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par exceUeme niemieckiego prawodawstwa socja]powinn:v najbardziej nego.
odczuwać wahanie się konjunktury, a.
Dotychczas robotnicy prawie w
niemiecki rynek robotniczy w ostat- zupełności pozostawieni byli własne
Jl
lł'Jf nich
miesiącach doizedł jut do sta- mu losowi, a pomoc w wypadkach
PRYSZCZE. ~ nu zatrwatającego.
bezrobocia okazywały te związki ro"'ó'?„11J""'
.OPALENIZNĘ. fj
Według danych państwowego botnicze, które mają między innemi
Il'
"'4'
WĄGRY,
~
.
CZERWONOśC TWAR?Y t; · biura statystycznego ilość pozostają- za zadanie okazywanie tego rodzaju
cych bez pracy zwiększyła się we pomocy i, oczywiście, tylko swoim
wszy;stkich gałęziach przemysłu nie- członkom.
mieckiego, przytem zwiększyła się
Zaledwie w niewielu wypadkach
nie tylko w porównaniu z miesiąca- . do walki z _tern złem , socjalnem w~
mi ubiegłymi roku biet,ącego, lecz i stęp?wało 1 społeczenstw? . w osobie
DLA.UNtKNIĘ_CIA NpjLAOOWNICT\'/A.KAZDE PUDEŁKO ą
miast
ZAOPATRZONE JEST W Pl.OMBĘ NA KTÓREJ ZNAJ- ~~i· w porównaniu z miesiącami odpo- ~agJ~tra~ów poszczegó~n.ych
OWE .SIĘ N9 204 t NAZWISKO WYNALAZCY. 4 wiednimi roku zeszłego. Oto naprzy- mem1.eckich. Pomoc m101ska dla P?JPHZEOA! wAPTEKACll. SK-lA.OACll APTEClNYCll
.i '
bez pracy„ uskuteczma
'.
iPElfF(/MERJAC'lt.
. ,1' kład, w związkach, do których nale- · z~staJących
żą robotnicy zatrudnieni w przemy- s1ę za pomocą dwu sp~sobów. Czaśle metalurgicznym i budowy maszyn sem ~nasto samo orgamzuje, na ty~h
procent
pozostających bez pracy w lub mnych warunkach, wydawame
Aa wynalazki!marki i modele wyrabia specjalne
lipcu
stanowił
2,3 proc„ wzamian 1, 3 zapomóg pozostającym bez. pracy.
INZ. D. FRAENKEL
proc.
w
tym
samym
miesiącu roku
. Naprzykł.a~ w Monac~Jum w sty"Warszawa, Nowogrodzka 23. Tel. 18-62.
1912. Pośród robotników zatrudnio- czmu roku b1ezącego magistrat wya-:
nych w przemyśle włóknistym pro- sygnow~ł 50,000 marek na po~oc dl.a
Dzisie1szy numer składa
cent
podniósł się z o 7 do 2 2 w bu- pozostaJących bez pracy w ciągu z1••• z
kolumn„
dowlanym - z 4,1 d~ 6, 2 p~;c. i t.d. my 1912 i _1913 roku. ~ostawione byWe wszystkich 45-ciu związkach ro- ły następuJące warunki, które dawaKALENDARZYK.
botniczych, dostarczająoych dane do ły prawo otrzy:riywania zapomogi:
statystyoznego biur• i liczących oko- P?byt w Monach]um od 1-go styczSroda, ~2 paźdz. 1913 r.
ło
dwu mil jonów członków, ilość po- n:a l 912 roku, pr~ca bez prz~rwy w
D z i ś: Korduli Alodji.
zostających
bez pracy · stanowiła w · ciągu tego roku I pozostawame bez
J u t ro: Seweryna B. W.
czerwcu 2,9 proc„ gdy w tym sa- pracy w ciągu 8-miu dni. *)
mym miesiącu w roku zeszłym wyLecz w większości wypadków
nosiła 2,7 proc., a w lipcu ubiegłego miasta organizują pomoc dla pozostaroku 1,8 proc. ·
·
jących bez praóy na zasadach t ak
Jeżeli ten procent upowszechnić zwanego systemu gentyńskiego, któna wszystkich robotników, zatrudnio- rego istota polega na tern, że z kasy
nych w przemyśle niemieckim, to miejskiej asygnowane są sumy dorozmiary
armji, pozostających bez datkowe . do zapomogi, wydawanej
Pewna ilość zjawisk dowodzi tego, że okres wysokiej konjunktury pracy, mimowolnie każą si~ zastano- przez związki robotnicze swoim człon.
Ale
przemysłowej w Europie Zachodniej wić nad jej losem. Jakież środki kom pozostającym bez pracy.
stosuje
się
w
Niemczech
w
celu
złapomoc
miejska
ma
też
bardzo
poma. się na ukoń?zeniu, a w kaMym
godzenia
jednego
z
najsmutniejszych
ważne
złe
strony,
otóż
robotnik
orazie prze~ze~ł JUt największy punkt
zjawisk spółczesnej organizacjj wyswego napięcia.
"'") Pomimo to, ż e wysokość zapomóg
była_ ~inirnalna (od dwu do pię~iu marek na
N~eo~stępnym towarzyszem zmniej- twórczości'?
tydz ,en, zależnie od wielkości rodziny) ogól~zema s1ę działalności przemysłowej
Obrona robotnika przed skutka„ na suma wypłat w ciągu trzech miesięcy ziJe~t brak pracy ze wszystkiemi swe- mi bezrobocia jeszcze dotąd nie włą ~owych wynosiła 97 tys. marek, przewyż s za
wobec tego omal że nie dwa razy • pierm1 "{lrzygniatającemi uastępstwami. czona ~ostała do rozległego zbior11 Jąc
wotnie wyas;vi;tJ\owv:i.ą Pumę.
~-Bm!llRó>l-~--ll!SlM&:',~ ;
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~Dez~ieczenm oU Dezro~Ocia.

przemysłowe,

11

trzymuje zapomo~ pod warunkiem
pozostaje bez pracy nie z winy
własnej, nie z powodu choroby, strej·
ku lub lokautu.
,
Zaprowadzenie tego rodza.ju wa„
runków jest wogóle piętą Achillesową
kwestji organizacji pomocy dla pozostających bez pracy. Przyznając zt
swój obowiązek łagodzeni~ robotni·
kom ciężkich warunków spółczesne·
go ustroju socjalnego, państwo luh
gmina chcą zostawać neutralneml
w walce ekonomicznej między robotnikami a kapitalistą. Przeto zwykl9
stawia się, jako warunek otrzymywania zapomogi · bezrobocie „mimo„
wolne".
Lecz łatwo zrozumieć, ,j akie pole
odkrywa się dla wykładników tego
rodzaju nieokreślonych żądań, i jak
łatwo w takich warunkach zwęzić
krąg osób, korzystających z prawa
otrzymywania zapomogi.
Wogóle należy przyznać, że skom·
plikowanie kwestji organizacji pomocy dla pozostających bez pracy, najprawdopodobniej jest jedną z przy·
czyn tego, że miasta tak niech~tnie
biorą si ~ do tej sprawy. Zresztą, zasadniczej przyczyny słabego rozwoju pomocy społecznej, należy, oczywiście,
szukać w zapatrywaniach radnych
magistratów. Lecz jedna · i druga
przyczyna dowodzi tylko jednego:
nastała chwila zorganizowania obo· .
wiązkowego ubezpieczenia robotników
od bezrobocia i wydania · odnośnej
ustawy p aństwowej.
I kwestja „wydania takiej ustawy
wyszła jut ze sfery marzeń. Spraw~
ta była przedmiotem rozpatrywania
nie tylko przez postępowe magistraty, ale roz ważał ją konserwatywny
rząd, drugiego pod wzgl~dem wielk0<
ści państwa Rzeszy niemieckiej,-Ba·
warji.
Już w roku 1908 powołano do
że

tyc.\a specjalna

na.rą.'1,~ rz~w-,

n .

l(O~Y

której postanowiono zobowiązać
wszystkie gminy w królestwie bawarskiem do zorganizowania pomocy
dla pozostających bez pracy według
systemu gentyńskiego, nota bene pań
stwo zobowiązuje się zwracać gminom połowę wydatków. Co prawda
decyzja ta nie osiągn~ła w większoś
~i miast żadnych praktycznych wyników, ale najbardziej zasługuje na
uwagę to, że rozwiązanie zadania w
w takim zakresie, które zadowolniło
nawet
stronnictwo
socialistyczne,
wyszło od rządu.
Nie ulega wątpliwości, że partja
socjalistyczna podniesie tę IHi.lącą
sprawę podczas najbliższej sesji parlamentu niemieckiego. A jeżeli wziąć
:pod uwagę wraMnie, jakie
robi
wzmoMnJe się braku pracy w roku
bieżącym, to można z całą pewnoś
~i::\ przypuszczać, że Niemcy są w
przededniu takiego lub innego rozcotrzygnięcia kwestji
ubezpieczenia
od bezrobocia.
Z. R-ioz.

•

W związku z coraz częstszemi
.Katastrofami kolejowemi, „Russkija
Wiedomosti" rozpisUJI\ się o różnych
~rakach i ujemnych stronach gospodarki kolejowej w Rosji. Dziennik
.stwierdza przedewszystkiem, że minister.jum komunikacji dąży do udoskonalenia gospodarstwa nie tyle pod
względem technicznym i ekonomicznym, ile-nacjonalistycznym.
„P. Ruchłow pochłonięty jest
widocznie troską, aby na kolejach nie było nie rosjan i politycznie nieprawomyślnych żywfo
łów. Wskutek tego,
długo
są
niezaięte różne wakanse, lub też
też trzeb
.je obsadzać nieodpowiednimi ludźmi, ale ministerjurn
nic sobie z tego nie robi. Koleje tak samo, jak inne gałęzie gospodarstwa państwowego, uważane są za pole do prowadzenia
polityki nacjonalistycznej. Nie
można, oczywiście, związać faktu danej katastrofy z tym charakterem polityki
ministerjum
komunikacji, lecz, że dobór oficjalistów przeważnie z liczby
tych, których popierają pewne
organizacje polityczne, musi źle
wpływać na porządki kolejowe,
to nie ulega żadnej wątpliwości.
Po wykryciu kradzieży na kolejach Południowo-Zachodnich w
Kijowie, dużo o tern mówiono".

Łat~y

a święty

Ultimatum

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

-

J. B.

Zna ją pan doskonale, zauwą

~ył z pewn em szyderstwem Felze.

Tak!... To jest właściwie„. znam
intymnie margrabiego„.
(Ogolona twarz angłika spłonęła

ilosyć

rumieńcem).
.„Dosyć

intymnie„ Byliśmy rą
zem podczas wo,jny. Wie pan, bezwątpienia, że misja moja w tym kraju nakazuje mi śledzerne za wojną;
wsiadłem jako widz, na pancernik,
na którym znajdował się margrabia
Jorisaka
- Ah ba! rzekł zdumiony
Felze. - Na
japoński
"Pancernik'?
Rząd Mikada pozwala na to'?„.
- Zupełnie wyjątkowo. Jestem
przysłany tutaj przez naszego króla,
w specjalnej i poufnej misji... gdyż
nie jest ona nawet oficjalną...
Ang,·! in j est sojusrniczką
Japonji, a
p ,;·' 111i1:u·ze pozwala na wiele rzeczy„,
J,st6UJ., ąresit" ~achwycony: pan ro-

n

•
;pa~~~~a.. t•~is_r_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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obowiązek.

Austro-Węgier

Zjazu ailwo~atow ~ol~ti~n.

że Diema
sującego, niż ta

CLAUDE FARRERE.

• l.óDm

„Russki,ja Wiedomosti" sądzą, te strja wystosowała do rządu serbskieminister komunikacji mniej powinien go formalne ultimatum.
Z Belgradu
myśleć o dawaniu posad „prawdzi- nadeszła pośrednio odpowiedź oświad
wym rosjanom", a więcej o zapew- czająca, że serbowie odrzucą żądanie
nieniu kolejom wykwalifikowanych trójprzymierza, by wojska serbskie
funkcjonarjuszów.
opuściły obsadzone terytoria albań
skie. Serbja musiałaby otrzymać rę
kojmię, że ludność graniczna albań
ska w przyszłości będr.ie zachowy, wała się spokojnie i respektowała terytorjum serbskie.
•ra odpowiedt rzl\du serbskiego
Niezmiernie ważną kwestję poru- w pierwszej eh wili wywołuje wraże
szył znakomity historyk, profesor u- nie nieco
alarmujące.
Nie ulega.
niwersytetu lwowskiego, p. Oskar przecież wątpliwości, że · w AustroBalzer w „Słowie Polskiem". Dwa vVęgrzech wszystkie czynniki decyjego artykuły dadzą się streścić w duiące zdołają zachować zimną krew.
sposób następujący: .każdy polak, Prawdopodobnie tę zimną krew zdo-posiadający cokolwiek, powinien spi- ła także zachować i Berchtold. Sersywać testament; w każdym testa- b o \i le żądają rękojmi, że albańczycy
mencie nalAży jakąś sumę lub sum- nie będą napadali na terytorjum
kę przeznaczyć na cele ogólne, spo- serhskie. Komunikat rządu niemiecłeczne, narodowe.
kiego, ogłoszony w „Nordd. Allg.
Cele te istnieją iako potrzeba Zeitg.", pokazuje, w j:il·! sposób monieodzowna dla dźwigania sił na- żna wybr ; n_ć z obecneJ sytuacji. Ten
szycli, dla utrzymania kultury na po- komunika o świadcza, że niebawem
ziomie należytym. Nikt nas nie przy- przyjdzie t.lo zorganizowania ·żandar
musza do placenia :podatków na te rnerji międzynarodowej w Albanji,
cele i nikt o potrzebach tych za nas która potrafi ludność albańską utrzynie pomyśli. Ofiary w testamentach mać w kal'bach i nauczyć porządku.
są najłatwiejsźe do płacenia. Niktby Oczywista, uzbrojenie i utrzymywaprawie ciężaru ich nie poczuł, a da- nie tej żandarmerji miP,dzynarodowej
łyby miljony na sprawy najhardziej będzie należało do wielkich
możywotne i palące.
carstw, które w ten sposób podejm!\
I takie to łatwe . . Trzeba tylko pewną gwarancję porr.:i,dku w Albanji.
pamiętać, że jest się obywatelem, i Zdaje siQ, że takiem oświadczeniem
że spadające z tego tytułu obowiąz Serbja całkowicie się zadowolni, i
ki spełniać należy sumiennie.
wycofa swoje wo,jska z Albanji. W
Nie chodzi o zapisywanie fortun podobnie spokojny sposób zapatrują
całych. Dawajmy cokolwiek„ ale da· się także na tę kwestję i sfery decywajmy wszyscy i ciągle.
dujące francuskie
w Paryżu, gdzie
bawi teraz rosyjski minister spraw
zagranicznych pan Sazonow. Cała
Europa wie doskonale, !l'.e Serbja już
choćby tylko z pobudek finansoVi ych
nie
może prowadzić obecnie polityki
pod adresem Serb· a.
czynnego OP.Oru. Pieniądze na taką
czynną politykę oporu mogłaby dostać jedynie tylko z Paryża. Ponie(Kor. wł. „N. K. Ł. ").
waż atoli politycy francuscy zapaWiedeń, 21 października. trują się zupełnie trzeźwo na sytuaUltimatum Austro-W Qgier pod cję, przeto o jakiejkolwiek polityce
być
adresem Serbji, żądające opuszczenia czynnej serbskiej nie może
przez wojska serbskie terytorium al- mowy.
A. N.
bańskiego najdalej do południa w
sobotę dnia 25 b. m • wywołało w
Wiedniu dosyć duh ,, r ażenie, ąle w
każdym razie nie tak duże, jakby
wywołało p~zed rokiem.
Ludz10 poprostu zobojętnieli wobec ciągłych
wiadomości sensacyjnycl:i, nadbiegaNa V Zjeździe prawników i ekojących z Bałlrnnu.
Mało kto zresztą
wierzy, by z owego ultimatum zro- nomistów polskich we Lwowie w r.
dziły się poważne nastęrstwa polity- 1912 objawili adwokaci polscy ze
czne. Według jednych Serbja, w ten wszystkich dzielnic jednomyślne l!ldaalbo w ów sposób, ostatecznie ustąpi nie o potrzebie łączności adwokatury
bez narażania swego autorytetu pań polskiej na polu zawodowem. Zreastwowego,
spotęgowanego
dwoma lizowanie tej zasady zlecono Związ
zwycięskiemi wojnami.
Według in- kowi adwokatów polskich we Lwonych Austro-Węgry nie zechcą pro- wie z pole~eniem zwołania I Ogólnewadzić wojny z Ser bją nawet i w go Zjazdu Adwokatów polskich do
tym wypadku, gdyby Serbja odmó- Lwowa.
W wykonaniu tego zlecenia powiła wycofania
wo.jsk z Albanji.
Gazeta „Der Morgen" pisze: Au- wołał Wydział Związku Adwokatów
zurnie,

tt)

rottJn

nic bardziej interewojna.
Byłem 10
sierpnia przed Port-Arturem świad
kiem całej bitwy, właśnie we wieżyczce margrabiego.
Oto dlaczego,
jak to panu mówiłem, jesteśmy obecnie w bliższej komitywie ... · towarzysze broni, bracia„. dwa palce ,jednej r~ki!... Pan rozumie'? ·
':reraz Fergan śmiał się, śmiechem
filuternym i serdecznym i ciągnął
dalej, tonem zwierzającym i poufnym:
- Jednak z tego Sadao Sana
szczwany lis.„ gdyż Jest on przeciwieństwem niedołęgi Jorisąka Sudao!
Ten lis Sadao San pragnął, abym się
przed nim wygadał. Na morzu, japończycy są daleko więcej warci niż
rosjante, lecz nie jest to jeszcze doskonałość. Mógłby si~ czegoś nauczyć, zwiedzając taką marynarkę jak
nasza.
Nasz doskonały przyjaciel
pragnął się więc czegoś nauczyć, odwiedzając sługę pańskiego... Nic się
jednak nie dowiedział, przynajmniej
niewiele i nic ważnego. Nie mogłem
inaczej, musiałem pozostać neutralnym: między Rpsją a nami panuje
pokój„. Ale oto kabrjolety!
Po drodze ukazali się dwaj biegacze, powoli ciągnący swe puste pojazdy. Ujrzawszy europejczyków przyspieszyli kroku.
- Na ulicę Urzędu Celnego, nieprowdaż panie Felze, zapytał komendant Fęi:gan.

Nie,

rzekł

malarz.

Nie ... nie pojest, nie
zamiar
zjeść tego wieczoru kolację na sposób japoński, w jakiejś gospodzie.
- Panie Felzel gospoda i obiad
japoński! Można to wszystko znaleść
po stronie Joshivara, wie pani
Jan Franciszek Felze uśmiechnął
si~ i wskazał
na swe siwe
wróc~ na pokład Yseulty, to
powróc~ natychmiast.
Mam

włosy.

zauważył pan zatem tedrogi panie?
.
- Jaki śnieg'? Pan jesteś młodym
człowiekiem, panie Felze! Aby da6
panu 40 lat, trzeba przypomnieć sobie

-

go

Nie

śniegu,

polskich we Lwowfo Komitet organizacyjny, który powziął uchwałę podjęcia kroków przygotowawczych celem zwołania Pierwszego Ogólnego
Zjazdu Adwokatów polskich do Lwowa w roku 1914 j opracował zasady
programu 7ijazdowego na podstawie
opinji adwokatów polskich ze wszyst1dch stron Kraju i z centrów poza
krajowych, skupiających znaczniejszą liczbę adwokatów polskich.
Komitet obszerniejszy na posiedzeniu dnla 22 czerwca 1913 roku
ustalił program (zjazdowy, obejmują
cy następujące kwestje:
1)
ogólna część informacyjna o
stosunkach adwokatury wobec ustawodawstw;
2) część szczególna, a mfanowicie: a) sprawy stanowe adwokatury, b) stosunek adwokatury do społeczeństwa, c) ustawodawstwo odnoszące się do adwokatury.
Komitet obszerniejszy uchwalił
tet organizację prac
przedziazdowych przez utworzenie podkomitetów miejscowych z tern, że Komitet
organizacyjny we Lwowie będzie organent wykonawczym Komitetu obszernie,jsz ego, ~ czasopismo Związku
Adwokatów -polskich we Lwowie bę
dzie organem publicystycznym dla
spraw Zjazdowych.
Pod względem
programowym
przyjęto nadto jako zasadę główną )
naczelną starać się o ,jaknajwiększą
koncentrację referatów i całej pracy
Z,jazdu na przedmioty mające znacze- .
nie dla ogółu adwokatów polskich, a
przedewslllystkiem dla wytworzenia ,
trwałej łączności całej adwokatury
polskiej.
Celem uzyskania ku temu realnej podst~wy dla pl'aQ Zjazdu, opracowano kwestjonarjusz dla t. zw. referatów informacyjnych o stania adwokatury polskiej w kraju i Wb
wszystkich centrach 11ozakrajowycł.
skupiajf\cyoh znaczniejszą licZbf) adwokatów polskich.
Tematy i wnioski zgłaszać należy
najpóźniej pod koniec grudnia 1910
roku a rękopisy referatów nadsyła6
najpóźniej pod koniec lutego 1914 r.
do komitetu organlzaoy}nego poó.
adresem sekretarJatu: dr. Alfred Zgór,
ski, adwokat we Lwowie Pańska 4.
vV wykonaniu zlecenia komitetn.
obszerniejszego ustanowiono termin
zjazdu na dnia 7 (niedziela) i 8 (po·
niedziałek) czerwca 1914, a to przJ
rozważeniu i uwzględnieniu możli
wem wszystkloh życzeń i uwag, o·
trzymanych ze strony adwokatów za·
miejscowych.
Komitet 7.wraca si~ do wszystkich
w kraju i poza jego granicami z prośbą gorąc~ o wzięcie udziału naj~yw·
szego w pracach organizacyjnych tego pierwszego ogólnego zjazdu adwokatów polskich we Lwowie w r. 1914.
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potwierdzonych prze~ aprobująoe okrzyki „He" biegacza.
- Oto wszystko. Człowiek pań
ski nie omyli si~, bądi pan spoko,jnym. Spożyje pan kolacj~ na ulicy
Manzai, a stamtąd pojedzie pan do
swej dzielnicy Diou Djen Dji, poło
żonej w połowle wysokości góry wielkich cmentarzy.„ I co mówiłem pa„
nu'? Trzeba przejechać kawałeczek
Joshioaza, aby tam si~ dostać.
V:
kraju japońskim nie można tego uniknąć. Do widzenia; niechaj piękne
oirl'ł.n, z poza swych krat bambusowych, będą dla papa greozne i U·
przejma! „.

pańską sławę!

-

40 lat! Mam,

przyznaję się

w

niestety,
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Nie przyznawaj się pan, ogdybym Mu nie wienie udaje się pan do
przystani, wobec tego zostawiam pa11a. Przedtem jednak pragnąłbym
zapytać $ię, czy nie mogę mu
być
pomocnym'? Czy życzy pan sobie~ abym rozkazy Jego przetłomac:i:ył biegaczowi'?
- Chętnie! Pan jesteś stokrotnie
grzecznym. Chciałbym zatem zjeść
kolację 7a11: mpwił~m, a później„ ..
- Później'?
.
- Później, chciałbym być przewiezionvrn do d~ielnicy, zwf\nej Dion
Djen Dj1.
- All right!.„
Nastapiło kilka zdań japousldch,
-

braziłbym Go,
rzył!
Zatem

V.

I

dodątku ...

Zużyte, pokryte mchem i chwie·
jące się schody, pięły si~ wzdłuż po·
ohyłego -pagórka, między dwoma Ja·
pońskimi

murkami, przeplatane tu )
owdzie ciemnymi i cichymi drewnia·
nymi domkami. Cała śpiąca dzielni··
ca, ze swoimi pustymi ogródkami i
umilkłemi chatam_i, zdawała się by6
przednią strażą ogromnego miasta
zmarłyoh, liściastego i znajdującego
się w nieładzie cmentarza, którego
niezliczone groby, wyciągnięte ~
zwarte szeregi, sięgały wszystkich okolicznych szczytów i oblegały mnie'
obszerne miasto żyjących. Na samyw

szczycie schodów, Jan
Felze zorjentował się„

Franciszel!:

(D. c. n.)
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w IV Dumie stworzyć nie wszystkich gubernji Królestwa Pol9, 10, 11, 12
13
60
"
14, 15 i 16
sposób, jedyne możliwe są doryw- skiego na zasadzie ukazu z dnia 9
48
" 17 i 18
cze porozumienia w czysto rzeczo- września r. b. Na zasadzie tych prze4?
"
pisów zabroniono zatrzymywać się na
pozostałe
' 87
wych sprawach.
w Paryi:u.
ulicach i pustych placach w po bliż u Balkon 1 rzędu
60
zabudowań więziennych .. Zabrania się
2 i 8
4,0
" 4i 5
(Kor. wł. „N. K. Ł. •).
rozmawiać z więźniami,
przerzucać .
86
" pozostałe
Ze
świata.
im
różne rzeczy przez parkan i ko80
Paryż, 19 października.
munikować się z nimi
przy pomocy Galerja numerowana
80 '
znaków umówionych. Zabrania się
„ nienumerowana
12
Wczoraj wieczorem rozegrał si~
wszczynać
z
więźniami
r
o
zmowę
przy
Programy
i
szatnia
bezpłatne.
O
(i)
Rzadka
operacja.
tutaj na wielkich bulwarach, epilog
dramatu rodzinnego, którego bohate- Wynalazca systemu antropometrycz: przejściu ic.h przez miasto, lub też,
. I"
rem .jest 19-letni młodzieniec, ofiarą nego klasyfilrncji odcisków palców 1 gdy się zajmuią robotami na zewnątrz
więzienia.
Wreszcie
zabrania
się
po•
t.
p.,
mających
w
kryminalisty~e
ozaś jego ojciec, arab muzułmański
Mohamed ben Romdan, właściciel o- gromne znaczenie, Alfons Bert1llon dawania więźniom żywności, lub ingromnych posiadłości w Tunisie, któ- dotknięty był nieuleczalną i groźną nych rzeczy bez. odpowiedniego po= (r) Skup kolei łódzkleł„
rego majątek obliczają na 120 miljo- anemją. Za poradą lekarzy poddał zwolenia.
się w tych dniach w P~,ryżu operaKonfiskata. Z rozporzą Do preliminarza budżetowego depar'OÓW franków.
Oto, o godzinie 6-ej wieczorem, cji przelania krwi, którą zap_ożyczo dzenia komitetu do spraw prasowych tamentu kolejowego minister skarbu,
-przed wejściem do Grand - Hotelu, no z arterji promienistej dr. Jerzego policja skonfiskowała N2 244 „Na- Kokowcow, dołączył not~. zawierajl,\młody i elegancki człowiek jedną Bertillo11a, brata wynalazcy i wlano rodu".
- Na żądanie komitetu do spraw cą motywy, dla· któryoh-jego zda· .
lrnlą rewolwerową, która przeszyła do jednej z żył operowanego. Operana wylot głowę, zabił na miejscu cja udała się doskonale; po trzech prasowych, policja skonfiskowała na- niem-należy przystąpić do skupu
kwadrans~ch chory czuł się przy- kład wczorajszego porannego „Kurje· kolei fabryczno-łódzkiej. Pozostawieswego ojca.
Nieporozumienie między synem wróconym do życia. Stan zdrowia o- ra Warszawskiego".
nie tej kolei w r~kach prywatnych
i ojcem wynikło z powodu rozrzut- bydwuch braci jest zada-walający.
„Man ifestacja socjali· nie da się usprawiedliwić-brzmi nota
O NoW!e antidot11m. W Pa- styczna". Pod takim tytułem doDego i hulaszczego i1ybu ~.ycia, jaki
-żadnemi względami gospodarozemi ,
pędził młody Mehmet, który prze- ryżu na posiedzeniu rr„wa patologji nosi „Hacefira", że podczas odjazdu
grał niedawno w Aix-Baine 300 tysi~ poró~nawczej, doniósł ehemik Olivie- posła Jagiełły z Warszawy do Pe- lub i nnemi. Dlatego ministerjum zło-.
cy franków, skradzionych swemu oj~ ro, że udało mu się sporządzić z tersburga zebrała się onegdaj na ży niebawem projekt skupu. kolei
cu i żądał od niego wciąż nowych krwi skopów serum, niszczące jad dworcu grupa żydów i socjalistów, łódzkiej tak, aby przejście jej do ll\k '
grzybów trujących.
datków pieniężnych.
którzy wydawali - jak zapewnia skarbu mogło nastąpić już d. 14
Niedawno nawet skradł swemu
„Hacefira" okrzyki na cześć frakcji stycznia 1915 r.
ojcu dowody jego pos.iadłości ziemS.-D. w Dumie. „Policja stała zdale- (d) Przyjazd gubernato.
skich i zaciągnął na nie nług hip-0Cesarstwa.
ka i nie przeszkadzll.ła.".
ra. Dziś rano, przybył do Łodzi ,
teczny w wysokości miljona franków.
+Wywiezienie w worku. gubernator piotrkowski, szambelan
Rozgniewany ojciec wyrzucił
W Warszawie, w fabryce koronek Jaczewski.
Mehmeta ze swego domu i postanot::. Możliwość rewizji głoś „Szlenkera", Wydźgi i Bajera" robo- (r) Gubernator piotrkow•
wił wreszcie wydziedziczyć go.
· nego pracesu. w Potersburgu tnicy włożyli do worka mechanika
ski.
Wbrew pierwotnym pogłosk0m
Dowiedział si ę o tem wyrodny odbyło się posiedzenie dumskiej gru- Jana Gutmajera i wywieźli go na udochodzi
obecnie wiadomość z wiaro- ,
syn, przybył d-0 Paryża, przyprawił PY pracy w sprawie za2,ądania rewi• lic~. Miała to być zemsta ze strony
sobie długą czarną brodę dla niepo- zji procesu posłów socjalno-demokra- robotników, których Gutmaje,r będąc godnego źródła, te gubernator piotrzna~i i w c~lu p~wniej szego wy ~o- tycznych do drugiej Dumy państwo• majstrem poprzenosił z jednego od- kowski, szambelan Jaczewski, pozostaje na swem stanowisku.
nama swe1 zbrodni, czatował na me- wej w związku z rewelacjami 0 pro- działu do, drugiego.
Zaprojektowano mu wprawdzie
go przed Grand-Hotelem, w kt6rem · wokacy_jnej działalno ści Szornikówny.
na ulicy. wyższy urząd w Petersburgu, lecz
z~zwycza_j ~amord?wany za_trzymywał Wybrana przez grup ~ komisja praw- WczorajZabójstwo
o godz. 6 rano, do przechos1ę,. w czasie swe.J bytności w Pary_- na, które.1 poruczon o szczegółowe dzącego uli c ą Marszałkowską w War- nie chciał go przjąć, tłomacząc si~ ,
ł.u i t am ~e~ dokonał swej zbro~m, opracowanie tej kwestji, domagać się szawie Ludwika Macho wskiego, do- stanem zdrowia, nie P';n1walaj ącym
mu na. pobyt w klimacie petersburktóra ytY'!' o_łała tu łatwo zrozurruałą b ędzie rewizji całego procesu. Prócz zorcy
w fabryce papieru przy wię skim.
sensacJ~ i liczne komentarze.
.
tego postanowiono wnie ść interpela- zieniu Mokotowskiem, podbitigli dwaj
- (d) Przyjazd posła. Dziś,
. Moha1?ed_ ben ~o~de11 po.srn_dał cję nagłą 0 nielegalnej działalności młodzi ludzie i zatrzymali go przed
przy
bywa do Łodzi poseł do Dumy
dwie żony, , n_:i1ał z_ me~1 15 dz1ec1, z administracji, korzystaj ącej z usług domem nr. 7. Jeden pochwycił go
z
gub.
mosk„ Malinowski, czł. dum~tórych_ d~oJe zmarło, Mehmet był rowokacji dla wywołania procesu.
za ręce, drugi zaś wystrzelił doń z skiej frakcji soc.-demokratycznej,
7ego na7starszym synem.
P
" •
•
6_ „~uszą'?a
ms~ytucJa. brauninga w głowę. Machowski u- wybrany z kurji robotniczej.
Zabity był dobrze znany we francuskim świecie politycznym; należał Arcy_b1skup o~es~I, Anatolrnsz, ?~ padł, napastnic,y zaś rzucili się do
(s) Sprawy drohnego
do grona ludzi, szerzących wpływy m?w1ł pr~eds1~b10rcy tea~ru miaJ- ucieczki w stronę placu Zbawiciela. kredytu. Inspektor do spraw droPrzed domem nr. 27, chciał ich bnego kredytu gubernji piotrkowfrancuskie w 'runisie, dla których sk1eg? ~dztelema ,pozwolema na odśmier6 jego jest niepowetowaną stra- P!awieme nabożenstw~ przed .otwar- zatrzymać 24-letni robotnik tramwa- skiej, p. Krestjanow, objeżdza obec-tą, z racji jego sta nowiska maj ątko- Clem sezonu, motywu1~c s~o1ą o~ jowy Smoleński, lecz upadł zraniony nie wszystkie miasta gubernji w oewego, uważany był bowiem za naj- mowę te1!1, że . teatr )est rnstytucJą wystrzałem w brzuch. Widząc to, lu dokonania rewizji Tow. pożyczk.
bogatszego człowieka w Tunisie, o- „k1:1szącą . W k11lrn dm :i potem po- stróż domu nr. 17, Tomaszewski oszczędniościowych.
raz swego niepospolitego umysłu, ~w1ęcony został ~o~y „~ ołnocny ca- wszczął alarm. Rozległy się gwizdki.
- Do komisji gubernjalnej dk
Na placu Zbawiciela, stójkowy spraw drobnego kredytu wpłynęła
wielkiej inteligencji i pracowitości.
fe-chant_a~t". Posw1ęcerna dokonało
Czapla puścił się w pogoń za jed- skarga przeciw kasjerowi Tow. poż.
Mohamed odznaczył się również duchowienstwo soboru.
nym ze zbrodniarzy, dopadł go w oszczędnościowego w Zgierzu, który
na polu filantropijnem, będąc inicjasieni domu przy ul. Mokotowskiej nr. zachowuje się niewłaściwie w stosun·
torem tamtejszych instytucji dobro8 i obezwładnił. Drugi schronił się ku do członków Tow„ otwiera i zaczynnych i łotąc na nie dużo.
·1
do domu przf . ul. Kaliksta nr. 21. myka kasę w godzinach dowolnych
Łączyły go bliższe stosunki z
w_........
•
Przybyła w znacznej sile policja i t. d. Na skutek tej skargi, inspekpartją młodo-turecką, której był b.
schwytała go w ustępie.
Obu uwię tor Krestjanow otrzymał poleceni~
pomocnym podczas rawolucji.
x Przeniesienie gubernji. ziono.
Aresztowany ojcobójca tłumaczy
dokonania rewizji spraw wspomniaMachowski zaraz po przewiezie- nego Tow.
swą zbrod~ię groźbą wydziedziczenia Z chwilą postanowienia zbudowania
twierdzy w Grodnie, powstała myśl niu do szpitala Dzieciątka Jezus, wygo przez O.Jca.
- Przed kilku dniami komisja
gubernji i zionął ducha.
Stan Smoleń sldego gubernjalna do spraw drobnego kre
Dalsze śledztwo wykazało, że przeniesienia zarządu
morderstwo było z góry uplanowane wszystkich jurys~ykcji gubernjal- jest bardzo groźny. Przyczyny za- dytu zatwierdziła ustawę żyd. kasy
nych z Grodna do jednego z miast bójstwa dotychczas nie ustalono. Po- pożyczkowo-oszczędnoścfowej w Rai dobrze obmyślane.
dobno ma ono podkład polityt.;zny.
Ojcobójca mógł p-rzecież dokonać powiatowych.
dogoszczu. Organizatorzy kasy odDziś, gdy budowa fortecy proswej zbrodni w swym kraju rodzinbyli _już kilka zebrań i złożyli kapinym; liczył on jednak na łagodność wadzona .J est z pośpiechem, sprawa
tał zakładowy w sumie 10,000 rb.
i wyrozumiałość sędziów paryskich, przeniesienia gubernji staje się co=(~)Wagony 4 klasy mię·
J?rzeasławieytia
:którzy nie zawodzą często pokłada raz bardziej aktualną. Jakkolwiek
dzy Warszawą a Petersbura.
najodpowiedniejszym na ten cel był
Jlego w nich zaufania.
giem dołączane będą od dnia 19 b~
~a~zye~ a»one~łow. m.,
by Białystok, jednak również ze
Sylf.
do pociągów pa::saterskich. Bilet '
względów
strategic:r.nych musiano
--na przejazd całej przestrzeni o&
zaniechać myśli o nim. Obecnie Sło
Na 7-e przedstawienie dla na Warszawy do Petersburga, lub z ponim uważany jest za jedyne miasto, szych prenumeratorów, które odb ę - wrotem, kosztuje. 4 rb. 70 kop.
dokąd prawdopodobnie
rezydencja dzie się dziś,
= (r) Ze Stow nauczycieli.
·WiaBomości
gu
bernjalna
przeniesiona
zostanie,
o
ur ••
- .......
środę
22
październi
k
a
Posiedzenie
sekcji nauczania elem~n- '
He oczywiście Duma uchwali to prze. . tarnego przy Stow.
nauczycieli ,
•
-~ , ,- ,pz edłużenie służby w niesienie.
w Teatrze prz_y ul. Konstantynow~kieJ · chrześć. ul. Konstantynowska nr. 6,
X O stypendjum. Jak wia- N2 16 (O:pera 1 Operetka) wybrahśrny odbędzie się w sobotę d. 25 b. m.
WOJsku. Ministerjum wojny zamierza w najbliższej przyszłości domo, filantrop z Moskwy i opiekun
prześhczną operet kQ Fall a p. t.
Posiedzenie to poświęcone zostanie
wni_eść do instytucji prawodawczych młodzieży, miljoner Szachow zwrócił
~
refe~atowi, p. t .. „Koncentracja nal!~
proJekt prawa przedłużenia terminu się do redakcji „Kijewlanina" z proś
czarna ua stopmu elementarnym".
bą,
aby
autor
artykułu
w
sprawie
służby. w_ojskowej dla żołnierzy o
Początak posiedzenia o godz. 8
trzy miesiące, t. j. od dnia 14 stycz- Bejlisa, za który „Kijewlanin" został
nia do dnia 14 kwietnia. Zmiana ta skonfiskowany, pozwolił na ufundo- ' '
wiecz.
- (d) Tramwaj do kolei ka•
J ~st następstwem zarządzeń, przed- wanie stypendjum jego imienia. W która ogólnie podobała się dzięki do- liskiej. z upoważnienia magietratu.
siębranych w państwach zach o dnio- jednym z ostatnich numerów „Kije- brze zgranemu zespołowi iaki tworzą: gazownia łódzka ustawia tymczasowo
europejskrnh. Gwoli przejściu do no- wlanina" znajdujemy wiadomość, że pp. Rogińska, Horbowska,Szczawiński, na przestrzeni wzdłuż nowej linjj
w ego stanu rzeczy, uznano za koniecz- „autor artykułu", wzruszony propo- Ochrymowicz, Grodnie.ki, Kozłowski, tramwajowej do kolei kaliskiej 18 lane na zasadzie prawa obowiązującego zycj ą, odmawia swego zezwolenia,
Cholewicz, Piekarski i inni.
tarń naftowych. Próba oświetlenia na.pozostawienie w służbie czynnej żoł ponieważ spełnił tylko swój obowią
Bilety dla stałych prenumerato- stąpi jutro, a w piątek zacznie się
nierzy, kończących służb ę w r. b. aż zek i nie zasługuje na tak wysokie rów „Kurjera" po zniżonej cenie są ruch tramwajów do dworca.
odznaczenie.
<io d nia 14 stycznfo 1914 l'.
do nabycia w administracji dzisiaJ
Latarnie naftowe zastąpione bę
:: : Postępowa większość
do 5 po poł., następme zaś w kasie bą gazowemi, gdy tylko . nadejdzie
Dumy•. „Birż. Wied." wskazują, iż
teatru po cenach zwyczajnych.
odnośne pozwolenie władzy wyższej.
st~orzem~ umiarkowanie postępowej
Ceny dla prenumeratów na po- (r} Nowy kalendarz. WyWiadomości
w1~kszośc1 w Dumie jest niemożliwe:
wyzszA przedstawienie są następuj ące: szedł z druku kalendarz encyklopeblok taki ~ozporządzałby zaledwie
Loże bliższe
3.20 dyczno-praktyczny - "Rocznik Łódz207 pew nym1 głosami, blok nacjonal+ Przepisy obowiązujące. " dalsze
2.70 ki" - wydany z inicjatywy p. Mili beralny mógłby mieć maksimum Ogłoszono przepisy obowiązujące, wy- Krzesła 1, 2 i 3 rzędu
95 szewskiego nakładem firmy Gebethne·
196 głosów, stąd wniosek, iż stałej dane przez s;enerał-gu bernatora dla
„ 4, 5. 6. 7 i B
7 5 r.a. i Wolffa.
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kościoła św. Stanisława Kostki, odbę skief i Smugowej, napotkał j~kąś ko- dwórze domu Rapaporta w teite wsi,
dzie się w czwartek, t. j. dnia 23 b. bietę, która zaproponowała mu pójść gdzie .je porzucili, pieniądze zaś i
m. o godz. 10 rano w tymże kościele. do iej mieszkania, gdzie si~ „zaba- weksle zabrali.
= (x) Ucieczka aresztan•
Komitet zwi0izlrn
kelnerów
prosi wią".
K. zgodził się na iej propozycię ta. W niedzielę ubiegłą, o godzinit
wszystkich członków o przybycie na
i nie bawem obo,je znaleźli się w miesz- 6 wieczore~. z aresztu glllinnego w
tę uroczystość.
kryminalnych.
= (r) iejska komisja tech· kaniu przy ulicy Franciszkańskiej Konstantynowie, zbiegł aresztant Fe= ' (r) Tcw. krzewienia O•
liks Fąbjanowski, lat 86, stały miesz·
lawiaty zawiadamia, 2-e w niedzielę niczno • sanitarna, z radnym NQ 30.
Dopiero po powrocie do domu kaniec gminy Poddębice, powiatu łę
d. 26 b. m., o godz. 4 po poł., w lo- magistratu p. Mirecldm na czele
kalu przy ul. Mikołajewskiej nr. 11, zwiedzała wczoraj następujące budo- IL spostrzegł, że z portmonetki wy- czyckiego, oskarżony o kradzie~ u
dr. Adam Pragi er (z Warszawy), wy- wle: odrestaurowaną salę koncertowq }ęto mu 95 marek w zlocie, oraz 6 Szmachla, ~ Łodzi„ F. wprowadzony
nową oficynę tb., o czem niezwłocznie zawiadomił został do n1ieszkama stróża dla spo ·
głosi odczyt p. t. „Formy nowożyt przy ulicy Dzielnej i
nego handlu i rozwój kooperatywy". wzniesioną przez Tow. „Siemens" agentów policji śledczej, którzy usta- życia kolacji i stąd, uśpiwszy czuj&
Treść odczytu obejmuje: handel w przy ulicy Piotrkowskiej M 96, któ- lili, r.e złodziejką jest znana policji ność stróża, zbiegł.
Za zbiegielll rozesłano listy goń
wiekach średnich i ,jego wpływ na re komisja zatwierdziła; lokal przy Walerja Ponto, 28 lat, uprawiająca
gos:podarkę narodową. Rozwój komu- ulicy Piotrlrnwskiej M 68, gdzie u- znachorstwo, a w wolnych chwilach cze.
nikacji w XVIII, XIX stuleciu. Han- rządzony będzie warszta.t mec1ianicz- - prostytucję.
Marki od nie·j odebrano, co się
del współczesny i jago przyszłość. ny; komisja poleciła zastosować tam
str~dy.
Gtlp~za kooperacji na Zachodzie i pewne przeróbki; dom przy ulicy zaś tyczy 6 rub., to P. 11.dą?;yła już je
-ostosunek ,jej do handlu. Rozwój koo- Wodnej M 17 - kilka mieszkań ua wydać.
Osadzono ją w areszcie.
peratywy i ,je.1 stosunek do wielkich poddaszu polecono skasować; budyTet1łr Polsłd, (Cegl.elnian~ Ni G3).
(o) Rabunek. Wczoraj, onek przy ulicy Zagajnikowej M g przedsiębiorstw, oraż spożycia.
- Dziś, w środ«} znakomita. farsa
Bilety wejścia od 10 do liO kop„ komisja poleciła go zburzyć; nową koło godz. 12 w południei na przeobfitująca
w nadzwyczaj komiczne
chodzącego
ul.
Srednią
Icka
Gercke,
oficynę
przy
ulicy
Wysokiej
M
38,
dla QZłonków () kop.
(o) Odmow~. ()ubernator gdzie zna'leziono wszystko w po- okolo doinn nr. 95, napadli czterej sytuacje Jerzego Feydeau p. t. „Dubandyci, z których trzej pochwycili dek", która cieszy się wyjątkowem
:piotrkowski odmówił zalegalizowania rządku.
•
go
za ręce i paczęli bi.6 laskami po powodzeniem.
n.stawy kasy po~yc.zk.-os:liczędnościo
- (l~) ~ liomisj• pob r wej
- We czwartek, premjera gło„
wej „Przezorność", w Łodzi.
miej$ki&j. Skład OSQPisty łódz głowie, a ieJen ol:>rewldował mu kie- (r)
uzeum nauki i aztu„ Jdej miejskiej komisji po borow;e je st szenie, z których wyjął portmonetkę śnej sztuki wielkiego pisarza Fryde.otrzymało w ofierze do zbiorów nast«}pujący: prezes ~omisji - wice- z 52 rb. gotówką i różnymi doku- ry1rn Hebbla w 4 aktach p. t. „Marja
Magdalena''.
hi&toryczpych od p. Eugenii Rosnow- prezydent m. Łodzi, p. Andrejew, mentami.
Sztuka powy~sza grana była z
Po dokonaniu tego rabunku na
~kie,j: 1) noniinację na. porucznika członkowie: pod.pµłkownik II pułlrn
pułku 10 piechoty, podpisaną przez strzelców Łunkiewicz, ka.pitan J dy- oczach licznych przechodniów, ban- olbrzymiem powodzeniem na wszyksięcia Józefa Poniatowskiego, a ·WY- wizji strzelr.ów ąrtylerji Lyszczyńąki 1 dyci naJspokojniej odeszli, przez ni- stkich scenach zakordonowych, a 't(>
dzięki swej silnej budowie soeniczne)
dnną· na imię Onufrego Rosnowskie- naczelnik
rezerwy policyjnej, rot- kogo nie ścigani.
= (p) Zaczadz•n~a. W .do· i konfliktowi dramatycznemu w .1akie
go; 2) szlify Qficerskie; 8) dyplom na mistrz Nowikow, obywatele m. Łodzi,
medal św. }!elany, przyznany Ros- p.p, Meyerhoff, Sz.tencel, Burgel i mu przy ul. Długiej nr. 123, zatruli obfitują, niemal wszystkie sztuki ge~
nowskiemu przez Napoleona i 4) me- Leman, oraz Jekarze: starszy lekarz siQ gazem węglowym stróż Józef Ko- nialnego pisarza niemieckiego Fr.
I dywizji strzelców ąrtylerji Gorpa- walec, lat 26 i żoną jego, Anna, Heb'la. Współudział w tern wyjątko
dal.
wo
interesująaern.
przedstawieniu
W dziale autografów pnybyły cewicz i lekarz I cyrkułu II). Lodzi, lat 36.
przyjmuią
najlepsze
siły
Polskiegó
Piefwszei pomocy udzielił ob0 Jlisty: Curie·Skłodowskie1, Wacława dr. Brzozowski.
Nałkowskiego, Aug. Weissman~ i BouKomisja poborowa powołała. w gu lekar1i Pogotowia. Stan Kowalca teatru. Zainteresowanie duże.
Bilety sprzedają się w cukierm
doin de Courtenay, złożone przez dr. roku bieżącym do losowania 1379 po- jest groźny; odwieziono go do szpip.
Gostomskiego.
Kaufmana.
pisowych tegorocznych oraz 164 pro- tala. Czerwonego Krzyża.
- W piątek na doóhód ToVt.
= (o) Uoiec~ka ~,..,~s:i:tan•
= (r) Z żałobnej karty . longowanych w latach ubiegłycb.
Wczoraj o godz. 8 wieczorem zmarł
Do służby wojskowej 'Ą'Ziętych tów. Z lokalu urz~du 'Powiatowego „Gniazdo" odegrana będzie pełna hu~
nagle w mieszkaniu własnem przy ma być z tej liczby 298 chrześcjan, zbiegli aresztanci: Wawrzyniea Bąk i moru swojskiego komedja Kraszewskiego p. t. „Ks. Radziwił panie ko·
ul. Zielonej 8, lekarz okulista Hiero- co się zaś tyczy żydów, to na zasa- Franciszek Sząmałek.
= (o) Kr11dzioże. Z mieszka- chanku", z p. Bolesławskim w roli
dzie nowego rozporządzenia ministernim Weissberg w wieku lat 40.
Zmarły ukończył gimnazjum w .jum spraw wewnętrznyob 1 przyjęci nin Tadeusza Kołoguta, przy ulicy tytułowej.
- W sobotę po poł. po cenach
Marjampolu, uniwersytet zaś w Char- będą wszyący uznii.ni przy superre- Cegielnianej M 76, skrad~iono różne
najniższych dla młodziety znakomit9
kowie. Do Łodzi przybył przed 18 wizji za zdolnych
do
pełnienia. rzeczy, wartości 150 rub.
- Ze sklepu Wacława Lewiń sztuka w B odsłonach J. Korzeniow·
laty. Uczestmczył również w wojnie służby wojskowej nawet korzystający
skiego, przy ulicy Sredniej M 166, skiego p. t. „Karpaccy Górale•
rosyjsko-japońskiej.
z ulg.
Nieboszczyk odznaczał się niezwykle
Komisja 'Poborowa w roku bie- niewiadomi złodzieje skradli różne
Opera i operetka łódzka.
szlaahetnym charakterem, to tee; po- żącym w celu obserwacji lekarskiej towary koloujalne, wartości 120 rb.
Konstantynowska M 16.
= (b) Po~ąr. Wczora1, przed
zostawił po sobie szczery żal w sze- wysyła rekrutów do następ.
szp!·
Fryczego,
rokich kołach naszego miasta.
talów: na choroby wewnętrzne, chi- wieczorem, w suszarni
- Dziś, w środ~, dla pren~merąto
do miej- przy ul. Karola nr. 38, wybuchnął rów
Był ordynatorem oddziału oczne- rurgiczne i zewnętrzne „N. Kurjera Łódzkiego" odgo w szpitalu Poznańskich, ordyna- scowego wojsk. łódzkiego szpitala 1I pożar. Zawezwano 4 oddział straży śpiewana będzie wielce melodyiną
torem am bulatorjum przy tymże szpi- pułku strzelców; choroby oczu i u- ogniowe), która po godzinnej akcji operetka w 3 aktach Falla. p. t . • Roz·
Straty
talu, oraz członkiem Zarządu żyd. szu - do skierniewickiego szpitala ratunkowej ogień ugasiła.
wódka".
Tow. opieki nad dziećmi.
wojskowego; choroby umysłowe i sl>owodowane przez ogień na razie
- Jutro, 11igdy nie zawodzl\c&.
= (?) Nowy zwi11zek. Piotr- nerwowe do szpitala ujazdowskiego me dadzą się określić.
kasy „Cnotliwa Zuzanna", którą ar- (k) Wczoraj po południu, wy- tyści nasi grają z nadzwyczajna, werkow~ka komisja gubernjalna do spraw w Warszawie.
Stow. i związków zatwierdziła usta~
Szpital miejscowy II pułku ·strzel- buchnął pożar w fabryce Emila Die- wa i humorem.
·
w~ związku zawodowego robotników ców ,jest już przerełniony i komisja, trycha, przy ul. Spacerowej nr. 3.
· - W piątak po raz czwarty
Ogień ugasił I oddział straży o...
i robotnic przemysłu włóknistego gu- zmuszona jest zatrzymywać rekru„Krysia Leśniczanl{a" z p. Rogińska
bernji piotrkowskiej.
tów, podlegających
obserwacji w gniowej miejskiej. Straty wynoszą wyborni\ przedstawicielką roli tytuło~
Związek ma na celu polepszenie tym szpitalu. Do dnJa dzisiejszego 200 rb.
wej.
superrewizji popisowych,
71arunków
ekonomicznych
swych poddano
mlejst:owa.
~ W sobotę, po poł. po cenach
~złonków unormowanie
warunków posiadających losy a:l; do M 227
naj ni!iszycb. arcy zabawna . „W esok
- (z) Z elektrowni z:gier• wdówka", z tradycyjnemi buśtawks~
lch pracy óraz podniesienie rozwoju włącznie, dziś stają do superrewizji
'llmysłowego.
popisowi z numerami losów od 228 !Jkiej. Dziś, o godz. 5 wiecz., w mi w akcie drugim.
gmachu szkoły handlowe1 w Zgisrzu
Organizatorami tego związku sa; do 400.
„Straszny dwór", wielka opera Vł
Komisja przyjęła do wojska z odbędzie si~ w trzecim terminie roi;;z- 4 aktach z prologiem,- St. Moniuszki,
mieszkańcy Łodzi: Bolesław Chadol"Owski, Edmund Szadrowski i Stani- llczby prolongowanych z lat poprze- ne ogólne zebranie akcjonarjuszów e- wystawioną będzie po raz pierwszy
dnich pięciu chtześcjan i jednego lektrowni zgierskiej celem rozpatrze- nieodwołalnie w sobotę wieczór. Obsa„
sław Sobolewski.
- (r) Ze Stów. dr-ukarzy. żyda, z liczby popisowych tegorocz- nia bilansu za r. z.
dę tej pięknej i podniosłej opery
- (z) Dysenterja.
Pomimo tworzą: Miecznik - p. Oohrymowicz,
W nadchodzacą niedzielę, 26 b. m., nych 50 vhrześcjan i 11 żydów, 70
o godz. l;t po południu w lokalu włas popisowych wysłano do szpitala pod chłodów, jakie panują od dwuch ty- Zbigniew- p, Szeller, Stefan p. Monym przy ul. Przejazd M 12 odbę obserwację lekarską, do komisji gu- godni, dysenterja grasuje jeszcze tu rawski, Damazy- p. Kozłowski, Ma·
dr;ie się nadzwyczajne zebranie ogól- bernjalnej po borowej odesłano wsku- i owdzie i zabierł.l liczne ofiary,
p. Miler, Skołuba - p. Wita&..
W tych dniach we wsi Oleśnica, ciej~
ne Stow. drukarzy łódzkich, w celu tek niejednogłośnej decyzji 20 po boHanną będzie p. Brochwicz, Jadwig~
zatwierdzenia uzupełnionego regula- rowych, 18 uwolniono z powodu nie- gminy Puczniew, w pow. łódzkim, w p. St. Claire, Ciotką - p. Skrzycka,
minu, rozpatrzenia wniosków, doko- zdatności do służ by, udzielono pro- rodzinie Ignacego Ogrodniczaką za- Klucznicą - p. Górska. Pełne próby
nania wyboru prezesa i komisji rewi- longaty na ,jeden rok dla poprawie- chorowały i zmarły dwie os-oby.
odbywają się codziennie pod rety·
Oprócz tego w wiosce tej pozonia stanu zdrowia (za zielonymi bi1'yjnej.
ser.Ją A. Milera i pałeczką p. Eichstaje jeszcze chorych .k;ilka osób.
(b) Z przemysłu. Fabry- letami) - 50 popisowym.
= (x) Zagro*ony dom.. Na staeda.
kanei towarów damskich rozesłali
Wypadki.
posesji Szai Białostockiego, w Zgieswym odbiorcom zawiadomienie, że
- (p) Zderzenie z tramwa- rzu, przy ul. Stodolnionej, na Pr;.i;.yceny tyoh towarów podnoszą o 8 do
ó procent. Takież zawiadomienia ro- jem. N a ul. Piotrkowskiej M 272, byłowie, znajduje si~ dom drewmaniefortunnemi
zesłali fabrykanci wyrobów kretono- tramwaj najechał na wóz, którym ny, bardzo stary i
- (.) Teatr „Luna" od wozowych, uprzedzając, że ceny podnie jechał włościanin, Godfried Schnei- przeróbkami doprowadzony do takiesione będą od 14 listopada na 5 pro- der, lat 70 i zamężna jego córka, go stanu, że w tych dniach niektóre· raj demonstruje wspaniały program.
Krystyna Heinowa, lat 47. Zderzenie części jego zacz~ły si~ pochylać, Na całość składa się dramat w 8-ck
cent.
Jako przyczynę podniesienia cen, było tak silne, że wóz został zdruz„ grożąc zawaleniem. Spostrzegłszy to częściach „Nocturn Szopena" w wyfabrykanci wskazują podniesienie ba- gotany, a S. i H. wypadli na ziemię policja zarządziła niezwłocznie usu- konaniu naiwybitniejszych artystów
nięcie z zagrożonego domu wszyst- włoskich. Treść obrazu, osnuta jest
wełny.
i poranili się poważnie.
Oboje odwieziono w stanie cięż kich lokatorów w ogólnej liczbie 5 na tle· smutnego okresu rewolucji f.ran= (r) Z Tow. „Esperantyrodzin. Jednocześnie zawiadomiono o cuskiei.
·
-;tów". Dziś o godz. 9 wiecz., w kim do szpitala Aleksandra.
powyższem
budowniczego
powiatoWystawa
i gra artystów, stano·
= · (p) Z rusztowąnia lokalu Tow. esperantystów przy ul.
wego, od którego decyzji zależeć bę~ wią ostatnie słowo w dziediinie ki
P0łudniowaj nr. 20,
odbędzie się przy ul. Ewangelickiej nr. 128, wieczór literacki z programem nastę spadł wczoraj robotnik Karol Kale- dzie, czy dom kwalifikuje się do na- nematografji.
Pozatem program za.powiada: dralat 23.
Lekarz Pogotowia prawy i zamieszkiwania, czy też mupującym: p. Zimmerman odczyta re- niak,
mat w wykonaniu artystów amery·
t'erat p. t. „Nasze dą~e:nia"; p. Szulc stwierdził wstrząśnienie mózgu i sil- si uledz zburzeniu.
- (o) Kradziet w okolicy. kań$kich p. t. „Zemsta lwa", komemówić będzie „O IX kongresie": p. ne okaleczenia głowy. Nieszczęśliwe
mieszkania
Józefa Wajsa, we wsi dję „Ojciec Dik", w wykonaniu arty· .
Z
Szapiro-„0 prof. Bourlet": p. Za- go odwieziono do szpitala CzerwoSrebma,
gm.
Rszew,
pow. łódzkiego, stów amerykańskich, „ Walka miłoś
morski, p. Zimmermanówna i p. Hep- nego Krzyża.
- (o) Droga zabawa. Monter skradziono gotówką 151 rb., weksle ci" - obraz komiczny bu~zący szczeoerówna-Deklamacja.
ry śmiech i „Tygodnik io*strowany"
- (r) Poświęcenie i:yran- jednej z tutejszych fabryk Jakób na sumę 711 rb. i różne rzeczy.
P<>
dokonaniu
kradzieży,
.złodziebardzo ciekawy i urozmaicony.
powracając
onegdaj
dola, ofiarowanego z dobrowol- K., 45 lat,
nych składek kelnerów łódzkloh do do domu, li.& rogu ul. Franciszkań0 je zanieśli skradzione •zeczy na po- ·

-=- (b) Przyjazrj sądu. Drugi
wydział
karny sądu
okręgowego
piotrkowsldego przybywa do Łodzi
w d. 27 b. m. na 5-dniową kad1mcję
dla osądzenia całego szeregu spraw
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8 wieczór zmarł, prze~ywszy lat 40,

0-r. Herasim Wei.ssberg
ordynator

szpi~ala i

małż. Poznańskrnh,

am bulat~rjum . ~undacji Izraela i Leony
o czem zaw1adamrnJą
Zarząd i lekaeeze szpitala
i ambulator• jum.

Zomaszow Rawski.
(Kor,

wł.

„N. K.

Ł.").

18 pażdżiernika.

Gdyby notować o~ A do z. wszystkie braki naszego miasta, mepr~d
ko by . siQ do owego „Z" .do brać ~or.
na było. Przedewszystkiem hygJena:
miasto wysoko położone, okrąż~ne
wieńcem lasów z płynącą pod Jllem
taką rzeką jak Pilica, winno by być
wzorem zdrowotnośoi.
Tymczasem,
malarja trzyma go się stale, a ~oz„
maite infekcje aż nazbyt częstymi są
gośćmi.

•

Bo i cóż dziwnego, kiedy woła
nie o oczyszczenie stawu jeste gło
Bem wołającego na puszczy, kiedy
za wyjątkiem siedzib mo:tnych, nie
ma mieszkań skanalizowanych, a woda niefiltrowana stale
sprowadza
krwawą . dysenterję.
Przytem zieją
ce zarazą mostki i ścieki zatruwają
powietrze.
Wszystko tu dzieje się
„a rebours''.
Ciągnąca si~ np. od
Rynku aż do szosy piotrkowskieJ
aleja, mogłaby stanowić i ozdobę_ i
-płuca śródmieścia.
Cóż kieÓ:y me
ubita. źle utrzymywana, zadame swe
wypełnia licho.
A kurz latem przy
zamiataniu ulic, których polewanie
nale~y do nigdy nie spełnionych „pia
desideria", jalr Jatwo mógłby być usunięty za pomocą beczek str!lża
cldcb, które od czasu kiedy iakoś
ucichły pożary, stoją z założonemi
l.'ękami.

Większość właścicieli domów zroiumieć nie umie konieczności zakrywania śmietników, czuwania nad tern,
aby pewne ubikacje nie szerzyły zaraźliwych

A

miazmatów,

wiedzieć należy, że rządy

obecnego burmistrza miasta, zaprowadziły we wszystkich dziedzinach ład, jakiego przedtem nikt nie pamięta. Ale
„nec Hercules contra plures", potrzeba by wielu herkulesów; aby skutecznie oczyścić można było naszą Augjaszową stajnię.

Skończywszy choć
częso1uwo z
niedomagam1 higi~ny,por.ostaje przejść
do innych bolączek: mieliśmy obfitość zabaw na różne cele, a,Dści okazała się klapa na całej linii, i życie
napowrót w zwykłą swą szarą zapadło drzemkę, a pokaźny gmach
klubowy, raczący nas pięknemi kon0ertami, doborowymi przedstawieniami, dziś byt swój objawia jedynie paroma zielonymi stolikami.
Za jedyną rozrywk~ pozostał nam
kinematograf, na szczęście bardzo dobry, ze znakomicie dobieranemi filmami.
bo zaś do przemysłu, to uzdrowotnienie jego uwidocznia się jasno
tern, że składy fabryczne opróżnione
z towaru, a ceny wyrobu z usuni14~ięm nieuczciwej konkurencji dały
~i~ podnieść. Tylko że brak banków
'Il trudni a tranzakcj e, którym dwie firmy bankierskie aczlrolwiek sobie nabijają kieszenie, nastarczyć nie mogą, a
zapowiedź zainstalowania się tu Banku
Łódzkiego, dotąd się nie ziściła.
Natomiast owczym jakimś pędem
sklepy w odwrotnym
stosunku do
zbytu wyrastają jak grzyby po deszGzu, aby zwiększyć ilość wyrzeka j ą
cych na złe czasy. Wszystko a rebours.

B.

Udeczka z iworek.

Ucieczkę 8 przestępców, pozostających w szpitalu pod obserwacją
psychjatryczną, stwierdzono onegdaj

Grib, za puśrednictwem sołtysa i pościągiiął gospodarzy okolicznych O.o pomocy w obławie.
Wyruszyła o:pa o godz. 11 i pół
w nocy, trwał~ do ~~dz. _4 zra:qa.
(wczoraj); brało w nleJ udział około
50 gospodarzy z kijami i 10 strażni·
ków policyjnych z bronią palna„
:Przetrząśnięto las, w Komorowie zajrzano nawet do :niektórych budypków-ale bezskuteczn~~.
A t~raz-ktu uciekł?„.
· 'ru, przed1Jwszystkiem, należy
sprostować wieść pierwiastkową. o
ucieczce .jąkoby „politycznych": miano to nale~y się być może, jednemu
pośród trzech zbiegów: 28 1. Janowi
Langemu, skazanemu pL·zez sąd wojskowy przad kilku laty, za zai.bicia
majstra fabrycznego, na śmierć przez
powieszenie.
Langego, po obserwacji, uznano
za istotnie c!:J.orego umysłowo.
Drugi zbieg, równie.Z, według opinji lekarzy, chory nieulaczaln.~e, to
typowy noż-0wiec, 2B-letni Łukasz
Diegtiarew: w Pi:uszkowie jest szewc,
którego zranił nożem w rękę.
Wreszcie trzeoi, przesyłany do
Tworek kilkakrotnie 1rn. ekspertyzę,
to 29-letni Walenty Zygmunt skazany
za bandytyzm i pozostający pod ob-

licjąntów

o godz. 7 'Yieczorem, gdy, po wieczerzy w jadalni spólnej, nie powdcili do swoich cel i gdy zauwatono
wyłamanie kraty w okienku korytą
rzowem.
Rzecz rozgrywała się w pawilonie, przeznaczonym dla chorych prz~
stępców, pozostającym pod stałym
dozorem 5 uzbrojonych strażników
policyjnych. Obecnie jest w pawilonłe tym około 30 przestępców pod
obserwacją; są umieszczeni w celach
parterowych i na pierwszem piętrze,
wychodzącem na korytarz. Na dole
i na górze-rozkład cel .j~dnakowy, serwacją.
Ucieczka odbyła się tak oloho i
na końcu zaś korytarza, i tu, i tąm niespostrzeżenie, że nie wywołała jaj adalnia.
kiogokol wiek zamieszania w sEpitalu.
Zawiadomiony telefonicznie o 1!·
cieczce naczelnik straty ziemskiej,

ra
Czt~rnaet• dzień rai~praw.

D a l s z e z e z n a n i a 1\1 a rg o li n a.
- Zapytana przezemnie Czebierakowa - mówi Margolin - dlaczego zadano mnóstwo ran Juszczyń
skiemu w miejsca określone, odpowiedziała, że Prichodjko studjował
medycyn~.

Na pytanie Makłakokowa, czy
nie wiadomo Margolinowi, że .niektóre osoby proponowały pieniądze za
wykrycie zbrodni, świadek odpowiada, że niejald Kuliszer wniósł doniesienie do prokuratora, propom~jąo za
wykrycie nagrodę rb. 3,ooo.
Doniesienie
Brozu!a,
zdaniem
Margolina, korzystne było choćby z
tego względu, :te Mifle, dowiedziawszy się, iż jego wskazuje Ozebierakowa, podniósł nieco za.słony, dotychczas ściśle maskującej występną
dziala1ność Crzebierakowej.
Na 'p ytanie Karabczewskiego, co
do 1iogłosek w jesieni r. 1911 o możliwości pogromu w Kijowie, świa
dek odpowiada, że osobiście nie wierzy, aby w ostatnich czasnch mógł
wyniknąć pogrom żydowski w Kijowie. Pogłoski były w .zwiqzku z zabójstwem Juszczyńskiego.
- A na wiosnę r. 1911 - pyta
obrońca Zarudnyj w .jaki sposób
rząd reagował na pogłoski i notatki
gazet o możlłwośol pog:romu'?
Prezes pytanie to wykluoza.
Nastfwuje konfrontacja Margolina z Cze bierakową.
C z e b i a r a k o w a twierdzi, że
proponowano jej 40,000 rb„ obiecywano paszport zagrani.czny i najlepszych adwokatów, <\faz doręczano
jakiś fałszywy dokument.
Na pytanie prokuratora, czy poznaje Margolina, odpowiada, :te tamten był solidniejszy, może dlatego,
że siedział w watowanej kurtce. Miał
poważny wygląd i nikomu ręki nie
podał. Mówiono, że jest członkiem
Dumy państwowej.
M a r g o l i n oświadcza:
- Stanowczo zaprzeczam, jakoby
była prowadzona rozmowa o pienią
dzach, nawet mowy o nich być ni e
mogło, gdyż Czebierakowa twierdziła, że przyjechała, aby się zemścjć,
nie napominając o pieniądzach. Siedziałem w numerze w starej kurtce,
ręki zaś nie podałem, nie chcąc w
ten sposób- witać się z Qzebierakową.

Margolin dodaje, że w Kijowie
mu BrazuJ, że w drodze po·we wczorajszym numerze dłlno wrotnej wykrył u Czebierakowej 11t;sili~my o ucieczce ze szpitala· w cherzyk z cjankalJum.
Tworkach trzech przest~pców.
Czebierakowa oświadcza, że miaSzczegóły tej ucieczki są nast~ ła ze sobą glicerynę i puder, a Brapujące;
zul wyrzur.H riawet pufl.ełko, abv nie
mówił

Bei is •
zdradzić się,

w jakiem mieście oboje
byli.
z e z n a n i a K r a s o w s k i e g o.
W qiaiu r. 1911 prokurator wezwał Krasowskiego ze Swiry, gdzie
ten był komisarzem, celem poszukiwań w związku z zabóJstwem Juszczyńskiego, jako specjalistQ do wykrywania przestępstw.
Sprawfl powierz~no mu do sa~o
dzielnego prowadzemą w porozumieniu z sędzią śledm'iym i prokiuatorem i w razie potrzeby miał on porozmawiać z podpułkowpikiem Iwanowem.
doświadczania wiedząc, że. mo-

z

żliwe są nieprzyjemności, zabrał się
on do poszukiwań niechę~nie, :na pomocników zaś dobrał sobie Poliszczu-

ka i Wygranawa.
Trudności 21e strony urzędników
wydziału śledczego utrudniały robotę, o czem. Krassowski zawiadamiał
sędziego śledczego i prokuratora. . .
Swiadek przypuszcza, ~e zwróroll
oni na tę sprawę. uwagę, gdyż 20
ma.ja Mis7io;?;ukowi zalecono przerwać
poszukiwani a.
Wszystkie dane pierwiastkowe
dowiodły, te przestępstwa . dokona.la
banda złodziei. Poszukiwania były
utrudnione, poro~umiewanie się z obywatelami równiet; starali slę oni
nie mówić i jak się zdaje, kogoś się
obawiali.
W sądzie spotykał się on z człon
kami organizacji patrjotyoznych, Rozmitalski m i GołU,biewem, któl'zy intesowali się sprawą i zwracali się. z
zapytaniami.
O każdym swym postępku świa
dek zawiadamiał sędziego śledczego
i prokuratora sądu okręgowego, a
czasami nawet prokuratora izby są
dowej.
Swiadkowi zwracano uwagę na
to, w ,jakioh kierunkach były dokonywane bezowocne poszukiwania i
zalecano wyjP.śnić, czy nie był to mord
rytualny.
Opowiadania mieszkańców Sło
bódki o nieżyczliwem zachowaniu się
rodziny Prichodjki do Juszczyńskie
go i o okrutnem obchodzeniu się Łu
kasza, wreszcie o pieniądzach zostawionyoh przez Czyrykowa i o wykryciu na stole Łukasza, notatki z
opisem kości skroniowej, zmusiły d<>
uwięzienia Łukasza, podobnego do
nieznajomego osobnika, widzianego
przez zduna w pobliżu pieczary.
Jednakże wszystkie przypuszczenia co do Prichodjki rozbiły si~. Nowe okoliczności zmusiły świadka
do zwrócenia uwagi na Czebierakową,
u
której dokonano rewizji;
rewizja ta jednak nie dała nic istotnego.

Podczas rewizji dozorca cyrkuł<>
wy Kiryczenko, wyprowadziwszy Ge·
nia do innego pokoju, zaczął go roz~
pytywać, wówczas
Czebierakowa ~
drugiego pokoju pokaząła Geniowi
na język, Genid zamilkł.
Równocześnie Krasowski prowadził energiczne
poszukiwania na
gruncie mordu rytualneB'o·
W związku z opłnją Sikorskiego,
śy.riaqe~. dokonał rewizji w miesz~amu BeJbsa, a. po aresztowaniu BeJlisa dokonał rewizji vv warsztaoi.e rymarskim; badał rymarza Gulk~ i
przedstawił sędziemu

śledczemu

,
,

·
\

1

·

~
1

za- ,

brane w warsztacie instrumenty.
JednaUe - mówi - ~wia
dek -r bez względt\ Jl11. tp~ w jakim
kierunku prowadzone były poszu.kiwauia, okolicznoścl zawsze doprowadzał;l' do mfosz~a:uhi. Cze bierakowej. f
Swiadek szczegółowo z~trzymuje
sie na t1-ch a4olicznośclach. - Ge- '
nio był chłoppem rozgar~i~tym, lecz '
skrytym i ·zahuk~nym, to tet dowie- \
dzieć się od niego ~wiele było t:fudno.
Gen,io, zdaniem Natalji J~szczyń- ·
skięj, mia.~ du~y wpływ na. Andrzeja; 1
czesto te~ Andrzej~ zamiast i~ć do ,
szkoły, szedł do Czel>iera.ków.
,
Czebie:rakowa ząwsze popychała
świadka w 2 kierunkąch albo rodzinnego ~abójstwa. albo mOfdn rytua.lnego.
Zac.h&rczenko, właśeicW osądy,
w ~tórej m\eszkali Czebierakowie,
mówt
,
- Zbrodnia d-okomma ZQtńała w
mojej osadzie.
Swiadek przekonał Bifł, 9'6 1 ga- ,
lerji szklanflj :mieszkania Czebie:rako- .
wej bardzo dobrze widać pieczarę, w
której wykryto trupa.
Pierwiastlrnwe zeznanie Szaoh()Wskie go przeciwko Bejlisowi świadek
tłomaczy złością, ponieważ Szaohowski był pooiągni14ty do odpowied1łal
ności za kradzież w cegielni.
Kiedy aresztowano fuljllsa 842dzia śledczy Fenienko mówił, tte ,
aresztowanie ogromnie utrudlliłO poszukiwan1a.
Równocześnie

ną

świadka

~

wszech stron posypały al~ z~l'$\lty.
Z początl{u mówiono, że idzie on drogą nieprawidłową, a potem przebł\ki
wać zacząli o przekupieniu.
W związku z temi pogłoskami,
jak również z postępowaniem przeciwko świadkowi Miszczuka i Polis:i:czuka, świadek poprosił o uwolnienie
go od poszukiwań.
·
Członkowie organlzaoji patrjotycznych, niezadowoleni z pos?Jukiwań
dokonywanych przez świadka, prowadzili przeciwko niemu agitację; ,
31 gru,dnia r. 1911 otrzymał świadek:
dymisj~ i przyj echa. ł do Kijowa.
Pragnąo się 1lr ehabilitowa6, po- '
nownifl przystąpił do poa~kiwań s
własnej inicjatywy.
Krassowskij powraoa dQ wyda-z ,
rzeń w lutym i w marcu 1911 r. (Tli
powtarza szczegóły. zawarte w broszurze Bra~ula.
Postiapowanła Czebłerakowej,

któ--

ra wzi~ła Qęnia ze szpitala w bardzo
ci~:tkim stR.nie, wydało 131~ ~wiadkcr
wi podejrzane. Xrasowaklj polecił ,
Wygranowi i :Polis2iczu.łfowi nleu.s*"nnie przebywać u Czebieraków i 'Qważać, gdy chłopiec przem ówt. Jednak- :
:ie ldedy Gen.to. przyaz'ldłsiy do ,
przvtomności~

2JR07i~ł

mówić,

wów- ;

czas ma.tka pocałunkami zaciskała .
mu usta.
.
Czebierakowa nie stosowała si~ .
do poleceń lekarza, a podczas ohoro- >
by Walentyny, zamykała drzwi mie- >
szkania na klucz i no. cały dzień u- ,
dawała si~ do swej przyjaoiółkł Rafczowej.
S wiadek wiadomości swoje o
Czebierakowej zakomunik.ował Brazulowl, narzekajf\C, lt niema pomoeni·
ków.
Singajewskij, brat Czebierakowe1
proponował Karajewowi zabicie Dja·
konowów za zdrad~ mówił tet owemu Karajewowi, że minlster)alna gło
wa Rudzinskiego uplanowała takie, a
nie inne zabójstwo Juszczyńskiego.
Jednocześnie Singajewski)
powiedział, że trzeba wykraść w nocy
akta sprawy z zarządu tandarmerj{ ·
i zabić podpułkownika Iwanowa,
Przy tej rozmowie Karajewa !
Singajewskim był obecny Machalin. ·
W tym czasie wyszła na jaw nowa okoliozno$ć. Oto felczer Szwaczko zawiadomił, :te ma wiadomość,
~i przygotowywane było ograbienie

.I'(

fj.

soboru Sofijsk iego. Wyłamać drzwi
nie m o ż na, v. ię c trzeba, aby ktokolwi~k przedostał E'ię przez kratę. Dorosły zrobić tego nie może. Zdecydowano do tego celu użyć Juszczynskiego, który, przelazłszy, otworzył by
zasuwę.

Wszystko to Krasowskij mówił
· śledczemu,
Maszkiewi-czowi.
- Na drugi dzień odstawiono
mnie do więzienia - mówi Krasowa
skij, - oskarżając mnie o nieprawdopodobną zbrodnię i fałsz służbowy
Izba sądowa uniewinniła mnie, ale
śledztwa prowadzić nie mogłem.
Badanie Krasowskiego w ogniu
.krzyżowych pytań trwało , bardzo
sędziemu

długo.

Zeznania świadka były kulminacyj:Q.ym punktem procesu sprawiły
na słuchaczach silne wra~enie.
Podczas tego badania wynikł
skandal pomiędzy Zarudnym a Szmakowem, przyczem prezes dał naganę
Zarudnemu.
Rewelacje d~isiejsze podczas badań krzyżÓwych były wysoce sensa~yjne: Czeberjakowa została wręcz
oskarżO'Ila o udział w morderstwie.
Ow Pawłowicz, o którym wspominał Gołubiew,
niegdyś członek
„Dwugławego Orła", był rabusiem i
złodziejem mieszkaniowym, on rozrzucał . proklamacie pogromowe na

cmentarzu podczas

pogrzebu Jusz-

czyńskiego·

że będzie uwięziouy, . dowiedział się Krasowskij od członków
· „Dwugławego Orła".
Badanie Krasowskiego trwać bę

O tern,

<lzie jeszcze jutro.

*
*
PETERSBURG,

21

*
października.

(wł.) Nadprokurator synodu, Sabler, przyjedzie do Kijowa, aby być
obecnym na procesie Bejlisa podczas
ekspertyzy duchownych.
MOSKWA, 21 październ:ka. (wł . )
Amfiteatrow pisze w ga~. „Russk.
3łowo" o procesie Bejlisa, iż jest on
potworny i symptomatyczny dla obecnego zdziczenia i cofania się. Społe
czeństwo podobne się robi do scytów,
o których z zachwytem pisze Mieńszykow.
·

ramy.
Krwawy napad bandytów.
PŁOCK, 21 października. (wł.)

-

Dziś rano, w Dobrzyniu
cą, wydarzył się napad

nad Drwę
dwu bandytów. Podczas strzelaniny, jaka się
wywiązała w pogoni za nimi, ranny
· jest żandarm i zabici dwaj przechodnie. Bandytów policja osaczyła i usiłuje ująć. Wyjechały na miejsce wła·
1ze gubernjalne.

Szykany pruskie.
POZNAN, 21 października. (wł.)
Za obrazę policjanta Tuszyckiego,
której prokurator się dopatrzył w arty.lrnłach o kradzieży listów ze skrzynki pocztowej ~Straży" ' i w o"tichodzie
styczniowym, skazani zostali: Redaktor odpowiedzialny „Kurjera Poznań
skiego", p. Jaworski, na trzy miesią
cu więzienia, zastępca Kordalewski,
oraz redaktorzy Laur'e ntowski i Szpotań-po 100 marek każdy.

O'W Y

.ł(Ul'tJER ŁODZKI

-

MONTREAL,
21
października
(wł.).-Afera Tow. Canadian Pacifik
wywołała tu olbrzymie wrażenie. W
kołach politycznych panuje pi:zekonanie, !Ze główną winę ponoszą Tow.
niemieckie. Niemcy„ zdaniem pism
tuteiszycb, planowo popierały wychodźtwo popisowych do Ameryki,
aby tym sposobem osłabić Austrję i
pozy'skać tern większe wpływy na·
swego sprzymierzeńca.
WIEDEN, ·21 października (wł.).
Z polecenia policji zamknięto biuro
emigt,acyjne „Uniwersall", w którem
przy 'r ewizji znaleziono wielki mater·
jał obciążający.
Kierownika biura
aresztowano. ·

~ ~S--:6- _ _ _

-

nano licznych aresztowań. Zwłaszcza
w pobliżu więzień aresztowano wiele
osób, gdyż obawiano się, że roJ'aliści

zechcą uwolnić kilku ważnych przestępców politycznych.
Rojaliści pGprzecinali druty telegraficzne i usiłowali zburzyć w kil ~
ku miejscach tor kole_J·owy, co też

Wybory cz::~:.rzymiotni·

O

broń

.

Rozwody ameryka6•
W amerykańskiej rzeczypospolltei Uruguaj weszła obecnie w
życie nowa ustawa, umożliwiająca
iednemu z małżonków - ale tylko
kobiecie - ruzvyód, nawet bez zez:voleni_a i zgody męża. Dla uzyskama takrngo rozwodu niezadowolona
żona musi tylko zgłosić się w sadzie
i _w prz~ciągu rok:u trzy razy iąda
_m e. sw~.Je powtórzy~. Mężowi prawo
takie me przysługuJe, może on jednak uzyskać rozwód na podstawie obopólnej zgody, albo gdy zachoi:lz!
jeden z warunków, wymaganych ustawą do unieważnienia małżeństwa
sk~e._

•••

Ubezpieczenie. od &Dezrobooia

......_

__

Różne wiadomości.

Sniegi w Ameryce.
NOWY JORK, 22 października.
(wł.) Na zachodzie St. ZJ' edn. spadły

BADEN, 21 październtka (wł.) _
MONACHJUM (wł.), 22 paździerWy bory, l•~óre odbyly się tu dzisiaj, nika. Na wczorajszem posiedzeniu
prowadzone są na za:-:adzie nowo- izby drugiej rozpoczęły się obrady
w.pro\~' adzonego
pr~wa czteroprzy- nad sprawą dostarczenia pracy rom10tmkowego. Wyrnk, który będzie
wiadomy jutro„ oczelfrwany jest z botnikom pozostającym bez Żlil.jęcia i
wielką niecierpliwością.
nad · ubezpieczeniem
na wypadek
KARLSRUE, 22 października (wł.). braku prac.y.
Rezultat wczorajszych wyborów do
Strajk w H~szpanji.
sejmu badeńskiego przedstawia się
MADRYT, 22 p·aździernika (wł.).
jak następuie: wybrano 19 renh' dw - Położenie w obwodzie strajkowym
ców, 4 konserwatystów, 7 narodowych rzeki Rio 'l'intos pogarsza się z każ
liberałów, 1 postępowca i g socjali dym dniem. Strnj kujący napadaią
stów. W 31 okręgu odbędą się wy- na łamistrajków i dopuszczają się
bory ściślejsze.
gwałtów. Rokowania z przemysłowPodroż Sazonowa.
cami nie doprowadziły do żadnego
BERLIN, 21 października, (wł.)- skutku.
Sazonow 1 który dziś rano, jak dono~traszna eksplozja.
siliśmy, przybył do Berlina, nie był
KARTAGENA, 22 października
przyjmowany oficjalnie. W południe (wł.).-W tuteJ·szeJ· fabryce chemikal1'i
kanclerz wydał na ,jego cześć śniadanie, poczem odbyto szereg lrnnfe- nastąpiła straszna eksplozja: 6 zabirenoji z mężami stanu.
Wieczorem tych, 6 ciężko rannych Urządzenie
odbył się bankiet w ambasadzie ro- w znacznej części zniszczone.
syjskiej.
Częściowa demobilizacja.
Na bankiecie obecny był kanLONDYN, 21 października (wt).
clerz i podsekretarz stanu dla spraw Do „ Times" donoszą z Konstantynozagranicznych, Zimmerman-w zastęp- pola, że obecnie na · skutek demobilistwie v . Jagova..
zacji puszczono do domów zaledwie
Straszny pożar.
100,000 żołnierzy, a to przeważnie oNO WY JORK, 21 października chotników, ojców licznych rodzin i
(wł.).-Od wczoraj
szaleje w San ludzi chorowitych. 300,000 doskonaLouis stra:szny pożar. 2 dworce ko- łego żołnierza znajduje się jeszcze
lejowe, oraz wielkie szopy spłonęły pod bronią.
już doszczętnie. Silny wicher unieOkupac. a Tracji.
możliwia akcję ratunkową. Kilkoro
dzieci zginęło, zasypanych gruzami.
SOFJA, 22 października. (wł.) Straty przeszło miljon dolarów.
Okupacja Zachodniej Tracji postępuRozruchy rojalistyczne.
je naprzód.
Wysłaniec rządu tureLISBONA, 22 października, (wł.) ckiego, Dżemal bej zapewnił przedPrzyszło tu wczoraj do krwawych stawicieli Bulgarji, że mieszkańcy
rozruchów. Rojaliści zebrali si~ licz- Gimilidżiny nie stawią oporu.
Zaję
nie na ulicach i zaatakowali policję cia tego miasta należy oczekiwać laoraz gwardj~ republikańską. Doko- da dzień.

dla Albanjii.

WIEDEN, 22 października (wł.).
„ Al ban. Koresp." za_p rzecza kategorycznie pogłoskom, jakoby Austrja
miała dostarczyć Albanji amunicji i ,
broni. Wprawdzie wysyłano z Austrji ,
do Albanji proch i broń, lecz tylko '
dla osób prywatnych.

im się częściowo udało. Do wieczora zapro"wadzono względny spokój.

wielkie śniegi, które wyrządziły zna ~
Chcro ~ a Kokowcewa.
czne szk0dy plantatorom bawełny .
RZYM, 21 października. (wł.) EksP,liozja w f2~g10'Sfce.
Bawiący tu premier rosyjski KokowKROLEWIEC, 22 października.
cew zachorował nagle.
(wł.) - W jednej z fabryk tutejszych
RZYM, 22 października. (wł.) - nastąpiła eksplozja butelek z wodą
Stwierdzono, że Kokowcew 7.iachoro- chlorkową. Skutkiem zatrući:i. wywal na różę.
dzielającemi się gazami zachorowało
PogrzellJ ofiar katastrofy. . s osób, w tern kilka kobiet i dzieci.
Przeciw pola!kGlm.
BERLIN, 21 października. (wł.) Dziś po południu, odbył się tu uroBERLIN, 22 paźdr.iernika, (wł.)_czysty pogrzeb 23 ofiar katastrofy
balonu Zeppelina. w pogrzebie wzię- „'I1agl1sche Rund." donosi„ że natychły udziat wszystkifl garnizony, przed- miast po rozpoczęciu sesji sejmowej
stawiciele władz cywilnych i wojsko- przedłożony będzie wniosek o politywych, cesarz, oraz sędziwy hr. Zep-. ce osadniczej na kresach wschodnich.
pelin.

Dr.

••

Wołyński

byly asystent kliniki Unwiersyt. Wrocław.;;k11·
~rof. ~insberga) osiadt w Łodzi, jako spe·
cJal1sta chorób uszu, nosa i gardła

ul. Piotrkowska
Go_dz.

dzielę

pJa,

89.

przyjęć:

10-1'.) rano, ·1 -6 pp„ w nieod. 10-12 rano. Operacje, bronchiosko-

kąpiele

elektr.

świetlne.

2892-

Wina „CHA~TA"
są

iPiaz konkurencji
Piotrkowska 99.

Skład

pensjonat „Savoy,,
Lv Krakowie, ul. Krupnicza 22 I-p.
urządzony z komfortem i
oświetl.
elektr. Łazienki. Teleron. Kuchnia wy·
borowa. Ceny przystępne.

LE.KCJI GRY

f

rtepianowej,

m e todą ułatwioną,

udziela

absonwentka ryskiej wyż. szk. muz•
uczenica MICHAŁO\YSKIEGO.
Zastać można od 6 do 7 wiecz.
SZKOLNA 17, m. s, front, II piętro.
~~~~•l'Sle'Jll

ff\i(:~

~"--~ 0 ·C!l;p !.:„~!~~~k! .

~=~~;..M7
We1ś01e przez sklep
„Eugenji\ tel. 28-01., specjalista wycinania
odcisków i wrośniętych paznogci, powrócił
z zagranicy, przyjmuje u siebie i poza domem.
,
Manicure i pedicure.
- . ' • ti" ;;
e WE&!911

BWS&~!IJB!!W..!h!!!~Jle~..,.:.-,,.~~~W!il!Ji!!!\o*!!-MM•"9lłlllll!llllllll•lillll!lłlllll!illlllll••••1111J••••l@•~--A

Nadu:i:ycia w Tow. emigracyj„
- nych.
WIEDEN, 21 października (wł.).
Objawia się tu ostry prąd, skierowany przeciwko Tow. emigracyjnym, w
których ·dokonano całego szeregu rewizji. Pomiędzy innemi, dokonano
także rewizji w biurze „Norddeutsche
Lloyd", gdzie znaleziono znaczny materjał obciążający, który skonfiskowano.

ł'.
M !48:
-~-----------·-----...:..;.:.,.:!;;:.:...

22 -paMzfernflra 1918

CYR
z trupą piel„wszorzędnych artystów i a rtystek w liczbie
125 osób, na czele z europejskiemi znakomitościami

Targowy Rynek.

w krótkim czasie przybędzie

do

ŁODZI

znakomitY: atrakcyjny

Przy cyrku wzorowa stajnła różnych ras koni i wiele innych zwierząt.
O dniu otwarcia będą osobne zawiadomienia.
g 31111-1-1

~

m
•

Własna orkiestra· '
DYREKCJA.

M H3

~~ pa~dzlernhra 1913

NOWY KURJER ODZKI .........--~-.------..------~-----f...

~--------~----"-!

r.

f

TYLKO

w

Wielki dramat w

::ń:~=~'!'t;:~~-

&-cłu a:ę!lclach

REJCHEREM * rg:~:-·

Emanuele!!!

I-sza w wielkim mieście europejskiem, druga w Chi·
cago, trzecia w dzikiej pustyni.
Główne role wykonane zostały przez: Rob. Brodin, bankier, - Emanuel Reicher. Jakc, syn jego - Ernst R lc:her. Lya,
jego wychowanica - Johanna Terwin.
Dramat odegrany

)Viebywałe

został, cz~ść

efekty.

.,,.~~"'1;ł;;łt~:I!~~~ ~

„

~

I
„

-tlf-*łs lfł.łt:ł-~~--

MAGAZYN KAPELUSZY DAMSKICH
i GALANTERJI

'I Bank j(anatow w foBzi i Ili ~·:::~~r;~=~:~~~~B~:~~~
·

wynajmuje w swym ogniotrwałym i zabezpieczonym od włamania skarbcu
znajdującym się w nowym gmachu Banku przy ulicy Spacerowej Nr. 15

i

K As ET KI

:

Kasetki te

maj~

32, 5 cm.

szerokości,

50 cm.

roca~le

~

przy 10 cm. wysokości

~
·'tfi

:

~~

:

:

Następujące

(Safes)

R.

12

R.

:

~:

: ~~

8

4

~

::

sr.
.łłl"'

spokojną

l dys1070-3

NOWE

Piątkowski H.

l{EDUTA.

Przybyszewski St. SWIĘTY GAJ . „Uocnego Człowie1a" część trzecia i ostat11iu.
.
Wier.z:bh\aki H. 0Af;A MlŁu SU!. Z :f.ycia komunistów
Zapolska G. KOBIETA BHi.. SKAZY.
' Zb1er~chęwski H. A~lO LY PLACZĄ.
·

Do nabycia we wszy stkich księgarniach.

1.50
1.60
l .60
2.1 20

160
1.35
1.40
180

H>O

1.60
L3a
1.60

2.l óO
2.50
1.40

rtłl>9-0-l

.

radykalnie usuwa piegi, opaliniznę, wszelkie plamy,pry- '
szcze, wągry czerwoność skóry, a tak~ wygładu zmarszczki. żądać w aptekach, składach aptecznych 1 perfumerjach. Wystrzegać się falsyfikatów, prawdziwy tyJ- ,
ko w słoikach z wypalonym napisem.
, ,

ł

KREM

KNEIPPA

J. Hartmana N! 13!'.>9. Hurtowa
Aptekarza
dzi Młynarska ló.

ff,

ul. Piotrkowsh

WEWNĘTRZNE
i NERWOWE

dla praychod•1t•

sprzeda~

apM!ka w Ło111.6-:U

.\,

cych Ch0"1'Ch

(róg Zielonej).
Dr. J. Szwarcwas\ser od 10-11 ł i
pół. do5ipół.p.p

wniedz. od 10-11
CHOROBY OHI- ł Dr. M. Kantor
RURGICZNE
od 2-~.~od 7-8

Dr. M. Papierny
codz. od 3-4
y w
Dr. J. Lipszyc
codz. od 5-6.
udziela lekcji
Dr. B. Doncbin
codz. od 9-10 r
Dr. C. Blum
poniedz„ wtor..
Wiadomość: ul. Nowo-'Jegiel- CH?RO~Y NOSA,
środ., czw„ od
niana M 19 m. 8, od godz. USZU l GARDŁA 11-2,piątek., sob.
niedz. od 9-10 r.
3653-15
1-ej - 4-ej pp.
Dr. L. Prybulski
w niedz., wtorki
CHOR. SKORNE 1 czw., piątki od
i WENERYC:6NE I 1-2. Poniedz„
środy,
sob. od
8-9 wiecz.
Analizy krwi, wydzieHn , moczu. Ba~rot5ta 12., (tei. 18-61)
dania mam ek.
Choroby: nere , pę· Porada dla niezamożnych kop. 50 ,

muzyki na fortepianie

CHOROBY
(
KOBIECE
(
CHOROBY D:tIBCI (
(
·
(
CHOROBY OCZU (

I

u: Litmanowi·cz

cherza, cewki ti t. d.
' Godziny

przyj~ć:

do

10

rano

·

ł5

I

POWl~SCI:

Bielaka K. SEPARATKA. Z przedmową G. Za.polskiej.
Gąssowski J. ZIARMA SZALEJ U.
Ghński K. S'rARE LWY. Powieść historyczna.
Gomulic~i ·• BOJ OLBRZYM OW Z czasów wojny
1812 r.
Huskowski J. GES'rY.
J•flniąt"owski Wł. W KJUINIE BOKSERO W. Z por·1
tretem autora.
Jahołkow&lka-Koszutska L. Z ODDALI Romans.
Jeske•Choiński T. W PĘ'rACll WOLNEJ. MJŁOŚCI.
Lubi"aka T. JARlllrU MJt,uSNE.
Łada Jnn. L UCIE<'EH..
Makuszyl1:ski K. A WAN'l'Uiff ARABS~IE.
' Olechowsk• G. USWIADUM1UNY.

1

~

Ku t n• a na nauczycielka

:Rl

składzie.

· I; tó
N,_ S pecja IS w

fi

w Warszawie, w Lubli'11e i w Łodzi-polecają

również

~ Pierwsza Lecznica Lekarzy

•••••„.„„.„ •••••„••••
Gebethnera. i Wolffa

Poleca

Xrem ks. :Kneippa J~ib=:na

~~
~"

4llt
40 cm. X 60 cm. X 47 cm.
Yl wynajmuje Bank na warunkach specjalnych.
~
Urządzenie poczekalni w skarbcu zapewnia ną.jmującym
~ kretną pracę.

l{sięgarnie

męskiej po cenach bardzo zniżonych.

PRZECIW PIEGOM.

~

X 47 cm.
30 cm. X 29 cm. X 47 cm..
30 ćm. X 60 cm. X 47 cm.

~

i

ir

rozmiary:
24 cm. X 29 cm.

-

~

damsk1e1

kapełu~ze damskie tanie i gustowne, tamże żałobue kapelusze na

ł

kwartalnie

R.

I.

•

długości i kosztują:

półrocanle

JtA.
rl""'

l

Dr. M. Papierny

• l

Czy

aoprawDy?
Pani jeszcze niemywała kremu
tak bardro rozpowszechnionego
na całe.} kuli ziemskiej z nieza wodnym rezultatem. Wytlę.tek nieznaczny, a korzyść wielka. Wszel~
kie piegi opalenizna, plamy, pryszcze, wągry i Hsza)e natychmiast
bezpowrotnte znikają. Dla uniknięcia

tylko

f{awr oi
Cena za

~

H, i

Xonsłanty-

nowska ]{! 75.
słoik

50 kop., mocniejszy
75 kop.

Dr.Stanis.ławtewins~h

Akuszer i spe cjalista chorób przeprowadził si~ na ulice
kobiecych
Piotrkowską M 87.
u. ordyn. wars?;. U ui wen. Kll ni ki Chorob·•• wdwqętr•ne, płu1..

Akuszer.
i serca
Przyjmu je od 10 - 11 i od 4 i pół do
Przyjmuje od 8-9 rano i od 5-7 pJ:..
!i i pół po poł.
Ul. Południowa 231 tel. 16·85e
Telefonu R. 8·10.

•

1

naśladownictwa. sprzedaż
w składach aptecznych na:

'

'NO WY RURJER ŁODZlCI

Pierwsza

sżkoła

5. r

69 Wschodmiia 69.

Lekarz-weterynarj i

jest najważnir,~zą rrncząl

•

Ili

„
yr1\on

Szymon Wolman 1
Nawrot 7, tel. 13-31
Porady w zakres lecznictwa wchodzące, szczeplonki djagnostyczne ek
spertyzy.

wewn~trz i dzieci~ce
Przyjmuje 81j,-l0 i od 3-6-!J
w niedzielę od 10-12-e.J.

Choroby

I

a

~horoby wewnętrzne
1

Godz.

przyj~ć:

od 9-10 r. i od
4-7 wiecz.

Dr. Rabinowioz
GARDŁA,

CHOROBY.

NOSA

USZU
3 . Zielo "J.:l 3.

I

WARSZAWA,
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3859-ł ·
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j

we I·s s b e r g

Zgasły położył dla na3zej instytucji wielkie zasługi udzielabiednej masie pomocy swe} z całą sumiennośeią. Pamięć o nim
w sercach naszych nigdy nie wygaśnie!

j

ąc

Łódzkiego ,~:~.r~:~li!:.-!:~~ia

Chorrch

wr~iac

morga
z zabudowaniami, sklepem ko·
lonialnym, egzystującym kilka lat,
.za Gostyninem uub. warszawskieJ,do
sprzedania za llOO rbl.
w Mani u Człapińskiego. 3819-3-1

Wiadomość

100 liibiiiwlęcej dam za wyro-

bienie posady 1nkasenta.
Rekomendacje
i 0wymaganą kaucjt)
0

z1~yOm0~~;J:~i; ~}0~:~::~ 1:S~~~
mer hipoteki.

Wiado-

mość: Ul. Widok M 10 u właśeiciela

a o mu.

u_
· . Jra Qa
u

OJ o~.~
-b
Ji.--i\.
~ "~
~

~
S&EDNIA M 5. Tel. 33-79
lrl!;!. Sp. choroby skórne, włosów, wene•Ur

~g~~~~

10 morgów. ziemi,

V

~·:1

Prens

.

b p Dr ..~
\:;I

.···!.-,;i

~ ~ ~ ~J ~ ~

~ "'

K

auczyetelkB°ŹpraWeJii"""ilaUczalll8.
poszukuje miejsca w Szkole ludowej fabrycznej lub w domu pry·
wata ym jako nauczyalelka wycho·
wawczyni. Wiadomość: Herby Gub.
li! piotrkowska. A. Busse.
3856-2
N. owoprzybyła rutynowana nau:
czycielka języka polskiego (gramatyka, stylistyka, literatura) udziela lekc,ji. Wiadomość: Ewangielicka
· '' 5 m . 4., Od 3-4-ei pp.
3842-3
~ apier
gazetowy na pudy do
Ir' sprzedania. Wiadomość: w adm.
"Nowego Kurjera Łódzkiego", ~achod
nia M 37.
3U8-0
~pokój duży słoneczny ładnie umeblowany z balkonem na I pię
trze do wynajęcia zaraz, może być JE
utrzymaniem; drugi mniejszy oddziel•
nie również zaraz do wyna:ięcla. Pasaż-Szulca 9.
384~-3
bokój umeblowany do wynajęcia.
W- Konstantynowska 26 m. 4.. 3866-3
klep kolonialny do sprzectania.
Radogoszcz, ul. Złota M 59.
3860-3
.,.kr-a-d""'z-io_n_o__p_as_z_p_o_rt,--wy-=dany~Ź
magistratu m. Lodzi na imi~
Chaima Majera Bllrka
3869-3
dzielam lekcji gry na mandoli•
nie. Konstantynowska N! 24 m. 9,
prawa oficyna, II piętro od 1-3 po
połudo1u i od 7-8 wieczorem.

Wczora.j d. 21
d Paźdr.lernika
T r. b. t zmarł nagle w sile wieku
długoletni i czcigo ny lekarz owarzys wa naszego

f'l'.

l

Ili

·

~I

INoo·pE

Tylko w

J

przy~

3867-2
i!Utra u~ywane męskie 1 damskie
r na oposach do sprzedania. Wiadomość: w „Kurierze".
3850-3
awiarnia z bilardem do sprzedani11 z powodu wyjazdu. Toma~
szów Rawski, Piotrowski Wider.
-K- -awaler poszukiije spólnika kawo·
lara z kapitałem Rb: 8,000-do
du ż ego interesu restauracyjnego
egzystującego od lat kilku Oferty
proszę składać l{urjer Łódzki dl&

S

Nowowiejska Nr„ 7.

li
~Q~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~"'
' ~-"-",L
v"'\l.~f\
~
<_
·nlf

stałej

I

lamp elektrycznych.

i

~

recepturę
Łaskawe
muje Kurjer Łódzki.

a

tiniecki

nerwowe specjal.
(serca, pluc: I przemiany materji)
WOLCZ ANSK A 2 1 r6g
Zawadzkiej

I

I

Dr. med.

s-am-uel

dyplomowany z n a J c 1
Drogistaoferty
poszukuje
posady.
pod „Drogista"
ą

„- I

•<W

''

Lipiński 1
91., tel. 25-91.

~

_..

Ookt6r med. Klemens

Wólczańska

paMziernlka 1918 r.

Kto chce gruntownie nauczyć się kroju i szycia dla wykorzystania w interesie lub
dla domowej potrzeby, raczy zwrócić się do mni~. gdyż moja szkoła kroju egzy~tuje
iuż przeszło 25 lat i cieszy się powszechnem uznaniem. Wszystkie funkcje prowadzo. ne są pod moim osobistym kierunkiem, podług mojej własnej metody, która wszędzie
została uznana i wynagrodzona odznaczeniami, na łódzkiej zaś wystawie handlu i przemysłu została odznaczona złotym medalem. Metoda moja jest nadzwyczaj ułatwiona
gdyż daje możność w najkrótszym czasie naucz enia się kroj u . Absolwentki na żą
danie otrzymają dyplomy 1) prywatne albo 2) cechowe, które dają prawo mieszkania
w całej Rosji. Przy moiei szkole jest urządzona pracownia sukien damskich i dziecinnych. Mundurki dla uczenie wszystkich miei s cow;y:ch zakładów naukowych wykonywa się punktualnie z mojego własnego lub też powierzonego mi materjału. Formy
papierowe „modele'· stosowne d~a każde] figury po cenach prz1stępnych. \Yielki wybór manekinów zawsze na składz10. S. KRYH S KA Wschodnia 69. Godzmy przyjęćod 10-1 i od 3-6 pop.
r1598-5

kroju i .szycia

~ancz~ć si~ ja~i~~~~ rzemi~~la

22

ryczne, moczopłciowe i

kosmetyka

Fn1!J lekarska. Leczenie syphUisu Salvar-

sanem J.J;hrlich-Hata „606" i „9U"
(wśród:!Jylnie). eczenie elex:trycznością (elektroliza)
L (usuwanie szpecących włosów) i oświetlenie kana•
łu (uretroskopia). Godziny przy1ęć od
filj-i 9'1, do 12 111 i od 5-ej do 8-ej wiect:.
„~1 w niedziele od 10-e) do 2-ei· po poł
1nlJJ
~
Dla W Pań: osobna poczekalnia
fl.\!I~•!

1~·1:

{r\głot.::..„enia
V
,..._

arobne:

A •A•A•

Nowy kantor służby
M~olajewska M 65
poleca bony niemki, gospodynie i
wszelką służbę z dobrą rekomendacją. E. lierffas.
3865 - 2
Kredens, stół, .s:rzesła., otomanę,
• szafy do ubrania, łóżka materace, bieliźniarkę. umywalnię, szafkę
kawalerską, lampy, obrazy, etażerki,
stoliki, lustra, sprzedam zaraz bardzo
tan1·0. Karola 8-10. .
3791-10
c„ ··h-łoprnc
- starszy, umiejący -sprzątać, potrzebey do D-ra Lewko·
wicza, Konstantynowska 12· 3854.- 2
~o-sprZedaiiia para skri;iiiec
U z pięknym tonem za 160 ru·
bli i HJO rubli Tamże do sprzedania
anlasser do pięciokonnego motoru
zupełnie nowy. Wiadomość: ul. Kon.... 1 na parterze w
s t an t ynowsk a J..,
8
oficynie ostatnia sień.
370!1-0

3862-4

~aginął
paszport, wydany z . magistratu m. Zgierza na imię Mal-

gorzaty Podgórskiej.
1l86!l-3
~aginął paszport, wyda.ny z gminy
&. Gostków, pow. łęczyckiego, gub.
k l'1 k' J
- · w d ł
w
c!a:a.ie na imH~
ła ys awa3861 ..:_:;

'7if10.fądkowo•cnor1m,

„

._

objawach ich do!egliwośsi
(katar
VI roznvc11
ź~!ądka i kiszek, obstruk~)a, zawroty
g owy, gazy, zgaga i t. p.) wskazę
skuteczny środek domowy. Zapytani&
listowne z dołączeniem marki na odpowiedź, nadsyłać do Biura Unar„ Wierz0

-.
bowa 8 w Warszawie sub „~drowie
"
· ł
t
d
·
Chorob9 sl{órne, wenepo-W:
fftllj
gub. kaliskiej na imię Jakóba !Sa~
lM!fi r9czne i niemoc płciową
rylskiego.
3849-<>
lft1!J
.'.- aginął paszport, wyda.ny z ŁowiWICZ
b
ki j
cza gu · warszaws e na imię
r;r,
powrócił
38'8--~
Julji
Dembowskiej.
I! L...
~11 ~rzy 8fphllisie stosowanie prep. „606
~J aginął paszport, wydaay z gmi• ny :::>tare Miasto, pow. konińskie-.
11 d, 1 „91' - Lei,zenie elektrycznośoią im
j
tle.~em wibracyjnym.
Do ~przedania . urządzenie całk~- go, gub. kaliskiej na imię Władysla~li
Konsta ntv n o-ska 12
wite ~klep~ i '\Var~ztatu rzeźm- wa l::lzymańskiego.
3863-"
iru!J
frlQ
~· o b Qk t a atru
"
„ Selina.
czego tamo.
. .• .
nowska
35. W1adomośc: KonstantyrH>91-3 zaginął
paszport, wydany z magi·•
d
·
s tratu m. Opatowa n& imi~

~111
Ll.1

Dr• Lewko
-

..

"a~~ą ła~?:,r

afę~z;ckfe~~-

= ~,;
D
·
·
c~~iego SZCZ~ŚCla moodn~;df!1~1eo~l-;8dK.od~~qartt·~70~ :j:~~:;;:i~f~::~ t~:: ~:~;~~~:~~~~~~;~r,~~~~t
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w

.

trząsający. dramat w 4 wielkich częściach, w wykonani11
naJJepszycb. artyst . paryskich.

o li OZIO 1I\ jllllllflz
Ull!lJ
, r ran 11lJ1@zo
(senior)
~!ffi

frni.;;:i1

I

g
=-0-\~Vy-n-a'"'ję-c'"'i_a_w--c-a""'ł-oś"."'c"'"i,-e-weiit.

38
4.?-l
'-l agu:ął paszport, wydany z gmi&.
ny Horodło, pow. Hrubies:aow·
s k iego , gub. lubelsldej na imię Wła<l ysława Bromierskiego.
3868-3

przepołowiony lokal w cent.rum
miasta na składy, biura i t. p, miesz~
czący się w 3 piętrowym budynku 20
mieszka obecnie na ul. Prze• okien długości, z windą i remizami.
J
ł jazd 8, front, I pi~tr. Tel.17-14 Tamże do sprzedania szafy towarowe,
~
~ i@Sl S'll2SlE:Slri;;:~ri;;31e
Godziny przyjęć od 9 i pół do 11 ra· stoły . stołki i t . p. Piotrkowska 61 ~
!!!! ~~ ~~~L~~
no i od 6-8 wlecz
codziennie do obejrzenia.
3868-3 Q
1

H -.
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