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· niej nadzieje, lecz - powiedzmy to
szczerze - ów zawód nie był świa
domem naszem dziełem.
U1.Yłaszczen\e, p-0dobnie . jak re.formy dzisiejsze, spadło .Ht społe
Niezbe.dny
i
oo ZĘBOW
cze:ństwo nasze z zewnątrz, a my
~/ utrzymuje ZEtbY biało, czysto i
nietylko nie umielismy .iależycie się
•-------:;1achować alP, przez upotc:6ywe trzymanie się kla::iowycb. l.;i~eresów wydrzewek owocowych i chłopskie i nadawało im - przynaj- :r:1ierająoej m niejszośo1 nd.rodu, znaparkowych w najlepszym rnniej nominalne - prawa obywatel- .komicie ułatwiHśmy za.lania naszym
doborze i nizkich cenach.
Robie, flance zakładam skie. Podobnie dzisiaj sieć szkolna przeoiwmkom.
I - jakiem powiedz;ii.ł - jeśli
!!!!!~iii!i~c ogrody przerabiam stare. dąży do usunięcia z przea mas ludowych tej strasznej przeszkody do . oparta na uwłaszczeniu , p0lityka zaJ(('lłaCZK OWSki Piotrkowska, aa. walki o pełni~ praw obywatelskich, wiodła, to dL;ięld temu, że Jej działa
Kwiaciarnia .Juljanów".
3952- 4 którą jest analfabetyzm. Jednoczo . oze wzięli się do rzeczy zgoła nieśnie zaś kasy chorych są pierwszyJ. wykonalnej, że znakomicie przeliczykrokiem
do jawnoś0i org1nizacji ro 1i się się z siłami, że wychowani w
KALENDARZYK.
atmosferze .:;:asnych poNć biurokrabotniczych.
O.zwartek, 30 paźdz. 1918 r.
Staje Sif"2 jawnem i :.:.t~alnem to, tycznych n;ezdolni byli zrozumieć,
D z i ś: Germana i Serapiona.
co dotychczas było w znacznej mia- uzem jest ż;y wy naród: :lie rozumieli,
J u ł ro: Symfronjusza.
rze przestępstwem: walka z analfabe- że to cos, czego nie można unice1!!!!!!~1!!!!!!!~!!'!!!!!~!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!„ tyzmem dotąd była (i poniekąd po- stwić żadn~m1 po.:itanowieniami prawzostaje) .przest~pstwem, jawne orga- nemi, jak r..10 można · kaz~ć Wiśle ponizacje robotnicze dotąd były (i po- płynąć pod l.J.lury Kremla.
r.iekąd pozostają) - przestępstwem.
Sieć szkolna i ka:::;y
chąryoh
Pomimo ws7lystkikh braków i wszy- przychodzą d\J na~ także w otoozestkicłr ujemnych stron odno~nych niu zupcłrne specjalnych dążeń poliCz~ść Polski, wchodząca w skład. przepiiów prawnych, nie można za- tycznych i ze sposobności tej rozmaipaństwa rosyjskiego, przeżywa teraz przeczyć, że są one za początkowa- ci działam.a na pewno skorzystać bę
bardzo ważny moment dziejowy, choć niem_ nowego 8tanu rzeczy.
bą usiłowali. Otóż· powodzenie tych
, niestety - olbrzymia wi~kszość spo··
vVewnąti·z państwa rosyjskiego, ~abfogów zawisło przedewszystkiem
ł~ozeństwa zupełnie spostrzedz. tego podobnie jak w każdym innym kra- od stanowiska, które wobec nowych
nie raczy. Równie · ważnego momen-- ju, nie zmuszonym tyć ~. stosunkach 11,i!tytuoii zaj inie społeczeństwo poltu nie było ·od lat pi~ćdziesi~ciu, to tak wyjątkowych, jak La.sze, wpro- skie.
· .Jest od czasu uwłaszczenia chło- wadzenie nawet tak _poważnych reNie rozstrzygając bynajmniej, co
pów.
form może mice przebieJ mniej lub. i ja!( czynić należy, z góry i stanownas jednak czo powiedzieć można: - nadchodząNawet najbardziej zachowawcze więcej normaluy. U
:>rganizacje państwowe podlegają pe- wszystko odrazu przybiera postać . ce reformy są czemś tak nadzwywnym zmianom i, pomimo najusil- niemal karykaturalną.
czajnie ważnem, są środkiem zadość
niejszego opierania się, zmuszone są
Toć nie inaczej było z uwłasz- uczynienia tak Już dojrzałej, a nawet
ozynió ustępstwa na :rzecz „ducha czeniami, które z reformy w założe- palącej potrzebie, że wszelka próba
~zasu". Takiem ust~pstwem było u- niu demokratycznej stało si~ na na- bojkotystycznego do nich stosunku
właszozenle i takiem samem są dzi- szym gruncie przedewszystkiem na- może mieć tylko jaknajgorsze dla
si~j dwa niezmiernej doniosłości po- rzędziem zupełnie specjalnej poli- nas samych nast~pstwa. BywaJą reetanowienia ustawodawcze~ - sieć tyki.
formy tak już konieczne; że w rzeszkolna i kasy chorych. UwłaszczePolityka ta wprawdzie w znacz- czywistości nie są nawet reformami.
·nie w7zw.alało 24 poddaństwa masy nej mierze zawiodła pokładane na. nie SI\ świ11dov:wm i 0.owolnem i.Dtie-
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moment d2ieiowy.

zdrowo.

nianiem czegoś, jeno ulegalizowaniem
nieuniknionego nowego· stanu rzeczy.
Przy zaprowadzaniu takich reform, ci, którzy są w danym momen•
cie' na górze, udają zwykle, że wpro.
wadzenie lub niewprowadzenie refor·
my od niob zawisło, że gdyby ni1
chcieli, mogliby. jej' nie dawać.
Jest to stara jak świat sztuczka
po li tyczna. Toć nie .inaczej postępo
wali lrnpłani P-gipscy, którzy, mając
tajemne wieści o stanie wód na górze Nilu, dokładnie . przewidywali
dzień przyboru i zawsze starali sitt
na tern coś zarobić, udając jakoby
przyśpieszenie lub opóźnienie dobroczynnego wylewu od nich zależało.
Okrzyknąć wó.wczas kapłanów
z2
kłamców byłoby rzeczą zgoła nie
rozsądną, a naiwnym nazwaćby wypadło kaMe.go, kto nawoływałby do
bojkotu użyźniającej wody nilowej,
uzasadniając to tern, że 'Jd kapłanów
nic przyjmować nie naleiy. Całe niestety powtarzające się-nieporozu
mienie leży w tern, że bynajmnie)
nie kapłani są sprawcami użytniają·
cego wylewu Nilu.
Otóż p0wtarzam - są reformy,
podobne do nilowego wylewu - równie dobroczynne, bez względu na to,
kto czaroqziejskie giesty nad niemi
wykonywa. Reform tych nie moM~
zwalczać, ani nie uznawać, należy je
tylko wykorzystać i tak· się do nich
przystosować, · aby jak, najmniej pozmywały nam gro bil i, jak najmniej
popsuły bu!il.ynków, a jak najwi~cej
pod przyszłe zbiory użyźniły narodową gleb~. Zamiast więc z tanim
giestem odwracać się od nieh i z
bezczynności czynić cnotf2 polityczną,
racze] jaknajczynniej przystąpić do
nich trzeba i corychlej zająć to stanowisko, które napewno zajmie kto
inny, jeśli my ważności ich ocenić
nJ"' potrafimy.
Jan llempel.
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Oprócz aptek - nie obawiajcie
się, dam, na tym miejscu i inne tegoż kierunku procedery, wśród których, mój rodzony - choć i z przed
16 lat - „godny stan prawniczy" znajdzie swoje miejsce. A panowie
adwokaci, ci, jak ich nazwał Bajron
„rycerze woreceka" - panowie rejenci,
co to „skórę z żywego ściągnie a ży
wy jeszcze mu dziękuje", Jak również kamienicznicy „swojskiego
chowu hyeny", i t. d. i t. d. znajdą
.swój wyraz" - na tych szpaltach;
Wasza apteka poszła na pierwszy tylko ogień - bo coś od A się
zaczyna.
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CLAUDE FARRERE.

(R-Omans na tle wojny rosyjsko-japoń
skiej).
Spolszczył

J. B.

Lecz po chwili, wtedy, gdy
TcheolJ, Pe-i pą,lił z kolei, mówił, jak
go o to proszono.
- Tcheou Pe-i, znakomity czło
. wieku; zbyt pobłaWwe twe usta wymówiły zgodne z rozsądkiem słowa.
Rozsądnie

przypisywać

jest, w

rzeczywistości

głupia wybryki mło~
dzieńcom, zaś zdrowy rozsądek ludziom starszym, nawet gdy żyli, jl'l.k
ja, na próżno.
Przypominam sobie
Jednak okres przez pana wspomniany; przypominam sobie Eoole de Roma, wasze miasto Pekin, sławniejsze
od innych miast.
I oto spostrzegnm moją nierozwag~ obecną, głupi wybryk podeszłego
wiekiem człowieka, który jest gorszym od nierozwagi młodz.leńca„ gorszym od głupoty dziecką.
Przerwał sobie, aby zapalić dru·
gą fajkę, którą mu podał klr.rząc y
chłopiec .
·
--- Tehe ou P ó-i, znakomity c?Jło
wiAJrn. rozp0czal po chwili; w Rzy-

t~e
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~-~--~------------__,---------------choćby i z najlepszego serca, to oręż cze i ,ja z Waszej uczynno·ści - po- nosi dotąd 60,000 kor. Królestwo da·
nie kulturalny-upadla obie strony: mocy, bo upewniam Was, że przyją ło mniej o 25,000 kor, SląsJ(, którego

dającego wywyższa„ biorącego poniża łem .Jedynie za wesoły żarcik ową ofiarność na szkoły poJsJde zwiększa
-często aż do ostatecznego upodle- przestrogę, którą mi jeden z „niezna- się z każdym rokiem o 25 proc., na.
nia i upadku. Nie idzie więc o bez- jomych przyjaci oł" przesłał w swym wieś? o zachwianym bycie Macierzy~
płatne leki, ale oto, aby apteka, jak liście:- „Panie drogi, niech pan tylko pośpieszył ze złożeniom nfldzwyczajją nazywali ongi, starzy germanowie: teraz nie bieree nie e aptek, bo oni pa- nego podatku narodowego, Garść inteligencji w ciągu paru tygodni zło
„Swiątynia zdrowia"-(w Polsce już na otruią".
nosi miano tylko „oficyny zdrowia")
A że
myśl m~drca anglika żyła blisko 10,000 kor. w datkach od
była jak świątynia. „czystą od ~ądz" „Stracony dzień, w którym się nie 50 do 500 kor. Lud śląski: chłop 1
t. j. znaidown.ła się po za obrębem roześmiałem", rzeto i cały ten dzień robotnik, aczkolwiek podobnie jak
haniebnie ąl<sploatującego biedę i naszej polemik jak dla nas, a zapew- ludno~ć Gali C)i dotknięty jest klę

w

f

pracę

ustroju kapitalistycznego i przywileju tego źródła „kołaczy bez
pracy".
A 0e to Jet'lt możebn m dowód
rozwój i to szybki na Zachodzie koo·
peratywnych Aptek, które te~ są solą
w „o:ku" pulchnego i rumianego
aptekarza-kapitalisty. I taka to apteka nie odpowiada swemu wysokiemu
powołaniu, bo ów zysk i ciągły zysk,
zaćmiewa wszystkie ogólno ludzkie
poglądy i zasady, nawet u ludzi zkąd
inąd zupełnie w porządku z sumieĄ cały ten wy21ysk - wyzysk niem i obowiązkami względelll spowołaj~cy o pomstę - praktykuje się łeczeństwa.
na całym świecie. Posłuchajcie co
Streszczam wszystko swoje:
o tern mówi siQ w Anglji, jak oni o
1) „Gdyby ludzie nie byli lepsi
tam głośno piszą. Co mówią ich mi- od swoich relig)i-świat byłby pienistrowie nawet,,. i jak lud angielski kłom"~.A gdyby aptekarze nie byli lepsi
(7 razy zamożniejszy niż nasz) pro- ()d swoich aptek-pośród nas-sławo
wadzi z wyzyskiem walkę życie i „Aptekar~" uchodziło by za słowo hań
3mieró...
biące.
Pomówimy obszerniej i o tern,
2) s~lachetna w swojej głębokiej
A zacząłem od aptek - to może treści sztuka-umiejętność aptekari z te,j racji, że nigdy nje zdarzyło ska, ta wielka zdobycz CywilizacJiml się nawet słyszeó o składce na umysłu ludzkiego a wślad ten potęż
pogrzeb nptekarza, na rodzinę po ny oręż derpiącej ludzkości, zepchni~
aptekarzu„. gdy ttigo rodzajl!l. skła tą została na manowce, jak tyle Jn.
dek na adwokatów, ex-obywateli, ar- nych zdobyczy Cywilizacji (pieniądz,
tystów, literatów,
urzędników.„ i sztuka, państwo .. ) przez dzisiejszy
przez moje ręce przeazło nie mało, „handlowy kierunek" świata, pozostanie mało.
jąc, Jak to ma się rzecz u nas, na uWięc znów lud się nie myli, gdy trzymaniu przywileju i taksy, stała
ironicznie śpiewa pod Waszym adre- się nierządmcą.
aem:
i 3) Oburzenie jakie pośród gro„ Ca z ciebie ea aptekare
:na Aptekarzy wywołał mói pierwotTo Bi~ skartyse, to nareekasz" „.
ny, na temat Apteki artykuł objaśnia
Też wyraźnie.
się bardzo prosto:
Ostatnie tu: Targuleaie i to usil„Bo widzisz mój synu-pisał Mulnie owymi szarlatańskimi „patento- tatuli, czyli ten co dużo cierpiał
wanymi specyfikami" wyzyskując w cełowiek taką ma J°uż nat1'rg, 'e mote oten sposób nieświadomość i głupotę sobiście strawić wiele plugastwa, ale ni·e
~ i dzką. Wszak np. najbardziej
dziś może strawić sł6w o własnern pluq stwie".
reJdamowany Sanatogen, za. który bieA że nic nas-wiadomQ~nie dorzecie 2 rb. z kop. (dzieląc się :nimi prowadia rl.o takiej pasji, jAk gdy
~ szalbierzem zagranicznym), ten za- nasze sumienie głośno zagada przez
wiera w sobie za 7 kop.! - części cudze usta, to i nie dziwota, że w
odżywczych, bo „tyle oo kwarta mle- swojej „obronie" znaczna część moich
ka.". Wszak znający te rzeczy dr. W. adwersarzy, jak np. z Lublina, Cheł
. Miklaazewski udowodnił to głośno,
ma, z Częstochowy, w polemice ze
I czyż to ,jest-„po ludzku" ro- mną doszła do.„ ostate0zuości, co
bić interesą. pą. dobre) wierze ludzi i właśnie świa.dczy, w myśl Jdasycznej
ięh nieświadomości? Przeciwnie, po- maxymy: „Jowiszu ty się gniewaszże nie
winniście sami ostrzegać ludzi, odra- Jowiszu nie masz racji'1,
dzaó„. Ale kto o tern słyszał, aby wszystko, nie wszystko tam w suAptekarz odradzał kupna owych tak mieniach pp. lubelskich, oz~stochow
skich, chełmskich aptekarzy jest w
drogich ezarlatą,ńskich preparątów.
:porządku-co też było z mej strony
Gtty znów proponową,ne przez do„. dowiedzenia.
Ale w ostatnim słowie, choć na
Sz, Pana St. Szydłowskiego udzielanie darmo biedakom lekarstw, ani na Was Sz. Panowie „napadłem", zapewjotQ sprawy nie posunie. Darmoc~ ne nie raz i nie dwa skorzystam jesz-

lt)

paMziernika. 191~ roku.

nia i dla

naszych czytelników, bostrncony,
Tedy, z prostej choćby wdzięez
nośoi, radZię
fUll. szczer2Le Sli. Pa.nowie, trzymajcie się oburącz Wa 'Aych,
choć i „licho prosperqjących" aptek,
bo .jak to było widae, z Qmawia:nege
stanu rzeczy w Beliji, '!zaraza" przekroczyła granice. i nia daj Boże, możemy prędko przeczytać w którym
piśmie wiadomość „O pierwszej w naszym kraju kooperatywnej aptece 1', czego
Wam i Eobie życzQ - Ame11.
Eug. Sokołowski.

dajże-nie

Odezwa

Macierzy s~kolnej- w Cie·
••rrnie.

skatn i elemonturn mi
urządza

kładne j .
Wysiłki te
remne. Siąsk
jakie/ zabrakło

(Kor.

szkolna Jqii~stwa cia„
wyczerpawszy wszystkie
swo,je środki, stanęła wobec konieczMaclerzy nie

może kroku tego, który, jażeli sił)
już niczem odwrócić nie da, będzie
klęską niepowetaną nie tylko dla
Sląska, ale dla całego narodu polskiego - trać na własną odpowiedzialność i w sprawle tej zwołu1e na
dzień 9 listopllda b. r. do Domu Na·

rodowego w Cie9zynie nadzwyczajne
walna zgromadzeuie delegatów. na
które wszystkich przyj1wiół i opieliunów Macierzy i Slązka - z całej
Polski zaprasza.
Oświadcza pr.11y tem zarząd głó
wny Macierzy, iż rrzy;czyna katastrofy, grożące} te} najstor8Z6l polskie1 instytucji o ~ wintowej i strażni
cy kresów zo.chodpich polskich - nie
leży w zwięk~zeniu si~ wydatków
Macierzy, która się nawet zmniejszyły w ostatnim roku, a tern innjej w
braku poparci" ze strony polskiej
ludności Sląska.
Za.wiodła jedynie
pomoc, ·jaką otrzymywała Macierz ze
strony całego społeczeństwa polskie„
go. Rozumiało ono dotąd słusznię, ~e
spra"rn obrony Slazlrn jest sprawą
oałej Polski. Nlemoy i czesl wspierają jak najusilnieJ swe „przednie strażę" ślązki~, tembardziej naród polski musi wspomagać swoiGh obroń
ców 1':resowycb.
Kwota, o którą zmniejszyły sJę,
w r. b., dochody Maaiarzy z Galicjiw stosunku do roku ubiegłego, wy·

mie byłem jeszcze głupim studen- statków,które się widzi przy brzegach
tern, lecz z szacunkiem pracowałem Kouang-Tong i wewnątrz których
nad tradyc,ją starych mistrzów.
rozpusta kończy się upodleniem.
W Pekinie byłem inteligentnym
- Jest rzeczą niemo~liwą z mej
podróżnikiem; pragnąłem poznać Nie- !łtrony. odpowied~iał Tcheou Pe-i, pobo, Zitimie i Diies i ęć tysi~cy Stwo- twierdzić pańską. surowo~ó względem
rzonycb Rzeczy. Obecnie nie stud- samego siebie.
juię już, oczy moje nie widzą już
Na dany przez niego znak, klę
nic więcej i żyje jak żyją wilk i za- czący słu~ący zamienił mu drewniając, pozostawiając lderunek mego ży- ną fajk~ na pokrytl\ łuską.
cia przypadkowi i sprośnym namiętna- Jel?t rzeoz4 niemożliwą ?J mej
ściom. Uczeni i urz~dnicy mego na- strony, powtórzył Toheou Pe~i, porodu nie mieli słuszności, przyznając twierdzić p;;iń$ką surowo~ć. .gdyż
mi dużo rekompensaty i wiele chwa- żaden człowiek nie .jest wolnym od
ły, zupełnie niezasłużonych.
Za .kil- błędów i tylko bardzo cnotliwi ludzie
ka, niezgrabnie i bez sztuki, wym a- mają od wagę oskarzać siebie bez zalowanych obrazów, ludzie ci, pozba- strze~eń .
wiani zdrowego sądu, 21wrócili na
Nadto mądrość pańska jest zgodmnie uwagę narodu i podziw zwyk- ną z ceremonJnłem, a.lbowiem napiłych jgnorantów.
Mi ałem słabą gło- sanem jest w książce „Li Ki": „To
wę.
Gorą ce wino fałszywei sła~ Y co po~inno być powiedzial)e w czę
odurzyło j ą zupełnie. Wówczas wła- ści domu, przeznaczonej dla kobiet,
śnie zaofiaro\~ aly mi si~ wszystkie nie powinno byó powiedzianem pozanieozyste przyJemności l upadlające nią". *) Człowiek wyksztułcony, l!arozkosze. Nie zdobyłem sit} na ich chowu j ąoy w sweJ mowie przyzwoodrzucenie. Obecnie jestem ich nie- itość, jest niezdolllym do przękroczewolnikiem.
ma 1ej w swem post~powaniu.
Z szacunku dla nieskażonego
Tcheóu Pe-i wypalił swą łuskowatego domu, ni.e paw iem nlc więcej. tą fajkę i wypuścił, przez dziurki,
Nioch mi bqd zie jednak iylko wolno - barci.zie/ niep1•zejrzysty, o silniejszym
porównać sKrom ny okręt mej dawnej zapachu, dym.
'
HtdJ.'óży do s~cl1ęśliwej barki rybaka - - .., kupra, zadowolonych ze swej
*) Dobrze wycbowany chińczyk ni~dy
•~.rciecz.ki, nw] ące i hn Pl'Z!Ynieść ma- nie mówl o kobie tach. 'l'cheou Pe-i winszu je
· tl ·
b tl
t t l
I tó
swe•nu g,' ściowi, te umiał oa rlaó mu eto zro.)ą n , ·a Z Y rnwny s a et, na ' rym zu mieuia, pocl osłoną słów i bei1 niępotrz!\bprzybyłcm chi 9 do Chin, do .itdnego nycll szczegółów, źe kobiety grały i grają
z tych ozdobionych i 1:1ozłoconych jeszcze zbyt przesadną rolę w jego życiu.
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kładów. Znr~ąd główny

i

\I szędzie

iednak pozostaną daogromnej swny,
Macierzy, stanowczo
pokryć nie
iest w stanie. O losię
szkół polskich na terenie najsilniejszego zmagani11 si~ polskośoi z ,je?
n11jgor zym wrogiem, z p~wiecznym
„Drang nach Osten", - zadecydujti
ostatecznie nadzwycz.ajne walne zgrQmadzenie - oraz sumienie narodowe
całego s połecze'ństwa polskiego."

szyń11kiego,

ności zamknięcia w najbliższym już
cźasie utrzymywanych przez nią za-

~trn.sznl\

dropo wsiaoh
„dnie 1lac1erz.y" i składa grosz swój
wdowi w wysokości dotąd bezprzy.
żyzną,

wł.

„N. K. I

Wie(ień, 28
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patd~iernfka.

Pisma wiedeńskis wyra~&jt\ wielkie zadowolenie z powodu. że wojska. serbskie opuśaiły całkowicie terytorjum albańskie, Chodzi tera.z o
jaknaj&zybsze wyznaczenie granicy
Ąlbanji. W tej sprawie trójporo~u,
mjanie wysto11owało pod adresem gabinetu wiedeńskiego zawiadomienie,
~e ustanowienie granicy albańskiej
nie jest prawem tylko jednego mocarstwa, ąle należy do wszystkich
sześciu mo ąrstw, które były reprezentowane na konferencji w Londy'
nie.
Inicjatyw12 do tego przypomnienia pod adresem gabinetu wiedeń
skiego dała Anglja, Francja zaś i Ro·
in f)l'Zyłąezyły się do kroku gabinetu londyńskiego. W tej sprawie tedy pQtró}ne porozumienie stanęło w
:p zeclwieństwie dQ trójprzymierza.
Oba pąństwn, Niemcy i Włochy popierały bowiem krok austro-węgier
ski w Belgrad~ifl, JJJ&jt\CY na celu
wycofa,nje wo)sk serbskich z AlbanJi.
Jest rzeczą charakterystyozną,
te pra a berli'ó.Rka prawdopodobnie
celem przygotowania Wilhelmowi II
dobrego przyjęola
Wiedniu, jut od
szeregu dni popierałą bąrdzo gor(\co
ultimatum austro-węgierskie, postawione pod adresem Serbji.
Równomrnśnie
prasa niemiecka
zaczęła występować w tonie ba.rdzo
ostrym przeciwko serbom. Pozol!!taWł\łO to w p~zaciwif)jistwie :4 J?Opr~ed·

w

Felze potPz~f§Ilf\ł głowe,.
- Mój stars111y brat, bardzo ma;d•
ry i bardzo stary; nie zanurzał się w
cuohnrioym bag:nię, w któryw t1zamocze się, z;ni~i;>łp.wił\jąc swe imię, jego całldeill młodszy br~t.
Mój starszy brat nie widział tego na własne
oczy i dlatego tet nic o tem nie
wie.
- Wiem o tem bardzo do brze,
rzekł Toheou P6 i.
Felze podniósł się i klęcząc na
prawem ko.lanie, ol:)sęrwował pana domu. Oczy chińczyka zaledwie dostrzegalne z pod nabrzmiałych '{lOwlek, migotały \l>onłczoym i przanil{liwym błyskiem.
~

Wfom

dobr~a

o

ws~yst1r\elll

rziikt Tahęou Pe-i, g<\yż iestem tuta;
z dosto.jnego rozlrnzu Syna Nieba.
Ja, jego najniższy stuga, winienem,
w tern K:rólewstwie o niedoskonałe)
cywilizacji, obserwować
wszystko.
wiodziaó (} wq~yat ldl.'U1 i zdawać ze
wszystl):iego v kładny rąport.
Wiem zatem, wypełniając z gorliwością, swe zadanie, że przybyłe~
pan wczoraj rarrn do Nagasaki, n~
białym, o trzeoh miedzia.nych komi
Jlach, okfęcio; wiem że . podró~ujas;.
pan oddawna tym białym, sympat:,- cznym statkiem; wiem r6vvniez, że
:;;tatek t<~n 'Nywicsza flagę aurnrykań·
ską 1 że należy do pewnej kobiety.
Wiem dobrze o. wszy~tlciem.
..(.O. c, :a )·
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Di em u.diowaniem si~ prasy niemiec- nem lub grzywną w wysokości 10,000
nego - 4,654 rb., 26 proc. podatek
ki ej. Dzienniki niemieckie bowiem rubli.
'
dodatkowy miejski 294,t178 ,rb. · 60 k„
kilkakrotnie podkreślały z całym naO Kobiety w służbie pań.
podatek szacunkowy - 488,075 rb.
ciskiem, że w gruncie rzeczy Niemcy stwowej. Kontroler państwa Cha20 kop., kanonowy - 14,451 rb. 5a '.
nie maią najmniejszego interesu w rytonow podniósł _jak pisze „Now
X Newa emigracja. Z Ka- kop., od przywozu towarów kolejąwystąpieniu przeciwko Serbji. Widocz- W~." spraw.ę nadania kobietom pra~ mieńca Podolskiegl) p i sz ą do „Ode- 137,167 rb., wynagrodzenie rządowe
nie więc na czas pewien berliński cu1ąc~m yv J ~stytucjach kontroli pań- skich nowClsti", że w mieście tern za zniesienie 50 proc. podatku od paurząd spraw zagranicznych. przyszedł stwa 1 Za.JmUJącym urzędy etatowe i zauważyć się daje nryginalne wy- tentów-53,814 rb., z protestów wek•
do przekonania, że ton ostrzejszy w kancel?ryjne, I!iektórych praw służ- chodźtwo.
Urzędnicy nacjonaliści sli - 66,536 rb., koszta sądowe i
przenoszą się w ostatnich czasach opłata aktowa od spraw cywilnych- ,
prasie berlińskiej przeciwko Serbji by panstwowej.
nie :r.aszkodzi, lecz prz-sciwnie .zacieśni . Y'f .szczególności cqodzi o zapew- tłumnie do nowej gubernji chełm- 76,339 rb., ze sprzedaży ksiątek
.tosunki pomiędzy Austro-Węgrami m~me Im emerytur.
skiej. Wielu wnio sło prośby, w któ- i blankietów meldunk6wych-18,888 ·
i Niemcami, - stosunki w ostatnich
O . Węgiel obcy. Wobec po- rych wyrażają chęć służenia „spra- rb., opłata od mięsa wieprzowego zg '
czasach nieco nadwerężone.
drożenia, a nawet braku paliwa cały wie rosyjskiej", inni postarali się badania mikroskopijne 11,436 rb., za ,
Prasa niemiecka zarzuca serbom szereg kolei wszczął wobec rządu wcześniej 0 posady i wyjechali już zniszczone mięso z try6hiną - 8,65:9 \
: czarnogórcom, że podczas narad starania -o pozwolenie na wwóz bez do Chełma.
rb., opłata od welocypedów i samo~ ·
konferencji londyńskiej, chodziło im cła węgla zagranicznego.
Główny referent i najgorętszy chodów-2,367 rb., podatek od psów .
-przedewszystkiem o zdobycie miast
Pomiędzy innemi kolej Herby _ zwolennik projektu chełmskiego, Czi- - 1,833 rb., z eksploatacji łódzkich ·
Starej Serbji, miast, o których było Kielce prosi o pozwolenie na wwóz cbaczew, po!:'łuje, jak wiadomo, z gu- tramwajów elektrycznych - 127.684:
wiadomem, że są właściwie miastami 500,000 pudów węgla.
bernji podolskie), jego też niewąt- rb. 17 kop., z eksploatacji centralne:j .
albańskiemi, jak Ipek, Djakowa, PryM~nisterjum komunikacji uznało pliwie protekcji u~ywaj11i urzędnicy, stacji elektrycznej-49,910 rb„ zwrot
zren, Dibra. Dyplomacji potrójnego st~ra~1a te za zasługUjflce na uwzgl~- którzy służyć pragną „sprawie ro- rozchodów na utrzymanie dwuch weporozumienja udało si~ tedy zapew- dmeme.
syjskiej" w Chełmszczyźnie.
terynarzy w rzeźni 1l1Mjskiej-2,400
nić serbom i czarnogórcom zwycię•
rb„ ze stacji elektrycznej na wynastwo. Ale to zwycięstwo serbom si~
grodzenie kontrolerów - 4,000 :rb.,
nie opłaciło, ponieważ wszystkie te
świata.
na koszty zniesienia domów z wyromiasta dzisiaj podupadły. Poprzednio,
ków sądowych - 300 rb., dochody
za panowania tureckiego, były one
przypadkowe - 6,325 rb. Sumy doO
F
k
chodów nadzwyczajnych w budtecle
targowiskami, maJj\cemi liczną klijentelę w okoliczne) ludności albańskie.)·.
(j) ~a ~~ cus ie projekty
·
1· ok s'lo
K""s•
chor•c"w W.....
11
Teraz spadły na poziom dziur nad- .praw Społe czny eh· F rancus k1.
,
,
„ r• n e re no_ hod
granicznych, do których nikt nie za- ~inister pra?Y. wniósł na posledze- szawie. Pertraktacje, prowadzone
Budżet rozc
ów przewid~ .
gląda. Owym miastom brakuje dzi- mu rady m1mstrów szereg projek- przez robotników i fabrykantów w wydatki bie~ące: utrzymanie nierG- .
siai poprostu uprawnienia do wszel- tów praw społecznych, które będą Warszawie, w sprawie kas chorych, chomości miejskich i wynajem kosz.
kiej egzystencji. Lurlność wiejska, rozpatrywane na początku przyszłej mają się ku końcowi.
tern miasta lokali, na utrzymanie po·
która na targach owych miast sprze•. sesji Izby Deputowanych.
Wedh1g wszelkiego prawdopodo- rządku zewn~trznego w mieście, udawała. swoje produkty i nabywała
Pierwszy projekt ustanawia u- bieństwa, dojdzie do porozumienia.
trzymanie naukowych, dobroozyn- '
przeciw
kalectwu
i
ni·eNa
ostatniem
wspólnem
posienych i innych zakładów społecznych, '
bezpieczenie
dł
k
wzam1an t owary, - ta 1u d ność wiejska mieszka obecnie za granicą na z~ol~ości do pracy; jest on uzupeł- dzeniu, fabrykanci poczynili znaczne spłatę
ugów i utworzenie apitału I
terytorjum albańskiem i niema moż- memem prawa o emeryturach robot- ust~pstwa na rzecz robotników.
zapasowego, wydatki drobne i wydatności odwiedzania owych miast, po- niczych.
Instytut nauczycielski. ki nadzwyczajne.
niewat serbowie zamknęli granicę
Drugi projekt wprowadza niena- Wobec zamierzonego otwarcia całej
W dziale wydatków bietąoyck ;
dla. albańczyków.
ruszalność za długi małych pensji do sieci wyższych szkół początkowych znajdujemy między Jnnemi nae~pu- '
Nie ulega tet wa,tpliwości, ~e sumy 1,800 franków rocznie, oraz w kraju, zachodzi potrzeba wytwo- jące pozycje: utrzymanie personelu '
rząd serbski spostrzegł ten błąd i n~etykalność mienia za długi, zaciąg- rzenia do takich szkół odpowiednich miejskiego - 103,625 rb., utrzymanie
dlatego pod hasłem strategicznego męte na alk ohol.
pedagogów, poniewa~ wychowańcy komisji poborowej - 4,876 rb., lł
sprostowania granicy ohciał wcielić
W końcu p. Cherau wnió'sł pro- seminarjów nauczycielskich nie na- trzymanie 12 sędziów pokoju-30,780
teraz do Serbji owe terytorja albań- Jekty organizacji państwowych biur dają się do tego nowego typu szkół, rb., na kancelarję tychże s~dziów - i
akie, które poprzednio gospodarczo pośrednictwa pracy, oraz obowiązko· równających
się czterem klasom 10,080 rb„ na utrzymanie zjazdu - !
były związane z czterema powy~ej wości stawiania się przed sędzią po- gimnazjalnym.
powyższych \\Zglę- 8,480 rb., materjały piśmienne magi- 1
wymienionemi miastami.
k~ju w celu spr~bowania pogcdze- dów zarząd warszawskiego okręgu stratu - 3,000 rb., utrzymanie poliTen sam proces gospodarczy, ma pracodawców i robotników.
naukowego ma otworzyć pierwszy w cji miejskiej - 239,138 rb., biuro apowtórzył się na granicy serbskoKrólestwie Polskiem instytut nauczy- dresowe - 15,437, straż ogniowa
greckiej. Serbia domagała się wszelcielski. Projekt ten ministerjum o- miejska-42, 7 49 rb„ utrzymanie PM'- ·
kiemi siłami, aby miasta Gewgeli i
światy zatwierdziło i wniosło po- sonelu lekarskiego - 3,475 rb., perDoiran przypadły Serbji.
.
trzebny kredyt do swego budżetu na sonel weterynary,jny - 12,820 :rb.,
W samej rzeczy Grec.ja zgodziła
r. 1914. Instytut nauczycielski będzie utrzymanie laboratorjum chemiczn-0siQ na oddanie owych miast Serbji
[] Nowy sposób germani· otworzony w Siedlcach w jednym z bakterjologicznego - 4,986 rb„ ka\le równocześnie cały okręg wiejski, zacJ-i.
W Jeżewskich Olendrach gmachów rządowych.
mt era d~zynlfektcyJJ.nl. am-1
· J's6k,1~oho rlb9.•AJ:
7 ":1:vv
i-tóry
d o owych mtas
· t na1ez.a
~ ł · któ
f t .,..
. ń k"
p an ac
e. c Il.
J
ry (powiat s~ubiński) nauczyciele zaka~o;i1~ana s ie
szy Id y " • rzymame
ubli
z owemi miastami utrzymywał sto- zali dzieciom polskim rozmawiać po W ostatnich czasac~ na ulicach War- . r _:._ Dalszy ciąg budżetu podamf
sunki handlowe, pozostał przy Grecji. polsku w drodze do szkoły. Rozda- szawy namn?.żyło .się spor? s~yldów, w następnym numerze.
W ten sposób miastom zabrakło lud- ·no między dzieci cztery blaszki. Któ- na których f1guru1e przym1otmk „słor ności wiejskiej, która przybywałaby re dziecko odezwie się w drodze po wiański". Są sklepy, kawiarnie, mledo owych miast, sprzedawała pro- polsku, .dostaje taką blaszkę, a w na- czarnie i pralnie „słowiańskie".
dukty rolnfoze i nabywała towary.- stępstwie karę według uznania nauKtoś nieświadomy rzeczy może
W Doiranie granicę przeprowadzono czyciela. przepuszczać, że to niedawne wy pad[] Nowe źródła nafty. W ki na Blizkim Wschodzie natchnęły
nawet w ten sposób, że miasto samo
'la~zyeij ai>one'lło\t.
jft serbskiem, ale d-.,•orzec kolejowy Galicji, w Jodłowej, (pow. pilzneński) tak sympatjami słowiańskiemi sklepipozostał greckim.
pojawiły się ślady ropy naftowe.)·. W karzy syreniego grodu.
Na 9-e przedstawienie dlll na.W tych warunkach miasto Doit . h
h
Tymczasem owa szyldowa słoran skazane jest na zatratę. Rów- os atmc czasac
zwrócono baczną wiańskość jest zupełnie innego po- szych prenumeratorów, które od~ _
.aież i przyszłość ekonomiczna Mo- uwagę na powiat sokalski, gdzie w chodzenia. Okazuje się, że J.·akiś dzie się w gmachu teatru Popularnegminach Pławie Pohar, Ławoczne i
.uastyru jest bard~o smutną. Po- Koziewa od dawnych 1 t
. k
_ „dygnitarz" policyjn.y, cenzur:iiją~y go przy ul. Konstantynowskiej
przedni.o był~ to stolica całego wila·
f
... a :wycrn a ro szyldy w Warszawie, przym10tmk
we środę 5 listopada
.)etu, w które) koncentrowały się roz- pa na towa w takJeJ ilości, że .~ożna „polski"-jako zbyt trącący parafjań
wybraliśmy
klasyczną operetk~ w 8 ·.
maite interesy ekonomiczne. Dzisiaj ią czerpać kone~ką, a w gmim~ O- · szczyzną, zastępuje stale pojęciem
i~ży ona w zakątku, gdzie stykają rawczyku na_tr.aflono na wosk ziem- szerszem - "słowiański". Jest to o- aktach J. Offenbacha p. t.
si~, granice serbskia, grecka i albań- ny. W daw!ll~.Jszyc~ ~atach go~poda- czywiście przymiotnik - kompromiska. Skutkiem tego niema mowy, rze tych mie.Jscowosc1 ropy te1 uży- sowy
aby Monastyr mógł się rozwijać.
wali do oświetlania w kagankach.
·
Prasa niemiecka wyprowadza
~ta,d. wniosek, !te właściwie Serbja
zrobiła bardzo zły interes ekonomiczwedług scena~jusza Reinhardta.
ny na zabraniu owych miast, a wiPonieważ widownia połączona bt.; - ilząc ten zły interes, chciała obecnie
dzie ze sceną, dyrekcja teatru upnrze.komem strategicznem sprostowa6
"'-onferencja socjaliMagi strat łódzki zakończył opra· sza o punktualne przybycie, z eh wiła.._
ni~m granicy zapewnić zabranym styczna. „Rus. Wied." donoszą, że
miastom przyszłość ekonomiczną.
w tych dniach zagranicą odbyła się cowywanie projektu budżetu miej- bowiem podniesienia kurtyny, drzWi do
konferencja rosyjskiej par~ji socjal- skiego na rok 1914, który przewiduje sali b ędą zamknięte, aż do ukończenilt.
A. N.
demokratycznej („bolszewików"). W w dochodach 1,620,'659 rb., a w roz- aktu pierwszego.
Bilety dla stałych prenum~
konferencji brali udział delegaci Pe- chodach 1,577 ,549 rb. 11 kop.
Przychód rozdzielony jest na: do- rów „Kur.jera" są do nabycia w a<}.
tersburga, Moskwy, reionu centralnego, Uralu i Królestwa Polskiego. chody zwyczajne, podatek od nieru- ministracji, tylko za okazaniem kwitu
Na konferencji rozważano kwestję chomości, podatek z przemysłu i han- z opłaconej prenumeraty za ostatni ·
dlu, podatki uboczne, dochody po- miesiąc, po następujących cenach.
O Trusty i syndykdty. Mi- taktyki „s.-d." w Dumie Państwowej. mocnicze,
dochody drobne i przy- Loże bliższe
3.2'
nisterjum handlu i przemysłu skoń
6. Straszna imierć. W Pe„ dalsze
2. 70
czyło .opracowywanie sprawy unor- tersburgu w nocy przybył do remizy padkowe i dochody nadzwyczajne.
9~ ,
Przytaczamy najpoważniejsze cy- Krzesła 1, 2 i 3 rzędu
mowania prawodawczego działalności wagon tramwajowy, któr~go koła i
"
4, 5, 6, 7 i 8
7.{)
ti:ustów i syndykatów. Uznając ko- resory były obficie zbryzgane krwią, fry: z dzier~awy 30 sklepów na No"
9, 10, 11, 12 i 18
60 '
nieczność tego rodzaju organizacji dla a w
ochronnej siatce spłaszczone wym Rynku-3,070 rb„ z eksplontacji
"
14, 15 i 16
~ .
rozwoju kultury, zwłaszcza w kra- w okropny sposób zeszpecone zwł-0ki rzeźni miejskie.i 88,117 rb.; z dzier17 i 18
42 '
żawy
gazowni miejskiej - 107,000
jach, odczuwających brak kapitałów Dl\ wpół nagie} kobiety.
"
pozostałe
37 ·
prywatnych, ministerjum jest zdania, · Sprawdzenie linji, przez policję rb., z dzierżawy 28 placów miejskich
60
· te prawodawstwo powinno dą~yć do stwierdziło, i~ wagon tramwajowy - 2,881 rb., z dzierżawy części parku Balkon 1 rzędu
2i3
4:()
„Zródliska"
1005
rb„
z
dzierżawy
prawie
na
dystansie
6
wiorst
tłukł
i
uregulowania ich działalności. O za"
4 i 5
Sb
kładani~ trustów i syndykatów nale- miażdżył kobie~, która prawdopo- 408 straganów na Starym Rynku "
pozostałe
3Q
6100
rb,
z
prawa
naklejania
afiszów
t,y zawiadomić rząd, który ma prawo dobnie dostała się w fatalny sposób
Galerja
numerowana
SO
1
ogłoszeń
na
słup
ac
h
4,366
rb.,
rewi~_owa~la i przeglądania korespon- pod .koła wagonu. Na całej teJ 6-cio
„ nienumerowana
u.
denc.Jl i bmrowości wewn~trznej. Za- wiorstowe.j przestrzeni znaidowano z dzierżawy placu na Rynku 'l'argoProgramy i szatnia bezpłatna.
my kanie związków dokonywane bfl- ślady krwi, kawałki ciała ludzkie- wym pod cyrk - 750 rb., procenty
dzie sądownie. Winni organizowania go, kapelusz, warkocz, cz~ść nogi w od kapitału żel aznego - 14,697 rb.,
procenty od kapitału r.apasowego trust6w bea pozwolenia władzy ka- buciku itp.
- 10,652 rb., ze sprzeda~y suszu leśrani bod4 wiui-'-• trzymiesi~z-
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cuiących kobiet pod nazwą „Femina".
Czł o 11 Jrnmi iego towarzystwa mogą
być wylacznie kobi ety c11 r ze ścl ar1k1 .

Odezukaniem u ·lu~nego młodzien- ne wioski i wydawał, za out'o"' •N}·
ca zaj ę ła s i ę p0J lc1a.
rnem wynagruJ.zoH1em, pozwot11n i1.1 11a
= (o) Na !§tory sposób. ·s pt'zeuaż trunków alkoholow,v ch..
' ( k) Z E~orm~s~ li p<> C,U•U'~Wej \yc7.0ru_J na stucji ~ole! fabrycz~Ju'rowarnJSZ<1Ca i\łnrszałxowi ko- (k) Spr;!IWJ szl,olne. Ju- mi ej st„~ej. 1Jz1s s taj<~ d.u ~up~r-ro- )uJzl~i e J, do oo~elrn1ące 1 JJa poci~~ bieta, zdołała ukryć się.
tro o godz. 11 m. 40 rano przybywa wizJi popi so wi bez ulg, pos1adaJący Brorn sławy Stefanrnk, podeszły. 10.-- do Łodzi kurator warszawskiego o- DUmera losów od 951 do 1,100.
Jdeś dwie ku blet,v, które wdały się z
krfigu naukowego, p. Litwinów.
_ (r) ł'.b tor, e1-z to m ologic.2- nią w rozm?.wę, u ~ końcu, . ponie,
O godz. 6 wiecz. w biurach ma- ne. w tvcb dn ia(' h, w s.a lach mu- waż; do odeJlilCJa pocrn,gu było Jesz cze
-ogistratu odb~dzie si~ posiedzenie w zeum wy stawi one b ({dą zb'iory ento- dużo 0zasu, zaproponowały jej spa- Teatr P ohski, (Cegielniana J; 68).
sprawie wprowadzenia powszechnego mologicżne }J. Korba, prezesa Tow. cer na miasto.
Dzlś, we czwartek, po ra~ piernauczania początkowego w naszem entomologów łódzkich i ltoleJrnie d-1·a
Stefaniak zgodziła się. Na ulicy wszy nowo ść scen stołecznych, arcy•
mieście, Dl:l którem kurator będzie o- . Llchlera z Pab iaaic. Ceune zbiory, Dzielnej, 1eana z nieznajomych . Zl'ę- doslrn nala, i oryginalna komedja w
becny.
doskouale s preparowanych i nauko- oznie podrzuciła woreczek z pleniędz- aktach, Ro berta Bracco, p. t. „Praw-5
W posiedzeniu tern wezmą udział wo zgromadzonych owadów dndzą mi, który S. podniosła.
dziwu mHo ść", z udz'ałem utalen·
cz~onJ~o"'.ie . koIJ?i~ji Bzkolny?h pol- młodzieży i amatorom-entomologom
Obie . nieznajome natyohmiast za- towa.nego, a wielce s,ympatycznego
sk1ęj J memieck1e1, członko w~e dozo- sposob. ność nauczenia się niejednego żądały od S. oddania worMzka; wy- at·tyst.y teatru krakow$ldego p. Wik- .
ru bóźniczn ego, oraz naczelnik łódz- z dziedzin-V owadożnawstwa.
nikła z tego sprzeożka, podcMs kt ó·
·
11rn, ~e o d e.b r8: JY. tora
Biegańskiego.
.
.
~iej dyre,k cj1· sz Iro l ne l, p. B"ie Ia~ (kJ\ U ogrodników. W roj me2m~jome
mety
Jutro,
w piqt.ek, powtórzona.
bf)dzie
.)ewa.
_
niedzielQ, dnia 2 listopada, w lokalu S. znalez10ny woreczek, 1ecz .1 .J.eJ weeoła farsa Hennequina i Vebera,
= (~) Info rmacje urzędo- własnym przy ulicy Ogro~owej M własn;r•. w .ldó!ym zna)dow.alo się. kil- 1' Pani prezesowa"
·we. Sw1ęta w biurach r~ądowych. l8 odbędzie się ogólne miesięczne kanascie rublI, poozem obrn posp1es?-w sobotę po llOł., po oenach najPoczynaj~c od. nadchodząceJ soboty, zebranie członków mle}scowego kół!t nie poczęły się_ oddalać. .
niższych (wszystkie. fotela i krzesła
c~ynnośc1 w bmra c.h rzf\dowych Z8:· związku zawodowego ogrodnicz9go
Na szczę~~1.e przech_odz1t. tamtę- po
kop. be!Jrnn amfiteatr po
1
80 loże po
20
wieszone będą w ciągu cztęreoh dm, warszawskie go.
dy abent pollc71 ś1edczeJ, ktory sly- Jrnp.,
i _~b.),
odegra.na b~2
3
w sobotę bowi~m .przypada
W.
~·~- (k) z cechu kuchmi· sząc !r~·zyk .s:, rz~cił sit} w pogoń za dzie wesoła lrnmedJa w
aktach,
Swlętych, . pomedzrnłek - . dzrnn ga- strzów. W środę, d. 5 listopada, złodz1eJkam1 I obie zatrzymał. . . M. Bałuckiego p. t. ;,Gf)ei 6i g&ski";
lowy, .a we. wtore~ święto st. st. udaje się do Warszawy delegacja ce- ~ S~ to: Włady~ława Woźn.1ak I wieozorem pó raz drugi „Praw~ziwr:.
Ogranrnzema godzin handlu przewi- chu lrncbrnistrzów łódzkloh, z preze- \\i alęrJa. Nawrocka. Osa.'1ż0no Je w miłość", Roberta Brac.oo, z udziałem
dziane są tylko w sobotę.
. sem p. MarJanem Bawarskim na cze- areszcie.
•
•
utal entowanego artysty teatru kra= (k) _Kałl·Jf chory ch. p~iś le, celem wzięcia udziału w obcho~ (o) . fhes~m1enna pracz- kow skiego; p. w. Biegańskiego.
odbędzie sH~ zebranie pełnomoemków dzie ~5-letniego jubileuszu i~tnienia k~.. W m ~1 zka~m Ester~ ~olaJ~owW niedzielę po poł. _ „Mari&
do kasy chorych w fabryce Juljusza warszawsldegO cechu kuchmistrzów. skrnJ, prz,i u!. P1otrkowskieJ J-,fo 92, Magdalena" 1'.'r. Hebbla,_ z . p. BoleKJndermana, celem dokonania wy bo-=-- (r) z cechu tokarzy. W :praczka A 1inn. Borowska, skrad_ła wo- sławską w roh tytułowe); wieczorem
tów czło11~ów ż~rządu.
niedzielę ubiegłą, w lokalu własnym recze:k, w którym znajdowało s1~ 6 rb. „Prawdziwa miłość" Bracco, z wyW dmu 8 1Istopada ~ fabryce przy ul. Andrzeja nr. 44, odbyło się gotówką.
.
stępem p. Biegańskiego.
Klinga i Scbuloa odbędą się wybory zebranie członków tokarskich pod
Bork.ow~ką a~esżto~ano 1 woraw poniedziałek po poł. _ „Maze17ełttoinóenik~w. celem op'racowania przewodnictwem -p. Szmidta. Obec- czek z p1emędzm1 od ni~ odebrano. pa", tragądja w 5 akta?h J. Słowa~
usta-wy fabrycl!;nej kasy chorych.
nych było 27 człorików. Składek
= (p) Upadek z achu. Na kiego· wieczorem „Dzleń zadui:;zny ,
- W fa_b~yce Teod'Ora St~Jgerta wpłacono 87 rb. ę>o kop., rozchodów ul. Aleksandryjskiej nr. 28 spadł ~ sztuk~ w aktach, Hiejermansa, z wy5
przy ul. Mil1onowe.f, zatrudnrn1ące1 uyło l7 :rb. w kasie znajdU1e się dachu dorożkarz Uszer Cbelmłck1, stf)nam gościnnym
p.
Biegań681) robotników, zatwierdzoną została 875 rb. 61 kop.
·
lat 84. Skutki 'Yypadku byly fa~al~
ustawa nowej kasy chory cłt.
= (k) Ze .i:wlązku ph1s20• ne: Ch. ,Pt:,zypła.c1ł go wstr~ąśn_lemem 8 1riego.
== (r) Z Tow. kredytowego wego. Nadzwyczajne ogólne z~- móz&u _1 silnem1 okaleczemarn1 ciała.
Opera I opea•etka łód:zka.
~iejskiego. Na wtorkO we;m ~e- branie zwia/tku zl'lwodowego robotm- Od~1ez1ono go karetką Pogotowia do
Konsta.ntynowska M Hl.
oramu połączonych władz m1ejslne- ków przemysłu pluszowego .m. Łodzi szpitala Poznańslnch.
go T-wa. kredytowego wyda11a !'łledem odb~dzie się w sobotę. dnia 1 lieto~ (p) Ofiary niedozol"~· Na
Dziś, dana b~dzie prze~liczna
po~yczek na nieruohomości-w sumie pada 0 godzinie a po południu na podwór~u domu prz;y ul. Ludwild nr. i melody)na operetka w 3 aktach Jari61'.>,BOO rub.
ulicy Targowej M 57.
39 spadł z drabiny i złamał prawą no, p . t. „Krysia Leśniczanka", ~t-0Następnie J?OZWolono .Tow. ~bez~ (k) Ze stow. fe~ozel"6w. l'ękę 6-letni Otto Pupe1.
.
ra cieszy się stałem powodzemem.
pieczeft od o.gma >:>Wołg~ pr~y1mo~ NaznacZl>ne na wczoraj ogólne zebra- Na Rynku Gay~ra: prze1echa- Rolę tytułową wykona p. Rogińska,
wanie u bezp1ec~eń na rneruchott1.ośc1 nie ozłonków Sto w. felozar6w nie ny został wozem 7Jletm Icek Bursztytl. która śmiało mo~e zaliczyć roll:} tę do
obcią~one po~yczkami Tow. kredy- doszło do skutku z powodu nieprzyW obu WJ:padkar.h wzywano po- jednej z lepszych w swoim bogatym
towego.
• •
by cia dostateczneJ liczby członków. mocy Pogotowia..
repertuarze. Dzielnie _je) sekundo(k) Z Towa~":· op1ecd ru~d Zebranie w 2 terminie, bez wzgl~~u
-=. (o) Uczonua służąc~. O: wać b'ędlł pp.: Brochwicz, St. Claire
at11nerz ę tami. Mie.J scowy oddział na lkzbę przybyłych, odbędzie su~ negdaJ zamic!'1t.kaly irr_zy ul. Zielone) i Górskn, oraz :pp. K?złows~I, OchryCesarskiego rosyjskiego Towarzystwa d. 12 listopada 0 godz. s i pół wiec~. nr. 10, Józef ~ękowslu odprawił słu- mowicz, Jarzęcki, Piekarslo, Cholenpieki nad z\itierzęto.mi uzyskał ze- w lokalu własnym przy ul. Konstan- ż.ącą Marjannę Popiel.
.
wicz .i inni.
~wolenie gubernatora piotrkowskiego tynowskiei nr. ~.
.
Słu~~ca odeszła a wraz z n~ą uJutro odegranb. zostanie arcyko1111.. umi~~zozenie S\\'.Y~h puszek . do
_ (r) Zebrańie ogrodników. lotn1łY; s1ę różne rzeczy S~kowskrngo, miczna operetka w 3 aktach Gilberzb1erama ofiar w mieJscach pub1rnz- . W niedzieli) o godz. 3 po połud. 1 w wartosci 150 ~b.
.
.
. ta Sufrażystki".
.
:!l;YOh.
lokalu własnym przy ul. Ogrodowej
Odszukaniem Popiel zaJęła się
' "w sobote po południu o godz.
= (r) Ze Sto • majsłP~W M 18 odbędzie sili! zebranie miesięcz- policja.
•
3 po cenach znitonycb. odegrana zofabryaznych •. yY so~otę, dma 8 ne członków związku ogrodnik~w.
. (o) Z~aczna krad~te~. Z stanie melodyjna operetka Fall, p. t.
listopada, o godzm10 9 wieczorem, w
- (r)
cechu czeladzi mu- pralm chemrnznej K.a.J.licha I Gold_y, Rozw6dkaia· wieczorem zaś po raz
lokalu własnym (Nowy Rynek M 6), rarskich, W niedziel~ dnia 2 li- przy ul. W ól?z~ńskieJ n~. 257~ me~ pierwszy odŚpiewana zostanie opera
.komitet dochodów niestałych .ur~ą- stopada 0 godz. 2 po połud., w lo- wiadomi złodz1e1e. skradli bielrnn~ 1 P. Mascanl'ego „Cavaleria rustic~na".
dza wieczornicę dla członków 1 ich kalu własnym przy zbiegu ul. Dłu- garderobę w~rtosc1 .a.ooo rb.
.
w operze tei partje główne odspJegie.i i Zielonej, odbędzie si~ zebranie
. - (o) Kradzież~. . Z i;ruesz- wają pp. Horbowsk_at _Broohwicz!
odzin.
Na program artystyczny złożą członków cechu czeladzi murarskich. kama Barbary WoskoboJmkoweJ przy Skrzycka Ochrymowrnz 1 Morawski
się: popisy sił amatorskich, występ Na zebraniu tern przy1mowana będzie ul. Konstantyno~sklej M 11, .skra- 1 Piękny sen", operetka w 1 akcie
kwartetu śpiewaczego. monologi i t.p. składka członkowska.
Członkowie dziono rMne rzeczy, wartości 100 L" Falla która. graua była na wszystPo wyczerpaniu programu nastąpią zalegający w opłacie składek wykre- rubli. "
.
.
klch soe~ach operetkowych 2l nie by wa.tańce.
.
.
śleni będą ze związku:
.
. - Z mieszkania H. Paa~lro.w: łem powodzeniem.
W. „Piękn;fm
= (k) Z Resursy rzemieśl·
= (r) Na legat im. d-ra WaJS- sk10$0 11rzy ~l. Sztar~a M 4, mewia śnia" role główne wykonaJą Pl'· Rog1ńni zej. Na wtorkowem posiedzeniu berga przy żyd. Tow. opieki nad_ sie- dom1 złodz~e7e skradh ró~ną gardero- ·aka, St. Claire i Miller.
.
zarządu Resursy !zemieś~n~czej, w rotami, wplynęły następujące oha~y: bę wartośm 160 rb.
d
k
w ~iedziel~ po połudmu! po oelokalu prży ul W1dzewsk1eJ nr. 117 dr. Helman 25 rb., po 18 :rb. - dr.
- Z fabryki ~uty Du e1czy a, nach zm~onych, dana bf)~zie opera
rozwiązano
istntejącą
dotychczas B. Donchin i dr. M. Papierny; po 15 przy ul. Zav.:adzkie1 ~ 16, skradzio- polska nieśmiertelnego mistrza Mosekcję muzyczną, z tej przyczyny, rb. - p. Kiprowa, 1!· Waksowa, dr. no przędz~ 1 w~rtości 150 rb.
niuszki „Straszny dwór"; wieczore~
M niektórzy członko.wie sekcji pra- · Stan. Gutentag; po 10 rb. -: dr.
. - Z fabryk_1 Aleksandra Lurje: po raz drugi „Cayaleri,a. r~sticana ,
nęli utworzyć z 1eJ występów źró- Maszlanka, dr. May ba urn, dr. L1tma- przy ul. .P?łudmoweJ M. 6? z~ porno w której wystąpi goscmme zn~n~
dochodów
co nie zgadr. Ka?tor,_ dr.
p. Opp rzebicia otworu w .sClame,
.sct'ny
dza się z celami Resurs:r. Zarząd re- penhaJmowa 1 1;11chał Lipie?; po 5 dz1ono przęd~ę, war.tości 10~ rb. .
p. Helena Bigot, 1 „P1f}kny sen , Falla.
sursy zamierza zorgamzować nową rb. - dr. Drucbm, dr. Perba, dr.
- Z mies~k.ama Józefa Cha7ła
sekcj~ muzyązną, lecz zło~on~ z Sa· Rozental, dr. u. Goldblat, dr. G!os- pr~y ul. Krótkiel ?~· 11, skradziono
mych rzemieślników, którzy podtrzy- glik, dr. Lipszyc, dr. Gen:1zum, S. rózne rzeczy wartosc1 137 rb.
..
maj!\ godność Resursy i będą wystę- Samet, p. Anna Czapkówna., . p. Róża
- Z n:iieszkam~ Ernesta ~aJf~a.
:pować tylko jako honorowa orkiestra Udalevvska i Józet Grodeńsk1; po_ 3 przY: ul. Hl_poteczneJ ~r. 23, mew1a'Resursy, nie 1ako muzykanoi najemni. rb. - dr. S. Lewinson, dr. s. Lm1ec- domi ~ł?dziele skradli t"Mme rzeczy
Na zasadzie powyMzego muzy- ki, dr. Prechnar, L. Szap1ro; dr. wartosc1 210 rb.
Opera i Operetka.
kalni członk?wie resursy. rzemi~śln_i- Szreiber - , 2 rb., M. Haim an miejscowa.
Wznowiona w dniu wczorajszym
~zej proszem są o zap1sywame się 1 rb.
(k K
h
h
p
"Gri-Gri", Jak zwykle śo~ągnf)ła lic~858 . c oryc . w. a= ny zastęp zwolenników
do nowej sekcji muzycznej, celem u= (z) B..ist gończy. Piot.rkow:
•
1 .zwolenmtworzenia zespołu orkiestrowego. W . ski sąd okl'~ gowy poszukuje listami b J anicach. Dziś odb~d4 SH~ pierw czek lekkiej a miłej muzyln.
Zaszły,
sprawie doprowadzenia do porządku gończymi zamieszkującego czasowo sze w;rboty pełnomocn:~ów dh opfa- co prawda pewne zmiany w obs~
ogrodu przy własnej nieruchomości w Lodzi stałego mieszkań~a g~iny oowama ustawy kasy .._,.or~c w a~ dzie. Rolę Janiny, po p. Ottówme
na ul. Widzewsk ie,j nr. 117, postano- Andrzejów, p ow. andrzeJowsk1ego, bryce . .Bar~cha .w P~bjamcach, za grała tym razem p. Janioka-.9chrywiono zaprosić na zebranie we czwar- Abrama Szterha, lat 53, oskarMn. z trudniaJąceJ 215 robotników. :ł
mowiczowa. Wyszło to ~oda7, ~zy
tek .członków miejscowego oddziału m ocy art. 1666 lrodeksu karnego.
-~ (r~
do:hódd ~tra
nie na korzyść wykonania całoso1.
zwiAzku ogrodników: pp. Juljana KoW
dki
gnioweJ. .
so otę, ma. 1 Is ok
n · G .„ b ł
Horbowska
łaczkowskiego, Hejwowskiego i Kozy pa
•
p~da, w sa~i st!a~y ogniow~1 ~ Rzgo- !,1i:łona.ką':;~~ ;~1\", y
zwyk~e st:
iowskiego i powierzyć im związane z
= (o) Dobry opi e k un. Przy- wie odbędzie się przedstawieme arna- Clairka. Opuszczałem. wczoraJ t~_at~
~m prace ogrodowe.
były z Wod zisławia Cha im Zylber- torskie na korzyść ka~y stra~y.
..
„
melodJl
1
Dnia 15 listopada zostanie zwo- sztejn kupił w Lodzi trzy pudy chu~a pro_gram zto~ą„ się 2 1-akt?":~l. pod
si 1nem wra~emem
li

z

ceny i stra Yo

.W.·

w.

.-=

z

ało

o~obistycb,

nowie~,

Bl~m!

cą.

skra~ śpiewaczka ~rper~wa

z

lw~wsJneJ,

teatrµ.

z

= )

NW

fane nad.z wyczaj ne ogólne zebranie
członków r esursy.. Projekto~an:1 zabawa w Helenowie odbędzie się po
zebraniu ogóln~rn.
•
. . (o) Za_tw1e~dzen1e u. stawy.
Piotrkowsk1 komitet do snraw dro b· d -+ł.
,
nego kredytu zatwrnr z1
ustawę
łódzkiego to_w arzystwa por~y~ko wooszcz~dv.ośc1owe2:0 S\\roodzJelme ll\lY

stek, wartości około 200 rub. i poszedł z towarem na stację kolei fabryczno-łódzlri ej .
.
Na stacji Zylbersztejn poprosił
jedn ego z obecny ch tam młodych ludzi a by popiln o wał mu chustek, a
s·in'1 po'szedł do kasy po bilet, lecz.
,
gdy po wró cił nie ~malazł już am
chusta.k e.ni .opie.kuna".
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. było mi na duszy.
. Początek prze 8 awiema 0 g. 7
Czułem się zgoła .jakoś inaczej„.
wieczor(rj·Are ztowanie oszu• iakgdybym był... w Warszawie -lub
sta. W CzAstochowie aresztowano innem mieście europejskiem. Widzia"'tl
K l" działem w koło siebie ludzi o twa·
nieJakiego Józefa Marszałka z a 1b
za któr
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•etkowym powracających z „Gi'i-Gri".
-·· Jakaś rzewna melodja walczyka,
niQ:V echo „Gri~Gri" brzmiała daleko ..'. jeszcze na ulicach Łodzi.
Dziwni\ moc .. , posiada operetka .. ,
Lekka, beztroska pieśń znajduje sobie prawo obywatelstwa pod strzechą
łodzianina. Spiew1;1.. papa... śpiewa
mama, Ignaś Leon, Anka, Hela, nawet pokojówka - Fela.
Słowem Łódt bawi się, jak za
dobrych starych czasów.
Do bawełnianego źycia grodu
przybyła piosnka, której laury jednak spać nie dają jednemu z tutejszych „świeżo-upieczonych" kamieniczników z ulicy Spacerowej.
Ciska się nieboże w swym „Zastoju•, klnie i ubli~a piosnce beztroskiej ...
A ona - powiewna. .jak kibić
kwiatu lilji wodnej, wymyka mu si~
z rąk brudnych i... hen daleko... po
Piotrkowskiej, 7eszeze za Pree;azd, donośnym echem ~ rozchodzi!
T.

Z muzyki.
Koncert Rachmaninowa.
Wczorajszy wieczór należał do
- poznaliśmy bowiem
wybitnego twórcę,
przedstawiciela
młodej Rosji, zarazem odtwórcę „intymi;iych nastro.jów" ~ Sergjusza Rachmanmowa.
Maksyma „le style e'e11t zthomme"
utwierdza nas w słuszności . twierdzenia, jak dalece istota własnych prze·
~yć wyst~puje w formie zewn~trzne,j.,
w sposobie pisania artysty-poety lub
muzyka.
Specjalny ohare.kter liryczny, rosy,jskf spokój, tnajestatyc.zna prostota
z ukrytym smutkiem twórcy, wyst~ 
pują w tych s:aerokich akordach, w
zasadnlcl:'lych linjnch harmonl"znyoh
i niel:'lbyt ożywionych melodjach.
A
zewsząd
przebija og„omny talent,
którego zaletą jest wytworność j
ekskluzywność kultury artystycznej,
wyznaczenie sobie wielkich ideałów
i sięganie w głębię duszy, nie zaŚ
ślizganie si~ po powierzchni tanich
sentymentów.
Ucho, które słuchać
umie, wyczuje z „prelud,ów" twórcy
melodję swoją dla siebie; jnaczeJ w
Sonacie, w której mistycyzm z całą
chmarą zagadnień głębokich i cielnnych, mocowanie si~ z samym sobą,
a nie z materjałem, wydały dzieło
bardziej mgliste, które nie odrazu do
Rozkoszoduszy przemówić mogło.
waliśmy si~ jednak przepyszną barwą brzm~eń, zespolonych w całość,
p~łną .świeżości i polotu, tętniącą ży
ciem 1 szlachetnem uczuciem.
Jako wykonawca Rachmaninow,
jak ju~ powyżej zaznaczyłem, jest
racze1 pjanistą nastrojów intymnych,
nlż wirtuozem estradowym.
Artyzm jego, to niewypowiedziany wdzięk, to estetyka umiaru i bezgra_nicz~a łago~ność uczuć. ~rzy wykwmtne.J techmce, Rachmanmow posiada również wielką prostotę, pogodną naturalność, która czyni
grę
j ego sympatyczną i piękne obrazy
roztacza w sile barw,
lecz nie
wstrząsa 011-choć unosi, nie zdumiewa - choć przekonywa.
Nie do twarzy mu na estradzie
bo nie do duszy.
'
F. Halpern.
wyjątkowych

Xałastrofa

kolejowa

Warszawie,
We wczorajszym numerze !!Kurzamieściliśmy wiadomość telegraficzną o strasznej katastrofie kolejow~' w Warszawie; szczegóły są na-

Jera„

stępuJące:

Wczoraj około godz. 6 m. 40 rano na kolei nad':"iślańskiej, tuż za
~ostem, po stronie warszawskiej pomąg ~ 150, idący z Mławy i składa
jący . się z. wagonów IV klasy, po
prze.Jechamu mostu zatrzymany został przed semaforem, wskutek odbywaj ących się
na stacji manewrów.
Prawie j&dnooześnie
z Pragi
wjeżdtał na most poc.iqg osobowy z
Kowla, którego ~.aszynista nie został
powiadomi®y o zatrzymaniu pooią
,gu mła~akie&-0 too ZR mostł-m. Wsku-

tek gęstej mgły, maszyuista pociągu
kowelskiego nie spostrzegł zapory i
gdy tylne wagony był,y jeszcze na
moście parowóz uderzył w tył pociągu mławskiego.
.
Zderzenie było straszne. Rozległ się
trzask druzgotanych wagonów i prze·
raźliwe jęki i krzyki pasażerów.
Na ratunek nadbiegli przedewszystkiem ~ołnierza i oficerowie z
poblizkiej cytadeli, nast~pnie słuźba
kolejowa, wreszcie Pogotowie ratunkowe w sile 5 samojazdów i 3 karetek konnyoh. Doszczętnie zdruzgotaniu uległy: wagon towarowy, na-.
pełniony rybami i 2 wagony IV klasy, zapełnione podróżnymi, przeważ
nie ze sfer rzemieślniczych.
Z pod gruzów zaczęto wydobywać rannych, których przewieziono
karetkami, lub też przenoszono na
noszach do szpitala w oytadeli, gdzie
lekarze Pogotowia przy pomocy lekarzy wojskowych udzielali im pierwszej pomocy, poczem wszystkich
przewieziono do szpltl.lle. kolejowego
na Pradze.
Zabici zostali; Bolesław Mierze.jewski, lat 19, :pomocnik maszynisty
z Pragi, który .Jechał w wagonie na
sht~bę na st. Warszawa.
Józef Gutowski, lat 42, mularż,
zamieszkały przy ulicy Chłodnej nr.
42; powracał z Nowego Dworu, dokąd jeidzU na robo~; osierocił żon~
i troje dzieci.
Bronisław Tomczyk, lat 82, konduktor tramwajowy; mieszkał na
Brudnie i jechał na służb~. Osieroeił
żonę i Jedno dziecko.
Ela Węgielski, lat 37, z Nasielska, 11andluiący artykułami spożyw
czemi. Zostawił ~onę i dzieci.
Nazwisko piątej ofiary jeszcze
riie ujawnione.
Ofiara ta ma obclętą głowę i całe ciało strasznie :amiętoszone, tak,
jż ani z rysów, ani z ubrania rozpo~nać zwłok nie można.

...

Ma być to jakiś robotnik, jadący
z Pelcowizny do Warszawy - do
pracy.
Kazimierz Fotek, lat 42, motorowy tramwajowy zmarł w czasie opatrunku.
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końcu. Na trzecią dobę zesztywnienie zaczyna ust~pować. Wobec wytoczenia krwi i nizkie) temperatury
powietrza możliwe są odst~pstwa od
powy~szych reguł. Zes,..tywnienia mo-

że

trwać

dosyć długo.

przypuszczać, ~e zwłoki

20)

Można

przenos:aono
Nazwi ska r n nych1
do pieczary, gdy były w stanie zeIcek Karper, Waler1a Ronczka, sztywnienia. 21) Na pytanie, czy
Sura Rotblatt, Stanisław Browski, Ma- zwłoki byłY. obmyte po morderstwie
rja Silberstrom, Lejba Słupski , Józe- nie motna dać odpowiedzi, bo niema
fa Hanke, Icek Gutfeider, Chaja Gar- określonych danych w tym przypadfinkiel, Józef Cym borowi cz, Ryf ka ku. Na pytanie 22 dano odpowiedt w .
Si berstok, Dorota Szulecka, Rodkie- związku z odpowiedzią na inne pywicz, lnaszynista, Adam Wrocławski tanie. 23) Glina, przesycona lub poi matka jego, Wrocławska, Sura Got- kryta krwią, dostała się na kurtkfl z
Jieb, Włoczewski, Zofja Beten, Estera miejsca, na którem dokonano zbrodni.
Weyder, Eliasz Graser, Piotr S~y
Kończąc swój referat, Kosorotow
mański, J efim Chyliński, Stefan Wę, zauwata, i~ poczynając od pytania
gielski, Mendel Piekarz, kupieo z 14, opinje rzeczoznawców 8f\ jednoPłocka, Anastazja Kostecz, Ruchla my~n~
·
Gurfinkiel, RoJM Kirszenbaum, MarOdpowiadając na pytania prokujanna Zacięska, J osek Szulkiewicz, ratora, Kosorotow mówi, że gdy zaArtamon Zurawcow, Hinda Słupska, dawano ciosy, Juszczyński był w poAbram Kirszenbaum, Ita Windycka, zycji stoj~cej, nieco pochylonej. Kurt·
Bajla Gotlib, Ruchla Gotlib, Jan Ku· kę, obryzganą krwią z arterji, Mjęto
czyński, Rączka (mę~ozyzna), Robo- po zadaniu rany w lewe, skroń. Znawicz, 2-ch Centnerów, Antoni Wabo- lezione na zwłokaoh trzy włosy 2
wicz, Kazimierz Fotek, Marja Za- brody, należą do człowieka o długiej
krzewska, Stan. Olszewski.
bujnej brodzie.
Ze służby kolejowej ranieni zo.
W odpowJedzi na pytanie Ka.rabstali: nadkonduktor Filipowski, Sta- czewskiego, Kosorotow oświadcza, ie
nisław Konolri, Stanlsław Olszewski, narzędziami zabranemi z oegieln1 nie
Juljusz Damanek i Bolesław Butto- można zadać takich ran, jakie zadano Juszczyńskiemu. Rany takie m.o~
bon.
naby jednak zadać temi „szwe.jkami•,
Jeden z rannych, mendel Pie- gdyby naostr.zyć ich kórt.oe tak, jak
karz, (piekarz z Pułtuska), któremu w „szwajce" nr. ~.
obcięło nogę, po przybyciu do szpiTufanow oświadcza, Ml solida.rytala wszczął alarm, iż w bucie miał zuje się w zupełności z wrrwodaroi
schowane kilkadziesiąt rubli.
Jakoż Kosorotowa. Co do gliny rutanow
po WY.J~ciu obciętej nogi znaleziono powiada, że zbadał jej własnośoi or·W bucie owe pieniądze krwią zbro· ganiczne i stwierdził, ~e dwie :tJrób'
gliny, wzięte z cegielni, wybitnie róczone.
żnią si~ od gliny, znalezionej na bie
Komunikację przywrócono o go- liźnie Juszczyńskiego. Z sześciu prór
gliny, vvzi~tyoh poten1 z oegielnl
dzinie 3 po południu.
przez ~dziego śledczego Maszkiewi~
cza, jedna, wzi~ta była z pod mi01vz..
kania, które obecnie zajmuje rodziua
Bejlisa, ma pewne podobieństwo z
gliną z odzieży, ale zawiera pn; ·mieszkQ wapna.
Pawłow powiada., ~e on i Kadjatt
pracują nad żywymi ludźmi, prof&sorowie zaś medycyny sądowt'łj maj~
oraz z jakich ran najwygodniej jest do czynienia ze zjawiskami po22·gi dzień rozpraw.
ją zebrać, o tern nie da się nic okre- śmiertnemi w teatrze anatomicznym.
E k s p e r t y z y 1 e k a r s k i e.
~!!onego powiedzieć. Z lewej skroni Opierając się na swojej praktyce
krew mogła polać się strumieniem. chirurgicznej Pawłow ośwladoza, że
KIJÓW, 29 paMziernika, (p.) - Z wierzchołka ciemienia mo~Uwy był twierdzenie, jakoby wszystkie rany
K o s o ro to w oświadcza, ~e opinje znaczny upływ
krwi. Kosorotow zadano Juszczyńskiemu, gdy
był
ekspertów co do pierwszych trzyna- przywiązuje wielką wagę do uszko- przy życiu, jest nle dowiedzione, a
stu pytań są podzielone. Po .j ednej dzeń szyi, .która ;posi~da bardzo wi?- ustalenie, jakie rany zadano za ~y
stronie stanęli K o s o r o t o w i T u- le narzą_dów krw10nosnych, ale szy!~ cia, a jakie po śmierci, .jest rzec:aą
f a n o w, po drugiej P a w ł o w i bardzo zle zbadano podczas sekcJi. niemożliwą. Eksperci me posiadali
Ka d j a n. Opinje Kosorotowa i Tu- Łącząc pytanie 11-te z 14-tero, Koso- dostatecznego materjałtt do eksperfanowa są następujące:
rotow zwrac~ uw~gq ua to, ~e. eks- . tyzy. Brak prawie zupełnie konieca~
1) Wszystkie wogóle ran;y mają peru1 zgadza1ą si.I,} )ednomyslm~ na nych informacji anatomicznych. W
charakter zadanych przy ~ycrn; .Je- t~, ~e w czynnosmach zbrodm~rza protokółach pierwszej i drugiej sekdne z niell podczas pełnej działalno m~~odobn~ dostrzec szcze~ólne.J u- cji są sprzeczności. Pierwszy proto~
ści serca, a inne przy bardzo vsła
m~~J~tnośc1, ornz zn~jom?śc1 anat?- kół mleści tylko zewn~trzny opi51
bionej; jedna rana zadana po smierci ~nJI,. Kosorotow prze~1eż Jest zd!lma nie wskazano w nim ani głQł>okośel
2) Tylko jedna rana, zadana w serce 1z me w tern rzecz, Jak ~o uczyrnono ran, ani nie wymieniono nazw najest bezwarunkowo śmiertelna. 3) l ecz Y' te.m, że c~ynnośc1 te dopro- rzf;\dów. Wszystkie rany są ct~tkie,
Przyczyną śmierci stała się suma
wadziły faktyczme ~o pewnego celu; ale Mdna z nich nie jest śmiertelną
wszystkich ran, oraz objawy zadu- wyto0l:'lono więce1 m~ połov; ę łcrwl.
bezwarunkowo. Tylko suma ran wyszenia. 4) Pierwsze zadano na pewołała zgon. Rany kłóte są niebez
Odpowiedź na pytani~ 12 zawiewierzchni głowy i na szyi; te ostat·
pieczne, gdyż wywołuj& wewnQtrzny
nie zadano zapewne po
pewnej ra się powyżeJ . Na pytanie 13: czy wypływ krwi, dlatego te~ r&na kłóta
przerwie. Pierwszą ranę, w ciemię, zamierzone było zadawanie męczarni nie może być środkiem do wytoczektóra wywołała duży upływ krwi i pozbawienie krwi, Kosorotow i Tu- nia krwi. Określenfo właściwe iloścl
zadano zapewne przez czapkę, reszta fanow odpowiadają twierdząco, gdyż utraconej krwi jest niemoMiwe, ran wówczas, gdy czapki na głowie niepodobna inaczej wytłumaczyć po- zwłaszcza wobec szeregu bł~dów, pona całem ciele.
Ju~ nie było. Wszystkie rany głowy kłócia człowieka
pełnionych podc?Aas pierwszej sekcji.
są powierzchowne, oprócz jednej do- Prócz tego narzędzie, którem zadaPrzez zatknięcie ust nie mo~na udusyć ciężkiej. Niema podstawy do wano rany nie ,jest typ~ używanego
sić, nic zaś nie wskazuje, że jedno~
przypuszczania, że po pietwszem u- do zwykłego zabójstwa. 15) Ręce cześnie nos zatykano; drogi oddecho~
derzeniu w głowę Juszczyński stra- prawdopodobnie związano dopiero po we nie uszkodzone. By6 może usta.
oił przytomność. Między zadaniem śmierci. 16) Smi er ć nastąpiła mmej
zatykano dlatego, aby stłumić krzyk
pierwszej rany, a śmiercią upłynęło więcej w oztery godziny po ,jedzeniu. Aby otrzymać upływ krwi z ciemiemniej więcej 15 minut. 6) Rodzaj I 7) Morderitwa nie dokonano w pienia, trzeba trzymać ofiar~ głową na
sztyletu („szwajka"), kupiony w celu czarzo, gdyź w pieczarze nie znaledół. Znaczna liczba ran nie da.j e po1
wypróbowania z polecenia '1 rufano- ziono śladów krwj, a przytem pie- myślnych warunków dla zbierania
wa na targu, zo złamanym zaostrzo- czara ta jest zbyt cias11a. N a kurtce krwi. Czy celem morderców było za11ym koncern, okazuje się narzędziem, i na bieliźnie są ślady powalania gli- da wanie męczarni i pozbawienie krwi,
którem mogły być zadane wszystkie ną, Miejscami glina 1est przesycona,
tego chirurg rozstrzygnąć nie potrarany, nie wy ł ączona jest ,jednak moż a miejscami poJuyta krwią, co dowona fi; to nie iest kwest.Ja lekarska. Czy
liwość zadania niektórych ran innem d.zi, że morderstwa dokonano
morderstwa dokonano w mieszkaniu,
narzędziem.
6) W morderstwie bra- miejscu, gdzie znajdował a się glina.
czy
nie, Pawłow nie wie napewno.
ły udział co najmniej
dw ie oso oy. Znalezienie na odzieży ślad ó w gliny
Podczas
referatów rzeczol:'lnaw7) Jest rzeczą n i ewątpliwą, te szcze · oraz okoliczność, że piei'wszy cios
gólnie pierwsze uderzenia były poł ą był zadany przez czapkę, której zwy - ców demonstrowano w aa,dzie okrwa·
czone z okrutnomi męczarniami. 8) kle nie nosi się na głowie w miesz- wioną koszul~, kurtkę, ozapk~, wierzczas.z.ki Juszczyńskiego i
Juszczyńskiego pozbawiono połowy, kaniu, dają prawo przypuszczać, że chołek
wszystkiej krwi; zapewne stracił on, morderstwa nie dokonano w miesz- „sz,w ajki".
Odpowiadając na py~nie Karabon około pięciu szklanek krwi i na kaniu. 18) Zwłoki przenier:;iono da
ubrS\niu pozo s tała jej bardzo niezna- pieczary zapewne wtedy, gdy krew czewskiego, Pawłow, wyjaśnia, że dla
czna ilość. 9) Za:iitosowano dwa ro- zastygł3, zastygni~cie zaś krwi na wytoczenia krwi dostateczne jest zra·
dzaje g w u łiu: rany i uduszenie. O- powiet.rzu następuje po upływie mniej nienie .jednego narządu krwionośne
statniego dokonano w perjodzie drgań więcej 12 godzin. 19) S:&tywnienie go. Na zwłokach, w obrQbi@ szyi byt
i nie mogło być ono przyczyną zwłok zaczyna si~ w ciągu pierwszej znaczny wewnętrzny wypływ krwi.
śmieroi, ale zwiększało
upływ krwi. ćwierci doby, staje się zaś zupeł W odpowiedzi na pytania prokurato- ,
.1Y) Z jakich r~n wytoczo.p.o krew, nem w połowie doby lub też w jej ra, Pawłow mówi„ ~e morderstwo da- ;

•

Telegramy.

może.

LWOW, 29 października, (wł.) Na zapowiedziany tutaj zjazd śpie
waków polskich przybędzie kilkuset
gości z Warszawy, Poznania i Berlina. Specjalny pociąg dla tych gości
odejdzie z Krakowa dn. 7 listopada,
w piątek, w nocy, a przybędzie do
Lwowa w sobotę, o godz. 10 rano. Prezesem honorowym zjazdu jest ks.
Lubomirski. W uroczystości śpie
wackiej, która odbędzie się w niedzielę, w teatrze mie jskim, uczestniczyć będzie 800 śpiewaków. Komitet
zjazdu zapewnił sobie kwatery dla
gości i przygotował już wszystko do
zjazdu.

Pa

wł

o w odpowiada,

że

wczo-

był zm~czony i dziś dopiero pod
wpływem uzupełniających rozmyślań
zmienił nieco zdanie.
Z a m y s ł o w s k i j: „To znaczy,
ie z początku była zupełna zgoda, a
potem, wskutek myśli uzupełniają
cych - różnica zdań".

raj

P a w ł o w: „I pan zmieni ,swoje
zdanie".
Z a m y s ł o w s k i j prosi przewodniczącego, aby zabezpieczył gQ
od podobnych uwag rzeczoznawcy i
wyjaśnił, że ekspert obowiązany jest
Qdpowiadać na pytania i że nie ma
prawa czynić uwag.
Pr ze w od n i czą cy zwraca
uwagę Zamysłowskiemu, że forma
jego oświadczenia jest niedopusz.,.
czalna.
Dalej P a w ł o w mówi, ~.e motliwe .jest, iż glina przylepiła się do
kurtki w pieczarze i krew niezupełnie
:zastygła zmieszała się z tą gliną.

Prasa i sprawa Beilisa.
W ciągu pierwszych 20 dni procesu kijowskiego, w związku ze
sprawą Bejlisa, aresztowano czterech
redaktorów, pięciu oddano pod sąd,
skonfiskowano 23 pisma, zamknięto 2
iazety i skazano :n dzienników na
~apłacenie 9,500 rb.

Zgromadzenie

protestuiące.

LONDYN, 29 października, (wł.)
Zgodnie z zopowiedzią w „Memorjal
'lall" odbyło si~ olbrzymie zebranie
protestujące przeciwko
posądzaniu
iydów o mord rytualny. Zgromadzenie zostało zorganizowane przez
tuicjszy związek sjonistów. Wzięło
w nim udział kilku biskupów angielskich i wiele innych wysoko postawionych osobistości, a pomiędzy
niemi Conan Doyle i lord Rotszyld.
Prz.rj~to rezolucję Dickeya, protestującą przeciwko wszczynan:iu procesów o mord rytualny.
GENE W A, 29 października, (wł.)
Odbyło się tu wielkie zebranie, zorganizowane przez żydów przeciwko
proceHowi Bejlisa.
Wzięło udział
llrzeszło 2 tysiące osób, przeważnie
przedstawicieli inteligencji. Przyj~to
~ezolucję potępiającą ostro posądza
nie żydów, jak:oby potrzebowali krwi
ehrześcjańs.k:iej dla swoich obrząd
Ków rytualnych.

WSPOMNIENIA,
mi się sala,
Huczny barwny tłum,
Wnim t;yś była moją,
NaJpiękniejszą z dum.
Błysnełaś jak gwiazdka
Na niebie bez chmur,
Poszedł za nią w nie bo
Moich marzeń chór.
Snił mi si~ ogródek,
Wkoło drzewek cień,
W n4Ji uczułem pierwszy,
Zar serdecznych tchnień.
Szumiały mi drzewa,
Sniła

Zdała strumień lśnił,

ogromnemi dawkami, po wyścigu s
nim orkiestra i dyrygent są potem.
zlani, a panna St. Claire wzi~ła o
tercję niżej it.d. i te na te przestęp„
stwa kryminalne patrze6 musieliśmy
~ i pół godziny, a na śćianaoh dwol'"
lru s!tlacheckiego widniały insygnia
J II z „Krysi Leśniczanki" it.p. rzeczy, których nikt prócz jednego „w
zygzak stąpającego" Muzyka" z „Rozwoju" nie widział. To już nie tArcja.
niżej, lecz „kwarta wyżei" musiał~
być wchłonięta przez p. Mazurkiewi~
cza w kuluarach „Rozwoju", ażeby
tak przejrzeć - L. nie godzi się panie Mazurkiewicz w strachu przed
odrowiedzialnością,
dla zmylenia..
Z lotnictwa.
bezczelnie kłamać, że się było na
BERLIN, (wł.), 30 października. „Strasznym dworze" w · sobotę, bo
Lotnik Pegoud opuścił wczoraj. Ber- przecież na przemycaniu na „gap~a
lin udając się do Warszawy. Na po- towarzyszki przyłapano pana w nie·
dzielę.
żegnanie ludność zgotowała mu nieOto próbka cenna rozpoczynajt„
zwykłą owację.
cego zaledwie swe kroki adepta sztv·
VANNE, (wł.), 30 października. ki, recenzenta „N. Gazety Ł.", hono·
Lotnik Branst spadł na t_ute,jszem rowego urz~dnika do szczególnych
lotnisku ze znacznej wysokości. Apa- poruczeń „Rozwoju" i kierownika
„Lutni", powołanego do podniesienia
rat został roztrzaskany w kawałki, poziomu kulturalno - artystycznego
lotnik ciężko ranny. Branst odbył śpiewackiej korporacji.
już 15 lotów, zdumiewających swoią
„Panie Mazurkiewicz, brawo!"
zręcznością i zawsze lądował szczęś
liwie.
kAuszerja i choroby kobiece

rego zgłosiło się 5 k"i'ewnych.
Na
drugi dzień wszyscy zachorowali z
oznakami otrucia, 2 zmarło, 2 walczy
Skazanie redaktora.
. ze śmiercią i tylko jeden znajduje się
PETERSBURG, 29 października na drodze do wyzdrowienia. Chadzi
(p.).-Petersburski sąd okręgowy ska- tu oczywiście- o otrucie w celu zazał redaktora dziennika „Łucz", Gri- grabienia spadku. Sledztwo w t oku.
gorjewa, na 8 miesięcy więzienia za
Dekrety hiszpańskie.
nawoływanie do strajku podczas ·oMADRYT'
30 października. (wł.)
statniego bezrobocia w fabrykach.
Król
podpisał
dwa
dekrety. Jednym
7 oviar pocisku.
z
nich
odracza
parlament
na czas
PETERSBURG, 29 (10)-(P:) Na
poligonie artylerji ule gł wybu chowi nieograniczony, drugim mianuje Rapocisk. Ciężki ranny jest sztabs -ka- faela Andrade gubernatorem Barcepitan Kuszakiewicz i 7 ż.ołnierzy.
Badanie wyjaśniło, że podczas prób z lony.

ne należy uznać za zwierz::ee, okrut•
ne. Celem zbrodniarzy było zapewne
zabójstwo. Nie znając wagi Jędrusia,
nie można ustalić ilości krwi w organizmie.
Z am y sł o w s k i j powiada, że
jest ciekawy, jakie jest stanowisko
Pawłowa pod względem społecznym
i służbowym1
.
Pa wł o w zauważa, że Zamysłowski,j urządza „osobisty egzamin"
i odpowiada: „J estem lej ~-chirurgiem,
przez lat 17 byłem profesorem anatomji topograficznej, jestem leką,rzem
głównym szpitala wojskowego i człon
kiem towarzystw naukowych.
Z a m y s ł o w s k i j pyta, dlaczego Pawłow zgadzał się wczoraj zKo~orotowem co do tego, że dokonanie morderstwa w mies2kaniu jest
wyłączone, a teraz oświadcza,
że
twierdzić
tego kategorycznie
nie

haubicą jednostalową,

oderwała

się

tylna część zamku, wskutek czego
pocisk wylecfał z powrotem i wybuchnął

w pobliżu dzia ł a.

Zjazd

śpiewaków.

'lk ł'
::\ · :l
JCt a s pw pou aurrsem

Piotrkowska 120tel.31·8?

Dro med. s. Aronsor?

P~ Mazurkiewicza-

Berlin przeciw k.atolicyz•

były asystent klinik berlińskich.
arty:::>tycznego dyrektora „Lutni", staPrzyjmuje:
.do 10 i pół rano i od 5-7 po pe>
łego recenzenta muzycznego "Nowej
BERLIN,
(wl.)r3!)o l Gazety Łódl!<kiej" i honorowego do w niedzielę od 11-L
Odbyło się tu wielkie zebranie socjaszczególnych poruczeń „Rozwoiu".
listów strajkujących. Wywiązała si~
ostra dyskusja przeciwko kościołowi
Nie bó,j się, ezytelniku, nie bę
Wołyński
katolickiemu. 1,328 mieszkańców Ber~
d:?.iemy powtarzali tego, co napisał były asystent kliniki Unwiersyt. Wroeławske·
lina porzuca katolicyzm.
p. Mazurkiewicz w swojej recenzji prof. Hinsberga) osiadł w Łodzi, jako spe ·
Pożar.
cjalista chorób uszu, nosa i gardła
JANOW, 29 października, (wł.) (niby muzycznej) w „Nowej Gazecie
ul. Piotrkowska 89.
Spłonęło tu 70 stodół napełnionych Łódzkiej" o sobotniej premierze pod
tytułem
"Straszny
Dwór"
opera
MoGodz.
przy·Jęć: 10-12 rano, 4-6 pp., w ni„
zbożem. Straty olbrzym ie.
niuszki. Również nie mamy zamiaru dzielę od 10-1:: rano. Operacje, bronchioskc
Proces wro~ławski.
pja, kąpiele elektr. świetlne.
2892powtarzać tego, co tenże p. Mazurki·eWROCŁAW, 29 października (wł.). wicz, napisał o tejże premierze w
W procesie o zbrodnie przeciwko mo- M 248 "Ro:2woju", podpisując drugą
ralności, popełniane na małoletnich swoją recenzję mniej skromnie, bo
dziewczętach prokurator zażądał dla za. wiele mówiącym pseudonimem,
12 oskarMnych kary od 6 miesięcy „Muzyk". Musimy · wszakże zdemado 3 lat. Najdotkliwsza kara ma skować takiego pana, który jest bądź
S~ czyste i wyborne w maku·
spo~kać rz~źnika Krobosza,
który co bądź typem i wymownem świa
Skład Piotrkowska 9ł'
zna7dował się na wolności za kaucją dectwem ' pewnych trucizn w atmosfe10,000 marek i do sądu się nie stawił. rze społecznej.
Wybory we Włoszech.
Są ludzie, których oozy, nigdy
1
RZYM, 29 października, (wł.) nie patrzące prosto w twarz, zaczyW tych dniach rozpoczną się w kil- nają się tuż pod czupryną - (czoła
kudziesięciu okręgach wybory ści tym ludziom braki) mogą mnożyć
ślejsze. Namiętności polityczne wzma- pod maszyną
drukarską
insynuRóg Piotrkowskiej i Ziel•nej.
gają slę coraz bardziej.
W Neapolu ację i znieprawiać umysł i serce oOd soboty dnia 1 Listopada r. b.
doszło do starć na tle partyjnem, gółu. Ludzie ci pozba\Vieni są wszelprzyczern wojsko musiąło interwen- kiej dobrej woli, stojącej tak wysojować. W Rzymie również doszło do ko, ażeby cynizm nie
wdarł się po
I
poważnych rozruchów.
drabinie błazeństwa i nie rzucił jej
w zdumione oczy grudki błota.
Zętarg szwedzko-rosyjski.
znakomite T R I O zagraniczne
Nie godzi się w jednem piśmie
SZTOKHOLM, 30 października za parę kop. od wiersza sprzedawać Początek codziennie od godz. 7 wieczorem. ~
Bufet obficie zaopatrzony. Kuchnia pod )
(wł.).-Tutejszy rosyjski attache woj- swego nazwiska, panie Mazurkiewicz,
kierunkiem pierwszorzędnego kuchmistrza. ~
skowy opuścił wczoraj Szwecję. Spo- i pisać w rubryce z Teatru, że ... „pan
3956-2 i
I
dziewają się lada dzień powrotu Opti- Morawski głosowo wywiązał się barmahorma. W kołach poinformowa- dzo dobrze, że p. St. Claira śpiewała
partję Jadwigi zupełnie znośnie, że
nych zapewniają, że nieporozumienia, słowa prawdziwego uznania należą ••~~i~·i'73,~~ .~.
i
jakie wybuchły pomiędzy rządem się p. Eichstaedtowi za staranne przy~~~~~~G)fJ .Wejście
Konstantynowska 5,
przez skle1szwedzkim i rosyjskim na tle afery gotowanie orkiestry i chórów ... " a w ·
"Eugenji",
tel.
28-01.,
specjalista
wycinani;
„Rozwoju"
w
„Zygzakach"
(coprawda
szpiegowskiej Assanowicza, są nieuodcisków i wrośniętych paznogci, powrócił
rubryce,
bardziei
odpowiadającej
stazasadnione.
z zagranicy, przyjmuje u siebie i poza domem.
nowisku), że „p. Morawski, widocznie
.Manicure i pedicure.
@pozycja węgierska.
wskutek obcięcia gaży, połyka pauzy
wsw.awwwm~~P"N!W'"ft!lł ~~
BUDAPESZT, 30 października. ---------------~--~ .„..,.i~~~--=lWWW
_ _ _...,,._
(wł.)
Opozycja postanowiła odbyć
Nowość!
. Korzystajcie z okazji!
~ owośćl
zebranie w klubie partji niezależnych
a następnie udać się in corpore do
:\n
Album. malarstwa polskitgo. _119
I
Uf. &
• Arcydzieła malarzy polskich •.,_;parlamentu, gdzie dzisiaj toczyć się
'lt
będą rozprawy nad interpelacją w
Album powyższy zawiera reprodukcje 50 obrazów wy konane sposobem czwo• O :S
rokolorowego druku w barwach faksimile, na grubym papierze kre•
~
kwestji koncesji na dom gry na wydowym. Format każ dej poszczególne.J reprodukcji bez marginesów 42X3'.l cm., przespie św. Małgorzaty.
ciętnie 38Xl8 cm Do kaźdei reprodukcji dodany .Jest tekst, opracowany przez znako- C !
mow~.
29 października,

Dr.

Wina ,,CffASTA''

'Bar „Versal"
roz~~~yna kQ

ncerty

t

fl. JCartows

ibum

i '~rł J11ołonat" S

~

„"

mitego krytyka Tadeusza Jaroszyńskiego. Oprawa ozdobiona artystycznym Ir .(D
rysunkiem. ·rekst w dwóch J ęzykach polsk. fran. Cena R. 20. W celu ułat· • e
wiania Szan. Publiczności. ,jak również mnie.i zamożnym. Nabycia powyższego ar~
cydz i eła postanowiliśmy o d anwać je również na raty od rb. 1 mięsięcznie. Adres: • ;
Agentura księgarska: B. Górski, Łódź, uL Długa M 21. Dla zamieijeeowyeh obsta.lun· ·
ków, skrzynka poczt. 123.
1621-11

Ofiary spadku.

„

KOBURG, 30 października, (wł.)
W Ottwind miał się odbyć podział
spadku po niejakim Volkerze, do któ-

Jam z twych ustek wtedy

Cudny nektar pił.
Sniły mi się noce,
Buchał uczuć żar.
Omdlewały dusze,
· ·
Pierzchną! marzeń czar.
Milkły wyznań słowa
W t~ wysnioną noc,

I koniak Szustowa
Znów dawał nam moc.
r1633-1

,~

La mpacza ~odziejska : Trzv orły wpowietrz\1

Atrakcyjny Cyrk

Dekadans
We Czwartek 30 października r. b.
Wielkie przedstawienie przy udziele całej trupy po raz pierwszy.

p

Wy.Iwna Trupa japońska.
i•

•

Wykona Trupa japońska.

SŁONCE WSCHODiĄCE tru~l:P:;ska
N o w o ś ć 111
DZIŚ znakomici h~-

lenderscy akrobaci

,.r

_....9ł

"..,.

t.

V

M•I 11 e t 5

n o W o ś ć 111
wykona niewidzian7
jeszcze w Łodzi J'i

s P' Ac ER po tajemniczej dr ab inie t1°~~~:ie~L

li

NOW): lCTJl{JER ŁóDZl(I -- 80 ;paidzlernika 1913 r.
w„

T

U

Lecz icza
„._'1 v·
;

:11

małe ziołowa

c

IL·I

Gabinet dentystyo;m:flY

ME

DOKTORA
•
OBERMEYtlA
.
U~~BUEN IUM HERBA LE COMPOS. OBERMEYER.

CZERWONEM opakow. -

strn~:egał 1>h1< naślad«nvnictwl

ULUBIONY ŚRODEK
FlttllCJi

!-OŁĄDKA

świecie ziołowe:

Charo~ . sk6rne

·„Mydło Herba··

r llll-!!'l!!J i!lBEllłJ'ilEYERA

Gler.azla na

I KISZEK

o.: w~:111er, , s1cis~ry Miłokatłdyllft kawałku.

Dokt6r

W. DUTKIEWICZ

•Pil'" miłego wy111k111 należy P.rli~ '
używaniu MA$CI VILIA•OllE·
ME "Stosować lł:nane w całym

,

przeprowadził si~

i weneryant

mieszka c;>beon1'

Nawrot lir. I.
9-12 r. i 6-8 Pi>Pante od ł--6 pp.

j

·

Przy równoczasnem stosow. cudotwórcze wyleczania1

oraz
, „.

w„.

Dl~ osiągnięci;; pełnego

" UW AGA.
'

REGULOWANIA

w.

lutnie bei; Paah1, elektryczności11
$peojal11J niezrównany środek ~ef1_1asnr prJUi:Oiw Pl.om.by i 1i1ztue1me 'l~bY najnowszych
. w•••lki"go rodzaju: EGZEMOM, 8WDtR~Qlt:, Ll•ZA• sy11t11mów. Proatowa.nie krzywych zę„
JOM, Op1trzeniom, WBZOD0&1, VIYSYPltOM, RY fi Z• bó'w. Masaż wibracyjny. rlóM-0
c~ M, O~MROŻEilłlOM i wszel, chorobom Gkórn)'IP•
I tOlll!li!Ja:i: w aptekach i "'Mallf•ch aptecznych ;u• ll'l!ł. t.as liOP•
•A pudełko. PRAWDZIW~ w

bo

E. Koprowski

PiQtr)iow11ka. 35 (w 1ok. zajm. dawnie.)
puęz
sznycera)
Leczenie t usuwanie zębów, abso·

ZAP@BIEGARIA
ZAPARCIU.
ÓLA OOROSŁYCl:i I·DZIECI.

, DOSKONAŁY
ŁAOOD~E.

SMAK,.

PEWflE

DZlAŁANlE.
mMAN!! ZA DO ONAŁE
ZALECANE PRZEZU:KARZY.

Dr. D. ,Celman

e1:u "BDu.K n ur.
tĄDAĆ ~NIE we 'WSZYST~ca APIEKActl

powrócił.

P~1\7DZIWl'Cił

KARMELKÓW-LAXIN

Choroby uszu, nosa i gardk
10-llł rą.no; 6-7 po poi.
fłllkołajewska 4 tel. 16--00

Precz z chlorkiem:

0-ra M~KSA HEIM

Po:.łądana nowośt

Fa.bryka mydła i przetworów chemicznych w Łodzi poleca. najnowszy
proszek do pl'&·
nagrodzony ostatnio
nia J>Od nazwą ' '
I. \9
1. \
r/ ' medalem srebrnym na
Wyataw1e Rzemieślnlez<rPrzemysłoweJ w ł;0dzl. „Perllorol•• zast~
pu,)e w zupełności chlorek 1 sodę w praniu, oazesędza czas, praoQ 1 my·
dło. „ł'crborolu nadaje bjellźnie śniłlin„ białość. dezwekuJe ją
i oezczęł)za tkaninę.

{lodzi~y
6-eJ.

przf~

3-•

od 9-10 i od

r1US-

{?€0RQOQJ,.,.,,

6@~~~~~'1@~

Żf\dać we wszystkich mydlarniach i skłat;l.ąch aptecznyoh

© .' ~j~@;~J~~~

'

ul.

L. Sdlroter Paiiska Nr. 54.

'3-100

Dr. meO. W. KOilIN
I

Piotr~ow1ka

Ni

n.

••PQ& i płP~
przyjmu.je od 10-ll JłO :vol.. od .-a

Choroby

Telefonu

Jll'. ~l„19.

Sznltkln-'
Zakłid szBw~ \•• GORSKIEGO 1-~ ~ulnarn~ lursJ zaoczne. IWczorajsza --kolęiowa Dr. s.
Srednla M 3.
(Hlllola)eWógi G'r. 32)

t1agrodzony wielkim złotym medalem na w1stawie rzeml.eś\.-puemysłowej
liY Lodzi w ro~u 1912. Polecą Sz. Klijenteli obuwiewszelkiego rodzaju
wykonane według ostatn!ej mody. Ceny przystępne.
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ziemię, łlandlc,

gospodarslw~,
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Naparzania twarzy, - '7.a•
str;i;yki"L'lfa1Jla, \\' ydelill acenie cery, nadanie
skórze twarzy ~zyi i rąk białości,
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~.r. telefonu 311?-6il.
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pcdbrudka i biusty,
Udpowled.zJ na listy.
Godz'ny
przyjęć; ll-1 i ;} -?:) pp,

sl{órne, wene~
r9czne i niemoc płolowq

aa~em

ilbnieuro

szczek, fałd

Hata „806 91.ł„ wśr~d·ylnie..
Leczenie elektry~nośelq i masa'
żem wibraoyJnyJll.
.
Przyjmuje: choąo.b (Id S.-1 rano i od
4-El po poł., paiUe od l>-4i po pał
Dla pań osobllt.ł pooHkcrJrda,

plam et.ei. ·PtzyjnniJe ocl
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Radykalne 11i;;uwauie pryszczów, wągrów , pieg. śladów po ospit1, potyBku i pooenla Sil! twarzy.
czerwon ości
nosa i rąk. l!ll111RP•
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M 12
amb. C111t>•111rOnego

Choroby sic61y, weruiryezn~, płotowe
(p•l!Y syfilisie p.rQparat 606). Koamo·
tyka lekl.Lrska. (uauw.aµie szpecąeyoh

szyi, rąk
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UpięKs ~a;ący masaź twa1zy
i biustu (ple.styczny, wibracyjny,
pneumatyczny 1 elektryczny). -
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Dr. J Silbersłrom Chorob9

koąmetyczny
KQnstantyncws~a 18 1111. 1.
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D1~„ L. Pr·ybulsk1·.
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b. o:rdy11ator szpitali;i. S~go Du Choroby skórne, włosów, (kosmetyka
cha w Warszawie przeniósł lekarska) weneryczne. moczopłoiow&
I nlen\OoY płciowQj. f,.ec•anie syp•
się z We.raza.wy do Łodzi
hilisu Salvaraeoona ,,Erlich•

Gabinet

fS1J

i najtailiej

w JedJJym Jęiyku

90, 3-ch rb: 2 kop. ao, 4-ch rb. 3
kop 6:>.• Za.mówienia przyjmuje jedyn.y na. c11.łą Rosję skla.d St. Petersburg, Pe terb. storona, Bolszoj
prosp. , M~f>66 J . K. PETERS.
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podać cośkolwiek

or.

"fa,;;Dąd~e

ko~

metyltl lekarskiej (włosy, iwan
etc.)

FrancimK (oziołli~wlcz

Godi1ny przyjęć od 9 i pół do 11 !"&-no 1 otł 6-8 Wteca , .
•

z przeayłką za za.lic~tmiem pocztowam rb. 1 kop. 10, 2~ch r'b. 1 k;ol).
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Jeżeli

Specjalista chorób skórnych,

wenerycznych (stos. 606) i

Przyjmuje od 8 i pół do 11 i pół ran()
i 4'J• do 9 wtoo1.

{senior)
mies~ka obecnie :n-6 ul. Prze•
się nie nauczycie w ciągu
~
dO f
t I · . .~ T 1
swoliodnie mówi~ czytać J8~
' ron 1 plę">-. e .17-14

40 dni
i pisa.ć po niemiecku, tra.ncusku,
a.ngięlsku
i la.clnle prn pomocy
naszych słJ,mouczków, ułożonyah
podług na.1nowszej metod.Y (wszys~kie inne reklama)
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miesidrnnie,
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około 1000 przepisów na jedzeniA, napoje, pieczywo, kompoty, leguminy,
konfitury, pierog\ i t, p., przeszło 300
stronic wyraźnego druku. Cena z przesyłką za zaliczeniem 2 r. 60 k. WSKAZOWKI jak należy prawidłowo pro- .
wadzić gospoda.~two domowe i przyaotowywa.ć
ekonomicznie smaczne
i pożywne ol>iady, z objaśnieniami jak
należy krajać mięso i zdobić stoł!
i da.nia, około 100 str. z l'YiłUuk1um.
(Jena z przesyłką za zalicieniem 1 r.
20 k. Obydwie książki ra.zem 3 r. 35 k.
(można markami), Z zamówieniam
na.leży si11 zwracać · tylko do J. K.
PET]!:RSA, S-Petersburg Pet. Stori
.
Bnll'7fll Tl"· No !>6. 2736--0
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KLUCZE

· szczęścia
olbrzymia

powieść

1
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Lingene de_ luae
Szlafroki
Matinki
Bluzki
Wytworna bieliznl\ poi•
cielowa
Poduszeczki salonowe
Kapy

MODELE

WYPRAWY.
KULI ZIEMSKIEJ

jako jedJrnlr skutecznlr środek przy
tępieniu wszelkiego rodzaju robactwa.
Wiele podziękowań i zaświadczeń. -

jest .Tuetont" uznane
IŻądać wszędziel

IŻądać wszędzie!

przedstawiciele
nal
fileus:fpla
l•k Inn~
P O"ZUkiwanl
P
•
rodkl, leczrobactwa
nlszcaJr momental
poszczególne re.)ony.
nie.
„Laboil"atoire prive d' h]rgiene-Paris"

Przec!Ostaw. na l:.ód:l I okollcea
Chqdz:rASklt PrzeJazd ·us.

a.

W:rł11czne

przedstawlclelstwo
Warszawa Chmielna 10.

'

Zimowy

rozkład pocląg6w
od dnia l•go maja.

uo,
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Kolej Warszawsko-Kaliska.
ODCHODZĄ

do KALISZA: o dodz. 7.05,
DO W A.H.SZA WY o godzinie: 11.01, 12.34, 5.RO,
PRZYCHODZĄ z KALISZA o godzinie:
9!>0; z wARSZAWY o godz. 12.14. 4 26. 6.08.
Odchodzą do Łowicza IO. Przychodzą

12.24', ł.3!ł, 6.18, 8.12,
2.81,
1.21, 10.51, 12.22, 5.20
z

Łowicza

7.45,

Kolej obwodowa.
Odchodzi ze stacji Łódź Kaliska do Słotwin o godzinie 6.'031 ze
do st. Łódź-Kaliska przychodzi 5.27, Odchodzi ze st. Łódź-Ka
liska do Koluszek 1.11, przych.. z Koluszek do st. Lódź-Kallska o g. 7.46.
UW AGL Godziny wydrukowane tłustym drukiem oznac2ia)ą czas
od godz. 6 wieczorem do 6 rano.
Pociągi oznaczone IHerą a) zatrzymują się w Andrzejowie, b),
d), g), nie zatrzymują się się D'l żadne) stac)l, p-0zostałe pociągi zatrzymują się na Mdnej stacji, po2iostałe pociągi zatrzymują się na
· wszystldoh stacjach, b), d. g), h) są be:apoArednie,j komunikacji.
Pociągi bez liter nie obow1ą2iuJe połączenie z pociągamt kolei
Yiedeńsklej i nadwiślańskiej.
Słotwin

n~l~!!~~ ~~i~~~:e
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aoprawoy?

Pani jeszcze nlewywała kremu
tak bardzo rozpowszechni-0nego
na całej kuli ziemskie1 z nieza wodnym rezultatem. Wydatek nieznaczny, a korzyść wielka. Wszelkie piegi opalenizna, plamy, pryszcze, wągry i liszaje natychmiast
be~powrotn\e znikają. Dla uniknaśladowniciwa

sprzeda~

tylko w składach apteeznych na:

I

li!

54, i Xonsłanłynowska j(! 75.
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kop., mocniejszy
op.

księgarska rb li,
nabywać mogą po

Album

w
oraz
zagranicznych gatunkach sztamowe i karły. Dr2iewa parkowe. Ho cenach przystępnych
poleca Szkółka drzew
„ROMANÓW" w Rudzie
Pabjanickiej.

obejrzeć można

w administracji
ra 11 ul. Zachodnia 37.

FELCZE RI
po długoletniej praktyce w
BUSK ~ , zamieszkał w Łodzi
przy ulicy Aleksandrow•
akie ~ 37.
ChorobJr wenerrczne (frykcje
i masaż) pr.1y1mu,Je codziennie.

Wydawca Antoni Kaiążek.
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l{sięgarnie

Gebethnera i Wolffa

w Warszawie, w Lublinle i w Łodzi-polecają

j

!l

,:

Bielska K. SEPARATKA. Z przedmowlł G. Zapolskiej.
Gąssowski J. ZIARMA SZALEJU.
Gliński K. STARE LWY. Powieść historyczna.
Gomulicki W. BOJ OLBRZY.M:OW. Z czasów wojny
1812 r.
Huakowski J. GESTY.
Jagniątkowski Wł. W KRAINIE BOKSEROW. Z por·
tretem autora.
Jahołkowska•Koszutska L. Z ODDALI
Romans.
Jeske·Cboiński T. W PĘTACH WOLNEJ MIŁOŚCI.
Lubińska T. JARZMO MTŁOSNE.
Łada Jan. LU CIF.KR.
Makuszyński K. AWANTURY ARABSKIEOlechowskl G. USWIADOMlONY.
Piątkowski H. REDUTA.
Prqbyazewski St. SWIĘTY GAJ .Mocnego Człowieka" część trzecia i ostatnia.
Wierzbiński H. OA.ZA MIŁOSCI. Z życia komunistów.
Zapolska G. KOBIBTA BEZ SKAZY.
Zbierzchowski H. ANIOŁY PŁACZĄ.

placó:w do sprzedania przy
W esole.J po 1400 łokci kw.
każdy za przystępną cenę 1 na do·
godnych warunkacl1. Wiadomość ul.
Cmentarna Ni 8. S. lłzyżyński.
estauracje III rz. w ł;ocra;-Pabja
nicach Piotrkowie sp r z e d am.
Zawadzka IO Niemierski Tamże
po z w ole n i e restauracyjne III z
kieliszkową sprzedażą na Częstocho
wę odstąpię t!lJlio.
3943·-l
-Sklep .koiOnfaiilo:dysti-ybueyjny'do
sprzedania. Ul. Grabowa Ni 25.
3933-3-1
przedam pralnię. Ul. Nowo-1.JegieLniana M 44.
;19]7-3
.._kl„p kolonialno -- dystryo_ucy1n1
riill do sprzedania z powodu sm1erct
07ca. Ul. Widzewska M 16. il908-3
<li'··'"'-·
. „ ,~
dzielam lekcji gry na mandoli•
nie. Konstantynowska. M 24 m. g,
prawa oficyna, II piętro od 2-4 po
południu i od 7-8 wieczorem
3348-1
yżeł duży żółty zaginął dwa
tygodnie temu, wabi się „Mars"
łaskawego znalazcę proszę o odprowadzenie go, za wynagrod2ieniem n&
ulicę Główną Ni 41 m. 38.
3968-1
o.yołądkowo•cbor)'m, w ro0nyoh
obJawach ich dolegliwośst (ka.tar
zołądka j kiszelr, obstrukc1a. zawroty
ł
g owy, gazy, zgaga l· t. P· ) wsk a21 ę
skuteczny śroaek domowy. tiapytanla.
liatowne z dołąozenlem marki na odpowiedź, nadsyłaó do Biura Ungra, Wlerzbowa t3 w Wars~awie sub .:bdrowie•

R

1.50
1.60

1.60
2.1.20

160
1.35
1.40

180
1.f>O

1.60
1.35
1.60
2.1 f>O
2.f>O
1.40

Do nabycia we wszystkich księgarniach.
Przybyłem

P ulicy

3923-~

NOWE POWIESCI:
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• a„• c..ne •
- "-'S o:azenia

z Nie Ir. ł
0u
:
miec z w y b o r e m nom murowany w Widzewie
.
. do
kanark6W zgór u sprzedania. Wiadomość: Ul MarH 1rcu, śpiewaj· a.cych szałkowska M! 22.
3939-3-1
w dzień i przy świetle Wy~ łi'ilO spr;;edaaia para skrzJrpiec
•
U z pu~kn]rm tonem za 160 ru- ·
bór samiczek. Sprzedam ta- bli i 100 rubli 'famże oo sprzedania ~aginęła suczJca .Ja P 0 ń ska, bez
d0
k
•
szerści. Odprowadzić za wynagro ·
nio poj'edyńczo lub razem • anlas~er
pięcio onnego motoru dzeniem do Teatru „Scala". 3924-3
2iUpe!me nowy. Wiadomość: uL Kon_
Hotel Bellevue Andrzeja ;~ 6, stantynowska N? 18 na parterze w Al'aginąt paszport, wydany z magiWeferling.
3957-2-1 ~ynie ost~nia sień.
37~ •
stratu m. Łodz'i na imię lgnace-

, wa
D

magle, w dużym pokó.)u, oo
zaraz. Wscho3934-2 -1
o sprzedania klacz gniada ~8.Tat:
ujeżdżona, Idzie pod wierzch i

t"a'łti:>ll~~r.>tt~~~
sprzedania, byle
~~~11~.J~~•CJ~lł dnia Hl.
ZOŁJlDKOWO•CHORYM

D

go KurzaweJc.
3949-3
~#aginął paszport, wyaany z gminy
... Zyrardów, pow. grodziskiego gub.
warszawskiej, na imię Jana .Kubiń
Sliiego.
Wi26-3
„1aginął paszport, wyaany z
•
.lerumiń, pow. łódzkiego, gub.
piotrKOWSKiej, na imię W ale r J i
.h.owalczyk.
3931-3"11'aginęła karta od paszportu, wyda:
•
na z fabryki 8zwarcszulca na
imię Kazimierza Orlika.
il942-l
zaginęła karta Od paszj)órru, wydana z technicznego biura inży
niera Kantorowicza i S·ki na imie
Adolfa Krygiera.
:d950 - I
zaginęła ·karta odpas2iportu~ ;"yda.
na z fabryki Weissa i Poznań·
skiego na imię Romany Jaworskiej.
_ _ _ _ _ _ _..,..._ _ _ _s_9_48~1
":Waginęła karta od paszportu, wyda•
na z fabryki Weissa i 'Poznań
skiego na imię Stan ! sławy Stefaniak.
.
n947-l
7 aginę!a Karta od paszportu, wyda•
na z fabryki I. Gutmana na imię
Władysla~~iej.
39n3-l
".D'aginęła karta od paszportu, wyda&. na z fabryKi Żurkowskiego na
imię Józefa Witczaka.
3959-l
z· agioęła karta(;di aszport_u, wyoa.
na z fabryki Poznańskiego na
)mię Heleny Frontcżak.
3960-1

illiiiiY

w uprzęży. Obejrzeć można 8kładowa 42. Informacje u porucznika Bo3937-3-1
rodowskiego.
o sprzedania mleczarnia z ob1"3;
dami naprzeciw fabryki Poznańskiego, Ogrodowa N! lti. Tamże
miesziraoie dla dwóchpanów. 3955-3
t:!'DO spr2iedaoia maszynka pOńC2iOSZ·
nicza na 100 igieł, kilkanaście
par form. Wiadomość w godzinach
ob i a d o w y c h i wieczorowych. Ul.
~@M~~@1d©1 Ogrodowa
2ó, sień 13„m. 22. i3951-l
SPECJALISTA
ózef Borzyński, były orgaoist.a,
umiejący czytać i pisać po polwszelkich robót futr anych
sku i rosyjsku, biegły w rachunkach,
dla PANOW i PAN. prosi o posadę r2iądey. domu lub t. p.
Prz7jmuje futra do farbowa• Adres: J. Hejwowski, labryka L K.
111ia. •Jbstalunki wykonywam aku- Poznańskiego.
3961-3
ratnie.
f.ilajtańsze źródło maszyn do szycia;
n ręczne od 20 nożne od 40 rub.
na raty. Piotrkowska N2 209 m. 11·
biady prywatne, zdrowe, po 25,
DZIELNA 10, front I-p1~tro.
30, 35 kop. Łąkowa 20. 3830-10
ddzielny pokój umeblowany mote
©i~~~~
być z całodziennem utrzymaniem <lla jednego lub kil kil panów,
lub też pani. Pańska 4ó, wiadomość
u stróża.
3938-3-1
otrzebny chłopiec, pensja 1 rb:
Konstantynowska li.
tygodniowo. Wiadomość: zachod3945-1
~
,Syphilis, skórne, weneryczne, nia ó2 m 7.
otrzebny ehtopiec w wielrn lat Przyjmuje się do czyszczenia..,
choroby dróg moczowych.
12-14, umiejący czytać i pisać. farbowania i fryzowania pióPrzyjmuje od 8-1 rano i od ó-8
wieoz. Dla pań od ł-0 po południu Zgłaszać się mięazy 4-5 pp. do ra, boa, rajery i paradyzy z
Maksym. Stifter. Zachodnia M 09. zastosowaniem nowoczesnych
apier gazetowy na pt!dy (;(j
S
sprzedania. Wiadomość: w adm. metod. Ceny przystępne,
a·
~EIUWOOOOOOOO "Nowego
KurjeraLódzk1ego~, iachod- lomea Frohlich. Piotrkowska
an8-o 92, poprzeczna oficyna, parter.
~1t!oooo~~~~1g~oo~oo nia. Ni il7.
w różnych objawach ich dolegliwoś
ci (katar żołądka i kiszek, obstrukcja,
zawroty głowy gazy, zgaga i t. p.)
wskaże skuteczny środek domowy.
Zgłosić się możma od 4-ej do 8-ej.
Adres: Konstantynowska {>() m. 19. P:
S. Zapytanie listownie z dołączeniem
marki na odpowiedź nadsyłać do I-ej
rl563-12
filji poczt. M 29. Łódź N.

D

„

J

Polecam wyjątkowo tanio! 1\. Fiszlewicz, łł~dź

Resztki róźnych towarów na toalety
damskie, i dziecinne. Hafty szwajcarskie i kaliskie, takie pońcbochy,
skarpetki, koszule damskie i chustki
oraz sztory, firanki i portjery w wielkim wyborze. Andrzeja. U' parter,
front.
1340-10

E

prenumeratorzy

--~~~~~~--

ODCHODZĄ z ŁODZI: a) 12.15, b) 7.20. 8.0ó; 10,10, d) 12,60, e) 1.W
f) a.ł6,
g) 5.45, h) &.43, 7.33, a.45.
j)rZJrchodzą do Łodzh 4.87, 7.22, 8.35, 9.35, i) 10.40, 1.00,
s.55, k)
3.10, · ł.3~, G.20,

słoik

warszawskie)
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Kolej F abryozno-L6dzka.
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Cena
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w opracowaniu Ernesta Luniń&kiego

(Hotel Savoy) Nr. 204 i 205.

-

wspar:ilałego

zemplarzy

(legjony i

Przedlulone o kilka dni.
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UPOMINEK
Jesteśmy
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w filmie
6000 metrów długośei.
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Dr. L. Klaczliin

P
p

Spnc)'alna ilracownia piór_.

P

~e-daktor odpowiedzialny: Franciszek Jarzęcki.
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