Nr~

Rok Ili.

Cena 3 kop. Na stac1ach kolejowych 5 kop.
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Dziennik polityczny.
Sobota, dnia
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25 pafdziernika 1913 r.
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Redakcja i administracja „Now. Kurjera.
Prenumerata w Łodzi wynosi rocznie rb. 6,
Cena ogłoszeń: I-sza strona 50 kop. z~
ól.dzkiego" mieści się w 1 o k a 1 u przy ul półrocznie rb. 3, miesięcznie kop. 50.
wiersz lub jego miejsce, nadesłane 50 kop.,
~achodniej M 37.
Za odnoszenie do domu lub przesyłkę pocz- nekrologi i reklamy 15 kop:, og~oszenia zwycza.jn~
Interesowani do redakcji, zgłaszać się mogą tową dolicza się 2 ! 1 i.t)p. miesięcznie.
10 kop„ Drobne ogroszenia .111 2 kop. za wyraa.
do12 do 3 po południu i od 6 do 7 wiecz.
Ogłoszenia zamiejscowe11 I strona 50
dimAnistracia otwarta od s rano do 7 wiecz.
Za przesyłkę zagranicę dolicza się 60 k. miesięcznie kop. reklamy po 20 kop., zwycz. 12 k. za wier8'
Adres telegraficzny „Łódź Kurjer"
Zmiana adresu 20 kop.
Telefon M 253. lub jego miejsce, w tekście 75 kop.
R~.kopisów nadesłanych redakcja nie zwraca, za artykuły nieoznaczone z góry ceną, ·honorarjów administracja wypłacać nie będzie .
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Świeczniki Elektryczne

Lampki Żarowe

Aparaty do grzania I gotowania
'

z.

FJgury artystyćzne z<>Świe
tlenlem

~

R

I
t

:1
i

f

Gło~wny
Materjał

własny,

Nowy Rynek .Ni 2

telef. 10-63

telef. 10-68.

niem sieci miejskiej

ANONS •

Przenoszenie ·siły i światła
na odległość

"

(DRAMAT i KOMEDJA).

Zwierzyniec poslada najrzadszą
rząt, ptaków, małp i t. d.
r1603-2-l

Opera i Operetka.
Ł6dzka
ul Konstantynowska Ni 16.

Teatr WIELKI
w.

Jedyny KONCERT.
St.YNNEGO PIANISTY

kolekcję nairóżnorodniejezych
Menaźerja mieścić się będzie

morskich i lądowych zwie·
przy ul Piotrkowskiej.
Dyrekcja: G. I. Bojko.

Powr6cil
DENTYSTA

Laborator1um

S.BETTE

chemiczno·bakterjologiczne
Magistra N. Schatza.

.

165. Piotrkowska 37. Analizy lelrarskie: moeZ'Il
Piotrkowska
plwocin, krwi i t. d. Analizy chemicz.no-tech·
Przyjmuje osobiście.
niczne, wody, mydła, tłuszczów i t. d. Badanit>
Stosowanie najnowszej techniki dentystyczne j; 1279-50
Krwi na syfilis.
zęby bez podniebienia, .koronki złote, sztuko- - _ _ _ _ _ _..,.,..,._ _ _ _ _ __
.
wanie uszkodzonych zębów własny.eh (w kolorze naturalnym). W celach .d.iagnostycznych
Dzisiejszy numer skład&
stosowanie prześwietlań i zdJęć Roentgenow•
IO k I
skich.
rl561-15 się z
o umn.
185

MARJA MAGDALENA
MARJA MAGDAt ENA ._
DUDEK
Jutro
wiec z.

Jutro
poł.

Dziś

wie cz.

wszechświatowej wystawy w Kijowie
zjeżdża do Łodz i olbr:zyml

„

Dziś

wiecz.

po

Z

Zwierzyniec ,Wiwarium'

c,...

tel. 4-22, 27-05, 29•15.

Cegielniana &3

29 Października o 8 112

Zapisy prsyjmuje si'l codziennie od 10-ej rano do 10-sj wieczorem

Oświetlenie domów 1 m!eszkań wraz z przyłącza·

Teatr Polski

Wśrodę

philosophie
Sorbonne es-lettres
Prezes Tow.
Francueld&go all1ance Fran9ais11 w Łodzi.

1

1

francuski, angielski, niemiecki, ro„
syjski i polski
"
konwersacja, gramatyka, literatura, korespondencja handlowa
' Począwszy od 3 listopada tworzone będą 1 owe grupy.

E.
,,
•
iem en~

Piotrkowska 96 Bem

Dyrektor· LEON MAIN {Licenciłl

Języki wykładowe:

Instalacyjny

Reparacje dynamomaszyn
i silników

Przerabiania i odnawianie

świeczników

Silniki i Dynamomaszyny

'

STR SZNYDWOR

p~u:o~. Xrysialeśniczanka

Jutro
wie cz.

ac
IELKI Konstantynowska 16.

W czwartek, 30

października

JEDYNY·KONCERT
OOOODDODD

Bilety sprzedaje

r. b. o g. 8 i pół w.

KRÓLA SKRZYPKÓW

skład

instrumen-

tów muzycznych „F r i e d b erg a

•

i- Koc a" ul. Piotrkowska N2 90.
I
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Mieńszykowa.
.Jeszcze nie zdążyła
KALENDARZYK.
Moskwa zedrzeć trzewików od czasu
Sobota, 52 paMz. 1918 r.
wiosennych uroczystości wysoce paDziś: Krispina i Krispln.jana.
trjotycznych, a już na tych samych
Jutr o: Ewerysta P. M.
ulicach i placach można zaobserwo'
wać prawie rewolucyjny krajobraz"~
W odróżnieniu od wszelkiego rodzaju zjazdów klasa robotnicza demonstruje swój nastrój za pomocą nie
tylko rezolucji, lecz i czynów.
Te
czyny wydają się niebezpiecznymi
publicyście z „No wego Wremi" i żą
Jak gruntownie i jaskrawo zmie- da onowychowania ,.. niewychowanego
11iło się położenie. Do niedawna ho- narodu."
Mieńszykow zapomina jednakże,
ryzont był zasnuty gęstą i ciężki\
mgłą. Zdawało się, ~e ludzie są ślepi że „niewychowany naród"
urządza
J głusi na wszystko. Jakby nie ich jący strejki protestujące cały czas i
dotykało, nie przez nich było obra- bezustanku się wychowywał.
cane zębate koło życia. A dzisiaj
Wystarczy rzucić iedno spojrzedokąd człowiek zwróci swój wzrok, nie na to, czego doświadczyli robotwszędzie widzi i słyszy rozmowę o nicy od r. 1906, ażeby zobaczyć ile
-wydarzeniach, rozmowę burzliwą w sił pochłonęło to ich „ wychowanie".
podniesionym tonie.
Prześladowanie wyborców od robotZamiast bohaterów ze smutnego ników do Dumy paii.stwowej; los po9kresu lat ostatnich, widzi się nao- słów socjalistycznych do drugiej Dukoło ludzi pełnych tycia, ze szczyt- my; prawie zupełne zniweczenie ornemi aspiracjami i dąMniami, w ob· ganizacji zawodowycn; prześladowa
tonie których gotowi są stanąć z en- nie Towarzystw oświatowych i kultutuzjazmem. Widoczne jest formowa- ralnych; wypadki w kopalniach zło
.llie się opinji publicznej, której to- ta nad Leną; prześladowanie prasy
warzyszy szybkie spotęgowanie się robotniczej; bezustanne aresztowania
~astroju społecznego.
i deportacje członków organizacji roAż nazbyt widoczne jest, że spo- botniczych i uczestników walki ekoJeczeństwo wzi~ło rozbrat z uwiądem nomicznej klasy robotniczeJ z pracopolitycznym, który był cechą zna- biorcami; charakter ustaw ubezpiemienną w latach 1908-1911.
czeniowych l warunki wprowadzenia
Wykładnikamł tego spotęgowa· tych ustaw w życie, - oto w jaki
.a.ego nastroju były w pierwszym sposób zbogaciło się doświAdczenie
rzędzie zjazdy wszelkiego rodzaju, życiowe myślącego robotnika, odnoktóre odbyły się w roku bieżącym. szącego się ze świadomością do waPierwszy z nich, zjazd pracowników runków swego życia w latach ostathandlowych, zamknięto
po kilku nich.
dniach jego pracy, a. ostatni, działa
Oczywiście, że i włościanie poczów mieJskioh również zamknięto siadają bardzo bogate doświadczenie
podczas odczytywania rezolucji przez w tym kierunku. Lecz wśród mas
przywódc~ październikowców, Gucz- włościańskich niema tego poczucia
lrnwa.
solidarności, które znamionuje robotNastępnie, po zjazdaqh zwróciła nika społecznego.
Dla włościanina
<iwagę powszechną nowa fala strej- ma decydujące znaczenie tylko to,
ków robotniczych na całej przestrze- czego sam doświadczył.
Robotnik,
ni państwa. Z tego należy wyciąg czytając pisma, przetrawia każde
nąć wniosek, że ruch robotniczy da- zdarzenie, bez względu na to gdzie
je znać o sobie bez porównania po- ono miało miejsce. Każde zdarzenie
tę~miejszą siłą rzutu niż zjazdy, i z życia społecznego i robotniczego
budzi drzemiącą myśl społeczną.
skrzętnie notuje i zachowuje w swej
Zdaje się, że najbardziej prze- pamięci ten nowy i bardzo uważny
. lękło się .Nowoje Wremja".
,.. We- czytelnik. A pamięc robotnicy mają
WDf\trz państwa, - pisze osławiony wprost lokalną, niejednokrotnie dziMieńszykow, - znowu czuje się za- wić się należy, .jak dokładnie oni papach 1905 roku, a 2iwłaszcza złe wie- rnię.tają wszystkip szczegóły najrozści idą z wielkich ognisk przemysłu". maitszych wydarzeń, które się ich
Przedewszystkiem Moskwa niepokoi dotyczą, a które inteligie11t pamięta

pa~~Eika ~s'...r:.:·---------·------H.;...;.t.;.•e....__
__!~
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praktyce zarządzania Królestwem Pol~

Charakterystyka

obecnego nastroiu.

tecki nie zawsze chadza w parze z
i ety ką„.
Wiem o tem, że słowa niniejsze,
które kreślę na skutek zażaleń wielu
niesłusznie pokrzywdzonych
dojdą
do uszu „szanownego„ eskulapa i
pozwalam sobie życzyć mu tylko je·
dnego: zamiast nagłego ataku apoplektycznego, który llJógłby go pozbawić obfitującego we wszelkie przyjemności życia, niechaj racze.j zmieni swe dotychcza8owe postępowanie
i dołoży starań by stać się jaknajprędzeJ ... człowiekiem.
A w naszych szczególniej łódz
kich warunkach o . to coraz bardziej
trudno.
Pewien pierwszorzędny miejscowy zakład gastronomiczno-trunkowo.
hotelowy (widocznie nie mogąc znaleźć odpowiedniego 1rnndydata wśród
nas polaków ·('?!) zaprosił na zarzą
dzającego iakiegoś przybysza z pod
Berlina.
Rozumie się zakład ów potrzebuje licznego personelu służby.
Dowiedział się o tem łódzki Zwią
zek kelnerów i wydele.gował z pośród
członJców swego zarządu deputację
do nowego „pana" dyrektora, by tenże personel kelnerów do nowej restauracji zaangażował z pośród członków
inteligencją

WE
Znów o kamlenicznika. - "Pau" dyrektor i
'wiązek kelnerów. - Hygiena. Bez litości dla
ludzi i zwierząt.
Pr~ykro mi bardzo, że w „Okruchach" muszę niejednokrotnie powracać do jednej i tej samej kwestji.
Są one jednak tak cięstokroć
charakterystyczne, że pomijać je milczeniem jest wprost niemożliwern.
Jedną z tego rodzaju spraw jest
stosunek lokatora do właściciela domu. Pewną kamienicę przy ul. Kon..:itantynowskie) (tymczasowo wstrzymuję się od ujawnienia dokładnego
łldręsu) . nabył lekarz o pięknie brzmią
cem polskiem nazwisku. Zdawało się,
te nowy nabywca nie będzie uważać
swego lokatora za cytrynę, nadającą
·się do wyciśnięcia. Tymczasem okazuje się zupełnie inaczej - zajmu j ą 
~ych w domu swoim lokale uważa
7iprost tak, jak plantator amerykań
'ki w ,..błogich" ongi ozasach swych
!liewolników-murzynów.
Grubijańskie zachowanie się owefllO lekarza-kamieniczni.ka w stosun:ku do swych lokatorów jest wprost
oburzające.
Dziwne, doprawdy, Jak
~złowiek z pewnem wy~szem wy. kształceniem post~pować może w ten
sposób. Widocznie patent uuiwersy-

zaledwie w ogólnych, oharakterystyoznych zarysach.
Zobojętnienie lat 1908-1910 już
dawno zniknęło w środowisku ro·
botniczem. Według sprawozdań inspekcji fabrycznej ilość strejkują
cych robotników, wynosząca w r.
1910 - 47,000, w r. 1911 dopięła
105,000, w r. 1912 - już 683,000;
według innego obliczenia w r. 1912
stre-jkowało 1,248,000 robotników fabrycznych i 215,000 w zakładach nie
podlegających jurysdykcji inspekcji
fabrycznej. W naszych warunkach
ekonomiczny ruch strejkowy fatalnie
doprowadza do strajków politycznych.
Przecież to nie wyjątkowe zjawisko, że na aresztowanie swych kolegów pracownicy tramwajowi
w
Moskwie odpowiedzieli bezrobocjem.
To nie wypadkowe zjawisko, lecz
jedno z ogni w tego łaii.cucha, .który
historja zaczęła kuć w r. 1911.
O wychowaniu jeżeli nie narodu,
to nastroju protestującego w nim,
troszczono się więcej niż tego potrze ba. Bismark w swoim czasie powiedział, że bagnetem wszystko można zrobić, lecz siedzieć na nim niepodobna.
Bardzo łatwo można
zniszczyć
organizacje
robotnicze,
lecz nie można zabić solidarności
klasowej wśród robotników. W tej
lub innej formie, - spokojnej lub
burzliwej, - zawsze ta solidarność
da znać o sobie.
Nie będę przepowiadać przyszłości, ma to zajęcie wartość proMematyczną,
lecz zrozumieć sens
dopiero co przeżytych zjawisk i wydażeń społecznych jest wprost nieodzowne. Sens ten jest zupełnie widoczny: nie tylko prawna świado·
mość szerokio.h mas przerosła istniejące zasady prawne, lecz dążenie
tych mas do uowego prawa znowu
staje się jednym z głównych czynników naszego życia politycznego.
Z. R-tu.

skiem podnosi kwestj~ konieczności
wypracowania bardziej zdecydowanego kursu polityki rządowej w stosunku do polaków.
Ostatni środek rządu - wpro~
wadzenie w Królestwie Polskiem samorządu miejskiego stawia, według zdania autora memorjału na porządku dziennym kwestję potrzeby
całego szeregu innych środków w
celu zniweczenia nienawiści, która
istnieje między polską i rosyjską ludnością w Królestwie Polskiem.
Memorjał
ten
wszech!'ltronnie
rozpatruje kwestją stosunków polskorosyjskich.
.
Jak komunikują do ,..Ruskiege
Słowa" memorjał zostat doręczony
prezesowi, rady ministrów Kokowcowowi i został wszechstronnie omó~
wio ny.
Podobno podczas omawiania memorjału
gen. Skałona poduiesiona
kwestj ę stosunków polsko-rosyjskich
i obowiązku rządu zwrócenia specjalnej uwagi na wszystkie fazy zatargu
polsko-żydowskiego.

Jeden z najbardziej

wpływowych

członków gabinetu ministrów wypowiedział się za tern, że jeśliby można
było poczynić pewne ustępstwa narodowym żądaniom polaków, to wła·
dza państwowa obowiązana byłaby
zająć się losem i żydów zamieszkałych w Królestwie Polskiem, którzy
cierpią wskutek bojkotu ekonomicz·

n ego.
Ze sfer ministerjalnych komunikują, ~e ogłoszone niedawno prze.2.
gen.-gub. Skałona postanowienie oho·
wiązujące,
wymierzone przeciwko
czynnej akcji bojkotowej w stosunku
do żydów zamieszkałych w Królestwi€:.
Polskiem, znajduje się w związku
~ bezpośrednim zainteresowaniem się
w sterach rządowych memorjałerr..
gen. Skałona i eo ipso sprawami polskiemi.

Nowy ~roces w
(Kor.

sprawie ~ru~~a,

wł.•N.

K.

Ł. •).

Berlin, 28 patdziernika.

W Berlinie rozpocz~ły si~ d:dsi~ż
rozprawy w drugim procesie Kruppa. W pierwszym procesie, ,j ak wiadomo, oskarMnemi były osoby wojskowe, którym zarzucano zdradę tajemnic wojskowych i branie łapówek
od urzędników firmy Kruppa.
· W wyższych sferach rządowych
W druglm procesie oskarżone są
wiele rozmów wywołujtl historja z osoby cywHne, mianowicie kierownik
memorjałem warszawskiego generał biura berlińskiego firmy
Kruppa.
gubernatora Skałona. Memorjał ten Brandt i dyrektor firmy Kruppa w
niedawno został przedstawiony wyż Essen, Otton Eccif1s. Skarga zarzuca
szym sferom nadwornym.
Brandtowi przekupienie urzQdników
W memorjale generał Skałon o- wojskowych i spowodowanie Jch do
pierając ilię na swojej długoletniej zdrady tajemnic wojskowych, a dy-

Mamorja~ ~0n.-~ua. ~[at~na,

nadzwyczaj uprzejmie, nazywał ich
swoimi ,..kolegami", lecz postawił nast~pujące warunki:
1) obowiązkowe golenie zarostu;
2) noszenie białej odzieży podczas pełnienia obowiązków i
3)

władanie

pięcioma

językami,

a mianowicie: polskim, rosyjskim,
niemieckim, francuzkim i angielskim.
Nie przeczę, że pierwsze dwa
warunki są bardzo hygieniczne, jakkolwiek nie stosowane ściśle w ży
ciu codziennem. Być może, że „pan"
dyrektor zastosilje je i co do ,gości,
bywających w iego zakładzie.
N a.tomiast · warunek trzeci władania pięcioma językami zakrawa
na szykanę: tak należy rozumieć tego rodzaju żądanie od pracowników
urodzonych
w Poh!ce, którzy, w
przeważnej części, nie mieli prawdopodobnie możności kształcić się w
lingwistyce.
Widocznie ,..pan" dyrektor ma
już upatrzonych kandydatów na kelnerów ze stron rodzinnych„.
O tern czuj~ się w obowiązku
przestrzedz ogół polski naszego mia·
sta1 bywający w pierwszorzędnych
restauracjach, oraz WAZwać kadry
kelnerów polskich. do solidarności w
imi~ własnej godności i interesów
Związku.
materjalnych.
Nawiasem nadmienię, że Związek,
Ow dyrektor, o którym . wspomrekomendując
swych kandydatów, niałem, ma na względzie hygjen~
gwarantuje za nich moralnie.
i czystość - bardzo to piękne i z
.Pau" i:l,y~lł.k$1>r d.~l.l'lga.cię przp.-ł chugiej strony smutn~ tłl u :nas Wa..

pr.zestrzega się wogóle hygjeny. Mam
tu na myśli sklepy ze sprzedaż!\ mię
sa, owocarnie, mleczarnie, jadłodajnifł
z ubigacjami i t. p.
Od czasu do czasu policja spo·
rządza pro to kuły i winnych oddaje
w ręce sprawiedliwości.
Lecz to jest za mało - potrzeb.
ną tu .)est injcjatywa i pomoc spo·
łeczeństwa, której wcale nie widzimy,
Na dowód przytoczyć mog~ fak~
następujący:

Po kamiennym, pełnym wybojów
bruku, wlecze si~ wóz, zaprzężony
w parę wychudzonych szkapiąt, naładowany
niepomiernym ciężarem.
Biedne zwierzęta nie mogą dalej postępować-ustają. Wofoica bezlitośnie
katuje je już nie biczyskiem, lecz
rękojeścią od bata.
Gromady ludzi przystają i obojętnie obserwuią „ciekawe" widowisko.
Smutne to-ale prawdziwe. I otc.
znów ujawnia się brak iniciatywy
społecznej i brak poparcia dla tak
pożytecznego stowarzyszenia, ,jakiem
jest Towarzystwo opieki nad zwie-

rz~tami.

Smutne to, lecz prawd&.iwe!
Co . zresztą dziwnego-jeśli ni6
mainy litości nad ludźmi, skądżeż
wymagać współczucia dla zwierząt'?

Yang.
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Gałaidę, tudzież pr~yglądając_eg~ się były na mnóstwo nieprzewidziany eh
rektorowi Ecciilsowi współwinę przez Z Cesarstwa.
strzelaninie czeladmka rzeźrnck1ego, przeszkód.
Zarząd „ Wiedzy", pragn!\C jak.
to że wiedział o sprawkach Br'.lndta
18 lat Szafrańskiego.
i godził się na jego postępowame. ,
Na miejsce oblężenia przyb_yli z najbardziej odpowiedzieć swemu. ZfY
daniu, postarał słę o dobór odpo~1e~""
Zaraz po otwarciu .ob!ad_ obron6 Represje prasowe. W Płocka: wice-gubernator, gubernJalny
cy oświadczają, że dome~ieme Metzc- ciągu 9-ciu miesięcy r. b., spadło na szef żandarmerji i prokurator, oraz z nich sił, zapraszając .do wystąpie~i,
osoby które najwięceJ w danym k1ena nie polega na prawdzi~.
. wydawnictwa perjodyczne 275 kar w Rypina naczelnik straży ziemskiej
runk~ wykazały uzdolnienia oraz
Przewodniczący czym uwagę, ze ogólnej sumie 107,125 rb. W Peters- sędzia śledczy.
zwrócił baczną uwagę na stron~ tech•
wina oskarżonych jest już prawie u- burgu „Dień" skazany był 17 ra"zy,
niczną, nabywając. trzy lata~i;iie ma·
dowodniona, gdyż Br_andt przyznał na sumę 9 300 rb., „Rusk. Mołwa giczne, wyborowe) konstrukcJJ, koszsię do winy podczas p~erwszeg~ pr?- 16 razy n~ 7 , 950 rb„ „Łucz" - 12
tem 240 rb.
cesu. Brandt protestu1e ~n~rg:1c~me razy na sumę 6,000 rb., „Riecz" - 9 Wiadomości
Nie stanowiąc systematyczneg<>
. przeciwko temu twierdzemu 1 os~1ad- razy na 4,200 rb. itd. Nawet „Swiet"
szeregu
wykładów z jedne1 nauki,
cza że nie przekupywał urzędmków ska~any ~ył dwukro.~nie n~ sumę 8~~
Kodeks cywilny w Kró:- pogadanki „Wiedzy" będą natomiast
wofskowych, lecz o~~cero"'.ie ci u- rb. i „Pieterburgsk1Ja W1edomost1
lestwie. „Nowoje \.Vremia" donosi, stałe co do miejsca i czas~, regudzielali mu informacJI bezmteresow- dwukrotnie na sumę 550 rb.
w Moskwie „Rusk. Słowo" ska- źe obecnie odbywają się, pod prze- larnie co niedziela o godz. 4 p-0 po01 e, powodując siQ uczuci~m przyjaźni dla niego. Przewodmczący od- zane byto 7 razy na 3,500 rb., „Rusk. wodnictwem senatora Sarandy,narady, łudniu odbywać się one mają w kilparł: w procesi.e wo]sII:owym . PO?ZY- Wiedomosti" _ 6 razy na 2,800 rb., mające na celu ustalenie, wzgl~dnie ku punktach miasta.
Każda z nich obfl.cie będzie ilul'lił pan zeznama, s1lme obmążaJące RanniE1je Utro" dwukrotnie na 1,000 opracowanie kwestji zastosowama nooskarMnych, co jest równoz_naczne z ;b„ „Gołos Moskwy"- 3 razy na 800 wego kodeksu cywilnego rosyjskiego strowaną obrazami niknąceml, a niedo Królestwa Polskiego i kraju Nad- które połączone będą ~ czytankam\
przyznaniem się pana do wmy. Po- rubli.
iatem przewodniczący powołuje się
" Kąra prasowe1. Skon:fisko· baltyckiego.
literackie mi.
,1a zeznania oficera 'l'iliana.
'--'
Na naradach rzeczonych wyjaś·
Opłata za wstęp wynosi 6 kop.,
Następnie wywiązała się dysku- wany został M 277 pisma „Riecz", za niono że wobec obszerności i różno członkowie Tow. nic nie płacą.
sja nad znaczeniem słowa „kornwal- artykuł P· t. „Na procesie".
rodn~ści ustawodawstwa cywilnego w
Program najlep~zych pogadaneH:
)en". Dyrektor Eccius twierdzi, że
6. Zgon hr. Uwarowa •. Przed. Królestwie Polskiem prace nad tym został już dokładme
opracowany i
wyraz ten należy do skrótów, uży- paru dniami zmarł ,jeden z wyb1tnych przedmiotem przeciągną si~ na dłuż wkrótce podany będzie do publicznej
Nanych przez firmę Kruppa i zna- posłów do trzeciej Dumy państ~o szy czas.
wiadomości.
czy t.yle, co: wiadomości poufne, wej, hr. A. Uwarow, który chociaż
Jednocześnie wynioskowano, że
Obecnie należy się wzmianka dwum
prokurator jednak przywiązuje do był niegdyś urzędnikiem w Króle- co do Królestwa i kraju Nadbałtyc pierwszym pogadankom, które odb~·
tego wyrazu daleko większe znacze- stwie Polskiem, umiał zająć w Du- kiego wypadnie zachować niek~óre
jutro.
.
nie. Brandt twierdzi, że słowo to mie przyzwoite stanowisko względem prawa miejscowe, ,ja~o. stanow~~ce dą się
W sali jadalnej fabryki Geyeró~
.zawsze uważał za pozbawione wszel- spraw polskich.
wyraz indywidu~Jnośc1 l specy~1cz - ulica Piotrkowska, 289 - wystą
kiego sensu. Rozprawy trwają dalej
6 Ucieczka posłów z Du- nego ustroju cywilnego tych kraJóW. pi p. Andrzej Kotynia, którego Ze·
J przeciągną się kilka dni.
my.
Jak już donosilismy, 22 .PoW ten sposób - pisze „New. szłoroczne pogaflanki cieszyły si1,
słów złożyło już mandaty a wielu Wremia" - należy przypuszczać, ~e stałem po wodzeniem dzl~ki ~rzystęĘJ·
BERLIN, 24 października. (wł.) - jeszcze w najbliższych dniach - jak zastosowanie nowego kodeksu cywil- nej formie, łatwemu wysłowieniu SH}
W dzisiejszym drugim dniu procesu donos:aą „Birż. Wied." - uczynił toż nego do Królestwa Polskiego nie na- i umiejętności zainteresowa!lla słu
..,cywilnego" firmy Kruppa przesłu samo. Wszyscy ci posłowie uważają stąpi wcześniej, jak za kilka lat.
chaczy barwną i iywą treścif\.
chano drugiego oskarżonego dyrekto- obecność swoją w Dumie za zupełnie
Konfiska.ta. Wczoraj w go:
Tym razem prelegent obrał, jakr
ra oddziału budowy armat, Ecciusa. zbyteczną, bo nieprodukcyjną.
dzinach popołudmowych, z decyzji temat świat roślinny i zwierzęcy w
- „Ja przyzwyczaiłem sifl do komitetu do spraw prasowych skon- ogólnym zarysie, a więc rozmaitoś1.
Daje on przegląd całej sprawy i oś
wiadcza, że w swoim czasie podał się pracy, - mówi _jeden z posłów z nad fiskowano wydanie poranne n-ru 280 jego gatunków, rozmieszczenie wedo dyrnisii ze stanowiska członka Wołgi marszałek szlachty- ale tylko "Przeglądu Codziennego" , za wyd~u dług stref greogra:ficznych. stosunofr
rady nadzorczej, jednakże dymisja ta w warunkach, kiedy praca ta ceni kowanie artykułu p. t. „Z notatmka człowieka do flory i fauny, oraz znanie została przyjęta przez firmę. Na- się. Tego w Dumie nie widać. Atmo- spr a wo zda wcy".
czenie tych ostatnich w rozwoju kulot~pnie opisuje przebieg swojei karje- sfera stała siQ absolutnie nie do znietury.
-ry, z czego wynika, te od roku 1897 sienia i pracy w Dumie stawfane są
W sali przy ulicy Wldzewskif. .
został zamianowany dyrektorem wy- najniemożliwsze przeszkody, które ją
M 73, zostanie wygłoszony odczyt ~
l'rzeasławie>tia
działu armat. Był także prZflZ czas czynią bezcelową".
literatury polskiej pod rtytułem „Mi11ewien kierownikiem biura berliń
To samo mówi wielu innych poRej i Jan Kochanowsk:i.,x.
'la~zyeij af)oneJtłow. kołajPogadanka
skiego, które po nim kilka razy słów.
ta, poświ~cooa dwuw
zmieniło ju~ zarządców. Ostatnim był
wybitnym
pisarzom
złote.j epoki Zyg
Brandt. Po tych oświadczeniach przyNa 8-~ przedstawienie dla na- m untowskiej, zaznajomi słuchaczy '7
3tąpiono do przeglądania rozpraw„
szych prenumeratorów, które odbę owami dziwnemi czasy, gdy sława
Oblężenie
-parlamentarnych z roku 1905. Pubdzie się
potęgi polskiej rozbrzmiewała po Cl!'
ficzność zostaje z sali usunięta, gdyż
łym
cywilizowanym, a literg..w środę 29 października tura świecie
chodzi tu Q tajemnice wojskowe.
ojczysta dopiero co wyszła z oZ Dobrzynia donoszą:
w Teatrze Polskim, przy ul. CegielCicha, na pograniczu pruskiem nianej M 63, wybraliśmy znakomitą, kresu niemowlęctwa.
Odczyt ten ściągnie niewątpliwie
położona,
mieścina
Dobrzyń
nad a cieszącą się stałem powodzeniem
dużo publiczności, tem bardziej, te
WiaOomości ogó~
Drwęcą, w d. 21 b. m. była widow-·
farsę Jerze go · Feydeau p. t.
wygłosi go p. Wacław Maciejews~
nią długiej, a uporczywej
walki i
który potrafił jut w sezonie poprzeoblęMnia ,jednego bandyty, w stylu
C.1 Sprawozdanie z posie• a la Łódź lub Częstochowa!
dnim zdobyć sobie uznanie sumienne
.llzeń 011.mr. Na żądanie ministra
opracowanym odczytem o początkach
Policja miejscowa otrzymała wiaspraw wewuQtrznych, Makłakowa, w domość, że poszukiwany przez wła
oświaty w Polsce, wyg<oszonym wor. p. zaniechane b~dzie drukowanie dze pruskie opryszek, nazwiskiem
bec licznych słuchaczów w sali Kon·
Zaznaczamy, że na farsę certowej.
w „Rossi,ji" sprawozdań stenografticz- Studziński, ukrywa się u swojej znauych z Dumy państwowej, ·ponieważ jomej. Wiadomości tej udzieliła po- tę przyprowadzać młodzieży
Znajomość gruntowna i umiłowa
posłowie korzystają ze sprawozdań licji, poprzednia, wzgardzona przez nte należy. nia przedmiotu, oraz zdolność filocy-eh, w celu rozpowszechnienia mów Studzińskiego "dama sr.rca".
Bilety dla stałych prenumerato- zoficznego ujęcia każdej kwestji sta~woich, często skierowanych przeciwWysłany do kryjówki strażnik rów „Kurjera" {JO zniżonej cenie są nowią cechę znamienną prel~enta,
ko rządowi.
ziemski, Stankowski, zastał bandytę do nabycia w administracji, tylko za posługującego si~ nadto czyst:J. i wyRównież Makłakow, jak informu- na miejscu i .zapytał go o legitymaokazaniem kwitu z opłaconej prenu- kwintną polszczyzną.
Ją, zamierza poruszyć sprawę odpo- cję, na co otrzymał odpowiedź w pomeraty za ostatni miesiąc, codzienwiedzialności dzienników za druko- staci strzału z brauninga. Bandyta,
nie od godz. 9 rano do 7 wieczorem,
wanie sprawozdań z Dumy, ponieważ zraniwszy lekko w rękę strażnika, w
niedzielę od 10 rano, do 12 w poł.,
uważa, że wyjaśnienie senatu o ka- uciekł w uliczkę, strzelając do nazaś w dzień przedstawienia w środę
ralności sprawozdań pozostało mart- cierających
na niego strażników do 5 po poł., następnie zaś w kasie
wą literą.
ziemskich i żandarmów. Studziński teatru Polskiego po cenach zwyczajPrzy wydaniu nowej ustawy pra- dopadł nareszcie do nowobudującego
~ (d) W sprawie kanall~a
sowej konieczne jest ścisłe ustano- się domu Płocharskrngo, gdzie ukrył nych.
cji
i wodociągow. Pierwsze. z~
Ceny dla prenumeratorów „Kurjewienie odpowiedzialności ·dzienników się pod strychem.
branie
kómisji dla urzeczywistniema
ra" na powyższe przedstawienie są
w tym względzie. Sprawa ta będzie
projektu kanalizacji i wodociągów w
Wówczas zaczęła się formalna następujące:
-rozpoznawaną w Radzie ministrów.
Łodzi, wyznaczone na wtorek przy,
blokada domu, w którym ukrył się
rb. 3,20 szłego tygodnia:, poświ~oone b~dzit
O Przyczyna niewniesie- opryszek i trwała bez przerwy 24 Loże 6-cio oso bo we
„ 4-o osobowe
2.20 głównie organizacji wewnfltrzne.1 . ko~
'llia projektu. Jak donoszą pisma ~odziny. W oblężeniu, prócz straży
Fotele
w
1,
2
i
3
rzędzie
65 mitetu i nakreśleniu planów Jego
rosyjskie,
minister Timaszew nie ziemskiej, brali udział żołnierze miej50 działalności.
"
4, 5, 6, 7 i 8
wniósł projektu
reformy ustawy scowego kordonu straży pogranicznej.
42
"
9, 10, 11. 12 i 13
przerny~łowej dla wielce cbaraktery- Strzałów padło z górą tysiąc. Oblę
Przybyłym na wspomniane se,.
14,
15,
i
16
37
!tyczneJ przyczyny. Obawiał się on żony nie pozostał dłużnym i z pewbranie członkom komiS!ji rozdany bi}
32 dzie materjał, który zapozna ich ~
"
17, 18, i 19
bowiem, że przy obecnej konjunktu- ną nawet brawurą, strzelał do obl-3pozostałe
27 planami, opracowanymi przez in~
rze. polityczn~i musia~by do projektu gających żołnierzy i policji, zwracaAmfiteatr
1
rzędu
35
wmeść rozma1te ogramczenia narodo- Jąc się do zebranego tłumu ze sło
Lindleya. Zadecydowany tet będz~e
30 jednocześnie porządek rożpatrywam~
2 i 3
wościowe i wyznaniowe, to zaś mini- wami: „Cywilni na bok! strzelam tyl"
25 planów.
4, 5, 6, i 7
3ter uważa za niepożądane.
ko do żołnierzy i policji.
"
20
pozostałe
= (1) O stan sanitarny LoPo dwudziestoczterogodzinnej strze- Balkon 1 rzędu
25 dzi. Gubernjalna inspekcja w Piotrlaninie zauważono, że z oblężonego
20 kowie opracowała projekt nowycl
Ze świata.
"
2 i 3
domu strzały już nie padają. Wów- Galerja
Hi
numerowana
przepisów obowiązujacych o środ·
czas zdecydowano się wejść do krykach sanitarnych w Łodzi. Przepisy
jówki, gdzie znaleziono na poddaszu
te przesłane zostały do rozpatrzenia
O (j) Wykrycie kontraban• ostygłe już i sztywne zwłoki banlly. Na pograniczu francusko-bel- dyty. Czy opryszek sam zakończył
magistratowi łódzkiemu.
gijs.kiem, w wagonie kolei północnej, porachunek z życiem, czy też zginął
- (r) Sprawy szkolne. Nanaładowanym kartoflami
znaleziono od kuli żołnierskiej, na razie niewiadeszła tu wiadomość, że naczelnik
łódzkiej dyrekcji szkolnej p. BielaL
1,568 ki_lo tabaki belgijskiej, którą domo.
Z dniem jutrzejszym znów roz- jew obejmuje stanowisko kuratora
udało się przewieźć przez granicę bez
Ofiarą strzelaniny padł również
cła, dzięki przekupieniu urzędników zabity młodzieniec, Gadomski, przy- poczynają się w naszem mieście nie- saratowskiego okrl}gu naukowego. celnych. Jednego z nich sąd skazał puszczalny wspólnik bandyty, który dzielne pogadanki naukowe, urządza Na jego miejsce mianowany ma byb
na 2 lata. więzienia, zaś kolej półno zanadto zbliżył się do oblężonego do- ne przez Wiedzę", które zdołały w p. Chodikow, obecny inspektor szk~
cną, za medopatrzenie i współudział mu i zginął od kuli żołnierza. Prócz sezonie poprzednim dosięgnąć pokaź ludowych pow. piotrkowskiego.
- (r) Tow. krzewienia 06•
jej pracowników, na zapłacenie rzą tego raniono d wuch żołnierzy straży nej liczby 23-ch, i ściągnęły 3,299
dowi 39,200 fr. odszkodowania.
pogranicznej i podoficera żandarmerji. s.łucb.a.cz;v. - pomimo. że narażone wiatw przypomina, te jutro.. t. j. '9'

krajowe.
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niedzielę,

26 li. m„ o godz. 4: po poJ.,
przy 1.ll. Mikołajewskiej M 11, dr. Adam Pragier
(z Wnrszawy) wygłosi hurdzo intere-;ujący odczyt, p. t. „Formy nowotytnego handlu i rózwój kooperatywy".
Bilety wejścia od 10 do 50 kop.,
dla członków 5 kop.
(s) Uczczenie pamięci
d·ra Weissberga. W celu uczczenia pami~ci przedwcześnie zmarłego d-ra H. Wajsberga, grono kole·
gów postanowiło zbiera,ć ofiary na
!undusz jego imienia przy łódzkiem
Tow. opieki nad .sierotami, którego
-smarły był gorliwym członkiem Zarządu. Ofiary przyjmuje dr. Stanisław
Sutentag, Cegielniana M 40, oraz dr.
'Fabian Klozenberg, ul. Piotrkowska
N2 10.
- (r) Ogłosżenie konkureu
w lotrnlu wlasnym,

Piotr~owski sąd okręgowy ogłosił
...conkurs właścjcielom baru
„Pod

Wiechą", bra'c iom Baluk w Łodzi.
- (d) Z gimnazjum żeńskie•

90. Naczelnik warszawskiego okrę
gu naukowego pozwolił przyjąć do
miejscowego gimnazjum żeńskiego
:prz,v ul. Sredniej ponad komplet 20
.Kandydatek, które zdały egzamin w
sierpniu r. b. '
·
=- (z) Osobiste. Kantor ewangielicko-augs burskiego kantoratu w
Zubardziu, p. Zygmunt Hellert na
własne żądanie został z zajmowanego stanowiska zwolniony.
= (r) Wystawa rysunków.
W lokalu szkoły rysunków, malarstwa i rzeźby przy ul. Piotrkowskiej
ur. 120, prowadzonej pod kierunkiem
art. malarza Lemana b~dzie otwartą
od 1 do 2 b. m., wystawa robót uczniowskich.
= (d) Sezon budowlany.
-W obee panującej stale ciepłej pogody, miejscowi przedsiębiorcy budowlani postanowili zwrócić się do gubernatora piotrkowskiego z prośbą o
odroczenie terminu zamknięcia sezonu budowlanego.
Stosownie do odnośnych przepi!IÓW termin ten upłynJe dnia 14 lietopada.

=

(r)

Tow.

ubezpieczeń

„Wołga" w Petersburgu powięk13zyło swoje kapitały: zakładowy i
~apasowy

o 652,950 rb. przez wypuszczenie 5,000 nowych akcji po
cenie subskrybcyjnej 130, 59 rb., za
każde 100 rubli nominalnych.
Tow. to, istnie.jące od r. 1871, w
.ostatnim czasie przejawia ogromną e)lergj~ w rozwoju operacji w Cesąr
stwie i Królestwie i ju~ zdołało zaakcentować intensywną działalność i
w naszem mieście. Nową emisję akcji
przejęły całkowicie banki rosyjskofrancus,ki i syberyjsko - handlowy,
które w niedalekiej przyszłości zafilierzają obecny kapitał zakładowy
Towarzystwa
„ Wołga" powiększyć
jeszcze' o miljon rubli.
= (r) Z Tow. „Przyszłość".
Zarząd oddz. łódzkiego 'I'ow. absty11ent. „Przyszłość" podaje, za naszem
pośrednictwem do wiadomości,
że
pierwsze zebranie powakacyjne odbf2dzie się w niedzielę, d. 26 b. m.,
unktualnie o godz. 2 m. 30, w lokau Stow. nauczycieli, Konstantynoweka nr. 5.
Na porządku dziennym,: sprawa
lokalu; sprawozdanie kasowe; wierzytelność zarządu głównego; wybór detegata na zjazd deleg. Tow.; unormowanie prenumer.atyoficjal nego organu
Tow.; urządzeme zabawy, lub innego
przedsięwzięcia dochodowego; usta1enie liczby członków czynnych; zapis
kandydatów na członków Tow„ zatwierdzenie poprzednich kandydatur;
"Zainkasowame składek członków.
= (d) Z akcyzy. NaczelnHc VI
Dkręgu akcyzy zaprasza do s~ego
biura, mieszczącego się przy ulicy
Skwerowej nr. 15 na godz. 10 rano w
dniu 26 pa.tdziernika r. b. wszystkich
właścicieli restauracji, piwiarni i t. p.
w celu rozważenia. niektórych kwestji,
mających związek z interesami wla<1cicieli za.kładów z napojami wy„kokowymi.
Kancelaria okręgu otwarta jest
codziennie od 9 rano do 2 po poł.
Interesanci przy1mowani są codziennie przez naczelnika Okręgu o
crodz. 12 w południe.
= (r) Ze szkoły Radwań•
akiego. Ogólne zebranie Tow. po1ocy' dla niezamo~nych
uczniów
)rzy 4-kl. szkole filologicznej
J.
~ adw ańskiego, odbędzie się w nie!zi~l~ d. 26 b. m„ o godz. 4 po ,J?O-

f,

·-

NOWY' IrtJR,rEit LOD~lt!-25 paMz1ernfkit ut~ roktt.

- --.. . . . . . ._

ł udniu,

~lll-

-- - - - „--..r. •

--

-- - k... __ ,,.......__.a,.._,---~ -

H t48.
-------------------......
..--

~

·-

(r) Z

zwierzęiami.

Zamiejscowa.

szkoły

(Zawadzka aka i Eljasza Lubka (Nawrot 1) og•
łaszających się w gazetach przeważPorządek dzienny zebrania za- 11ie rosyjskich, iż wysyłają za dropowiada: Odczytanie sprawozdania za bnostkę kilkadziesiąt cennych przedrok ubiegły; sprawozdanie z kolonii miotów, rozwa ż ał w dniu wczorajletnich; wybory 3 członków zarządu szym ich sprawę o sprzedaż kart
na miejsce ustępujących przez loso- pocztowych bez należytego pozwowanie pp.: Franci szka W olsldego, lenia.
Sędzia skazał Izaaka i Eljasza
Henryka Hertzberga i Witolda Drozdowskiego; wybory 3 zastę pc ó w, oraz Lubka po óO rb. grzywny, a w razie
3 członków komisJi rewizyjmij; wnios- niemożności zapłacenia na 14 dni aki członków.
resztu.
= (o) Kary w policji. Gu= (~) l!ankructwo w Lodzi.
Piotrkowski sąd gubernjalny ogłosit bernator piotrkowski skazał na grzyww ciągu roku bieżącego upadłość 103 ny w wysokości 5 rb. stójkowych
firm w obrębie gubernji piotrkow- p ią teg·o cyrkułti: Dawida Głuszejkę i
skiej; najwięcej bankructw było w Mikołaja Borejk~ i na 3 rb. Teofila
Furmankiewicza, za pijaństwo.
Łodzi.
w lokalu

nr. 9).

To~ir.

o a;;iiGki

r-~d

We czwartek 23
b. m., o godz. 8 wiecz„ pod przewodnictwem prezesa p. B. Dobrantza, odbyło się posiedzenie zarzqdu
łódzkiego oddziału Tow. opieki nad
zwierzętami.
·
Odczytano protokul z poprzedniego posiedzEmia, 4 protokuły z posiedzeń opiekunów cyrkułowych, których wnioski postanowiono uwzgl ę d
nić i wy konać, protokuł· z posiedzenia komitetu „Związku Majowego" z
d. 15 b. m., a następnie odczytano
korespondencję, między innemi za.
wiadomienie magistratu łódzkiego, że
ministerjum spraw . wewn ętrznych
zgodziło się na oddanie oddziałowi w
bezpłatne użytkowanie części placu
miejskiego, przy ul. Benedykta, pod
budowę am bulatorjum dla zwierząt.
Przyjęto też do
wiadomości, że
u kilku mieszkańców w Kozinach,
inspektor oddziału,
z opiekunami
cyrkułowemi pp.: L: Majewskim· i S.
Matwiejem, odebrał i wypuścił na
swobodQ kilkanaście ptaków owadożernych, oraz o wykupi1miu przez p.
Sobocińskiego i oddaniu na zabicie
3 chorych i niezdolnych już do pracy koni.
Ponieważ uwagi i przestrogi nie
skutkują i woźnice, przewożący mą
kę i węgiel, nielitościwie przeciążają
swe konie, postanowiono • winnych z
całą bezwzględnością pociągać do
odpowiedzialności sądowej. .Opiekun
„Związku Majowego", p. P. Forster
zakomunikowaał zebranym, że komitet związku postanowił urządzać dla
swych członków bezpłatne pogadan·
ki i odczyty z przezroczami z dziedziny żyjącej przyrody.
Za gorliwe współdziałanie celom
Tow. postanowiono zamianować komisarza I cyrkułu, p. Dobro\\ olskiego do~ywotnim członkiem Tow.; rewirowemu II cyrkułu, J. Jaworskiemu wydać list pochwalny, a strażni
kowi ziemskiemu w Zduńskiej Woli
A. Owczarkowi - nagrodę pieniężną
w sumie 3 rubli.
Na wniosek prezesa Tow. p. Dobrantza, postanowiono jednogłośnie
wydać złote medale: p. P. Forsterowi - w dowód uznania za nieustanną pracę nad rozwojem „Związku
Majowego" i panu Janowi Grzybowskiemu za
długoletnie rozpowszechnianie idei ochrony ptaków owadożernych. Za gorliwe współd.zia
łanie celom Tow., postanowiono też
wydać pp.: J. :Marcinkowskiemu i
St. Volkmanowi srebrne medale, p.
A. Okral::lzewskiemu bronzowy medal,
a pp.: St. Krukowskiemu i Ed. Stogmanowi - listy pochwalne. W poczet członków przyjęto 17 osób.
-= (r) Z Tow. im. Szopena.
W poniedziałek, dnia 27 b. m., o godzinie 8 wieczorem, w lokalu wła
snym przy ulicy Piotrkowskiej M
108, odbędzie się zebranie ogólne
członków Towarzystwa.
W razie nie przy bycia dostatecznej liczby osób, zebranie to odbędzie
się w drugim terminie t~goż dnia o
godzinie 9 wieczorem.
= (r) Z cechu tolcarzy. Jutro, dn ia 26 b. m., o godzinie 3-ej
po południu, w lokalu własnym przy
ul. Andrzeja M 44, odbędzie się zebranie członków cechu czeladników
tokarski0h.
= (r) Gabinet kosmetyczny.
Za przy kładem Paryża i Warszawy
został otwarty w naszem mieście gabinet lekarsko-kosmetyczny pod kierunkiem dr. H. Frydowej, która gruntowne studja w dziedzinie kosmetyki
odbyła w akademji naukowo-kosmetycznej w Paryżu.
- (b) Kara sl'1ldowa. Sędzia
pokoju XI rewiru na zasadzie proto·
kułu, sporządzonego przez inspekto·
ra drukarń i lito~rafji pa braci. Iza-

Wypadki. ·
- (o) r~a nowy sposób. Wczoraj :po południu, do sJdepu wyrobów
skórzanych Ignacego Baurngartena,
przy ul. Piotrkowskiei M 69, przyszedł jakiś młody człowiek i wybrał
dwie walizki skórzane, wartości 60
rb., któr-9 kazał odesłać do mieszkania dyrektora Przybyłowskiego, przy
ul. Piotrkowskiej M 78, gdzie miano
za nie zapłacić.
Kiedy służący Baumgartena wszedł
z walizkami w bramę wspomnianego
domu, podeszli do niego dwaj przy•
zwoicie ubrani młodzi ludzie, zapytując, do kogo niesie wali7iki.
Otrzymawszy odpowiedź, że do
dyrektora Przybyłowskiego, jeden z
młodzieńców oświadczył, że on właś
nia jest dyrektorem P„ zabrał obie
walizki i dał służącemu zapieczęto
waną kopertę, w której miały się
znajdować pieniądze.

Dopiero w sklepie,

po powrocie
kopercie

służącego, okazało się, że w
znajduie się zwykły papier.

- (1) Poborowi się bawią.
Wczoraj po południu, przed lokalem
powiatowei komisji poborowej na
Zielonym Rynku, kilku pijanych poborowych urządziło sobie zabawę z
napadania na przechodniów.
W rezultacie ranione zostały trzy osoby.
Na miejsce wypadku wysłano silny
oddział policjantów, którzy rekrutów
aresztowali: około czterdziestu poborowych osadzono w areszcie IV cyrkułu.

Wszyscy oni pociągnięci b~dą
odpowiedzialności. ~
-

do

Ze sceny i estradyr

zbiegu ul. Zielonej i
-oWólczańskiej pobity został wczoraj
Teatr
Polski,
(Cegielniana Ni 68).
przez piJhnych rekrutów
niejaki
Szmul Karp, lat 19. Lekarz Pogoto·
- Dziś, w so bot~. o godz. 8 m.
wia stwierdził dotkliwe poranienia 15 wiecz. znakomita sztuka w 4 akt.
głowy.
Fryderyka Hebbla p. t. „Marja Mag- (p) Krwawy napad.
Na dalena".
ul. Zawadzkiej nr. 32 jacyś nieznani
- W niedzielę, po poł. pełna
ludzie napadli wczoraj na stróża do- humoru i werwy francuskiej farsa
mu Stanisława Nowotnika, lat 52 i Jerzego Peydeau p. t. „Dudek", która
poranili go nożem.
stała się kasową sztuką teatru PolPierwszej pomocy udzielił N. le- skiego; wieczorem powtórzona będzie
karz Pogotowia.
„Marja Magdalena" Fryil.eryka Heb= (p) Przejechanie. Wczo- bla.
raj o godz. 7 wiecz. na ul. Piotrkow- We wtorek premjera znako·
skiej nr. 97 przejechany został do- mitej farsy Henequina i Vebera p. t.
rożką 11 letni Leon Leśniewicz. Po- „Pani Prezesowa" która cieszy się
mocy udzielił chłopcu lekarz Pogo- obecnie w Warszawie du~em powotowia.
dzeniem. Reżyseruje p. Kołakowski.
W nai bliższej premier7'e czwart- (o) Niewczesny żart. Zamieszkały przy ul. KonstantynowskieJ kowej wystąpi gościnnie utalentowa·
M 146 Stefan Musiał, przechodząc ny utysta sceny krakowskiej J>an
.
ulicą spotkał swego znajomego Sob- Biegański. •
Sympatyczny gość wybrał ni.
czaka, z zawodu malarza, który poprosił go o napisanie listu i w tym pierwszy swó1 występ znakomitą nocelu, poszedł z M. do mieszkania oj- wość z repertuaru bieżącego, sztukę
w 8 aktach Roberta Bracco p. t.
ca jego, na Koziny.
Podczas pisania listu jedna ze „Prawdziw a miłość", która zdobyłe.
znajdujl\cych się w mieszkaniu Sob- już rozgłos na wszystkich scenach
czaka kobiet zdj~ła Musiałowi z pal- europejskich.
ca, niby Mrtem, pierścionek z· bryOpera i operetka łódzka.
lantem, wartości 150 rb., a po chwili
Konstantynowska M 16.
wyszła z nim i więcej nie powróciła .
- Dziś,w sobotę,po poł. o godzinie,
Odszukaniem pomysłowej zło- 3, po cenach najniższych,operetka Ledziejki zajęła się polic.ja.
hara „ Wesoła wdówka".
- (o) Kradzież. W pralni AnWieczorem, po raz pierwszy wiel·
toniny Piaszczak przy ul. Nawrot ka opera polska nieśmiertelnego mi~
M 15, niewiadomi złodzieje skradli strza St. Moniuszki „Straszny dwór'
bieliznę, wartości około 100 rb.
z l>P· Brochwicz, St. Claire, S!rrzycką,
- (b) Pożar. W czo raj o godz. Gór.ską oraz pp. Szelerem, Millerem_
7 minut 45 wieczorem, wybuchnął Morawskim, Ochrymowiczem, Kozłow
pożar w oddzi11le przędzalni dzierża skim, Witasem i Olaszem w partjach
wionej przez firmę „Drutowski i Glik" głównych.
w murach fabryki S. Jarocińskiego,
Po odbytej wczoraj próbie geneprzy uL Karola nr. 17.
ralnej wnioskować mo~na, ~e oper9
Pożar powstał od zapalenia się ta pod
względem
artystycznym..
przędzy na salfaktorach i objął ma- i wystawy wypadnie doskonale.
szyny,
- Jutro, po południu o godzinie
Za wezwano II i IV oddziały 3 po cenach zniżonych, dana będzie
straży ogniowej, które po półgodzin efektowna i nadzwyczaj zajmując~
nej akcji ratunkowej ogień ugasiły. operetka Jarno „Krysia Leśniczanka"
Straty -dadzą sia na razie okreWieczorem, po raz drugi .stra-
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Przy

-- (x) Z poboru w powie•
cie. Z drugiego rewiru powiatowe
go, w skład którego wchodzi:\ gminy·
Lućmierz, Łagiewniki, Brużyca, No·
wosolna i m. Zgierz, należało przy·
jąć do służby wojskowej na rachunek tegorocznego kontyngensu 151,
popisowych, przyjęto zaś l 47, w tern
136 chrześcian i 11 żydów. Niedobót
z tego rewiru wyniósł zatem 4 popisowych.
- (x) Odczyt w Zgier.zu.Ad w. przys. Eugenjusz 8okołowskt
wygłosi jutro o godfi. 4 i pół po po·
łudniu, w sali
„Lutni" w Zgierzu,
drugi z kolei odczyt. Tym razem
prelegent obrał za temat do odczytu
„Postęp a życie".
Wejście na sale od 10 do 40 k.
- (z) Kary administracyj•
ne. Gubernator piotrkowski skaza~
administracyjnie osoby następujące:
mieszkańca gm. Brus, Michała Białeckiego i mieszkańca
gm. Radogoszcz, Marcina Majkowskiego,. za
rozprawy no~owe - na 3 miesiące
aresztu. każdego, oraz mieszkańca
gminy Zeromin, Marcina Stopczyka,
za nielegalne utrzymywanie broni,
na zapłacenie 30 rb, lub 1 miesiąr
aresztu.
= (z) Wypadek z bronią. W tych dniach, w majątku Prosinowice, w pow. łęczyckim zdarzył się
śmiertelny wypadek z bronią, ofiarą
którego padł rządca tego majątku,
Józef Kulig, w wieku lat 42.
K. siadając z właścicielem ,folwarku do bryczki po odbytem polowaniu, prze~ nieostro~ność trącił du·
beltówką o stopień, wskutek czego
nastąpił wystrzał i oba. naboje utkwiły Kuligowi w prawej• pasze.
Odwieziony do szpitala w Łęczy·
cy, K. pomimo troskliwej opieki le·
karskiej, na drugi dzień po wypadku
zmarł.
·
= (p) Postrzelenie. Wczoraj, na 'szusie Łagiewnickiej postrzeleni zostali przez leśniczego dwaj robotnicy ze Zgierza: Stefan Nowicki i
Michał Laskowski.
Obu przewiezio·
no w stanie ciężkim do szpitala św
Aleksandra.
Szczegółów wypadku na razie nie
stwierdzono.
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· Ordynator szpit · ~~ fundacli Izraela i ·Leony mall.

Poznańskich

po kr6tkich lecz clętl':ich c~er~niach zmarł w · dniu 21 paadziernika 1913 r., przei:ywszy lat 40.
Pogrzeb odbę~~ie się ~ Niedzielę 26 paidziernika o godzinie 3-e) po południu 2 domu
przedpogrzebowego przy cmentarzu, o czem zawiadamia)ą w nieutulonym żalu pozostaU

Matka, brat, siostry i rodzina.

Dnia .21 paMziernika r. b.

zmarł w

wieku lat U

B. P.
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Członek zarzędu Lódz. Zyd. Tow. Opieki nad Sierotami
Wyprowadzenie zwłok odbędzie się z domu przedpogrzebowego na cmentarz
niedziel-:, dnia .25 b. m. o godz. S·ciej, o czem zawiadamia członków
Towarzystwa.
żydowski w

ZARZĄD.

Wielkie koncerty.
Cała Łódź

mobilizuje się na za{lOwiedziane na tydzień przyszły dwa
wielkie koncerty: w środ~, dnia 29
b. m. - znakomitego pjani s ty i kompozytora, twórcy nowego kierunku
,nuzyki rosyjskiej, Rachmaninowa, i
w czwartek, dnia 30 b. m. - króla
skrzypków Isaye'a.
Rachmaninow, cieszący się już
.1iezwykl4 sł~wą w całym świecie, orlegra najciekawsze, kompozycje swo1e - między innemi sześć preludjów
ntawdziwie mistrzowskich.
.· . Isaye, wieść I) końcercie którego
działa tak ele.ktryzu jąco, że porusza
nawet kolonje melomanów na prowincji - czego dowodem liczne telegraficzne zamówienia z bliższych i
'ialszych okolic, - zagra miQdzy inuemi, prócz zapowiedziane,j już „Sonaty Kreutzerowskiej" (z udziałem
brata swojego, pjanisty, prof. konserwatorjum w Brukselli Theo), także
własną .kompozycję „Lointain passe",
.Albumblatt" - Wagner - Wilhelmy,
.SoMrzo - Schabrier-Loefler itd.
Oba koncerty .te odbędą się w
teatrze Wielkim. '
Bilety w składzie instrumentów
muzycznych Friedberga i Koca, Piotrkowska M 90, są od t1·zecb dni literalnie - rozchwytywane.

Rozrywki i zabawy.
.._.... (.) Teatr „Luna" zapowiada na dzisie.Jszą zmianę wspaniały

:program. Na całość złożą się: wstrzą
sający dramat w 3 częściach, w wykonaniu pierwszorzędnych artystów
p. t. „Dwuch drapieżników. Dramat
ten bardzo efektowny, przykuwa uwagi} widza od początku do końca.
Pozatem demonstrowaną będzie
wesoła komedia z udziałem króla
.ś miechu Rudolfi p. t. „Rudolfi odnala~ł swą żonę", obraz komiczny z
P_oks?nern w roli głównej "Pokson
?10rp1 na ból zębów" i „Tygodnik
tlustrowany-tym razem niezwykle
eia.kawy i urozmaicony.

-

(:) Z. park u

„'łYenecja".

Jutro, na korzyść straży ogniowej
<>chotniczej z fabryki Leonhardta, w
parku „ Wenecja", przy szosie Pabja.
n ickiej, odbędzie się za bawa z 11iez wykle atrakcyjnym programem.

Kronika

sądo,va.

O wydanie gleitu.
. 'łf dniu 23 b, m., sąd olm~~·owy
piotrkowski rozpatrywał prośbę upadłego _fabrykanta łódzkiego, Zygmun-

t a Pmowera, zamieszkałego przy ul.
A.ndrz eja Ni! 7, o wydanie mu gleitu.
O brońca Pmowera. wskazywał, że

rawa Bejlis •
D a 1 s z e z e z n a n i a ś w i a dk ów.
KIJOW, (p.), 24 października.
Badany ponownie Machalin na z~py
tanle prokuratora przyznaje sprzeczność pomiędzy swojem
zeznaniem
i Karaiewa co do odjazdu do Moskwy i twierdzi . kategorycznie, że
Singajewskij mówił o wyjetdzie rano
d. 2t\ marca.
Krassowski,j, na zapytanie stron,
zeznaje, że z początku dochodzenie
prowadził Miszczuk, a po dwuch tygodniach, kiedy sprawa nabrała charakteru sensacyjnego, skład policji
kijowskiej zaczęto powiększać poli. cją zamiejską; z agentami śledczymi
przyjeżdżał z Petersburga Kuncewicz. Dochodzenia prowadzono w
różnych kierunkach. Kiedy sprawę
poruczono Krassowskiemu, zamiejscy
agenci śledczy roz jechali się.
O wersji rytualnej świadek wie dział. Wykrycie zabójstwa było p o
nętne, gdyż zapewniało awans siu ·
żbowy, to dodawało podniety i energji. Kiedy następnie świadek zaczął
prowadzić poszukiwania prywatnie,
działał wyłącznie, w celach rehabilitacji.
z am y sł owski j, uważając,
że niektóre ustępy listu aresztanta
Feofiłaktowa do Karajewa, odebranego podczas rewizji u Feofiłaktowa,
maią dla sprawy znaczenie, prosi o
odczytauie niektórych wyjątków z listu i dodaje, że nie ma nic przeciwko odczytaniu całego listu, Jeżeli tego ·zażąda obrona, chociaż uważa, że
niektóre uRtępy listu treści występ
nej, nie dotyczące sprawy, powinny
być odczytane przy drzwiach zam-

klijent jego iuż od dwuch miesięcy
siedzi w więzieniu dla dłużników w
Warsz~wie i że P~ sprawdzeniu bilansu I spor~ądzemu spisu inwentarza, nie powrnno być przedszl~ód do
wydania glej iu. Sąd postanowił prz~dewszys tkicm s prawdzić bilans i spis
jnwentarza.
Z referatu sędziego komisarza
okazało się, że aktywa, po zrealizowaniu, wy11oszn, najwyżej 10,000 rb.,
gdy pasywa
przewyższaj ą
sumę
70,000 rb.
Obroi1cy wierzycieli · sprzeciwiali
się \\';J daniu glejtu i wskazywali, !te
upadły Pniower w d. 29 kwietnia
1912 r. wyprzedał cały towar i zaspokoił przedewszystkiem swego teścia Kanagurę w Galicji, pozostałym
zaś wierzycielom pozostawił możność
poszukiwania nal~żności na "księży•
cu". Oprócz tego obrońcy wierzycieli
w.skazywali, że przeciwko Pniowerowi toczy się sprawa karna o podstępne bankructwo.
Następnie syndyk masy upadłości, adw. przys. Adolf Neumark z
Łodzi, zaznaczył, iż je.żeli sąd przy•
cbyli się do wydania glejtu ze względu na sporządzony spis inwentarza,
to takowy powinien być wydany po
złożeniu kaucji w sumie 25,000 rb.
Sąd okręgowy po wysłuchaniu stron Jrniętych.
postanowił wydać glejt Pniowerowi
Prokurator przyłącza się do zdapo złożeniu kaucji w sumie 5,000 rb. nia Zamysłowskiego, oświadczając,
(b)
że w liście są ustępy niezrozumiałe.
G r u z e n b e r g oświadcza, że
Sprawa ordynata Bispinga. autora listu badano na śledztwie pierDowiadujemy się, że zamknięcie wiastkowem, powodowie cywilni nie
wzywali go do sądu, dlatego też odśledztwa w sprawie ordynata Bispinczytywanie jest nieprawne.
ga wkróce nastąpi. Obecnie władze
K a r a b c z e w s kij odzywa się:
oczekują na przysłanie kilku rekwi"List
znaleziono u autora, zawiera
zycji sądowych, oraz na zwrot dokuon,
nie
dotyczący sprawy materjał".
mentów, wysłanych w swoim czasie
Gruzenberg i Makłakow
do elrnpertyzy naukowej w Petersburgu i dotychczas nie zwróconych. oświadczają, że treść listu rozumie
tylko autor. Zrzeklszy się wezwania
Dokumenty te są niezbędne przy Feofiłaktowa, prokurator pozbaw10ny
powtórnej ekspertyzie
weksli ks . iest prawa żądania sądowego odc:.7.yDruckiego-Lubeckiego. Ekspertyz~ t~ tania listu.
władze śledcze postanowiły zarządzić
Sąd udaje się na naradę.
dodatkowo, zgodnie z prośbą ordynaSąd uznał dowodzenia obrony za
ta Bispinga.
nieuzasadnione i postanowił odczytać
ustępy listu Feofiłaktowa.
Obrona
Sprawa B. hP. Ronikiera.
prosi o odczytanie listu w całości.
W sprawie B. hr. Ronikiera olPo dłuższe) naradzie sąd postabrzymia lista świadków nie jest jesz- nowił odczytać list w całości z wacze zamknięta; w tych dniach wpły runkiem, że podczas odczytywania
nęły do izby nowe podania z prośbą ustępów, zawierających
wyrażenia,
o powołanie na świadków.
niedopuszczalne ze względu na zaZarządzone przed kilku dniami bezpieczenie godności
władzy pań
oględziny B. hr. Ronikiera przez dr. stwowe j i wymagania
moralności,
Chrostowskiego, przy udziale lekarza drzwi sr~ 1 •: b ędą zamykane.
więziennego, dr. Berensa, ustaliły u
Pt·i1
1·;1wiach otwartych odczyhr. R. objawy astmy, oraz utrudnioną tano ty lko dwa niewielkie ustępy z
działalność serca; opuchnięcia nóg długiego listu, na których zasadzie
nie stwierdzono, natomiast ustalono trudno
wyjaśnić
istotę
sprawy.
lekki obrz~k ciała, iwykły u więź Oświadczenia stron z powodu odczyniów. Choroby, grożł\cej życiu Bogda- tanego listu następu ją przy drzwiach
na hr. Ronikiera, nie skonstatowano; zamkni~tych.
hr. R. nie le~y w łótk u.
Składają
nast~pnie
przysięgę
świadkowie: przyprowadzony dziś do
sądu, skazany zę. rabunek zbrojny
na ciężkie roboty, Rudzińskij i nieobecny z powodu choroby Malickij.

•••

Baławin sąsiad mieszkan.a Czabierakowej w r. 1911, na zapytania
stron zeznaje, ~e wsród sąsiadów.
Czebieriakowa miała bardzo złą opinję. Mąż jej rzadko bywał w dom'b,
na służbie często wyręczał si~ płat...
nymi kolegami.
Czebieriakow~ od~
wiedzały oso by podejrzane, urządza
ne były w jej mies?.;kaniu libacje. Mąż opowiadał, te go upajano i wtedy robiono z nim, co ohoiano.
Ge·
nio I Wala zachorowali, zdaniem
świadka, od gruszek zielonych, ktore Juadli dla zaspokojenia głodu. Na
prośbę świadka na jesieni 1910 roku
Czeoieriakowa ustąpiła stodoł~ z piwnicą i Z".jQła stodołę. obok bez piwnicy. Do przegródki pomi~dzy stodołami można się było przedostać, rozebrawszy deski.
Na iapytanie Zarudnego świadek '
zeznaje, że w końcu marca zauwatyt
n Czebieriakowe) roztargnienie i przy<~ nębienie.
W podwórzu mówiono,
Y. e w sprawie brała udział, .jeżeli nie
Czebieriakowa, to jej współtowa
rzysze.
Ma 1 icka,
sprzedawczyni w
sklepie monopolowym, która w r.
1911 mieszkała
pod mieszkaniem
Czebierakowej, powtarza znane z aktu
oskarżenia szczegóły o tern, że zrana
w początku marca słyszała w mieszkaniu Czebierakowej hałas, pisk dziecięcy, dziwne dźwięki i rumor. Swiadek dodaje, że przed hałasem sły
szała kroki chłopca, ale nie Genia,
którego stąpanie podobne było do
kroków dorosłego mężczyzny, ponieważ nosił cholewy.
Na pytania krzyżowe Malicka
wyjaśnia, M na pierwszem badaniu u
sędziego śledc.zego powiedziała jakoby nic nie wiedziała w tej sprawie,
gdyż była zahuk8:na przez Czebiera·
ko wą.
Opowiedziała o tern co słyszał&r
rewirowemu Kiryczence, kiedy Czebierakowa wyprowadziła si~ z tego
domu. Mogła była opowiedzieć inaczej ową chwilę, w której był hałas,
lecz odpowiadała bowiem niedbale,,
gdyż prowadzący dochodzenie mącił'
jej tok zeznań.
M a 1 i c k i j zeznaje, ~e spędzał
dużo czasu poza domem. gdy,_ pilnował pasieki w pobli~u Kijowa, dowiedział się wi~c o wydarzenia z gazet mniej więcej w sierpniu. Kiedy
się zapytał żony, czy wie ona eo o
zabójstwie, opowiedziała mu o hała
sie w mieszkaniu Czebierakowej. Zapytał się tedy żony, dlaczego nie zameldowała o tern władzom, na oo tona mu odpowiedziała, te bała si~
Czebierakowej. Wymógł jednak to,
aby zawiadomiła władzę, twierdząc,
że jest to obowiązek obywatelki.
W ogni u krzytowych pytań Malickij zeznaje, że w iego mieszkaniu
słychać· było wszystko. co st~ robiła
w mieszka niu Czeblerakowej. Nieraz
posyłał z prośbą, aby nleprzeszkadzano spać. Opowiadanle tony sprawiło na nim wrażenie, iż w mieszkaniu Czeblerakowej dokonano zabójstwa.
Na pytanie prokuratore., jak na
górze mogli sit} zdecydować na zabójstwo, gdy w mieszkaniu świadka
wszystko słychać, opowiada, że n~
górze nie wiedzieli o tern, te słychać
Rewirowy K i r i cz en ko zeznaje, że po 20 marca zbierał dane o
zabójstwie. Gdy dokooJ'WM i:ewiz)i

w mieszkaniu Czebierakowej znajdo- podwyższenia płacy, grożąc w razie cie meksykańskim i czekają na in- obecny w Kijowie i postanowion4'.
v;ał sH~ sum w pokoiku z Geniem. odmowy ich żądaniu zaprzestaniem strukcje lub hasło z Waszyngtonu.
wytężyć wszelkie siły, aby nie do·
Kiedy zaczął mówić o zamordowaniu pracy.
NOWY YORK, 25 pa:tdziernika, puścić do skazania oskar~onych.
Juszczynskiego. Genio się przeląkł
Rada miejska i administracja
Oryginalna manifestacja.
i coś chciał powiedzieć, ale Czebie- starają się usunąć przyczynę tego e- Powstańciy meksykańscy napadli na
miasto M0nteiraj. Wywiązała się zarakowa będąca w drugim pokoju po- konomicznego konfliktu.
LONDYN, 25 października. (wł.)
groziła

mu ruchem i Genio umilkł.
Z rąk niemieckich.
Badtrnie Kiriczenki z powodu
POZNAN, 24 października (wł.).
pó:tnej pory odroczono do jutra.
Pan Chrzanowski z Jarosławka nabył
od niemca Jagera majątek jego GoPETERSBURG,* 24 października, .łębów w powiecie obornickim, obs~aru
(wł.) Na podłożu sprawy Beilisa 16.65 morgów za cenę 476,000 m.
wynikły poważne
meporozumienia
Róż:a Luksemburg pod fią•
l)Omiędzy ministrem spraw wewnętrz
der-d.
nych, Makłakowem i ministrem spraFRANKFURT nim., (wł.), 24 paź
wiedliwości Szczeglowitowem.
dziernika. Socjalistyczny „Volksvast"
Szczegłowitow, według
zapew- donosi, że prolrnratorja niemieck'a
nień pism wieczornych, miał wyrazić
:pociągnęła do odpowiedzialności znasię, że policja powikłała całą sprawę
ną działaczkę
socjalistyczną Różę
Bejlisa, zaś Makłakow oponuje prze- Luksemburg pod zarzutem, iż na
ciw temu i podkreśla, ze Krasowskij jednym z zebrań publicznych nawoi inni policjanci byli zawsze we wła ływała do nieposłuszeństwa wzglę
ściwym czasie usuwani od sprawy.
dem usta w państwa.
Proces o szpiegostwo.
Zły humor i niechęć do
BERLIN, 24 października. (wł.)
pracy mają w niezliczonej ilości Przed sądem Rzeszy rozpocząt się
przypadków przyczyny swą w zabu- wielki proces o szpiegostwo na rzecz
rzeniach trawienia. Stworzona przez Prancji. Oskarżeni wykradli papiery
naturę, w swym składzie i mocy za- wojskowe w Metzu i Strassburgu za
wsze jednakowa, woda gorzka Fran- pomocą włamania.
ciszka Józefa jest zalecana iuż od lat
~ltiimatum.
dziesiątków przez miarodainych proPARYZ, 24 października, (\'ił.) -fesorów i lekarzy dla zwalczania za- Podług wiadomości do gazet tutejparcia. Naturalna woda gorzka Fran- szych z Białogrodu, Austrja oświad
ciszka Józefa przyjmowana w małych czyła gabinetowi serbskiemu, że wranawet dozach, działa pewnie i bez zie gdyby armja serbska nie opuści
bólu; w przeciwsta•Yieniu do więk ła w oznaczonym terminie granic Alszości wykwintnie opakowanych mobanii, natenczas Ausfrja przystąpi do
dnych pigułek, zachwalanych w luzy- mobilizacji swej armii.
kliwej reklamie, nie wywołuje ani
Rozruchy w Por'fiugalji.
podrażnienia błony śluzowej, kiszek,
LIZ BON A, 24 październ:ira. (wł.)
ani żadnego szkodliwego działania
Pomiędzy aresztowanymi w związku
następczego. "Z naturalnych przeczyz ostatnierni zaburzeniami znajduje
szcza1ących wód mineralnych, podaje
·„Le Journal de Medecine de Paris" się także były adJutant eks króla
Manuela, da Costa i wielu monarchinależy sH~ bezprzecznie pierwsze miejsce wodzie gorzkiei Franciszka J óze- stów z najwyższych sfer towarzysfa." Ponieważ zdarzają się w sprzeda- kich i społecznych.
OPORTO, 24 października. (wł.)
"-'Y liczne naśladownictwa, należy żą Donoszą
tu, że w północnych prodać w aptekach, składach aptecznych
wincjach
Portugalji panuje już zupeł
l składach wód mineralnych wodę
ny spokój. Ruch rojalistyczny stłu
tnineralF1ą jej pełnem imieniem. Gdzie
nie można otrzymać, naleiy zwrócić miono.
Orkan.
6ię do Zarządu ekspedycji '.LJródeł
LONDYN, 24 października (wł.).
?ranciszka Józefa w Budapeszcie.rl608-I Donoszą tu, że w stanie Lmzanna
szalał wczoraj straszny orkan, który
wyrządził olbrzymie szkody. DotychDROGA DO RAJU.
czas naliczono 30 zabitych i przeszio
200 osób ciQżko rannych.
Radaby dusza
zdążać do raju,
Gfiary katastrofy.
A jednak piekło
DAVSON, 24 października (wł.).
ma zawsze z kraju.
Do południa wy do byto z kopalni 23
I choć od dziecka
żywych robotników i 38 trupów. Pado nieba zmierza,
nuje przekonanie, że pozostali górniPiekło swą otchłań
cy w liczbie 2'31 już nie żyją.
ku niej wyszczerza.
Wrzenie w Meksyku.
Poznasz męzatkę,
NOWY JORK, 24 październil<c.
· kochać chccsż szczerze,
(wł.).-"New Jork Trybuna" donosi z
Wnet mąż jej za złe
Meksyku, że obecnie całe otoczenie
wielce ci bierze,
Feliksa Diaza znajduje się już pod
Już jedną noO'ą
kluczem. Wydano nawet rozkaz, aby
Jesteś jak w raju,
aresztowano samego Diaza i osadzoWtem mąż„. ze schodów
no w więzieniu.
spadaż hultaju
NOWY JORK, 24 października
Pniesz się po szczeblach
(wł.).W kołach rządu waszyngtońskie
wciąż do karjery,
go panuie przekonanie, że ponowny
Sypią się na cię
wybór Huerty na stanowisko prezyłaski, ordery.„
denta jest zapewniony. Minister wojJuż ci się zdaje,
ny Blaquez ma wszelkie widoki być
żeś w siódmem niebie wybranym na stanowisko wice-preRaptem: rewizja zydenta.
loch czeka ciebie!
NOWY JORK, 24 października. (wł.)
Jedno jest tylko,
Pisma
tutejsze donoszą z Meksyku,
co zastanawia że Huerta oświadczył, iż rząd mekGdy człek Szustowa
sykański rozwiia żywą akcję, aby w
koniaczek wstawia,
kraju zaprowadzić spokój. Kongres
Dusza mu rośnie,
został rozwiązany dlatego, że bratał
myśl wzwyż ulata,
się z rewolucjonistami. Dalej Huerta
Jakby do raju ·
zapowiedział, że na wybory, które
szedł z tego świata. odbędą się 26 b. m. rząd nie będzię
rl607-l
wywierał żadnego nacisku. Hu"rta
nie przyjmie kandydatury ani wyboru na stanowisko prezydenta, gdyż
ustawy meksykańskie zabraniają mu
ponownego wyboru.
NOWY JORK, 25 października. (wł.)
Za mowę Rodiczewa.
PETERSBURG, 24 października, Został zatrzymany prr.ez kanonierkę
-tutejsza izba sądowa osądził~ spra- meksykańską parowiec „Marro Cast",
wę p. Stefana Grosterna, sprawoz- który miał na pokładzie kilku posdawcy z Dumy państwowej "Dienni- łów, ściganych przez sąd wojenny.
Ern petersburskiego".
Grostern oskarżony był o to, że Aresztowano całą załogę okrętu i
w liczbie
wydrukował mowę posła Rodiczewa wszystkich podróznych,
Jla którą poseł ten w.rkluczony zo- 200. Pomiędzy aresztowanymi znaj'tał na pięć posiedzań.
ouje się także żona przedstawiciela
Izba skazała Grosterna z art. 128 Stanów Zjednoczonych w Meksyku,
kodeksu karnego na rok twierdzy.
gen. Lindta. Pomimo energicznego
Ządania strażaków.
PETERSBURG, 24 października protestu Lin·dta, żony jego nie wyStrażacy miejskiej straży ogniowej puszczono. 4 okręty amerykańskie
.i.iażądę,.V oil r~dy
:oo.. PętArs.bu.\'ga stnją, W zv.pel'nym _nog0001,JT\U "Wf por-

cięta

spalili poło Sufrazystki wpadły na nowy pomysJ
kilometrów od celem zamanifestowania swego istnie~
miasta warsztaty okrętowe.
nia. Pocz~ły one telefonować
de>
Rozdźwięk mię~zy mocć!r
wszystkich rrdakcji londyńskich, z3.
st'ł.va1ni.
jęły wszystkie telefony, uniemo:Wr
LONDYN, 24 października, (wł.) wiając tym sposobem przyjmowanie
Podczas gdy zbliżony do sfer rządo wiadomości. Najwięcej ucierpiała re~
'-1, ·h "Temrs" stara się ze.przeczyć
dakcja „Standartu".
pugłoskom, _jakoby pomiędzy Stanami Zjednoczonem1 i Anglją panowa- Odmowa uniwersytetu cze•
ły jakiekohviek nieporozumienia
z
skiego.
powodu uznania przez rząd angielski
PRAGA, 25 października, (wł.) wyboru Huerty, "Da iły Mail", za- „Czas" donosi, że dziekan wydziału
zwyczaj bardzo dobrze poinformowa- medycznego na uniwersytecie prana, donosi, że istotnie pomiędzy temi
państwami
panuie znaczny
roz- skim odmówił wpisu 100 studentom
rosyjskim, prawie wyłącznie ~ydom
dźwięk.
na tej zasadzie, że nie mogli wykaAfera „kanadyjska".
BUDAPESZT, 25 października. - zać się świadectwem z nauki rel1~ji.
Demonstracja socjalistycz•
(wł.) Aresztowano tu 13 żydów, któna.
rzy zajmowali się kaptowaniem wy-_
BUDAPESZT, (wł.), 25 paździer·
cbodźców dla Candian PacWku. Niektórzy z agentów porobili na tym nika. Socjaliści tutejsi projektowall
procederze magnackie fortuny. Nie- na wczoraj wielki pochód, któremu
jaki Klein otrzymywał np. za każde- jednak policja przeszkodziła. Demongo zwerbowanego emigranta od 700 strnnci po rozpędzeniu, ze brali sHi
do 800 koron. Dwaj synowie Kleina' ponownie na ulicy Rakoczego przed
którzy pełnili służbę wojskową, cho- gmac.hem lokalu partji niezależnych
dzili po wsiach i przedsfawiajn,c w i poczęli wnosić wrogie rządowi oprzesadnych barwach niedolę zolnie krzyki. Policja interweniowała porzy, skłani:ili iym sposobem popiso- nownie, przyczem doszło do zaciętei
walki. Policjanci dobyli białej brom
wych do emigracji.
PRAGA, 25 raździernika. (wł.) - i ciężko poranili kilku demonstranAresztowano tu 2 rusinów agentów tów.
Ustępstwa Grecji.
Cand. Pacifik. W związku z tą afeATENY,
25 października. (wł.) rą dokonano licznych aresztowań w
Vv rokowaniach o Bacu Grecja pomiastach czeskich.
czyniła
znaczne ustępstwa na rzecz
Groźby rusinów.
żądań
tureckich.
Rząd zagwarantoWIEDEN, 25 październilrn,-(wł.)
wał
swobodę
wyznania
mahometań
Na wczorajszem posiedzeniu parlaskiego
i
ud7iialanie
zapomóg
mahomentu poseł ukraiński Staruch ometańskim
instytucjom
do
broczynświadczył, że jeżeli rząd wyasygnuje
najdrobniejszą bodaj sumę na ak&.- nym oraz religijnym.
walka.

Powstańey

żone w odległości 10

demję górniczą

w Krakowie, to rutrzeba
będzie wynosić z parlamentu trupy.
Podobnych awantur, jakie urżądzą
ukraińcy nie widział jeszcze Wiedeń
ani inny parlament świata.
Następnie poseł Budzynowicz oświadczył, że wymorduje wyżs~ych
urzędników szkolnych
widłami, a
:rnlskich nauczycieli powyst1·zela, jak
psów.
Zgromadzenie protestujące.
KATOWICE, 25 października (wł.).
Zydzi tutejsi i okoliczni odbyli wczoraj wielkie zgromadzenie, na którem
przemawiał pomiędzy innymi znany
socjalista adwokat Lichtensztein z
Zabrza. Uchwalono rezolucję protestującą przeciwko zniewa~aniu religji
żydowskiej pr.zez takie procesy, jak
sini

urządzą taką awanturę, że

Wycofanie wojsk z Serb i I.
WIEDEN, 25 października (wł.)
z Białogrodu donoszą, że Serbja W'J·
cofa swoje wojska z Albanji, w terminie oznaczonym przez Austrję.

Uprzejmie pros im y

przyjaciół

czytelników naszego pisma, aby
żądali „Nowy Kurjer Łódzki" w czy·
telniach, bibljotekach, cukierniach ora7
miejscowościach kuracyjnychzarównc
w kraju, jak zagranicą.

jadają chętnie
pożywną i lekko strawną

Dzieci
smaczną

fv1ączkę Mleczną

Nestle'a

Zawiera ona znanej

dobroci mleko
Alpejskie.

Telegra

1flbum ae l'iirt Yolonais.

Album malarstwa polskiego.
Arcydzieła malarzy polski cb.

Album powyższy zawiera repro Ii" ukcje 50 obrazów wykonane spo·
sobem czworokolorowego druku w barwach faksimile, n!\
g1„ubym papierze kredDwym. Fo~mat k~zdej poszczególne~ r~pro~
dukc11 bez marginesów 42X32 cm., przec1ętme 38Xl8 .cm. Do kazde1 reprodukcji dodany jest tekt, opracowany przez znakomitego krytyka Ta•
deusza Jaroszyńskiego. Oprawa ozdobiona artystycznym ry•
sunkiem. Tekst w dwuch językach po Isk. franc. Cena R. _20.
Rata m1esiięozna Rbl. I. Agentura Ksi~garska: B. Górski, Łódź, Długa

Wr. 21.

rl6~1-l. 2~l

:rtOWY KURJEl't

M 241S.
tr1!

i:

~

Gabinet dentystyczny

E. Koprowski

bów.

'yły

Masażwibr~cyjny.

Akuszer ja i choroby kobiece

Piotrkowska 120 tel. 31-82

Poszukuje się panny ~

Dr. med. S. Aronson

Piotrkowska. 3f> (w lok. zajm dawniej
przez W. Sznycera)
Leezenie i usuwanie zębów, abso•
lutnie bez bólu, elektrycznością
Plomby i sztuczne zęby na.jnowszych
systemów. Prostowanie krzywych zę-

do

1

rlóóS-0 - -

Dr. Wołyński
asystent kliniki Unwiersyt.

Wrocławske-

111rof.·Hinsberga) osiadł w Łodzi, jako spe·
cjalista chorób uszu, nosa i gardła

24 pddziernika2!.!.s_r._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....;.;1·;..._--
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ŁóDZ~I

;ensjonat „Savoy''

zajęf

Wina
„CHASTA"
są

najlepszym napojem przy jedzeniu.
Skład Piotrkowska 99.

biurowych

łlt!ii9 tł&' US&'

Wymagane kwalifikacje: dobra znajomość języków, polskiego,
rosyjskiego i niemieckiego; ładny
charakter pisma i umiejętność pisania na maszynie. Stenografja pożądana. Oferty w trzech językach
pud adresem Sekcja Przem. Włók.
Piotrkowska 96.

Konstantynowska ó,
W ejśeie przez 13klep
"Eugenji", lei. 28-01., specjalista wycinania
odcisków i wrośniętych paznogci, powróeV
z zagranicy, pr.zyjmuje u siebie i poza domem.
Manicure i pedicure.
f&Rt wt2a:µę R·MiSli'
ii*'" 'i r

..-

Znany Cyrk

Czas
. odnowie

Z udziałem pierwszorzędnych artystów. Początek dzi~nnego o goch. s..-1 po poł.
wieczorowe o godz. 8 i pół,
Na popołudn.owe przedstawienie każda osoba ma prawo wprowa-dzlć Jedno
dziecko bezpłatnie.

dn. 25 października
i w niedzielę dn. 26 października
W

prenumerat«=.

Po dwa wielkie

Swiąłeczne przeDstawienia

/

Dekadans
sobotę

zwyc aine.

oszenia zwyczaine.

Og
Ogłoszenia
--------------------------------------------------------------------------'
Leonhardta towary i resztki1 Dr. Bogusławski Dr.L. Prybulski
krep-tuchy, kamJąrny t szewioty poleca się lmrtowo 1 detalicznie po nizkich cenach na kostjumy męzkie i damskie,
palta, kożuszki, spodnie zimowe, ubranka i szubki

Edmund ~IASILEWSKI.
.t.ODi, Kątna 3&.

b. ordynator szpitala 8-go Du
cha w Warszawie przeniósł
się z Warszawy do Łodzi
choroby kobiee przyjlilUJ' e od 4 do 6 po 1aofodn! U
·
Przejazd M
O

Dakt6r

Dokt6r

Eu~anjalf
RER-GER~l~~I W
DU fKIEWICZ
POWROCIŁA.
•

Hata

„ao&

91..au wśródqlnie.

Choroby sk6rne i

weneryćzne

płciową

Dr. Lewkowicz

Dr. Med.

. J4argol~

powrócił

Przy syphilisle stosowanie prep.•606
i .oa•. Le1;.21enle elektrycznoś clą i m
sdem wibracyjnym.

Konstantynowska 12

f~e o~~..Q. PP·. .

od 9 do

a.

•S

JUNIOR

Zielonłll 6. Tel. 6·13.
Choroby iołąOka i kiszek.

przyjmu,~ od 9-11 ran~ t od 3·6 pp przeprowadził etę, mieszka obecnie
obok teatr'u SeliJla.
w Niedzielę do 1~ oj przed polno.
Kawrot 11„. I.
od 9-1 i od 6-S. dla, pań od 5-r Przyjmuje ()d
PIOTRKOWSKA 121~ telef. 18-07.
~-12 r. i 5- 8 pp.
Biedzi_@!~

magazyn krawiecki

W.

Leczenie eleh.\ryoznością i masa·
~~~~ żem wibracyjnym.
Prz;yjmuJe: chorych od 8-1 rano i od
4-9 po poł. , panie od ó-6 po pot
Chorob9 sl{6rne,
Dla, pań osobna poozekalnta.

r9czne i niemoc

N owootworzony

powr6cił.
przyjmnje wszelkie obstalunki tak ~
POŁUDNlOW A 2.
Tel. 13-59 własnych, jak 1 powierzonych mater·
Choroby skórne, włosów, (kosmetyka, jałów.
Xrzyzanowsk~
leka,rska) weneryczne, moczopłciowe
i niemocy płciowe). Leczenie syp•
Mlisu Salwarsanem ,1 Erlich• ul. Przejaze 84, (dom ludowz}.

wene-

11µ~-0

„

~~---------------------;„ '

ul. Piotrkowska 89.

Chorob7 kobiece

'*

_., '

fl. Xartows ;i

w Krakowie, ul. Krupnicza 22 I-p.
~
urządzony z komfortem i oświetl.
l
1
· tr·bl!!*lli!lll!l:lmnmza:i5om.11::mi#C$1Alll:·li:$llZ":tfi:lil:łjt~ft,:;
-: ::;:: ~
elektr..Lazienki. Teleron. Kuchnia wy · ~~· r~
~rowa. Ceny przystępne.

Godz. przy1ęć: 10-12 rano, 4-6 pp., w nietzielę od 10-12 rano. Operacje, bronchioskopja, kąpiele elektr. świetlne.
2892-

181'7-4:

j'-t::t*DE f f '

2701-:-C. JlO ł!<>l:.

.

CS

9-11 rano 1 od 4-7

PG

rl.:;-30!>a

Żądajcie tylko

Ba samor,
najskuteczniejszy środek prze·
ci w reumatyzmowi, podagrze,
newralgji i wszelkiego rodzaju
.
'om
1.

Fla~!~ 7s k~p.

Dostać można we wszy~tkich a.pt•·

kach i składach aptecznych. Przed!Mw~~_k JłAA \V li14ltlAJi.D,!a f)7:

. ,... """·,,,.

•

-

.

•

.

„

TY.KO
.

w

\

'-,..

\

„

Wielki dramat w G·ciu
Ze}11łY.nnym wie- Emanuelem

.,

densk1m arłyi:iłą

&--

. ----

czę!lciach

REJCHEBEll!MI
głów•
n llva w roli.

Dramat odegrany został, część I-sza ~ wielkim. n;ieście europejskiem, druga w Chi·
·
cago, trzecia w dzlkie.J pustyni.
Główne role wykonane zostały przez: Rob. Brod!n, bankier, - Emanuel Raicher„ Jakc, syn jego - Ernst Reicher. Lya •
. je~o wychowanica - Johan~~ Terwin.
... .

_......_....

__(._.

)łieby.wałe efekfy~

~

U>

z5 patdzrnrmka 1918 r.

WvW Y KORJEh LOlJZKl

-

TEATR

Wstrząsający dramat w 3-ch częściach w wykonaniu

pierwszorzędnych francuskich artystów ze współudziałem tygrysa.
wesoła komedja
łem znakomitego

Od dziś do poniedziałku włącznie

Wspaniały

sensacyjny program

-e ee

Między

innemi:

z udziaRudolff.

Scena ko miczna
z ulubieńcem pub!., Poksonem w roli glówneJ.
ajlepsza orkiestra w Łod::i!
t
Ceny miejsc zwyczajne
W obszernej pięknej poczekalni teatru przygrywa wspaniale zgrana orkiestra rumuńska. P. S, od poniedziałku do piąt I
ku włącznie códziennie o godz. w pół do 4 ej póp. przedstawienie dla dziec! ze specjalnie dobranym urozmaiconym programem. Ceny miejsc 6 1 10 kop. dla dorosłych 10 1 20 kop. Zmiana programu co poniedziałek.
rl613-l

li

TYLK w .E

RZ

''
· Wielki· bezkonkurencyjny program.

sacial

•••

Sensacjal

•

Niebywały

dramat de •

a

~ektywów w
wielkich
czę6ciach. Dotychczas

niewidziane effektow•
ne momenty.

Pot:ar
WIELKIEGO Mt.YNU.

NAD PROGRAM:

SP

połączony

z

kinentałograf eDt
Śpiew

1-szy akt z opery FAU5 T.
I~

.

ł

vg 0$Z8nl8

at'0u)1S:
e..
•

Nowy kantor służby
B4'ili\li
m Mikołuj e wsu:a M 65
poleca bony niemki, gospodynie i
wszelką służbę z dobrą rekomendacią E. ~erffas
3865 - 2
Kreaens, stół, Krzesła, otomanę,
• szaty do ubrania, łóżka materace, bieliźniarkę, umywalnię, szatkę
kawalerską, lampy, obrazy, etażerki,
stoliki, lustra, sprzedam zarat, bardzo
tanio. Karoia 8-10
37 ,11-10
M.ti.. kuszerll:a masazystKa przyJIDUJO
. , . chore, udziela porad, ' biednym

A

m,

A

Kto zagubił paAzport, kto chce sp rowadzić nowy paszport dla żony
lub małoletnich dzieci, za piśmiennym pozwoleniem męża lub ojca, na
tychmiast wyrabiam nowe paszporty,
piszę wszelkie prośby, słuszne skargi i apelacje, załatwiam szybko i
bardzo tanio. Tamże 'Jczeń gimnazjum 5 klasy udziela ~8k_cji r?wn~eż
bardz? tamo. Zgłas~ac SH~ w med~10lę kazdą po P?łudnm. Łódź uli?a Zakl!tna M 78. pierwsza prawa 1ednopiętrowa ohcy~-----2.7~~
' ~~ to potrzebuje subjekta fryzjerskiego zechce się zgłosić do
'feodora Byczkowskiego, Wirl?ewska

~:stwo.kPio~ko;s~a
172!~19.
·~-8 ~~szyny
dwie Singera bębe3::;;e~
uszer a
tra e
a s a ••
ll"'I
.
t .
d •

przyjmuje zamówienia . udziela
prawie nowe, amo sprze am.
porad,
dyskrecja ścisła ,
~8 2 2-4' Konstantynowska
23-L
3893-3
~-.o-::.
~·
.... „.
sprzedaniazabl.ictowan~ii.a
2
Maszyny
dwie
Singera
pięknie
0
morgacn; 2 kamitmice, mury
szyjące: pierścieniowa 18 rld,
fabryczne i stodoła w rynku, 8 mórou ręczna 10. Piotrkowska 103-5. 38 J.;- :1
. .
. ś .
d
ok·r ·ą-gle~rnas-zyny_d_o
p oń. ·,;-z o c !1
ziemi przy m1e cie na obrych warun...
kach. Wiadomość: u Józetowicza
wyrabia P. Borowski, KonstanPoddębice pow. Jr.czycki.
3!:l28-J .ty11owska M 67.
3::i90- 3
"
'"::.-"'QS-przeaii'Oia- para.-s. ...
,;-r-zvp
•~ c obiady prywatne • zd1·owe
,,.
" ....
•
, po ~a,
z pifiknym tonem za rnu ru30, 35 kop, Łąkowa 20. 3830-10
bli i 100 rubli. Tamże do sprzedama „ - ro"b
~·" y, s prawy k arne,
ape-1acje
anlasser do pięcivko uaego motoru
•· t raK
· t y, k orespoo e noie
·'
. k~s
~ a ci·e, Jl.~p
zupernie
nowy.
Wiadomość: ul. Kon- rózne go rouzaiu
...
do rns
· t y t uc11· rząd ot
k
s antyr1ows a M 18 na parterze w wych i :prywatnych. Dawid Maków
oficynie ostaLnia sień.
3704-0 Widzewska 36.
ililf>U-i
I
k
~~~
awla er pokszuk:uje spólni a .kawa- pianino B l ii t ner a prawie nowe
era z ·aphalem Hb: 8.00U-do
sprzeda m za bezcen byrn
· zaraz
~u że go interesu restauracyjnego Ofert.y: /l'anio".
il898-3
egzystującego od lat kilku. U!ertv ~-· - -~
_
" potrzebny chłopiec na posyłki.
proszę sk a.dać Kurjer Łódzki ala.
p iotr k owska 132, A. Gelase.
B. s.
_
3859 4
3897-2

.
D

K

ł

n

ekranie.

potrzebny kucharz jako bufetowy
do Stowarzyszenia Rzemieślników w Pabjanicaiih. Bliższych szczególów udziela Zarząd Stowarz.yszenia. we wtorki każdego tygodnia, pomiędzy god~iną 7 a 8 wieczorem.
Oferty przyimowar:e będą tylko do
15 listopada.
3:;81-3
''""'°oKóJ um&blowany do wyna.jęcia
lC Kons~autynowska 26 m 4. 3866-3
ri-okoik~ctla-ii:obiety z umebJ()w'i:
li""' niem lub bez. Juljusza M 18-2!1.
_, a:i)le-r ~;;;aititOWY'-~do
oprnedania. Wiadomość: w adm.
".Now-ego Kurjera Łódzkiego", ~achodnia N 37.
3418-0
-otrzelini szewcy
UL
~ · , :).
~
"'-rzyoJ<\kał się mały pies,
bronzowy, z obciętym
Wiadomość; Sika wska 4 w

1000 rbl.merpotrzebne
n& I nu.
hipoteki. Wiado -

Z

J

,

-

o

ciemno na imię Adolta Diilnera.
il1l84-3
ogooem. ~- agiuąt pa:3zport, wyoanv
" z magisll:lepie.
strata m. t.odzi, na imię Toma38n-l sza ~amżyckiego.
3883-3-1
• "'~
„. aginąl paszport, wydany z gminy
{t.'ii,,'.'.przedam sklep zaraz. z powodu
ti!IJ wyjazdu, komorne tanie. FranBrużyce, pow. łódzkiego na
ciszkańska 8 1.
3889 _ 3 imię Ignacego. RogowsKiego. 387ó-3
...
- d
,..
.'illklep~-kolonialno ·- rystry"bucyiny
aginął paszport, wy any z gm.
Podd ę b.ice pow. ł ęczyc•·1·
do sprzeaania z powodu śmiercl
~ego, na
oica Ul. Widzewska .M! l6.
3896-3
3908 _ 3 imię Kazimierza Kaszuby.
--~·~ -·---.-·działam
iekc.Ji gry fortepia;-owej:
zaginął
paszport,~-d
wy · any
z- gminyBratoszew1ce
· pow. b rzezi· ń s k iego,
Julj'usza 18-·_9', 'astac' moz·na od
„ "się piśmiennie. gub. piotrlrnws
k iej na imię
· ·
1-3 lub porozumieć
Jakoba
·- ~~ • - -=~ ·~· -- -.-·~ -- ckoniecznego
3891-3
ołądkov.ifo-cnor~m, ru~nych
objawach icu dolegliwośsl (Katar
aginęła .ll:arta od paszportu, wydażołądt<a i kiszek' obstrukcja, za\"rv-!,·•
pa z ta bryki Ludwika Dorna.no "
·
· · Tornasza Kaczmar k·a,
głowy, „ azy. :-waga i t.. p.)
wskaz
, w1cza,
na 1m1ę
0
· ..,
~ 09 1
sknteczny środeK domowy. L'iapytan!a.
·Y listowne z dolnczeniem marki na odpoagmęła karta. od paszportu. wyda:
... do Biura Ungra,Wie1·z
· imię
wiedź, nadsWyłać
na z fabryki Winera, na
bowa w arszawie sub .:.6drowie"
Anny Kosteckiej.
3886-1

w

z-

8

W drukarni St. Ks1ażJr- Zac.hodnia 37____

,

'·łfagioęła karta od paszportu, wyda'61 na z fabryki Poznańskiego nt
imię Marjanny Mi<lhalak.
3899-1
aginęła· kar~-od pasz~wyda:
na z fabryki I. Gutmana. na imię
Marty Kobyłeckiej,
3895-1
aginęła .K:arLa. od paszportu, wyda
na z fabryki Poznańskiego na
imię Wacława Szwarackiego
38941·1
aginęła karta. od paszportu, wydana z fabryki Berira na imię
Jul3ana Pilarskiego.
3906-1

mość: Ul Widok M 10 u właściciela
domu
:J862--ł
'"J;faginął pies JamniK, czarny wabi się
tlm "ililek". z długą szerścią, przez
nos żółty pasek, żółte plamKi nad
oczami, łapki żółte, ogon długi, pu- Z
szysty, na końcu biały. Proszę odprawadzlć za duiem wynagrodzeniem
na ul. Pańską M 4 m. 14,
3888-3 Z
::;.Jaginęło świadectwo, wydane przez
&. D-ra Łęczyckiego, na imię Heleny 'l'workiewicz. Łaskawy znalazca
zechce Oddać: .Cegielniana 128. Ba·~.
czyńsll:L
3903-1 ~

Andrz~la
2'.a~~~~a~~~~~~~!· "'P'Yo°!nyłó~zk~~!~
3902 - 2

~--.-rr--.~~--=--=-~-..-~-~~--:,----------------~~-

W yd a wca łlr•ł:onl ~;s ·,::: ze;}[.

Wspaniale wykonanie.

·.

_,,

I

w naDilrepzsezWycah k0rWai0owC0yWeheoraz ,

zagra.nicznyeh
gatukach
szta· k ł
D
k
mowe 1 ar Y·
rzewa par o,, we. Po cenach przystępnych
poleca Szkółka drzew
„RoMANÓ ,/Iłu w Rudzie
Pabjanickiej.
"·-·~,::l'iff:&~-a 'faJ ~

z powodu

..1
wyjaz du sprzew.aje

si~

• d a Iny
po k6•I 1a
(jasny dąb rzeźbiony), tremo,
meble, lampy gazowe i t. d.
Pańska 77 mieszkanie pułko
wnika N!Z 4 od 2 - 6 wiecz. 2
~~
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~ ~

~ ~ ~ ~

m; ~

R

~

~- l1iij ~

f.1 R

.B.11.<iaktor: Jan darH1q1111•1C
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