier·
nika. Jak siQ okazuje, b. naczelniH
policji śledczej w Kijowie, Miszczuk,
przebywał w Petersburgu szereg dni,
ale
unikał
dziennikarzy, którzv
chcieli z nim ro bić wywiady.
•
„Wiecz. Wremia• zamieśołło dziś
list z Pskowa., w którym donosi, · żti
postanowił nie ogłaszać wcale doku·
mentów w sprawie Bejlisa.

Broszurka ks. Pronajt-raa.
KIJOW, 20 patdzlernlka. (wł.) Korespondent „Ziemszozyny4' rozdaip
broszurQ, wydaną przez zwif\Zek J\fr
chała Archanioła, p. t. .Ekspert.yzn
ksi~dza Pronajtysa•. Zawladąmiony
o tem prezes, polecił przenraó ror. ...
dawnictwo tej broszury.

Zgromadzenia

proteatujące.

BERLIN, 21 października (wł.).
W czoraj odbyły SiQ tu trzy wielkie
zgromadzenia tydów, protestujj\cycb
przeciwko sprawie kijowskiej. Napływ ~ydów był tak wielki, te policja nie dopuściła olbrzymich rzes~
na sale, które były jut po brzegi
wypełnione.

Przemawiali Oppenheimer, Kleif\
i b. poseł do Dumy rosyjskiej, . Lewin. Uchwalono rezoluc:jQ, która na
zywa wytoczenie pruciwko tydom
procesu o mord r1tualę A&ńb4 XX.
stulecia.

•••
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DOWCIPNY PACHC 1\RZ.
. Hrą.b1a Q. miał się za coś wywdzięczyć swemu pachciarzowi i wezwa~szy go do siebie, podarował mu
-0ma.
c 'h aim ukłonił się grzecznie 1uabiemu, poczem przystąpił powoli do
~onia, podniósł mu ostrożnie ogon
l zaczął wszystko oglądać dokładnie.
Czyś . ty zwarjo·wan wola
zdziwiony hrabia-gdzież ty temu kouiowi zaglądasz'?
·
- Ny-powiado Chaim-przepra<;zam jaśnie jaśnie pana hrabiego, ale
powiadają ludzie, co darowanemu koliowi nie zagląda się w zęby.
- Ha!.. ha!.. zaśmiał się hrabia.
Dowcip.ny jesteś, Chaimku! Chodź
Jo kredensu, dostaniesz za to .kieliszek doskonałego końiaku... Szustowa „trzy gwiazdki".
1549-1

--------

---~~~

Bałkanach.
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Zatarg austro-serbski„
. WII!JD,E:Ń, 20 października, (wł.)
„Zeit" donosi:
. „Rząd serbski pójdzie niewątpli
wie za radą dyplomacji rosyjsldej i
poweźmie postanowienie wycofania
wojsk swych . z granic Albanji; Ser"!>ja jednak zażąda równoczeście uregulowania granic z Albanją na swoją
\orzyść.
.
Również i dzisiejsza „MontagsRevue" zamieszcza dłuższy artylrnł w
tejże
sprawie, w którym zachęca
tząd austro-węgierski
do zniewole"lia Serbjl, aby uszanowała postanowienia .traktatu londyńskiego, a .zarazem I wolę rządu austro-węg1er
skiego.
BIAŁOGRÓD, 21-go października,
(Wł). Rząd
serbski
powiadomił
mocarstwa, iż wydał rozkaz do wojsk
aby wycofały się po za linję gra·
niczną Albanji, ustanowioną przez
traktat londyński.
WIEDEŃ, 21 października, (wł.)
Wczoraj zjawił si<;} w tutejszym urzędzie spraw zagranicznych
poseł
oerbski Iwanowicz i zawiadomił rząd
'1.Ustrjacki, iż rząd serbski wycofał
swoją notę do mocarstw o konieczności zajęcia szeregu punktów stra~egicznych w Albanji.
WIEDEŃ, 21 października, (wł.)
W tutejszych kołach polityc~ych
, panuje przekonanie, że szybka odpowiedź Serbji na notę Austrji nastą
piła na skutek energicznej interwencji posła rosyjskiego w Białogrodzie.
BIAŁOGRÓD, 21-go października,
{wł.) - Stepanowicz odwiedził wczoraj posła austrjackiego i ·oświadczył
mu, że rząd serbski już dawniej by(
uchwalił wycofanie wojsk swoich z
terytorjum
albaii.skiego,
objętego
traktatem londyńskim. Obecnie tylko wprowadzona będzie w życie ta
uchwała. Oczywiście jest to wymówka, mająca na celu zatu~wanie wra-
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,P olacy na okręoie . uVoHurn<.. L

.
GDANSK, 20 października (vd.).
Obecnie stw terdzouo, ż~ pomiędzy cliarami
Jrnh "tro:ty na „Volturnie"
znajdują SH~ tnkże 2 polskie rodziny:
J,abłonowscy 1. Jałkowscy z Chełmży.
0 ;;?;brodnię przeciw moralno•

ATENY, (wł,), 21 października.
Na konfe.renc,ji pomiędzy delegatami
tureckimi a Veniselosem i Panasem .
postanowiono zawrzeć na razie układ
prowizoryczny, gdyż zawarcie właś
ciwego pokoju będzie mogło nastą
pić dopiero po uregulowaniu sprawy
wysp Egiejskich.

."rp, anie. Lwy

zdą.żyły już rozszarpać

•"! lrn koni. P0 długich usiłowanjach
1d 11to 5 lwów. Pozostałe 2 wpadły do

Sm~erć

lotniką.

PARYZ, (wł.), 21 października
W pobliżu Chaumont spadł ze znacznej wysokości lotnik francuski, Garnier z pasażerem. Obadwaj ponieś!:
śmierć na miejscu.

tra i1a .piętro.
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Przy cyrku wzorowa stajnla różnych ras koni i wiele innych zwierząt.
O dniu otwarcia. będą osobne zawiadomienia.

znakomity atrakcyjny
:.:i
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z trupą pierwszorzędnych artystów i ,artystek w liczbiel
:1i
125 osób, na czele ż europejskiemi znakomitościami · i

Targowy Rynek.

w krótkim czasie przybędzie
do ŁODZI

J'edyny K·ONl::)ERT
t

Roz- nia się truj 11cych gnzów. Przygotowano 300 trumien.

poczęła się obława.
Niebawem zdołano schwytać
tygrysa i jednego
iwa, pozostale 7 lwów rozbiegło się
oo ulicach. Zarzadzono formalne l)O-

Ofiary.

W czvairi.ek dnia 23-go patdziernika odbędzie się 1
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Lot clu Blicherr , gdzie biegały z pię
szerząc niebywały poPodróż prezesa · ministró•
strach wśród gości. Ostateczni~ uRZYM, (wł.), 21 październilu-..
ści.
dało się ubić i te bestje. Cyrk obliKokowcew odwiedził wczoraj prezcl:'a
WROCŁA W, 20-go października, eza swoje straty r1a so,ooo marek.
(wł.) - Dziś przed izbą karną rozTunel przez Pireneje.
ministrów ·włoskich Gioliti i minbtra
począł sję proces 10 z ogólnej liczby
l\:IADRY'l1, (wł.), 2o października. spraw zagranicznych S. Guilano.
31 osób, oskarżonych o zbrodnie Otwarto tu nowy tunel przez Pireneptzeei w nioralności, dokonywane na je Centralne. Przy budowie tego tu12- l.} i letnich dziewczętach.
nelu pracowało po każdej stronie po
Zderzenie pociągów.
4,000 robotników przez lat 4.
BERLIN, (wł.), 20 października.
Projekt Churchilla.
Na dworcu w Hagen 'W Westfalji
LONDYN, 20 '(>aździernika, (wł.)
Czlerole~nia podróżnicst
zderzył się pociąg pośpieszny z in- Projekt Chur0hi Ila, aby Niemcy i
nym. Palacz maszyny został zabity. Anglja spauzowały bodaj na rok je- ka. Do portu Hoboken przybyła w
~~~~:nista i kilku pasażerów ciężlio den swoje zbrojenia został przyjęty tych dniach czteroletnia dziewcz-rn ka z Wiednia bez towarzystwa. 1\IhN
naop·ół niechętnie. Prawie wszystkie
apad na biskupa.
dz ir 1 • !; 1 dowodzą, iż plan taki jeH, ! a ona na piersiach tabliczkę z nap i.
" e m: „Jadę do Kalifornji, do mo,-q
BEbRLIN, 20 pażdziermka (wł.)- JJJ e \i ,l"J.u:nit ny.
j:oclrnnej mamusi, która mnie będ~i(;
Z Har our Grace (New Faundlan41)
donoszą, że w katedrze tamtejszej .
Paciąg "'"' pr~epaści.
całowała. Obecnych proszę, by mnio
podczas nabożeństwa jakiś szaleniec
NOWY-YORK, (wł.), 20 paździer- nie całowali". Zajęto się nią 1 umiesznapadł na biskupa Mancha i dał do njka. Podczas koncentracji woisk a- czono na o.kręcie, odpływającym dt>
niego kilka strzałów. Jedna z kul merykańskich na granicy Meksyku, Kalifornji.
zraniła biskupa w głowę.
spadł w przepaść pociąg, przepełnio
Ucieczka kierownika banku. ny żołnierzami, z drewnianego mostu,
25 żołnierzy zostało zabitych, prze. LWOW, (wt), 20 października. szło 100 ciężko rannych.
Wielką sensację budzi tu zniknięcie
bez śladu kierownika banku iydow- Z targ między cesarzem a
s~iego, Szenkera. Powody na razie
następcą tronu.
E. i K. Wachowicz, zamiast wień
mezrrnne.
BERLIN, 21 października . (wł.)ca na grób Aleksandra Mendeljusa
nark ołomne loty.
„National Ztg" zamieszcza pólurzę- złożyli na biedne dzieci 2 rb.
WIEDEN, 20 października, (vd). dowe oświadczenie, że wprawdzie naLotnik Pegeut na polu lotniczem pod
Astern wywoływał zdumienie swemi stępca tronu odpowiedział w sposób
karkolomnemi sztukami, jakie wyko- dość ostry na list kanclerza w spranał wobec tysiącznych tłumów. Pu- wie brunświckiej, iednakże i est bardzo
U
b~iczność urządziła mu po wylądowa- niezadowolony, że list jego, mający
mu entuzjastyczną owację.
charakter czysto poufny przedostał
są najlepsze wina rosyjskie
Pod'ró,t: Sazonowa.
się do wiadomości publicznej j jest
Skład ?fotrkowska 99.
BERLIN, 20 października, (wł.)- komentowany w ten sposób, jakoby
Sazonow w drodze powrotnej z Paryża wstąpi do Berlina. Jutro wydaje cesarzewicz potępiał postępowanie
na jego cześć obiad kanelerz. Poju- cesarza i kanclerza. Wistocie pomię·
ołyński
trze urządza śniadanie minister sptaw dzy cesarzem i nast~pcą tron1.1 nietyły asystent kliniki Unwiersyt. Wrocławske
zagranicznych v. Jagov.
ma najmniejszej różnicy zdań.
pro~. ~insberga) osiadł w Łodzi, jako spe·
C)a lista chorób uszu, nosa i gardła
BERLIN, 21 października (wł.).Afera w Aus 4 r i.
Sazonow, który wczoraj po południu
WIEDEN, 21 października. (wł.)
ul. Pio·lrkowska 89.
o godz. 1 wyjechał z Paryża, przy- „Zeit" donosi, że w zwią'Zku z aferą Go_dz. przyjęć: 10-12 rano, ł-6 pp., w nif>.
dzielę oo 10-12 rano. Operacje, bronchiosko·
był dziś o godz. 8 m. 54 rano do Can dian · Pacifik wycofał się z . klubu
p Ja, kąpiele elektr. świetlne.
2892Berlina. Złoży on wizyt~ kanclerzowi ukraińskiego poseł Petrickii. Skomor.az p~dsekreta:zowi stanu ~la spraw promitowanych jest kilku posłów gaPENSJONAT
za.gramcznych Zimmermanowi. Przed- licyjskich i 4 wyższych urzędników
POLON
DA w Pary:lu
miotem obrad będą sprawy bałkań- · ministerjum handlu.
Ze skonfisko·
4 rue liollin 4
skie, ""
sz~zeg~lnoś.ci .zaś zatarg wanych materjałów śledczych wyni(w blizkości SO RB O N Y i P. C. N.)
Elektryczność. Centralne
ogrzewanie.
serbsko-austr,Jack1. Nie Jest wyklu- ka że ułatwiali oni T-wu werbowanie
Winda. Telefon. Wykwintne. kuchnia_
czonem, że Sazonow zost~nie przyję- . po~isowych i krzyżowali rozmyślnie
Ceny umiarkowane.
ty także przez cesarza W1lb~lma.
wsz.elkie zarządzenia władzy, mające
........--.....
.
-i'i W.- ;!J !'ł!:_ .- ..!!Jl!!M2b!'~di
:et! e:m
:V
.-:'.~S B!P
Lwy na wol.no~c1.
na celu zapobieganie temu.
LIPSK, 20 paźdz1ermka (wł.).•
Dzisiaj około południa zderzył się tu·. !Echa katastrofy u Cardiff..
1
: ·• tramwaj elektryczny z wozem cyrku
LONDYN, 21 października, (wł.) (•,,,.--.;.·~„=·~·,~.,..·:
1Yłi1.l;; !fi,'.t?fi1f{.
'ifi{J~1r,..;;1,...
.I\
"
f,i
•. "
l·ol
•·
„Bar~om", na .lr~ó~ym znajdowały si~ Wczoraj rano zdoła:no wreszcie uga- ~,,._
_. ,_,. _· . (1) ~w Ko~s~n.tynowska 5.
~~.AfiY We1ście przea sklep
k1atln z 8 l'."'a~1 I 1 tyg.rysem .. Klatln si6 pożar w kopalni w Cardiff. Wy"Eugenji", tel. 28-01., specjalista wycinanfa
rozsypały się l wszystkie best)ę zna.
·
•
lazły się na wolności. Powstała strasz- doby.to Jeszcze .dwa t.rupy .. Pr.ac.a odcisków i wrośniętych paznogci, powróci~
przy1muje u siebie i poza domem
na panika; ulice momentalnie się o- oddz1ału ratowmczego Jest mezmier- z zagranicy,. Mani?ure
i pedicure.
.,
próżniły. Zmobilizowano całą poli.cję, nic utrudniona z powodu wydobywa-

Rokowania grecko • tureckie.

__....;:.....,._

l!łliS
~·

dozorców cyrkowych i wojsko.

~enie.

.T

li

Własna orkiestra·

.

•• w:.~:_K~.~-~A_.__ „J_
--~--·~=--- --·

lewickiej

Oryginalnej rosyjskiej
śpiewaczki p1esm ludowych

DOBROCHOTO

z udziałem solisty-wil'tuoza na bałałajce
•
Bilety do nabycia w kasie TEAT-RU WIELKIEGO.

A

__~~~------------~~~~......~~_.;.~--~~~~~----~~~--~--~~~~~~---~-

Euf~ni~ifjff~~~-~rn~1 ?.:~:k1.~~:~!!~\b2~~~ Dr.}1~~:rk~:k.K~!~rn Bol;;ii;Xon A~kac;~rar

Odd.ziały: Or~opedyczny, H?entChoroby uszu, nosa, gardła
genologiczny, Sw1atło-leczniczyielek Choroby serca a płuc
i chirurgiczne
łtzY.1muje od 9-11 rano i od 3·6 pp tryczny,
. .
•
SL
1
w Niedzielę do 12 eJ przed pol ud.
Skrzywienia kręgosłupa, choroby przy1mu1e od lO-ll po poł. od 4-6
ul. P1otr~towska
u.
PIO_T]l.JS:OWSKA l2li telef. 18-07.
irnści, mięśni, chorobynerwowe eto.
Telefonu ni· 21-19.
. ~r. tel~fonu 31!-62.
' · ·' ' ' '
1516-0. l'łlldziny przyj12ó 10-12 i od. 4-~
Przy;muJe do 11 rano P_ 1 i-7 po
\:ohoroby kobiece

mieszka obecnie .
I p·
k
k
82

u •

1otr ows a

Telet. 27-87.

•

•

1522-10

I
I

--~;.;,;.2..:2:.;4:.:;2:..---------.„----------.rro
__~_"'i ·-.!\ 'b_.~Y'~~. }~~c -

~ pa~ąrnrernTh:~'"""~!.,,.,3_r.________________...,;Y__

TYLKO
•

--Wielki dramat w 6-ciu
· Ze sl~nnym wie- · Emanuelem

częłclach

REJCHEREM

w gł-?••
de6sk1m a„tystą
roh.
Dramat odegrany został, część I-sza w wielkim mieście europejskiem, dr~ga w Chi·
cago, trzecia w dzikiej pustyni.
·
·
I
.
, Główne role wykonane zostały przez: Rob. Brodin, bankier, - Emanuel Reicher. Jakc, syn jego - Ernst Relcher. Lya,
jego wychowanica - Johanna Terwln.

)Viebywałe ~fekfy.

(!eny zwyczai11e.
~~~§il~~ ~i!§i!__~

I

I
I

CHCAC ZAPOBIEDZ

w

lub wyleczyć się·w wypadkach chorób gardzieli,
_ _ zaziębienia, zapalenia krtani, influenzy,
dychawicy, kataru, zapaleniu płuc, i. t. p.

ffi:ll
Im

CASINO ·1
11.a sru~aeft „I

Ty•k• w

eua~eso :;~e~ęśeia
Wtrząsający

dramat w 4 wielkich ezęśoiaeh w W)'konantv.
najlepszr h artystów paryskich.

Prens

NALEŻY ZAŻYWAĆ .

m
Włl

Pastylki VALDA

:obi wszystko inaczej

Ej

(Pastilles Valda)
ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY,
DZIAŁAJĄCY NIEPÓROWNANIB.

liJł

Wspaniała

komedja.

I

ALE PRZEDEWSZYSTKIEM :

W
11!ii11'
llfill

OOlJ

Im
l
OOll

mg]

~:

ŻĄDAJCIE ZAWSZE
we wszystkich aptekach i

składach

apteczn ycb

m

by w3m dano

P·RAWDZIWE PASTYLKI VALDA

I

(Pastiłles

w pudełkach
·

Valda)
z banderolą czerwo114

I opatrzonych nazw,

VALDA
Cena: rs.

W
r=- - - --. ·
1~:

ł

f~

- -· - -

.

S ~
TI

Akt I s

ffiill

J(ino Ópera.

I

.z••

~·

~~~5ii~~~~~ml
Dr.L. Prybnlski

NO O·OTWORZONY

Zaklad Fre I ws i Dr. 18~
OS MAŁOWSKIEJ
wyźszvr h pedagogicznych kursów w Warszawie.

ST EFANJI
bvłej słuchaczki

O Z I E L ł\ł A Nr. 25. - -- -- - -

Urządzony według

;>&zy JM UJR

nowoczesn y ch

w ym ag ań

hygieny.

CZIKCI OD LAT 3- 7 7.a j~ c ia odb y waj ą się przecJ polufoi em
i po P? ł. ~o~adan kl, rysunki sloirl . ryt.miczna gimaastyka, śp i ew.v i t ań ce
Zapisy eorlzl11 n n le orl 11-1 I r1d ~- 7 P rzy ładnel pogodzie i:pacery
«' Pobllzkl m ogrn•h.le.. Pnyjmnje sii: uczeaice ns prahylrę .
1!>40-6

R~_j~

SREDNIA N! a. Tel. 33-7J
Sp. cb.oroby skórne, włosów weneryczne, moczopłoiowe i kosmetyka
lekarska. Leczenie syphilisu Salvarsanem Ehrlich-Rata "606" i "!Hł"
(wśród~ylnie). Leczenie ele1rlryc1. n o ś
cill (elektroliza) (usuwani e szpec!l-

powrócił. '
POLUDNIOWA 2. '11el. 18-59
Choroby skórne, włosów, (kOB1118Q'ka
lekarska) weneryczne, D100110płolowe
i niemocy płciowe!. Leczenie a,p•
hilieu Salwarsanem „Erllch•
Hata „606 91.ł" w••ódż-wlnie.
l.ec·,.e ni e elekt.rycznoścla 1 masa7.e„ 11· ,11nwy jnym .
Przy irnu,e: chorych od 8-1 rano i od
4-9 po poi. . panie od ó-6 po pot
Dla pań osobna poozekalnla.

242

---

TEATR
W strząsający dramat znanej firmy „Am brozi~" w 3-ch czę
ściach w wykonaniu pierwszorzędnych włoskich artystów.
Wspaniały

niu

piękna komedja odegrana przez najlepsze amerykańskie siły artystyczne.

Od dziś do piątku włącznie
Wspaniały

program!

innami:

Na całość złoży &ię między

dramat w wykonaartystów

amerykańskich

Najlepsza orkiestra w Łodzi :

Ceny miejsc zwyczajne:
pięknej

W obszernej,

poczekalni teatru przygrywa wspaniale zgrana orkiestra. rumu 1 ska.

ee
z bilardem do sprzeda·
K awiarnia
nia z powodu wyjazdu. Tomaszów Rawski. Piotrowski Wider.
N auczycielka. z prawem-n_a._u_c_z_an""'li:-~

·~ ·li1..f powszec~nie
znana
'
farma
.
1

· i. \!:i
·11·\

·:

1

~. ]{/ei1JOf ~
PIOTRKOWSKA 99.
filja.: ~a.Jera-Rynek ~·

.
N

I

mę. sklej, damskiej

i dziec;nnej ·

------------=-

Ceny barho

ur.

BA TOSZK

obo ' ł·~att•u

tylko

~~~~~&~

DrL. IClacz rin
Konstantynowska U.

naśladownictwa sprzedaż
w składach aptecznych na:

Syphilis, skórne, weneryozne,
choroby dróg moczowych.

j~'aw1ot jf!

zo~ó~i~~~fe~~~yna Namysłowskiego
Kc.ncert odbywa się codziennie w godzinach obia1owych oraz wieczorem od 8-ej do 2-ej po pótn.
rl592- 3

CoDziennie koncert.

54, i Xonsłanły
nowska }1! 75.
słoik

, Cena za
'--

12
· ~li.'1a.

od g-1 i od 6-8. dla pań od ó-1'
.oiedziele od g do a.
2701-C

Pani Jeszcze nieużywała kremu
tak bardzo . rozpowszechnionego
na całej kuli ziemskiej z niezawodnym rezultatem. Wydatek nieznaczny, a korzyść wielka. Wszelkie piegi opalenizna, plamy, pryszcze, wą~ry i liszaje natychmiast
bezpowrotn\e . nikają. Dla uniknięcia

OWICZ

Kon1słanły.no ">M&ka

~oprawoy?

pod dyrekcja

ew

P owrócił

Przy syphilisie stosowanie prep.•BOI>
i "!lł.A-" Le1>llenie elektrycznością im
.• -A
·b
1
_,,em Wl racy1nym.

Czy

KONCERT orkiestry włoiciaiishiej

od 9-10 i od 3-ej
r1H3-3

Chorob•, s'·órne, wene~
I\
ryczne i niemoc płciową
n
L
k
-

1534- 1-20

Niezwykła atl!'ałtcja I

przyjęć

©!~©)©;@S~~~

przystępne.

Piotrkowska Nr. 193, róg Karola

Przy)muje od 8-1 rano i od 5-9
wiecz. Dla pau od 1-ó po południ u

50 kop„ mocniejszy

75 kop

ur. franci~z~~ ~ozio·f ~i~wlGl

ZOŁ.&iDKOWO·Ci!łORYM

w ró6nych obiawach ich dolegliwoś
ci (katar żołądka i kis ek, obstrukcja,

(senior)
7.D"roty głowy gazy, zgaga i t. p.)
'"''Jrn2e skuteczny środek domowy. mieszka obecnie na ul. Prze·
Zgłosić się możma od 4-ej do 8-ej.
jazd 8, front, I piętr. Tel. 17-14
Adres: Konstantynowska 50 m. 19. P: Godziny przyjęć od 9 i pół do 11 ~a·
S. Zapytanip, listownie z dołączeniem no i ocl 6-8 wiecz
marki na odpowiedź nadsyłać do I-ej
filji poczt. M 29. Lódź N.
rl56'H2

~.n~~~~~oo~oo

~~'i'~~~j"ls-rr~wa~~ .

Uł'E&~~~,,,:.~~~Ui~ Cgło:azenia

~ ~lIElAM LEK~JI

arof>ne:

Afud;;~stół, K;;;ła, oloma~ę,

~. szafy do ubrania, łóżka mate-

race.

bieliźniarkę, umywalnię, szatkę

lampy, obrazy, etażerki,
stoliki .. lustra, sprzedam zar!M'< bardzo
3791-10
tanio. Karola 8-10.
kuszerka'"iiiii'SaiYstka przy.jmli}e
chore, · udz.lela porad, biednym
po cenach przystępnych. Pańska 13 ustępstwo. Piotrkowska 223-19.
m . IL tront Il-piętro.
3595-8
k·U'Sz'6~""k.;.a.-.;S.;.tr;;;.a-.d""e""1.-,p""a""'lń~sk~a..-..'?!!""'""'8

kawal~-ęką,

-- ·A

A

~„ ...~';'~~~l~~~~.·-;-~~
~ · -_i:..~ .>:~-~~~ -~

„Klemens
Lipiński
Dokt6

7- lasowa

~

Zeńska Szkoła }Canalowa
I. Ł. A
w t.ODZI, Zielona Nr. 8.

I

91., tel. 25-91.

Choroby we wnętrz i

dziecięce
Przyjmuje 8 1j,-lO i od 3-6-ej
w niedzielę od 10-12-ej.

Telefon 29-33.

podaje do wiadomości osób zainteresowanych, że przyjmowane s~ jeszcze uczenice do młodszej przygotowawczej i I klasy. W innych klasach więcej wakansów niema.
Kancelarja otwarta codziennie od 11-ej zrana do
1555-2
2-ej po poł. z wyjątkiem sobót i świąt.
W ydl'l wca APtonj K.s1ąźek.

Wólczańska

Dentysta

S. Rakiszski
mieszka o becni.e: ul. Zielona 6
dom W-nego Auerbacha Telet. 16-85
1123-7

0

~

Godziny
b·ej.

WEDLUG OSTATNIEJ
MODY.

Colziennie koncert.

poszukuje miejsca w Szkole lu•
dowej fabrycznej lub w domu pry•
watnym jako nauczycielka wycbo„
wawczyni. Wiadomość: Herby Gub.
3856-f
piotrkowska. A. Busse.
-owoprzybYła rutynowana nau
czyclelu języka polskiego (grac
matyka, stylistyka., literatura) udzie„
la lekcji. Wiadomość: Ewangielickf
5 m. '1. Od 3-4· ei pp.
3842-~
ftbiady prywatne, Zdrowe, po 2ff~ 30 35 kop. Łąkowa 20. 3830-1(
~otrzeba
czeraazi szewckich ni
Ir" męsKą sztuprowaną robotę. UL
Pasaż-8zulca N! 37.
3846-l
..... .... ,.._._."""' ...
......
t:;;Jłotnebny chłopiec do roznoszema
Ili"" gazet., mieszka iący na Ko.zinach.
Wiadomość: w Administracji Kurjera.
.---..---":'""-~':'"""""'~3~82~5~-3
otrzebne uczenice do krawieczyzny, Pracownia "Wandy" Zawadzka 27.
~857-1
~otrzebne na 1-szy numer hipote·
r ki na grunt od 1,500-2,000 rubli,
wiadomośc: Gra.bowa M 18 w sklepie
galanteryjnym u Piotrowskiego.
3829-3
papier gazetowy na pudy do
d
sprzedania. W,iadomość: w, a m.
"Nowego Kurjera Łódzkiego", Zachodnia Ni 37.
34J8-0
~rzyjmeciWu.Cilpanów na mie'SZr kanie z całodziennem utrzymaniem lub bez ul. Długa .M 76 stróż
wskaże.
3826-3
- ÓkóJduży słoneczny ładnie umeblowany z balkonem .oa I pię
trze do wynajęcia zaraz, może by~ z
utrzymaniem; drugi mniejszy oddzielnie również zara11 do wyna3ęcia. Pasaż-Szulca 9.
3845-3
przet:lam skrzypce z futerałem
niedrogo, byle zaraz. Szkolna 17

przyjmuje zamówienia.
porad, dyskrecja ścisła.
W"łlłopiec starszy, unne1ący
• tać, potrzebny do D-ra
wicza. Konstantynowska 12.

udziela
3822-4
Lewko 3854-2

Do-sprzedania-lmądzenie
wite sklepu i warsztatu

rzeźni

Elprzą

całko:

czego tanio. Wiadomość: Konstantynowska 35.
rl591-3
f_~ o sprzedania para skrzypiec
Y z pięknym tonem za 160 rubli i lUO rubli. 'l'amże do sprzedania
aniasser do pięciokonnegu mot0ru
zupelnie nowy. Wiadomość: ul. Konstantynowska N 18 11a parterze w
oficynie ostatnia sień.
370!-0
o wynajęcia pojedyncze p~Jrnfe·
Pańska, 9, m. 10.
3!j40-3
omy i płace w różnych cenach,
tanie urządzenie sklepowe z
patentem do sprzedania, Wiadomość:
.Radogoszcz, ul. Szopena M 18, u
g~~~·
3~~~
utra używane męskie 1 damskie
na oposach do sprzedania. Wiadomość: w „Kurjerze".
3860-3

D

S

ml~
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MU-3

dziel;;-1ekcji- gry .Damindoli·
nie. Konstantynowska N! 24 m. 9,
prawa oficyna, Il piętro od 1-3 po
połurlniu i od 7-o wieczorem.
3948-1
meblowany poł!:ÓJ z całodzienn~m
utrzymaniem, albo bez Wolczańska 63 m. 11.
3837-'l
ftorublTi więcej dam zawyro:
V
hienie posady inkasenta.
Hekomendacle i wymaganą kaucje
zlv„i;. vferty pod lit. „L. M. w
"~fowym Kur.Jerze Łódzkim„.
3855-3
·19ołądkoY1o•chorym, w rożnych
& objawach ich dolegliwośsl (katar
żołądka i kiszek, obstrukcja, zawroty
głowy, gazy, zgaga i t. p.) \VSkazę
skuteczny środek domowy. Zapytanie
listowne z dołączeniem marki na odpowiedź, nadsyłać do Blura Ungra,Wierzbowa 8 w \Varstawie sub .zdrowie"
""b>aginęi;-' 20 letnia adZieWc'i'Ylla;
6
izraeli~k:a o błąka na,
szatynka.,
bez obuwia. Nazywa się Frania
Goteiner. Ktohy wiedział gdzie się
zaginiona znajduje, proszony ,jest o
zawiadomienie matki, ul. Aleksandrowska 10.
3821-2
""j;;• aginąi pa3zport, wydany z magistratu m. Szadek, gub. kaliskiej,
na imię Adama Drybiszewskiego.
3847-3
aglllął paszport, wyaaay z gmiZ ny 8tare Miasto, pow. konińskie·
go, gub. kaliskiej na imię Władysła
wa l:lzymańskiego.
3863-3
~ig'aginął paszpórl,w;dany z mail~
.łb stratu m
Opatowa na imię
Izraela Lebkele.
3852-3
~ 1 ag i nął paszport, wydany z i;miny Balków, pow. łęczyckiego,
gub. kaliskiej na imię Jakóba Barylskiego.
3849-3
"'»ag lu ąfpasz p ort:-wyoanyz"Ł()';i:
•
cza gub. warszawskiej na Unię
Ju!Ji Dembowskiej.
3848-3
'"ltłagir:ął paszporL, wydany z gm1A. ny .tlorodło, pow. Hrubieszowskiego, gub. lubelstdej na imię Wła
dyslawa Bromi.ersKiego.
38!>8-3
"#aginęła~kartiiOdPaszportu;w;aa:
Aa na z fabryki Maksa Rosenblatta
na imię Jana Kubata.
38ól-1
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