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Wychodzi codziennie po południu, oprócz nie~ziel i świąt uroczystych. 
\\t soboty z dodałl<ami ilusłr<lWanfmi dla prenumeratorów. „ „ Egzemplarz pojedyńczy 3 kop. 

Prenumerata w lodzi wynosi: 

Rocznie 6 rb., półrecznle a rb., kwartalnie 1 rb 
M kop., miesięcznie 50 kop. 

Za odnoszenie do do11111 16 kop. miesięcznie. 

Zagranicą mlesięcz.nle rb. 1. 

Redaktor lub jego zastępca przyjmuje interesantów w sprawach redakcyjnych 
od 9 do 1 w redakcji - Widzewska 106a. i od 7 do 8 w administracji ulica 

Przejazd 1. 
Redakcja ulica Widzewska nr. 106a (Telefonu Nr. 20-22). Administracja -

Przejazd nr. I (Telefon 20-30). Nr. skr~ynki pocztowej 570. 
Rękopisów drobnych redakcja nie zwraca. 

W niedziele i święta Administracja otwarta od godz. 11 rano do 1 po południu. 
,,_ __________________________________ __ 

„ „ Na stacjach kolejowych S kop. 

Oałoszenia: Nadesłane na I stronicy 50 kop. za 
- wiersz lub jego miejsce, wśród tckst11 

60 kop., reklamy po tekście 15 kcp„ nekrologia 
15 kop., Ogłoszenia zwyczajne 10 kop. Zamiejscowe 
po 12 kop. za wiersz nonparelowy. OgłQszenia małe 
l I pół kop. za wyraz. Każde ogłoszenie najmniej 

10 wyrazów. 

Kantor wła••J': Warszawa, Marszałkowska 81a m 16. Tel. 1V8-65. l'ilje: Zgierz, Aleksander Lach, kiosk kolportacyjny· :: Zduńska Wola, Kslęgarala Welenowskieeo. 

Teatr Yariete nenii de currn La be: le Trla::i~;t~~auc, ekscentr, ' ' Ml·~ ]Uifia m-11e nu Barry - balerYni&. et Taylo119 Verra VelJ' - internacjonalna H-
znak omiei wyko- · ryczna śpiewaczka. Janl<ows!<a --

Niezrównani V\'elo- znakomity japoński nawcy argenty1•1sk. kt l t polska ŚJJiew. liryczna. Lili - ro-
Dyrekcja IW. Portale. , . . . T u a - e as yczny. syjeka subretka. Pałkowska - sabr. 

Od dt•ia 16 pażdz innika zupełna zmiana programu. cypedyaci. czarodzieJ. timca „, ango • i wiele i111nych at~akcji. 
NOWE DEBIUTY. 20 nowych a·trakcjl; ąwaga1 Po skończonem przedstawieniu wielkie Divertissement Kabaretowe. 

Dyrektor art. W. Łętowski. Ze współudziałem wszystkich artystów. Szcz:egóty w programach. 

~----~--~--~----------------------------ZlBll!~~~ 
. 

Akc. Tow. „GERHARD & HEY" 
dla tr:rneportowania i przAchowywania towarów z udzielauiem za• 
liczek, Zarząd w Petersllurgu, ma zaszczyt podać do wia· 
dornosd pu~tfoznej, iż na zasadzie par. 4 Ustawy otworzona została 

AJENTURA TOW. w ŁODZI 
której kierownictwo objął pan 

JÓZEF LWOW. 
Uprasza &ię szanownych p.p. interesantów o zwracanie się w 11vrawie 

transportów towarów i po. wszelkie potądane informacje do wymienionej Ajentury, 

Powoluj11c się na powyiHe uwiadomienie, mam zaszczyt podać do wia· 
dorności, że obitłłern kierownictwo AjenłuPy Łódzkiej 

Akc. Tow. „GERHARD & HEY'' 
dla transvortu i przecboowywaia. tow11rów z udzielaniem zaliczek. 

Uprzejmie prvsz~c o łaskim f-1.n 1 he wanie i nadal okazywanej mi dotąd 
życzliwoŚr!i 1 p-0lec11m si~ 

Ul. Długa 1ł sł· Tel. 228. 

Wychodźtwo 
a handel żywym towarem. 

-:-
rrrzeba ai było, kby jakieś to-· 

\~arzystwo okrętowe wywiozło z 
Austrji 170 tysięcy popisowych, że
hy rząd austrjacki przejrzał i poznał 
złe strony wychodżtwa. I wiadome 
wu si~ stały dopiero teraz rzeczy, 
o których wróble na dachu mó\viły: 
że w niektórych prowincjach pań· 
stwa qdbywa się istna naganka na 
wychodźców, że naganką tą zajmu· 
jq, się głównie biura, mającą prawną 
siedzibę w państwie bojaźni bożej i 
dobrych obyczajów, w sąsiednich i 

Z poważaniem 

Józef Lwow. 
1169-3 

sprzymierzonych Prusach, że pod 
płaslczykiem wychodźtwa prowa
dzony jest na wielką skalę handel 
żywym towarem if.od. Takie itp. pra
wdy oczywiste, o których wszyscy 
dawno już wiedzieli, dziś dopiero 
wiadome się stały w Wiedniu. 

Belgijskie rilinisterjum sprawie
dliwości ogłosiło niedawno sprawo
zdanie specjalnego urzędnika, wysła
nego do Rosji w celu zbadania o
becnego stanu wychodźtwa. Urzę
dnik belgijski objechał w tym celu 
całą prawie wschodnią granicę Nie· 
miec i Austrji. 

Niezależnie od zadania specjal
nego, jakiem było poznanie środków, 
przy pomocy których Niemcy wer-

bują wychodźców rosyjskich, robiąc 
z nich żywy towar dla swoich to
warzystw okrętowych, urzędnik bel
gijski zebrał bogaty materjał w 
sprawie handlu żywym towarem. 
Zbadanie ostatniej sprawy tej do
prowadziło go, między innemi, do 
wniosku, że obecn? handel żywym · 
towarem możliwy jest tylko na grun· 
cie, wytworzonym przez niemieckie 
biura wychodźcze i że oba handle: 
wychodźcami i żywym towarem, 
pozostają w ścisłym związku ze so
bą i prowadzone są po większej 
części przez jedne i te same osoby. 

A więc w Belgji gromadzą ob
fity materjał o wychodźtwie au
strjackiem, opracowują go i wycią
gają z niego naul<ę, a w Wiedniu 
nic wprawdzie nie wiedzą o zbro
dniczej wprost działalności towa
rzystw okrętowych, ale je ot::ic:;r;ają 
opieką rządową. I kto wie, jak dłu
go, byłaby trwała ta nieświadomość, 
gdyby nie zbrakło żywego mięsa dla 
armji austrjackiej. 

Z pism rosyjskich. 
O budżećie na role: 1914. 

Pr"sa poświęca artykuł!. wstępne pro• 
jektowi budżetu na rok 19 ll. 

.Riecz• piAze: 
9z projektu preliminarza można wycią· 

gDąć tylko jeden wniosek. Przy obecnym 
systemie podatkowym i zachowaniu obecnego 
wymiaru wydatków nn armję i flotę, grozi nam 
cary szereg lat z niedoborem. 

Z początku te deficyty będzie pokrywać 
ł. zw. \l\'olna gotowizna, wydobyta z ogrom• 
nem natężeniem sił płatniczych kraju, lecz 
gotowizny !ej ftarczy nie nadłngo i wów
czas deficyt trze-ba będzie pokrywać potycz
lrami„. 

Jesteśmy niedaleko od tej chwili, kiedy 
włościaninowi b~dzie zabrana „ostatnia kopiej-· 
ka•, z czego tak szyJzil kiedyś p. minister 
finansów•. 

• Birż. Wied." podkreślają, iz 
„ogólny ton wyjaśuieii min. tinlllsÓw nb 

jest bynajmniej tak optymistyczny, jak za
zwyczaj•, 

„ Dzień" zwraca uwagę, ze 
• wzrost dochodów w cilł~n ostatnich 2 lat 

miał charakter wypaiikowy, co widać z zesta· 
wień samego p. Kokowcowa", 

Druga cz~ść teg-0 wzrostu p~szła na wy
datki obrcmy państwowej. 

Cały sys~em budżetowy n>s)·jski, j11k U· 
widooznia to jaskrawo budżet na rok l 91 ł, 
jest taki iż 

„tylko drogą enPrgicznego gromad~:enia 
wolnej gotowizny można Utl'zymać zaufanie 
do niego•. 

K&n~liz~ja i woUoci~ w ~UL 
Wczoraj odbyło si~ w m::igistracie. 

posiedzenie tymczBBowego komiteiu do u
rzeczywistnienia projektu zaprow!\cir.enia 
kanalizacji i wodociągów w Łodzi. Obec
nyl' b było dziesięciu członków komitelu o
r,1z ex oficjo inżynier gubernjalny \V Rliń
ski, starszy budowniczy m. Łodzi Nobeliki, 
in~. miejski Kuckiewicz, budowniczy mie;
ski Referowski i radni miejscy: Karol Ei
'iert. dr. Watten, z. Rychter. 

W krótkiem przemówieniu prez.fdeni 
miasta zapoznał zebranych z historją po· 
wst:rnia projektu kanalizacji i wodociągów 
w Lodzi, 

Ost:itnio deputacja rzwróciła eię do 
ministra Makłakowa z prośbą o pozwo'.e
nie na urzeczywistnienie tego projektu. 
Minister przyrzekł poparcie swe w tej spra
wie i zwrócił się do generał gubernatora 
warszawskiego ~ zawiadomieniem, że mi
nisterjum spraw wewnętrznych nie znajdu
je przeszkód do przedstawienia przez ma
gistrat władzom wyższym odnośnych pro· 
jektów technicznych kanalizacji i wodo
ciągów w Ł0dzi. 

Utworzono komitet obywatelski, z któ· 
rego na wniosek gubernatora wyłoniono 
dwie komisje: techniczną i finansową. ' O 
składzie tego komitetu już donoeiliśmy. 

Na zebraniu wczorajszem prezydent 
zakomunikował że czterech członków tega 
komitetu, mhinowicie: Edward Herhst, Le· 
on Herbst, E. Leonhardt Emil Eiserł 
irzekli si~ mandatów. 
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W końcu zebrania 
wyborów komisji ogólnej, 
wie podzielą się na dwie 
niczną i finansową. 

pl'zystąpiono do różuieuie się ordern Włodzimitma 4-ej kla
której członka- ey. Pozostułych przedstawić do odpowiednich 

oddzielne: tech- nagród". 

Do liomisji tej weszli: inż. Wilkow
ski, inż. Swierczewski, dr. Biederman, Kn
rol Steinert, Leon Grohman. Jakób Peters, 
Albert Jarociriski, Juljusz Kinderman. dr. 
Trenkner, Teodor Majerhof, Jakób Hertz, 
dr. Sachs, Robert Scbweike1·t i dr. Watten. 
Na prezesa komisji powołano dr. Birler-
mana. • 

Pierwsze zebranie komisji odbędzie 
się we wtorek o godz. 9 wieczorem w lo
ka lu magistratu. 

Informacje. 
Nowe prawo dla handlu i przem~słu. 

Ministerjum handlu-jak dono
si „Gołos Moskwy" - kończy opra
cowanie szeregu projektów praw, 
mających na celu uregulowanie spraw 
handloTrych i przcmys'owych. Na 
pierwszy ogień pójdzie projekt pra· 
wa o towarzystwach akcyjnych, któ
remu ministerjum handlu nadaje 
szczególne znaczenie; na drugim pla
nie znajduje się projekt prawa o 
regestracji handlowej i Izbach han
dlowo-przemysłowych. 

Informacje handlowe. 
Spadek akcji bawełnianJch 

ind1jskich. 

. Z Eombaju donoszą do Londynu, iż na 
tnmtejszj'm rynku panikę spowodował gwał• 
towny spndek akcji bawełuiiwych. S ,1 adek 
ten wyuikł z upadłrśc•, ogłos?.onej jed ' emu a 
wybituytl1 maklerów haweł11ia11yd1, któ.rego 
pasywa dochodzą do 160,000 funtów sterliu• 
gów. 

Informacje polityczne. 
Sprawa „Canadian Pacific". 

Podkomisja parlamentarna austrjackiej 
Rady państwa do spraw komunikacji Austro
Węgier z Ameryką obradownla nnd naduży· 
ciami Towanystwa „Canadinn Pacific". Mi· 
nister handlu Scluster o świadczył, ie rz9,d, 
mając na względzi& interesy Trjestu, udzielił 
konceBji n11 rzeczone towariystwo, lenz w kon
cesji tej i w interesach emigr~ ntów i w in
teresach pa,1iatw11 pocz) nione : ostały właści
we zastrzeżenia, co do których Tow, przyję· 
ło zobowiazania. 

Niest~ty, zastrzeżenia te nie były prze• 
strzegane i sprnwa ta znajduje się obecnie w 
toku śledztwa poiicyjno-sąduwego, Minister 
spraw wewnętrznych HeinPld oświadczył, te 
riąd niema zami11ru nic ukrywać, Srodki, 
przyjęte względem wszystkich towarzystw 
emigracyjnych, wywołane zost!lły przez ma· 
sowe emigrowanie poprsowych, W Galicji 
i llukowit,ie IJie stanęło do powołania 80,000 
popisowych. Je11t to jednakże wynik nie tył· 
to agitac;i em ;grac}jnej, lecz i ci~żkich wa• 
ruuków ekouom :cv.nych kraju. 

Z Cesarstw a. 
+ Kradzież t 50 tysięcy rubli. W Pe

teni bn rgu otrzymano telegr11f1 czną windomość 
z Rostowa nad DonPm o wykryciu tam lqa• 
dzieży dwóeh przesyłek pocztowych pienięż• 
aych na sumę 160 tysięcy rubl;. Pieniądze 
te szły do Bi.chary z pięciu innymi paczka
ki pien ' ężnymi na sumę 44.0 tysięcy rubli. 
W Rostowie zwykle n'lstępuje sprawdzanie 
zawartości paczek i po otwarciu skrzynki zna
Jeziono kamienie powiązane cienkim sznur
kiem. Pieniądze wysłaue zostały z f8 od
działu pocztowe,io w Petersburgu, miesEczą
cego się w gmachu Banku Państwa~ gd:de 
zwykle odbywają silJ większe operacje pie
niężne i wysyłane 91\ znaczne sumy na pro· 
\\ incję. 

+ Brandes. Konsul rosyiski w Kopen
hadze wyjaśnił redaktorowi gazety .Social
Demokrata", iż zakaz wpuszczenia Brandes~ 
rlo Rosji zapewne jest w związku z prote
stem Brnndesa pneciw uwi~zieoiu w 1905 
,·. Gorkiego. Zakaz ten może być zniesiony, + Echa zabójstwa Zelim·chana. Nie
u i hwytny przez dłtJgi czas rozbójnik kuuka· 
ski Zelim-chan został w kryjówce swej oto· 
czouy i zabity. 

Agencja petersburska donosi z 1l'yflis11, 
ie na telegramie o zabiciu 1 ozbójn'ka Zelim· 
chana przez żołnierzy pułku Dagiestańskiego 
Najjaśniejszy Pun wła$noręoz11ie napisał: 
.Porucznikowi Kibitowowi udzielam za wy-

Z :Królestwa. 
§ Krwawy napad bandytów. 

Z Płocka 'ionoszą: Wczoraj w Dobriyniu nad 
Drwęr.ą wydarzył się napad dwu bandytów. 
Podczas strzelaniny, jaka wywiązała si~ w po· 
goni za nimi, ranny jest tandarm i z11bici 
dwaj przechodnie. Ban<lytow policja osaczy
ła i usiłuje ująć. Wyjechały na miejsce wła· 
dze gubernjalne. ----

Ze Zduńskiej Woli. 
(Kor. wł .• Now. Gaz. Łódzkiej•). 

W niedzielę do. 19 b. m. w lok11lu Re· 
llnrsy rzemieślniczej odbyła się pogadanka 
„O ziemi", wygłoszona prrnz nauczycielkę 
1 Łodzi p. Adę Koziołkiewiczową, ilustrowa
na przezroczumi i pokazami v. dziedziny gieo· 
logji. 

Jak potrzebne są w Zduiiskiej Woli po· 
ga<l11n. i, widać z tego, że w szczupłym loka
) n Resursy zgromadziło się około t 50 osób, 
Prele~ientce podzięko"i\'aoo oklaskami. Za· 
uąd Resursy zwrócił się do ;i. Ady Kozioł· 
kiewiczowej z prośbą u wygłoszenie całej 
serji poga11anek z astronom.ii i o pomoc w 
wyszu1'aniu inny<"h jes?.cr.e prelegientów. 

Zarząd, przekonawszy się o 11czupłości 
Hjmownnego dotąd lok11lu, post11oowił ud 
NowPgO Roku zmienić sierlzibę Resursy. 

Dnia 26 b. m. w n d•: ho<lzą• · a, niedzielę 
odbędzie się kiermHSZ w sali Strnży Oę;niowej 
na rzeez 'l'ow. Dobroczyvnośri. 

Ptzypuszczalnie w z&bawie weźmie udział 
szersza publiczncść, aby powiększyć szczupłe 
fundusze tak niezbędnej w na11Zym mieście 
instytucji. 

Z żalem za7.11&czyć ;;a leży, te Stow •• Lut~ 
nia" zaledwo wegetuje. Jako jedyna insty· 
tuo;11, mająca na celu sr.erzenie zamiłowania 
do muzyki i śpiewu, .Lutnia" powinnnby 
więks ,: e budzić zainteresowanie ze strony 
mieszkańców Zduńskiej Woli. X. Y. 

Z Warszawy •. 
(:) Pierwsze Towarzystwo 

kredytowe. Wczornj wieczorem odbyło 
się posiedzenie założycieli l·go Tow, kredy
towego w Warszawie, 

Przedewszyelkiem przyjęto do wiado
mośl'i że biuro tymc~asowe mieści się przy 
ul. Senator.kiP.j or. 19 i że p. E. Zale ki 
rozesłał 6.66 zawiadomie1i do osób praruią• 
o~·cb na polu techno·chemicznem i do hodo· 
wców nasion i ziół leczniczych. 

Następnie dla zwi-:kszenia kapitału 
!Składowego a tern Barnem i działalności 
'l'ow. zdecydowano przeprowad:;iić pertrakta• 
cje z 3 kandydatami na kuratora instytucji. 
Po zakończenin tych umów nieomieszkamy 
podać nazwiska elektów. 

W koi'1cu do pomocy organizatorowi in„ 
stytuoji p. E. Zaleskiemu powołano pp. W. 
Kozłow1kiego, G. Ehle1 ta, B. Gładycha i O. 
Dołęgowskiego. 

Obr11dom przewodniczył p. Eugenjusz 
Zaleski. (Elekt) 

(:) Narłildy rebotników z fa• 
brykantami. N11rady pre11,ydjum robot• 
niczej ko,misji ubPzpieczeniowej a zarządem 
Tow. przemysłowców skończ) ły się. 

Protokuł narad zost11ł llformułowany i 
b<idzie podany do wiadomości na najhnRzem 
zebraniu ogó,nem robotniczej komisji ubez
pieczeniowej. 

O rozwalenie na odbycie zebrania w 
nadchodzący wto1·ek poczy1~iono już .starania. 

(:) Fabryka fałszywych pie
niędzy. W ostatnich czasach okolice ro• 
gatki Wolsi:iej zasypane wprost były nie
Z\'fykłą ilością fałszywych, bardzo zrnsztą 
licho podrabianych banknotów 5 rublowych. 

W droione przez '.ltraż ziemską wolskie
go oddziału dochodzenie, rychło uwieńczone 
zostało pomyjlnym wynikiem, ll'dj a we wsi 
GórcH wykry1o źródło skąd te folsyf1katy za• 
lewaly cał:\ okolicę. Oto w mieszkaniu nie· 
jakiego Włlldysława Olejnika, liczącego za· 
ledwie 21 lat, znaleziono kamienie Jitograf1cz
nA i klisze służące do wyrobu 5 ruhlówek. 
Oprócz tego skonfiskowano tam 227 sztuk 
na pół wydrnlrnwanych już banknotów. 

Przedmioty te skonfiskowano i odesłano 
do s~dziego śl€ dczego. 

Z sąsiedztwa. 
X Z !poboru' w pow. [łódz· 

kim. (c) Wczoraj w powiatowej komisji 
poborowej ukGńczono pobór fpopisowych z 2 
rewiru poborowego, dziś zaś rozpocz~to loso-

wanie, a jutro rozpocznie się pobór popiso· 
wych a rewiru, w skhd ~ którego wch odz11i 
gminy: Czarnocin, Żeromin, Brójcę, Wiskitac 
Chojny, Górki (z os. Tuszyn) i Gospodal'z 
(os. Rzgów). 
• X Plany zatwierdzone. (o) 
Wydział budowlany lrpiotrkowskiego rządu 
gubernjaloego zatwierdził plany na ~budowle 
nas tę pnj ące: 

Franciszka KlimczBka-na a piętrową 
oficynę i 1 piętrowe komórki na Bałutach, 
Tow. akc, łódzkiej faLryki kleju "Strem" na 
ślusarnię parterową w Ro kiciu N owam, Her· 
sza Silberszatza i Henocha Zeligmana na 3 
piętrowi\ oficynę na. Bałutach, Kazimierza 
Górskiego na 2 piętrową oficynę i komórki 
na "Langówce• w Radogos1~zu, W. Stegliń
sldE>go na stodołę w Zgierzu, Gustawa Wit
m11na na 1 pi~trowl\ oficynę, parterową,przy• 

budówkę i komórki w Radogoszczu, Wilhel
m11 Szulca na dom partero1Ąy i komórki w 
Rudzie P1lbja11ickiej, Zofji Tomaszewskiej na 
p11rterową oficynę, nadburtówkę i szopę w 
Rudzie Pabjaoickiej, Józpfa ' Lubeckiego na 
dom parterowy i komórki we wsi Ruda i 
Emila Kalisa na piekaroifJ parterowi\ na Ba
łutach, 

X Z .Lutni" zgierskiej. (c) W 
sobotę nadchodząc!\ dnia 25 b. m. w eali 
Towarzystwa. ŚiJiewtlczego .Lutni„" w Zgie· 
rzu, kółko dramatyczne tego Towarzystwa 
odegra 4 aktową (sztuki) SchOntbana p. ł. 
n Porwanie S!tbinek". 

X Kary administracyjne. (c) 
Gubernator ~ iotrkowski skazał administl'Myj
.nie osohy n~llt~pujące: Autoniego Jaaióekie
go z Radogoszcza i Augusta Szef11ra miesz· 
k!lńc11 os, Konstnntynów, gm. Rszew, za n.ie· 
przestrzeganie przepi!!ów melduell:owyoh-na 
zeplucenie '),0 rb. lub. 7 d111 areszt11 k:nżdy; 
włośdnnina gminy Wiskitno, w pow, łó1:ikim 
Fran r iszka Kwiatkowskiego, za nielegalna 
utrzymywanie broni--na 50 rb. lub 2 miesią
ce 11reszt.u i mieszlrn11ca gminy Rszew, Ber• 
told11 Lubke, za rozprawfJ nożow Il na 3 mie· 
Sil\oe aresztu. 

X Pożar. 1R) We wsi Sokołów, p;mi
nv Nakielnica pod Aleksandrowem jede
nastoletni pastuszek włościanina Franci
szka Siedleckiego, Stanisław Figiel, z ft. 
i;lów rozpalił ogień na rzysku. hkry pa
dły na stojl}:cy w odłe,;łości 120 kroll:ów 
stóg z żytem sąsiada, Józefa Koźlika, 
wskutek czego cały stóg spłonl\ł. 

BERLIN. Na wiel!dej sali posiedzeń 

IX izby kaunej I sądu ziemi11lisk:iego rozpo· 
częły s ' ę wczoraj rozprawy w drugim proce
sie Kruppa. 

1-szy pro~es skierowany był, jak wia
<lomo przeciwko owbietoś.!ium wojskowym, 
oskarżonym o zdradzenie f[rmie tej bjemnio 
wojslwwyrh za pieniąiize, w obecnym na ła· 
wie oskarżonych zr.siedli: kierownik herliń· 
skiPgo biura fir. Kruppa, Bra•alt i dyr. fir
my Exiu~. Pierwszemu akt oskarienta zanm
co, 7.e przekupywał oficerów celem wydosta
nia od nich tRj1:1m11ic wojokowych, drugiemu 
za:;, że wiedział o "prawkach Brandta i to· 
lerował jego postępowani<', , 

Obradom przewodn iczy tym razem sę

dzia dr. l\:arsten, oskarżycielem jest I roku· 
rator S:i:ewczynsky. Obronę oskarżonyeh 
wzięli na s ·ebie dwaj popularni adwokaci. 
Pozatem obradom prz)slu <·hui e się przedst:l• 
wiciel ministerjum sprawiedliwości i delegat 
miuisterjum w.;jny. 

Pomiędz l' świ11dkami znajduje silJ dr. 
J1ibkuecht, poseł socj11listyczny, którego re· 
welacje wywohlly, jak wiadomo proces. 

Zaraz po otwarciu obra<l o!Jrot\cy o· 
świadczają, ifl doniE>sieuie Metzen:1 uie pole
ga na prawdzie. Przewod niezący czyni uwa
gi:, żo wina oskarżonych jest już prawie 
udowodn iona, gtlyż Brandt przyznał się do 
winy pod t zas pierwszero procesu. Brandt 
protPstuje enendcznie przeciwk•> temu twier
dzeniu i oświnrlc:i:1, że nie przekurywał u· 
rzędników wojskowych, lecz of ionowie ci 
udziel li mu informacji bezinteresownie, po· 
wodując się uczuciem przyj1:1źni dla oi<igo. 
Przewodniczą • y odparł: w procesie wojsko· 
wy'l1 poczynił pan zeznania, silnie obciążają
ce oskarzonyr h. co jest l'Ówuomaczne z przy· 
znauiem się pana do winy. 

Poza tem przewodniczący powołuje 11iv 
na zeznania oficer11 T11iana. 

Następnie \\ yv;iąz ,i ła się dyskusja nad 
znaczeniem słowa .kornwalcen". Dyrektor 
Exius twierd4i, że wyr11z ten należy do skró· 
tów, używanych przez firmę Kruppa i zna· 
czy tyle, co wiadomości poufne, prokurator 
jer!nak przywi ·~zuje do tego w;ra~:i daleko 
więk-izf' znaczenie. 

Hraurlt twierdzi, że słowo to sawe~e 
uwużał zn puzbawroue;wszełkiego sensu. Hoz
prawy łrwaj1t dalej i poeiągu' ai~ kilka dni. 
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Kalendarzyk. 
Dziś Ra.fała Arch. 
Jutro Kryspina 
Imiona słowiańakie1 llzi' 8iemisł11w• 

JutroSJmomysła. 
Wschód stońca o g. 6 m. 42 
Zachód „ • 4 • 45 
Dh1gość dnia „ 10 • 2 

Stan pogody.-Podług ebserwa.cji vpty
ka R. Rittera, ul. Piotrkowska l' 85. 
TERMOMETR: Rano o g. 8. 4• ciepłn. 

„ „ Połndn. o g. 12 7:1 „ 
w czo raj o g. 8 w. 61 

" 

Mintmum '4 ciepła. .BARO- 755 najniżęi Maximum 7 „ Ml!~R: najwy:tlei -
llygrometr 70% wilgoci. 

Teatr Polski. Dziś ,K,;. Radiz wilłPa
nie Kochanku" Jutro po polndnill • Karpac , y 
górale" .futro w ee o ,·em Mnrja Magdalena" 

Opera i operetka łódzka. Dziś w. 
„Krysia Leśnicza. ka" Jutro po południu „ We
soła wdówka" .Jutro wiec , orem PStraszy dwór" 

Billljoteka Stebelskich. (Milr.objew
ka 59) otwarta codziennie od g. 6-ej do 8-ej 
wieczorem, w niedziele i świ~ta od 1-ej do 
3-ej pp. 

Cz,telnia pism Tow, „Wiedza". 
Piotrkowska 103), otwarta od g . 6 po poł. do 
10 wiecz„ a w niedziele i święta od godz. 10-ej 
rano do godz. JO-ej wiecz. 

Muzeum nauki i sztuki. (Piotrkow· 
ska nr 91). Otwarte jest od 4.-ej po południu 
do 10-ej wiecz., a w świ~ta i niedziele od ~ 
ra110 do IO wlec· 

KRONIKA. 
51111 okręgow, w Łodzi. 

Prezes war&:&awskifj tzby sądowej Po· 
1nikow, polecił prez sowi piotrkowskiego Bił• 
dn· oltr~gowego W-0łkowowi 1 aby w sprawie 
utworzenia a,du okręgowego w Łodzi. zain
terpelował niezwłocznie drogą telegraficzni\ 
magistrat lódzlrr w kwestjach: l) ozy magi-
1Jtrat zgodzi się oddioć bazinteresownie pod 
budowę gmaebu sąrlu okręgowego plac miej• 
ski ohszaru 100,000 sążni kwad1atowych i 2) 
czy do czasu wybudowa11ia tego gmachu ma· 
gistrat odda bezinteresownie lokal odpowiedni 
Da. instytucję sądu okrf,'gowego. 

Decyzja w tej aprawie pr7.Jjęta mlała 
być uiezwłoczuie i 1nkomu11ikown11'1 deslow
nie prezesowi wars:rnwsk.ej izby sądowej. 

MagiRtrat łódzki otrzym1d już od preze· 
1a piotrkowskiego sądu okręgowE>gC1, odno• 
śny memorjał urządowy w tej sprawie i prM• 
słał go do decyzjJ gnbernutora piotrkow• 
skiego. 

Fabr~ka udziałowa. 

Grupa łódzkich hhrykantów wyr0 bów 
kamgarnowych i sze\\ ioto ·' y h zamierza prir;y 
stąpić rlo .z 1ło2eni 1 wykuu..:zalui (nprntu ry) 
udziałowej. Koszty budo\vy prócz wewnę• 
trznego urząd·~enia, obliczono ll!-\ 250,01)0 
rb. ProjPkt założenia W)'kończalni wywo
ła1.y został tern, że fabrykanci nie chcit 
nadal pozostaw<1Ć w należności od okolicz• 
nych apretur, które gdt zachodzi kon!ecz
na potrzeba, nie dostarczają na termin wy 
koń..'zonego towaru. 

Spl'zedaż kościoła marjawickiego. 
Kościół marjawicki pny ulicy Nawro& 

(hypot. nr. 13Hl) dwa tygodnie temu zoetal 
sprzedauy z licytacji za długi hypoteczue nie· 
jakiemu Napeltowi. 

B skup marj11wioki w sprawie tej zalo• 
tył protest na tej zaeadzie, iż kościół jako 
nres sacra• 11ie podlega sprzedaży z licy
tacji. 

Sprawa ta w krótkim czasie rozwazanlł 
będzie w piolrkowskim sądzie okręgowym 
i obudz iła niezwykle Zliinteresowanie. 

Tow. pomoCJ dl11 niexamożn1ch ucz• . 
niów. 

Ogólne zebranie Towarzystwa pomocy 
dla n1ezarnożnyoh uczniów przy 4-ldasowem 
progimnazjum J. Radwańskiego odbęd4ie si~ 
w uieclzie!ę 26 b. m. o godzi11ie 4-ej po po· 
łudniu w lokalu szkoły (Zawadzka 9). Porll~· 

-dek dzienny ogólnego zeb:ania: 
1) Odczytanie s~rawoadania IA rok U• 

biegły. 

2) Sprnwo7.dnnie z kołonji letnich. 
3) Wybory 3 członków zarnądu nG miej• 

sce ustępujl\cych na zMadzie § l O Pl'· ł'r. 
Wolskieg}, Henryka Hercberga i Witolcla 
Drozdowskiego. 

4) Wybory a zastępców oraz 3 cz•o11ków 
komisji rewizyjnej. 

ó) Wnioski członków. 
Ze &zke!.W.n. 

Po limierci adw. pr. Raubala, w 1u:itoic h:m· 
dlowej p. C. \Vaszczyńskiej, wyldndy eli.o
nomji politycznej oraz praw<*lawst~·11 ()b• 
jął znany publicysta i ekonomista pr~f. A. 
.Mille!', 

Resur!>'ll oa.,„ałol•~a. 

Grono osób z pośród obywateli klip• 
ców i pnemysłewców podjęło il~arania o 
uzyskanie pozwole•da na zał-lżenie w I.ndsf 
Resu1·sy oby wf telskiej, Wli!Orujl\C aię na a.• 
etawje takiejże int1iytucji w Warszawie. 
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J~ ś~e?zą .. 1 ze w obec tego poradzono mu 
1wroc1ć_ st~ do brata jej, Siniajewskiego. 

sw.radek zeznaje szczegółowo o licznych 
•potk.anrncl~ z S. w rest:rnracji i w hotelu, 
petw1errlzaJąu odnośne ze:rnania Krasow
akiegfl. 

ZflmiarP-m prowadzących to śledztwo by-
- łe }lrze.konać . S., który już się był wygadał, 

łe grozi m~ niebezpieczeństwo, i namówić go, 
by pod.rzucił ubranie Juszczyńskiego u które
gokolwiek cadyka, gdyż dzięki tema śledztwo 
sądowe będzie slłierowaue w stron~ łydów a 
uwaga od S. będzie odwrócona. 

W razie Z!!Orly 8., - miała być o tern 
upned~ona policja. 

. J.ednakże S ingajewskij powiedział, że 
m~ wie,. ę:dzi.e zr . ajdują się rzeczy Juszczyń
skiego, ze wie o tem jego siostra. 

. Mac 111Ji11 nwnżał po teru, ił nłlleży da
lej czynić poszukiwania, ale Brazul nalegał 
by ~owia<iomiouo władze o dotychczasowych 
wyu1k11ch bada11 i posiukiwań. Istotnie dekla
rację ta kl\ złożono . 

N a tem końezą się zeznania Machali na 
odnotizące się do sprawv. ' 

Na pytanie Zumy~łowskiego Machalin 
prz}tacza opowiadanie Singajewskiego o dwóch 
„ćmach• oczyv iście Diakonowówna, któri> Sin
gajewskij · podejrzewaj o zabójstwo. „ Ćmy• 
wpadły do mieszkania we dwie, myśmy zaś 
przyłapali Juszczyńskiego zrana. 

"Cmy" py toją s ; ę, co jest przykryte pol
ło~em, a Czebin&kowa odpowiada, że .kra
dzione~. W kflżrlym rasie coś zauważyć 
mogły. 

Na pytanie dla jakich celów świadek 
razem ·z Karitjewem ciesz1tr.ym się poważa
niem u złodziejów, zderydowali się na i• h 
zdradę, Machalin wyjaśnifl, że wrzała a~it11cja 
i kniżyły pogłoski o mordzie rytualnym. Mo
gło to wywołać pogrom, straszne zaś sku\ki 
tego świadek widział w Smile. 

Zapytany pr ez Karabczewskiego Manha
lin cbarakteryzujf' Si ngajewsk i ego jako czło· 
wie!>a słabo kombinującego i tępego. 

Odpowiad11;ą.c Makfakowowi świadek ~e
żnaje, że Siu g::ijewskij podczas prryzuaniR ~ię 
był ~zrus~ony i widocznie uwierzył, że rr:oże 
być aresztowany. Działalność swoj!ł wyja1hia 
w te 1 .spo~óh, ŻP. niechciał, źeby miał ucier· 
pieć niewinny Bejlis. 

Pr?kurator zapytuje świadka, jak wyj11śnić 
t~ ok?hczn?.ś~, ż_e nierozwinięty umyałowo 
S1nga]ewsk1J i nieznoszący widoku krwi Ła
tyszew mogli dokonać zrana skomplikowane
go zabójstwa, a wieczorem dużą kradzież i 
nazaj.ntrz wyjechać do Moskwy, zaciera/ąc 
tak siady, że rmez dwa lata niemożna bvło 
na nie wpaść. Swiadek odpowiada, że "na 
okoliczności te nie zwrac::ił uwagi. 

. Po niewielkiej przerwie Z a rud u y j o· 
świadcza, że słyszy, ja 1' świadek Czerniako
wa skarży si.ę na pogróżki Czerbierakowej, 

Cze r n I a ko w a oświadcza że Czer-
bierakowa groziła jej pięśeiami ~ teraz obra
ła h i grozi równiefl int1ym. 

P r o k n· r a t o r jest zdania, te te ko· 
biety, jako świadkowie są tbyteczne i mo.ina 
je uwoln;ć. 

.- Czy są potrzebne, czy są niepotrzeb· 
ne, al~ prosimy zarządzić kroki, by n.1 świad· 
łiów me oddziaływano pogróżkami-woła Za
rurluyj . 

. Prezes jest zdania, :te Zarudnyj mówi 
łak1m tonem, jakby prezes wiedział o tem i 
rozp~rządzei nie wydał, uważa więc oświad
czenie Zarud ·1yja Zl\ niewłaściwe. 

. . Z ar u .d n. y j prosi o wciągnięcie swego 
. 1>s~iadczen1a 1 urzeczenia, iż jeldt ono niewł.a

ic1 we, rlo protokułn. 
Prezes czyni Zaradnemu ostrzeżenie za 

con !1iedopu.szczal11y w l świadczeniu i poleca 
kom1sarzow1 są.dowernu, aby pasadził świad
ków inaczej orai; baczył n: d porządkiem. 

s. w. I g n a cy M aj st re n k o na zar) ~aruo ~rokurat~ra zeznaje, że Bej lis mówił 
sw1adkow1 o WyJaz~ch do wypieku mac, 
przyczem za.znac:i;ał, że jakkolwiek ciężko jest 
do~ opuszczać, jednak trochę na tem zl(
rabJa. 

Pr o kur et or: Jaki był stosunek Zaj· 
cewa do Bt-jlisa? 

.. S w i a d e k: Stary Zajcew powahł ojca 
Be1łlsa. • 

P r o k u r a t o r: At 
. K ar a b c ze wski j prosi o wciągnię

cie ~o pi otu~ułu, ie prokurator przy ze
znsmach świadka wydaje dźwięki: "al' "ellł 

P r ok ur at o r oświadcza że rzecz 
możliwa, iż i uśmiechy jego będą cenzuro
wane. 
. Z 11. my Bł o w s k i j prosi o wciąg.1iQ• 

cie do protokułu, że podczas badania wśród 
obr?nY. ~ozlegają się uwagi, które naprowa· 
dzaJą swtadkó·v na odpowiedai, taką uwagę 
uczynił Irarabczewsk:ij podczas badania Ma· 

, chalina. 
P re ze s sarządził przerwę do dnia na· 

lł~~nego. 
Na tle procesu Bejliaa. 

Obywatel biafostocki Feliks Karpluk 
141d wpływem proce~u Bejliaa wpadł w ałan 

.NOWA GAZETA t0DZKA• 24 Patdziernika 1913 roku. 

rozstroju psychicznego i du. 20.go b. m. 
przyjechał z Białegostoku do Kijowa, ażeby 
Jak sam po\\- iada, dowieść 1irzed sądem faktu 
istnienia zabój stw rytualnych. Przyjechawszy 
do Kijowa Karpiuk wgramolił się ua jeden 
z wagonów kolejowych i przeżegnawszy się 
zw~ócił się do publiczności z następującą 
mową: 

.Chrześ c ijanie! Żydz i pili naszą krew 
i piją. Wszystkie dzieci żydowskie rodzą 
się ślepemi i dopiero wtedy zaczynaJą wi
dzieć, gdy 1m oczy posmarują krwią chrześci· 
jańską. I wogóle żydzi oczy swoje musz ą 
przynajmniej co trzy lata srna.rowaó krwią 
dzieci chrześcij1Hiskiah". 

K. powiedział: je1rncze parę zdań w tym 
sensie, poczem został afeilztowany pri;ezżau
darmerję kol<'jowl\, która oddała go w ręce 
policji miejsk iej. · 

Aresztowany ma wygląd człowieka nie
normalnego; twierdzi on, iż jest właŚQioielem 
2 _mleczarni w Białymstoku. 

Teatr, muzyka i sztuka. 
Teatr Polski! 

Dziś w piątek na dochód TQwarz. 
„Gniazdo" doskonnh\ koruedja w 3 aktach 
Krae3e.wskiego p. t. „ Ks. Radziwiłl, panie 
kochanku". 

. W sobotę po poł. po cenach n11jniż-
szyeh dla młodzieży efektowna sztuka 1· · 8 
odsłonach Korzeniowskiego p. t. ~Kar
paccy górale", wieczorem powtórzona będze 
znakomita sztuka genjaluego pisarza nie
mi1 ckiego Fryderyka Hebbla „Marja Mag
dalena". 

W n ' edzielę po poł. o godz. 3-ej peł· 
na humoru i werwy fraucukiej farsa Je
_rzego Frydeau p. t. "Dudek", wieczorem 
„Marja Magdalena«. 

Wr. wtorek premiera znakomitej farsy 
Heneąuiua i Vebern .Pani Pt"=zesowa", 
która w Wan1za "" ie cieszy się obecnie du· 
żem powodzeniem. 

zagranicznych Sazonow i w przy
szłym tygodniu razem z ambasado
rem francuskim Delcassem pojedzie 
do LiwadJi. 

Cesarz Wilhelm pośredni• 
ki em. 

PETERSBURG. Cesarz Wilhelm 
występuje jako pośrednik w sprawie 
zbliżenia rosyjsko-austrjackiego. Po
w~dzenie pod tym względem mało 
jest prawdopodobne, ale możliwe. 

Zamach na Rzeczpospolitą. 
LONDYN. Pism.a tutejsze do· 

noszą, że w Lizbonie eksplodowała 
wczoraj bomba. Areszto,~ania trwa
ją. W okolicach Lizbony aresztowano 
dotychczas ogółem około 100 osób, 
których zadaniem było zamordować 
wysokie osobistości republiki. 

Towary perskie. 

PETERSBURG. W .Zbiorze praw i roz
porządza i. rządowych" ogłoszono o wydaniu 
zezwolenia IJll przewór. tr-an?iytowv be:ii cła 
tow11rów perskich z Persj! przBz Artyk, Kra
sn?wodzk, Baku, Batum, Petrowsl;, Noworo· 
syJsk lub Odesę, Europę Zachodnią. 

Samobojstwo. 

PETERSBURG. Dziś popełnił samobói· 
stwo akademik arcbitelitury prof. Proko
fiew. 

Zatonięcie statku. 

HEL8l~GFORS. (P) W zatoce Botnickrej 
zatonął statek • Westkuasteu ". 

Podróżni i z1iłoga w liczbie 40 osób, za
tonęło. 

HELSINGFOHS. (P) Statek „Westkun
sten" utriymywał komunikację między Ni· 
kolaistacttem i Suudewaldem. Załoga 20 Ju
dzi i wszyscy p:idróżni w liczbie 25 ludzi 
zdnęli. ŁHlunel~ statku lilkłndał się z 500 
worków ż_yta, mi~ija, 40 krów i 8 koni. 

(kt) Z ro" r du bral; u miejsca obszerniej· • nCanadian Pacific Comp.u 
sze sprawo zd:inie z wczorajszej premjery w 
terdl'ze Polskim z i mieścimy jut,ro. WIEDRN. Podług wiesci dochodzących 

Na razie irnznaczamy, że rlramat Heb· z kół parla:nentarnych, 3 posłów galicyjskieh 
bla "Maria Magdalena-, pomijając pewni:) silu ie jest skoro promitowanych w sJ..1rndalicz
usterki same i sztuki i w11konania wczoraj· - uej sprawie biura emigracyjnego Canadian 

J Pacific Company". " 
szego, wywarł silne wrażenie ·na publicz-
ności premjerowej. Koło polskie wybrało dziś specjalną ko· 

Na pierwszy plan wysunęli się intel'· misję śledoią w sprawie posła Sta{lińskiego 
gentną, skupioną i pełną napięcia gTą dy· i jego udziału w sprawie .Canadian Pacific 
rektorstwo Bolesławscy. Stworzyli oni g:łę- Company". 
boko wyczute i o 'Hnyślone po:;tacie, ujmu- Tetmaje1• i Wasilewski. 
i::\c wzajemny ich stosunek w konsenkwen· WlEDEN. (P)~Jak donosi "Korrespondena• 
tne linje psychologie, ne. poseł Włodzimierz Tetmajer z~żądał od wy-

Po wygładzeniu się nieuniknionych dawcy .Słowa Polflkiego" Zygmunta Wasi
chroi:iowa'ości premierowych "Marja Magda lewskiegg zadośćuczynienia z JlO '$ od11 artyku-
}, ua" może osiągnąć zasłużony sukces. łów, jakie ukazały się na łamach Słowa 

Opera i operetka .łódzka Konstanty• Polskiego• o aferze kanadyjskiej, a "w któ-
nowslca 16. rych wiązano nazwisko Tetmajera z temi 

Dziś w piątek po raz czwarty prze- afer11mi. 
śliczna i pełna hµmoru operetka Ja rno p · d k I 
„Krysia leśniczanka", z pp. Rogiuską, OJe yne iteratów. 
Brochwicz, St. Claira i Górską oraz pp. vVIEDEŃ. Poseł Tetmajer wy-
Koztowskim, Ochrymowiczem, Jarzęckim, zwał na pojedynek wydawcę „Sło
~i~;:~~kim i Cholewiczem w rolach gló- wa Polsl~te go" Wasilewskiego, który 

W sobotę po poł. o goda. a po ce- go o braz1ł na tle sprawy Canadian 
nach najniższych dana b2dzie 1edna z najft Padle" " 
piękniejszych operetek Lehara 9 Wesoła Deficyt żołnierski. 
wdówka" z p. Ro-gińską doskonatą wyko· 
nawczyni~ roli tytułowej w akcie drugim . WI.EDEŃ. Na wczorajszem po
tradycyjne "huśtawki" odśpiewa p. Ko- siedzeniu parlamentu w sprawie nad
ziowski. 

Wieczorem po raz pierwszy od- uży~ biur emigracyjnych, gen. Cap 
śpiewana zostanie opera polska Stani!iława oświadczył, że w XVf-ym korpusie 
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Ksiądz - sprzedawczykiem'! 
BYDGOSZCZ. Donoszą z Rzad

kini, że ksiądz prob. Malek sprzedał· 
w ręce niemieckie posiadłość swo
ją 66 morgów za 35,000 marek. 
Dotychczas ksiądz Malek nie zaprze
czył tej wiadomości. 

Szukri•pasza na wolności. 
SOFJA. Bochaterski obrońca 

Adrjanopola Szukri-pasza, który znaj· 
dowal się w niewoli bułgarskiej wy
jechał j uś wczoraj do Konstantyno
pola. Przed odjazdem wygłosił prze
mówienie i dziękował w imieniu 
własnym oraz pozostałych jeńców 
hułgarom za ich dobre obchodzenie 
si~ i życzliwość. 

Katastrofa g.ernicza. ~ 
NOWY JORK. W kQpalni węgla pod 

Dawson'em nastąpił w_ybueh gazów, skut
kiem czego 230 górników zo$tało odci~tych 
od świata, Dotyclrnaas 5 uratowano. Akcja 
ratunkowa pos ępuje energicznie naprzód. 
Zarzl\d kopalni wyraża nadzieję, że wszyst· 
kich będzi-e moż-n _. uratować. 

W kopah1i f}racowa]i przewa~nie włosi 
NOWY JORK. W kopalni Dawson 

wydobyto dotyeh hai 23 górników żywych 
i 14 trupów. w szyb~e są,siadującym z tym 
w którym znajdują mię zasypani górnicy. 
wybuehn'lł potu, wobec cze>go zachodzi 
obawa, że n.ieuczę•liwi ulegn!\ udt1-szeniu. 
Liczba pozostaj:ąeych jeszcze pod ziemią 
wynosi według na.jści 4lejsisch obliczeń 256. 

R&związaae zelłl'anle, · 

MOSKWA (P) Zebranie, na . którem 
członkowie Dumy Nowikow i Szczepkin 
zdawali srrawę z działalności czwartej 
Durny pań11twowej, rozwiązane zeat11łG prze1 
przedstawicieli p9li6ii wskutek 011trych wy• 
ciec.zek Nowikowa przeciwko rządowi. 

Choroba premjera. 
RZYM (P) Sekretarz stanu Ko

kowcow spędził noc stosunkowo spo· 
kojnie. Spał 2 - 3 godziny. Rano 
temperatura 38,3, puls 96. Chory 
czuje osłabienie, apetytu nie ma. Za
palenie na tle róży rozpowsz.echnia 
się powoli. Ogólny stan - dobry. 
Przebieg choroby-normalny. 

W ollaawie skandalu. 

PRAGA. nPrager TageblaW donosi, 
że rz!łd austrjacki prowadzi rokowania ae 
stronnictwami, aby nie dopuścić do dyb· 
kusji W sprawie .Canadian Pacific"na pli• 
num parlamentu. 

Katastrofa kolejowa. 

WALTENBURG. ~a tutejszej etacji 
łow1uowej podczas burzy rozerwał się p-O· 
ciąg. Kilka oderwanych wagonów poczęło 
pędzić po torze, przyczem 14 011ób zostało 
zabitych i rannych. 

Przyszłość Dumy. 

PETERSBURG. Wczoraj odbyła sit 
narada przywódców paździP.rnikowców z por 
wadu zamierzonej taktyki w Dumie. 

Wobec niewykonania Manifestu, paź
dziernikowcy przejdą do opozycji, przyezem 
odenvie się tylko nieznaczne liczebnie pra• 
we skrzydlo. · 

Potrzebna dziewczyna do pomocy w 
gospodarstwie domow. Orla 9 m. 10. 

Moniuszki p. t. "Straszny dwór" z pp, Bm- armji brakuje 20,000 ludzi. 
chwic~ St. Claire, Skrzyck~ Gó~ką or~z ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
pp. Szellerem, Mille: l;"m, Morawskim, Ochry· 1·ełda war·szaw-ska. 
mowiczern, Kozłowskim, Witasem i Ola· 
Bzem w partjach głównych. 

Koncert Maurycego Rosenthala. 
Jak było do przewidzenia mający się 

odbyć w Sali Koncertowej (Dzielna 18) w 
Niedzielę , 26 b. m., koncert znakomitego 
nadwornego pianisty Maurycego Ro1rnntha
la,. zainteresował szerokie s · ery nauego 
miasta. Sprzed~ż biletów postępuje raźno 
i niema najmniejszej wątpliwości, iż mala 
w dniu tym zapełni się do11z.izęlnie. 
. Pozostałe b:łety l:!ą do nabycia w ka· 

s1e teatru Thalja przy ul. D~ielnej 1'e 18 
codziennie o4 11 do I-ej i od 51;2 po po· 
łndniu. 

Telegramy. 
Tel. P. A. T. W. A. T. i v łasne z dn. 22 i 23 

Podróż. 

.. ~ETERSBURO. Jutro. zrana przy· 
Jezdza do Petersburga mrnisłer spraw 

Cteld Da Berlin • 
4% ReYta Panstwowa • • 
5% Pożyczka Wewnętrzna z 1905 r •• 
5% Pożyczka Wewnętrzna z 1906 r •• 
5% Poż. prem. I em. 1864 r. . 
ó% ·Poli. 1irem. II em. 1866 r. ; 
5% Poż. prem. Szlachecka , 
41/ 2% Listy Zastawne Ziemskie • 
4% Listy /Jastawne ziemskie· • · 
5% Listy Za~tawne m. Warsnwy 
~:1/2% Listy Zastawne m. Warszawy , 
6% Listy Zastawne m. Piotrkowa 
41/,'f. Listy Zastawne m. Łod1J • 
6% Listy Zamtawne m. J1odzi VII ser. 
Bank Dyskoatowy Warszawa ;i 
Bank Handlowy w Wał'szawie. 
Bank Kupiecki w Łodzi • 
Akcje Lilpop, Rau i Loewenstein 
Akcje Zakładów Putiłowskich 
Akcje K. Rud~ki i 8-ka • • 
Akcje Zakładów Stracht:. wickich 
Akcje ,,Zawiercie" • • • 
Akcje .~y1młów~. • ~ • !..l' • 

• 

• 

• 

Warszawa, d. 24 października. 

46.40 
98.- 92.- -.-

489.- •79.-
881.- 371.-
327.- 317 .. -

86.15 85. l5 -.-
90.10 89.10 89.65 
84.2ó 83..25 83.70 

-.--.--.-,, · 128.75 
148.58 
1a.15 -.-

f. 

29ł.-
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ArłOrłS I ~z~r~t~~~o~~~~~ tayrk· ])1tka~ans z trupą. pierwszorzędnych arty::.t..J·.-; i arty&tek na czele 
z europejskimi 125 ~ 

Targowy Rynek. I znakomity draklYiDJ " (, u lllJ' 4 znakom~tośc:iami ~ osób. ..... 
w hczb1e 

Przy cyrku wzorowa stajnia róznych ras koni i wielu innych zwierząt. Wlasna orkiestra. 
O dniu otwarcia będą osobne zawiadomienia. 

Ze Stow. Wzajem. pomocy muzyków 
orkiestrowych, 

W aadchodzący poniedziałek 27 b. 
rn. o godz. 3 po południu w lokalu .Hazo· 
mir" przy ul. Spacerowej N2 21 odb~· 
dzie się nadzwyczajn.e ogólne zebranie, na 
które zaprasza się wszystk.cb członków 

cy)neJ na grzywnQ 10 rb. tub areszt .d~udni.o: wia ei~ wtenczas praco,vitość w innym 
wy: właściciel domu przy ul. Włodz1m1erslueJ kierunku, ale fju~ owocna, bo bez gwalto
nr. 20 Franciszek Kretszmer, , uądca dom11 wnego przymusu. 
nr. 17 przy ul. Dzielnej Antoni Kotlarz i Metodycznie pracująca szkoła-leczy 
rządca dómu nr. 19 przy ul. Wolborskiej lenistwo zbiorowe oraz jednostek, - przez 
Mikołaj Malarow. . pilne budzenie u w ag i, przez w d r a ża n i e 

stowarzyszenia. 
Ze związku kelner6w. 

Zebranie Związku zawodowego kel· 
nerów łódzkich, naznaczone na 28 paź. 
dziernika zostało odłożone. 

Ze związku metalowc6w. 
WI niedzielę dnia 26 b. m. o godz. 

2-ej po południu w lokalu własnym przy 
ul. Konstantynowskiej N2 5, odbędzie ei~ 
zebranie sprawozdawcze z zebr. ogólnego 
które odbyło się w dniu 28 września r. b. 

Ze szpitale św. Aleksandra. 
(c) Przy szpitalu powiatowym św. Ale· 

ksandra w Łodzi ustanowiona została stała 
posada drugiego felczera z pensj~ 300 rb. 
rocznie, mieszkauiem i otrzymaniem w na• 
turze, 

Dotychczas w szpitala praktykował sta• 
le jeden felczer oraz pomocnik felc.&era. 

lllowa linia tramwajowa. 
Dziś rano o godz. 8 w obecności · pp.: 

prezydenta, inżyniera Rychtera oraz pom. po• 
licmajstra Miaczkowa otwarty został normal• 
ny ruch na nowej linji tramwajowej nr. 8 do 
dworca kelei kaliskiej. 
· Ze Slow. Śpiew. Im. Meniuszki. 

W niedzielę dnia 19 b. m. w sali ja• 
dalnej fabryki I. K. Pov.nariskiego przy uL 
Ogrodowej .M 18a odbyło się ogólne ze• 
branie c~łonków Towarzystwa Śpiewacze· 
go Im. "Moniuszki•. 

Ujfłcie podpalacza. 
(a) W maju roku hież., spłonęła do

szczętnie cała zagroda włośeianska Anto• 
niny Grodzkiej w Rado~oszczu, straty wy· 
niosły przeszło 7000 rl>. Pożar wynikł, jak 
wykryło śledztwo, z podpalenia, lecz spraw· 
cy narazie wykryć nie zdołano. 

Dochodzenie śledcze, dało fakty: ob· 
ciążające jednego z krewnych Grodzkiej, 
28 letniego Stanisława MatMzewskiego, ~a: 
mieszkałego w Łodzi przy ul. ZawadzktJJ 
J"i 40, który miał porachunki spadkowe z 
Grodzką. Pewnego razu, sądząc że ju~ 11· 
niknął wszelkiej odpowiPdzia.lności, podpa• 
lacz zwierzył się przy wódce swemu przy• 
jacielowi ze spełnionego czynu. Zawiado
miona o tem straż ziemska ujęła Matuszew 
akiego, i osadziła w więzienru. 

- llapad, 
W mieszkaniu właenem przy ul. Przt• 

dzalniauej nr. 107 Anton\ Bednik, 43·letni 
robotnik otrzymał od znajomego nozem kilka 
gł~bokich ran w lewy hol... Jedna z ran w 
okolice serca powałnie zagraza życiu Bedni· 
ka. W stanie groźnym odwiozło go Pogoto
wie do s1pitala św. Aleksandra. 

:Miscellanea, 
literacko- społeczne. 

do ćwiczeń, z oględną ekonomją eił każde
go osobnika. Trudne to - ale nie~będ~e! 
Niepodobna podciągać wszystkich pod Je• 
den mianownik. 

Tyle jest metod, ile indywidunlności, 
ale zasada przewoduia jedna: iśł z u cz. 
niem, a nie obok nie.go, badać jego orga• 
nizm a nie decydować o nim przez rezy· 
kowne analogje. 

Dla tego idealne szkoły belgijskie i 
niektóre prywatne rosyjskie, nie biorą do 
klasy więcej ponad 15 uczniów. Pedagog 
musi mieć czas i - zdrowe własne nerwy. 
Jego spokój i zdrowie fizyczne - udzielaj_~ 
się hypnotycznie ucznio:i. Dobry nastroJ 
jego ducha-szerzy atmosferę dobrego hu
moru podniecającego leniwca do pracy. 
Pracujący koledzy - również wpły~ajli na 
dynamikę psychiczną rażonego lemstwem. 
Moralizatorstwo zaś i przymus 
gwałtownie budzą stan przygn~bienia, czyli 
powolność reakcyj chemicznych organizmu. 
Dzieciom, usposob~onym do lenistwa nale· 
i} u ł a t wiać pracę, ale nie zmuszać. 
Oczywiście, - że od ped~goga zależy prze
prowadzenie granicy markacyjnej: wady a 
złej woli i wyzysku. 

Zebranie 1agaił wice prezes Zarząda 
p, Józef Wołczyński. 
Z odczytanego sprawezdania okazało si~, 
iż Towarzysiwo, które powstało z chórów 
przy kościele Św. Józefa, liczy obecnie 76 
członków czynnych, ISO człoDków protek
torów, i sekcj~ _dziecinną składajlłCI\ si~ a 
69 dzieci. 

Przy wdrażaniu w prac~ - należy, 
prawda, użyć pewnego przymusu - ale -
uczeń musi widzieć, że wychowawca n ie 
może iuaczej pestąpić. To uznanie ko
nieczności godzi g" z wychowawcą, gdyż 
czuje w przymusie ~zyn sprawiedliwy. 

Ckoaomjn energłttyld psgchicznei młodzłeig. Savanarola. 

Bilans Towarzystwa za 9 mieilięcy 
istnienia pokazuje w przychodzie 8ó9 r~ 
38 kop. w rozchodzie zaś 805 rb. 8Q kop. 

W roku bieżą~ym Towarzystwo bra· 
ło czynny udział w 4. koncertach, i w ' 
wycieczkach oprócz tego sekcja dzieci~ea 
koncertowała czterokrotnie, zdobywajlłc so• 
bie ogólne uznanie. 

Wieczór pieśni w teatrze Polskim. 
Dnia 10 listopada odbędzie się w teutrN 

Polskim (Cegielnia-na 63) willu:zor humoru i 
pieśni, na którym zespół wybitnych artys .ów 
ze z:.akomitym pieśaianem Alfredem Lubel• 
skim na czele 1aproduliuje najaowszy swój 
dorobek w zakresie l!i~tej satyry i smętno• 
figlarnych piosenek. Szczegóły podamy we 
wbści wym czasie. 

Ze Slow. 111aaczycieli ohrześoija11. 
Jutrzejsze poaieazenie sekoji nauczania 

elementarnego, dZiikl ciekawemu tematowi: 
„Koncentracja uaucz"nia ua stopniu ełemen• 
tnrnym" zaiuteresowało w88yetkioh nauoą
cieli, pojmujących doni.osłośó ewego aawoda. 
Pocz;t~k o godz. S wieez. 

Praoa w wlęzieaiul 
W więzi1mia głównem przy ulicy Milssa 

za prowadzone zostały rzemmła dla aresz• 
tantów. Więźniowie pod kierunkiem wykwa· 
lifikowanych majstrów zajmują eiQ opłata• 
11iem flaszek, koszykarstwem i szewetwem. 
Obecnie zajętych jest praol} w celaoh prze
szło 200 więźniów, którzy tym sposobem za
ra biają dla siebie od 7 do 10 r11bK tygo• 
dniowo. 

Przytułeil poł'•żniczy na KałMta61t. 
(11) Rada łód1ki1łgo chrześcijańl!kiego To

wan:yot\-;n dobroczynności ora~ komitet przy· 
tułku położniczego przy al. Franciszkańskiej 
nr. 58 zwróciły si~ do urz~du gminy ,I<.ado
goszcz z prośbąi o wyasygnowanie 1 fandu· 
szów gminnych 7 50 rb, zasiłku Aa prsy• 
tułek. 

Upadły nieodwołalnie teorje pedago· 
gów, wierząaych w potęgę elementu p r z Y• 
mu su w wychowaniu. Zastępuje to po• 
j~cie 8zereg nowych wyrazów, cieniujących 
rozległ!\ skalę nowozbe.danych objawów 
funkcji psychu-fizyeznego aparatu dziecka. 
Wdrożenie, przyzwyczajenie, ekono:1 ja ener• 
rti, podsycanie energji zwi-\zków chemicz. 
nych ~ oto spółczesny lłłownik pedagogii 
eksperymelltalnej, dążącej d-0 wskazania 
szkolnictwu na podstawowy cel jego pracy: 
na kulturę energietyki psychicz· 
n ej dorast&jlłcego pokolenia. 

Jeat to ostatnie etadjum walki z śred
niowieoznj\ scholastyką. Pokutują jej reszt· 
ki-recepty pedagogiczne od„. moralizowa• 
nia cło.„ rózgi! 

Ba! Nawet Anglja czasami myśli wier· 
szem Jachimowicza o .Różdżce Duch iw." 
sekunduje jej opinia światłych naczelników 
miem1tw o „cięgach w„." i odczyt ks. Gra
lewskiego i po~ytku monitum sempiternum 
- za kłamstwo, lenistwo i nieposłuszeń
stwo. 

A tymczasem podagogja eksperymen
tala &nalazła naukowe wyjaśnienie zjawi· 
ska kłamstwa, len·stwa i nieposłuszeńBtwa, 
-dajlłc jednocześnie rady praktyczne. 

Powaga i godność &połeczelistwa tkwi 
w jego rzetelnej prac o wito ś ci, kar n o• 
śei i s z c z e ro ś ci. Każdy wszelako czło
wiek jest skłonnym d-0 bezmyślne~ nier&a 
oporu, do lenistwa i częstego rozmijania 
11ię z prawdą! W te wady xatym pedago
gja musi tu uderzać bezwzględnie z zasa· 
dy, a umiejętnie,-by nie przegrae ..• życia 
objektu, poddającego si42 operacji, Nie· 
umiejętne odzwyczajanie od kh!.mstwa czyni 
jeszcze więcej hipokrytów, Obcesowe ~wy• 
kurzanie• lenistwa - wywołuje nerwowość, 
iaś, gwałtowne naginanie do swej woli bu· 
dzi eamowol~ ł11b przeciwnie: apatję bez.. 
ozynu. 

Wartość praey ludzkiej według pe.,.. 
cbjałrów - tależy od rozpm ządzalne~ za
sobu e n e r g j i o r g a n i z m u, - od jego 
energjł ckemicznej,-ttór~ czerpłe z pokar· 
mów. Jednak, j1lk powiada Deschamf)s, 

Ze Zgromatłzenfa rzemiWw m•jslP6w. przy równej wadze ciała, jednakowem od-
(a) Za.rząd 1.gromadzooia cechcwege maj- żywianiu każdy z nas ma nierówne liły.

strów rzeźailrów m. Łodzi zawarł nmowt Osłabienie zatym siły jakiegokolwiek zwi!łZ· 
z akoyjnem towarzy&twem brow1młw ryskich ku„chemieznego-musi działać zaburz~ 
„ Waldschlesschen•, moclł ktCrej oddano w i na. cały aparat nerwowy dziecka. Zmu
S-letnią dzierżaw, bltfet pny zgromacłzenłtt szanie do pracy w danym wypadku ~ jeu 
oraz cały parter z egrodem vr po~esji nr. 46 bezcelowe: tr2eba wpłerw odnaleźć źródło 
przy lll. Milae;a, 11a su1Jlł 1,600 rb. rocznie. ohorobJ w mózgu, w mieiniaeb, w 11e11o 
Ake. tow, zołwwiązałG liię próez tego wyb11· • wach. Soiganie morałami rzekomego leni„ 
dować własnym koallłem lodownię, która pe cha - pozbawia go ambicji: on sit pr•J" 
6 lataeh prnejcf PJie 11a własoo!W Zaromalłzenia zwyczaja do 1wej apMji, Ilia w~. ie 
majstrów rzeźniczJCb. trzeba tylko znaleźe dobrego pełagop, 

:ka•• administ ... 07jlla. który, OflZf:zędzaj!łC jego siły w pewnJll 
Za przekroczenie przep!SO\.V mełduo- kierunku, daje mu moinoee ro1właitcia iełt. 

kowycb akalaui 1osta1ł w drodze admhristra· w kieronb. najmniejłllej ocltorao.łd. .._ 

(d. n.) -
Z sądów. 
Sprawa Lewentala, 

Wczoraj do sądu okręgowego edwiezio· 
no z kolei tereepolskiej rrzeezłe 200 pudów 
nade~łanych przez sędziego śledo2ego mo• 
skiewskiego sądu okrtgowego s~.czyblewskie· 
go dowodów rzeczowych i aktów, dotyCZ!ł• 
cych sensacyjnej sprawy Lewentala i towa
rzyszów, oskarżonych. o urządzsnie w Nizzy 
fabryki banknotów ro11yjskich. 

Między nadesłailemi dowodami rzeclllO• 
wemi znajdują sit 11konCi11kowaae w willi 
Lewentala i Wolodśliówny u .Jasnym brze• 
gu" maszyny litograficzne i aparaty słułą<le 
dQ podrabiania pienitdzy. <J 

Juk wiadomo sprawa ta, w której za· 
siądzie na ławie · 011karżonyolł około 100 o• 
sób, ma jeszeze w oi~u r, b. wei'ć ns we· 
kaodę tuteiszego sądu olrtgowegt>, 

W sprawie tej ma ltyd powołanych .., 
koło 1,000 ś·viadków. 

„RewolucjoniŚći•mściciele''• 

Warszawska izba sądowa na po11iedze. 
wu w Kielcach rozpoznaw11.ła sprawę 21-let
ftiego Jaua Kw11hiewskiego i 18 lei1tiege 
Wawrzyńca Bugajskiego, os.karżonych o na
leżenie do partii rewolucjonistów mścicieli, 

Izba skaza.ła Kwaśniewskiego na 12, 
Bugaj1kiago na 4 lata i 8 mieaitoY robót 
oit.ikich. 

Sprawa Beµisa. 
Dokoła sprąwy. 

W z~ku 1 ośwładezeniem prokurate. 
ra, ie w cegielai Ząjeewa mieszkał vr m,uw. 
1911 r. Izrael Landau, w poniedziałek 
wzmocniony oddzłał policji pnybył do ce• 
gielni Zajeewa i dokonał szc11eg6łowej rewizji 
w mieHkaniu adminlstratera Dubowika. za
'we1wanqo w cłtarekt.erze świadka do afłff. 
.Babrano księgi i koswpondeaajt. 

• 
\Ve wtorek z lOBfO~ellia gubernato

ra ki)ownieeo dok-608H rewizji w drllka11li 
Koaiewa. Revilfi dobada policja w c;bec
Mici Aaudarm«jl i wlllctl llfłdow,ell. Poazu• 
tiWłltłe wynaej bA&&Mf p, ł. .Jęk wygna.o 
mia• 1. nłll"a.e 800 egHmtief11. Au&orsy 
lłilbnoi lkMw i .Lidlrow, peeiąfllftoi 11oeta
ll do odpowiedsialao4ei H moey anykała. 
111 A w)'da'ukowmh wie-, polw~oonep 
B jlafti. 

• 

DYREKCJA. 

Ministerjum sprawierlliwości, jak sie do· 
wiaduja „Rusk· t!łowo• z miarodajnego źró· 
dła, uważałoby za prawidłowe postawienie 
przysięgłym w procesie kijowskim pytań na
&tępuiących: 1) Czy dowiedzionem jest, że w 
dniu tym a tym, w tem a tern miejscu za
dano Jaszczyńskiemu j!\kiem narzędziem rnny 
z pobudek religijnych, dla celów rytualnych, 
wskutek których nastąpiła śmierć Juszczyń
skiego? 2) Cz! dowiedzionem jest, że zhro
d11ia ta popełniona zosta!a przez Bejlisa? i 
3) Czy BeJiis jest winnym? 

* 
Kijowski sąd okręgowy zażądał od sądu 

odeskiego niezwłommego nadesłania aktów 
procesu t. zw. duboi;arskiego o zabójstwo 
chłopca wyznania chrześcije1iskiego w D11bos· 
Barach w Be~sarabji, Proces ten, który to· 
czył tiię w r. J 9'H i któremu uRiłcw1mo rów
nież nadać podkład rytuainy, zakońc~ył siQ 
umorzeniem sprawy. 

* 
W związku z za~lłdaniem aktów sprawy 

tej dzienniki rosyjski9 przypominają następu• 
jący sr.czegół charakterystyczny. Podk!ad 
rytualny obecnemu procesowi kijowskiemu 
n~dano, jal.. wiadomo, na podstawie eksper· 
tyzy prof, Sikorskiego, który stw:erdził, że 
morderstwa rytualne istnieją i że w spruwie 
Juszczyń>kiego wszystkie okoliczności prne
mawiaił za tern, że ma %ię ta do czynienia 
z mordem rytualnym. Tenże sam prof. Si
korsldj był rrzed 12 Iaty ekspertem w pro· 
cesie dubossarskim, który umorzony został 
na zasadaie iaknajbardziej stanowczego o
świadczenia jego, że mordów rytualnych 
niema. 

O ak.fad pn:ysięgłych. 

Krązą pogłoski, że • Kijewltmin •,pociąg
ni~ty do odpowiedzialoości za wstępny arty• 
kuł w sprawie Bejlisa przedstawi dowody 
sztucznego doboru członków ławy [lprzysięg• 
łych. 

Stało się to podobno w ten sposób, że 
przysięgłym, nale~ącym do sfery intelige11-
tniejszej, nie dor~czono awizacji. Wielu arł
wokatów postanowiło wyjaśnić przyczyny,dla 
któryck przEsięgli-inteligenci nieobęcni RI\ 
na sprawia. Od czasu funkcjonowania st1,rlu 
przysię;łych w Kijowie po raz pierwszy jest 
taki jak obecnie skład stdziów przysię
głych. 

Zeznania Machalina. 

Św. Macbalin daje charakterystykę 
nieobecnego przyjaciela swojego, Kar.aje
wa.. miietyńca, który do 19-05 r. mieszkał 
na Kaukazi-e i w Odes1e, s w 1905 r. w 
Kijowie. Wówczas był aresztowany za 
przechowywanie broni, oraz materjałów wy
buchowych i został skazany. ,.. 

Ciekawy jest epizod z życia Karajewa. 
Podczas pobvtu w areszcie w Kijo· 

wie, w ueząstku policyjnym, cierpiał on na 
bó\ zębów. Skarżył się z_ tego powodu 
przed dozorcą, lecz ten żartował sobie z 
Karajewa, Wtedy ten oblał lampę naftą, 
podpalił i dzięki temu sprawił, iż zainte· 
resowały się nim władze admjnistracyjne 
Postanowił on zemicie się ua do~rcy. 

Po pewnym czasie K. epotkał się w 
wię~ieniu z dozorc!\. który odsiadywa 1 tam 
karę za kradzież. Karajew zabił tu dozor
cę, Sąd przysięgłych uniewinnił go. 

Wypadek ten uczynił z KHajewa bo· 
hatera i zdobył mu popularnoilć śród zbl'o· 
dniarzy. 

Przechodząc do istoty &prawy, Ma· 
chalin zeznaje, że nie wierząc w morder· 
stwa rytualne, słyszał jednl>C_eśnie, zwl~· 
szcza na podetawie artykułów, 0głaszan~ , '' 
w pismach, iż w sprawie zabójstwa Ju:i 1, · 
CllfÓSkiego majfł bezpośredni udział -
zawodowi złodaieje. Figuruje tu takżt 
Czeberjakowa. 

Świadek postanowił ofiarować swoje 
usługi Brazul-Bruszkowskiem1.1, skGrzystać 
z pomocy Karajewa i jego znajomych, 
Wspólnie opracowany został plan działa
nia, oparty Ra popularaośoi K. w świecie 
złodziejskim, 

Wobee obfitośei Wrtew, ;.e w tpra~ 
wie osoba Czeberjakoftj wyanw& ~ n• 
prerwHy plan, j ;;i.ko maiłtCa ,i-żeli ~ D
dzłał w zbrodni, to jakiś 1 utm sowi414~ 
postanowiono zaznajomić tlit s aim i •~ 
w bliż.sze słotunki. 

Zeznania 1le przec-ywa pheic ~l. 
Po zarz~d zon ej )W'ff nri~ Jbci•łin o

powiałia, U złodzieje aA-.oiadomili X-• 
wa, ie nie majl}C mołnośei 33Wii\BaĆ Wfl.. 
1se s\oaunki z CzeberjMkowl\, 'dyw jMł o
oa zaplflłana w 1:1prawtt Junc&Jmtiep, te 

J 
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Proces 23 fałszerzy weksii. 
Z Piotrll:o Ra donoe1ą, że rozpoczęto juł 

pnygołowanla w ll\dzie okręgowym do wiei· 
kiego prooeau 28 łydów, oskarżonych o po· 
clrobieoie i sprzedaż fałszywych weksli na 
ilnit smarłego obywatela ziemskiego z pod 
Łą1ku, Michała Rogowskiego, na sum~ 
600,000 rb. 

Proces rozpoc1uie aię w środ!i! du. 6-go 
liltłoJJada w l wydziale karnym i btfłzie je
iaym z aajciekawszych faktów obecnej 
doby. 

Oskarjeni •Ił znanymi bogaczami i dya
kon terami. 

Jako obrońcy wystl\pią adwokaci z Pe· 
tersburga oraz z Warszawy Pepłowski, Etin· 
ger i Goldstein. 

W imieuiu zmarłego oraz powodów cy• 
wilnych, domatt11iących się odszkodowirniu od 
oehrżonyeh, wystrt-pią łódzcy adwo!.aci, Ko· 
bylińskl i Starkowski, oraz piotrkowski adw. 
Ch!ldzyński. 

Z oskarżonych jeden umarł, a drugi do
stał obłllkania i przebywa w domu zdrowia 
sa grani<lfł. 

Jako eksperci wystąpią profesorowie po• 
~tecilni id. wareza wskiej i petersburskiej, a 
Bród nich znany Charuzin z Pe~ersburgn. Pro
ces b,d1ie trwał kilka tygodni, Wezwnno 160 
6wiadków. 

Praca księdza Pranajtisa 
w języku łitewskim. 

Głośna dziś z powodu sprawy Bejlisa, 
praca b. Pranajtisa p. t .• Christianus in 
Tulmnde judeorum• w roku ubiegłym ukaza
ła się w druku w przekład1ie litewskim, 
W ostatnim numerze litewskiego miesięcznika 
kowieńskiego .Draugjja• znajdujemy spra'l'o· 
zdanie z tej tak mało znanej rozprawy ks. 
Prannjtisa. 

Sprawozdawca p. K. A. D. odzywa się 11 

ogromnem uznaniem zar~wno o e~mej pracy, 
juk i o jej przekładllie. 

stwierdzenia, że nienawiść cza$ami zamienia 
efę w mord rytu11luy, nB-lebłoby przytoczyć 
nowe argumenty. Ioh w talt11udzie nie :maj
dujemy. Swl11dc1yć o istnieniu mordu rytual
nego może jedynie tajna tradycja żydowska, 
o ile by się j!ł udało chrześcijanom zdobyóK, 
Ks. Pranajtis jednak według p. K. A. D., te• 
go nie <1owiodł, 

Don Juan C1J aeroplanie. 
W tych dniaoh do tnktu mniyki woj· 

skowej po berlii\.skiem boiskn, gdzie cdby· 
wa j ą się wzloty, przechadzało się dwoje e
legancko ubrnnych młodyrh ludzi, on i ona, 
zajmujących się więcej publicd~ością ni~ przy• 
gotowaniem do wzlotdw. 

Zdawało się ; nkby młoda para czekała 
na kogoś I ub te7: starała »ię uniknąć jakie• 
goś niemiłego spotkania. Ntt.ra;i stRnął przed 
nimi jakiś siarszy pan w towarzystwie stój
kowego ł i zażądał sprawdzenia to?.samości 
osoby młodego gentlemana. A<iouis, poznll• 
wszy mężn swej kochanki, st!\111\ł, jak wryty; 
opamiętawszy się jednak, prieskoczył przez 
barjerę i całym pędem pobiegł przez ' lioisko 
ku lotnikowi, który właśaie prz)gotowywał 
się do w1lotu, 

Widać było, jRk ge;;tykulaią1i żywo.tłum>· 
czył coa lotnikowi i pros;t o pomol'. Rycbr
ski pilot schwycił panicza za kołnierz i pod
niósłszy go do góry posadził kolo si~bie. Za· 
nim zdradzony m~ż wydrapał się n 11 barjerę 
chytry Don Juan szybował nad 1tim na wy
sokości stu metrów 11 wifllce t.-) nmfując!} mi· 
ną. Pilot, ukoti-czywsiy lot, miał tyle dełi· 
k11tności że '\I\ ylfłdownl na drugim koi1cu bo
iska, skutkiem Cllego ścigany l.uchnnek mógł 
bez przeszkody zniknąć w tłumie publicz-
nośd. 

Zakochani t"'ierdzą, iż postęp techniki 
jest coś wart, 

Nadesłane. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Rozprawa ks. Prnnajtisa dzieli sie na 
dwie części: ~teoretyczną, obejmującą wykład 
11suki rabinów o chrześcijanach, i praktyczną, Sobotni li„t R11dy i Z11rządu ł.ódz!(ego 

· zawierającą przykazania tulmudu o stosaakneh R11emier.\lni1•zE>go Towarzystwa poż)Cllk0\10-
?.ydów do chrześcijan, NajciekuWSZfł je~t wh· oszc·z~ciuośeiowego dotyczy mnie osobiście, 
śnie część druga, w której na stronach 71- wob•·C t<>go pn1 szę uprzt>jmie Sz. Redakcję o 
81 i 83-91 przekładu autor podaje teksty, 7.nmieszczenie poniższych słów kiHrn w celu 
wyJęte 7. talmudu, mające dowieść, że żydom wyj11śnie11:a prawdy. 
wolno jest chi ieścijau męczyć i zabijać. Re- Z.urzoty, t'zynione mi w tym Hście, biją 
ceusent wsznkże UW!lża, że nie zawsze tekst swoj11 bezpodstawt.ością i złornwą tenden!'ją. 
jest dost~teczqie jasny. Mianowicie wy- Stanowisko moje, jak również kilkn człon · 
mienieni niejednokrotnie "b11łwrchwalcy" Sfł . ków- 'fowanystwa niezndowolony<'h z obecnych 
uważani prr.ez autora i1a chrześcijan, przeciw władz Towarzyst'ń'a, ma glęb.sze 1i'ż się im 
ozem~, jak wiadomo, żydzi gorąco protestują. :idojP, powody; zna;rlzie to wyraz dość dobi
Na wiele z tych tekstów ks. Prannjtis po11:0· t1;y ua ogólnem zebruniu, kt1ire przecież wcze
łuje się obecnie w swej oficjalnej ekspe1 ty- śniej czy pó7.11iej trzeliu b, dz ie zwołać. 
zie w 1>prawie Bejlisa. Zdaniem atoli p. K. Co do mnie, to nie widzę pCttrzeby u11pra
A. D.~ teksty te nie dowodzą jeszc.ze istnie· wiedliwiania s : ę publiczneg0. Od samego po· 
nia śród żydów mordu rytualnego. Dla CZl\tku istnienia instytucji, pracowałem w niej 

i dln niej z gorliwością i oddaniem się, w 
pierwszych czasach nawet prawie zupelnie 
bezinteresownie. .Zdobyte uznanie śród ogółu 
członków i powszechna ich tiympatja jest mi 
nagrodą dostateczną. 7.1\ przykrości, doznawa
ne z innej ~trony aż do obecnej 'chwili. Wie. 
rsę jednak, że ostatecznie sprawiedliwośó 
Z\I ycięży, w każdym razie nie pozwolę po
zbnwiaó bifJ słusirnyc'J moirh praw członkow
skich, których kwestjonować nie można, gdyż 
sprawa ta została przesąrl?.ona. Z tych praw 
moich zamierzam kornyRtać w dalszym riągn, 
w cahij pełni, a to dla dobra instytncji, któ
rej wiele pracy i czas 11 już poświęciłem, n 
J.tóra wymaga dalszej ofinrności i obrony ze 
strony tych, którzy widzą niekorzyHtny roi• 
wój tej imniedbanej kooperatywy finansowo· 
kredytowej. 

Z poważaniem, 
A n i o n i O s i ń s k i. 

bódź. do. 21 paźdtiernika 1913 r. 

Wina-,,Chasta'' 
posiadają wytworny smak. 

Skład, Piotrkowska 99. 

®®~~ 

Czy dOfJrawdy ? 
\.- ' \ Pani jeszcze nie uiywala kremu 
~~ tak bardzo ro;i„owszechnionego na 
~\ j całej kuli ziemskiej z niezawodnym 

n 
rezulh;tem. Wydatek nieznaczny, 

· ) a korzyść wielka. Wszelkie piegi 
~ opalenizna, plamy, pryszcze, wąg-

1, \ ry i liszaje natychmiast bezpowro-
)}. tnie znikaJą. Dla uniknięcia naś l ?-
/ 

downictwa sprzedaż tylko w skl a-
,... dach aptec7nych na 

fi NJwrot NQ 54, i Konstan· 
tynowska 75. 

Cena za słoik 50 kop., mocniejsz 
75 kop. 

SPRZEDAŻ i 1\UPNO 
załalwia szybko i tanio tylko l?r. l\a

miński, ul. Przędza] 11iana 07a. 
Uskutecznia lokatę kapit1dów ora;,, dział 

ioformac,Yjny. 

Wyszedł Nr • .t4 
łódzkiego tygodnika humorystyczno· 

"Ś M•iYiiJH" 
Lokalne aktual)a. 

Egzemplarz IO kop. Żą• 
dać wszędzie. 

~iłety wiIYt~we 
i karty adresowe 

w wielkim wyborze 
wykonywa szybko i tanio 

DRUKtłRnlfl 

J. GRODKtl 
tiJidzewska 106a. 

.Potrzebny chłopiec 
do roznoszenia gazet na Bałuty. 

Wiadomość w Administracji, Prze
jazd M 1. 

\Yyszła z druku zajmująca po
wieść Ch. Dickensa pod tyt. 

Cena 20 kop. 
Nabywać można w Admi

nistracji „Gazety Łódzkiej" 
Przejazd Nr. 1. 

Nowowynaleziony APARAT RACHUNKOWY ~ep~·~e!;1~~ 
paten· nwany we w szystkich państwach świuta, Służy do obliczenia w 1 sekund<) każ.lego 
mnożenia, dzielenia, cen . uta mkó '" dziesiętnych i pro ·e11 tów. \V ci~gu krótkiego czasu pr1,esdo 
600 tysięcy w użyciu. Poleca się ws:.:ystkim, szc1,egJlnie handlowcom, buchalterom, iu:t:yuicrom 
urzędnikom i uczącej się ml:odzież.v. \Vysytn. się po otrzymaniu 4) kop. (można w murkach 

poczt wych). Adres: H . Ilillauer, Warszawa uL Slizka 40-g, 2G !-10-1 

ry o miitnowitwo ~ił~i noinei. 
Żołądkowo-o ho rym 

!!! ZĄWIADOMIE IE !!! 

I -
Niedziela, 26 Października 

Kr aft- • IC • or aa 
Wodna 4, początek: o godz. 91/ 2 przed ! ołudniem. 

Nev-Castle - Widzew 
Srr duia 124, początek o g. 21/ 2 po południu. 1955-2 -

w różnyl'h objawach. ich dolegliwości 
(katar ż c. łądh i kiszek, obstrukcja., 
zawroty i;?'łowy, ga;,,_y, zgaga. i t. p.) 
wsknże sku·eczny środek d omowy. 
Zgłosić się molirin. od g. 4-ej do 8-ej. 
A.<lres: K ons1ant v no wska J6 i,O m . 19. 
P . S. Zapytnuia· listowne z dotącze
niem marki nn odpow iedź nadsyłać do 
I-ej Filji poczt. N" 29, Łó<l:.I G. 1927 

Dr. J. Silberstrom 
Orc!ynator Amb, Czsr. Krzyża 

Zawadzka 12. 
Ch oroby skóry. w/o.;ów i weneryczne 
~usmet~'k:. lekarska. Stosowanie prcp 

606 i 914 ( wśród żylnie) 
Przyj muJe od 12-2 i 5-8 Panie od 
4-5 (usobna poczekalnia), w niedzielq 

do 4 po południu 

eseeeeeeeeeee Dr. Sonenherg 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

f DOBRE MLEKO ~~ 
\ł~ • jest podstawą zdrowia i życia każdego ~ 
".~ ~ ~.~. "'' w kto zatem chce zbadać czy mleko nie fałszowane, niech '-'~ 
\fi .,.: używa /,6\ 

i : MLEKO BADACZ r~ 
~ N ~ 
\tl ; „z główką sarny". ~ł' 
~ ,;I o Żądać wszędzie z „główką sarny". m 
\'l Patent N! 55523 478044. 1835-5·1 ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
-~~~~~„~~~~~·~~~~~~~~~~~·7· 

Choroby skóry, dróg moczowych 
i weneryczne, 

PRZEPROWADZIŁ SIĘ 

na Zieloną 8. 
od 11-1 i 5-71/ 2• 

Dr. W. DUTKIEWICZ 
przeprowadził się na 
ul. Hawrot 1, róg Piotrkowskiej. 

Choroby1 skórne, weneryczne 
i moczopłciowe. 

Przyjmuje od 9-12 r. i od 5-8 w 
Panie od 4-5 po poł:. 20 

..... 
en 
CD ....... 

Niniejszym zawiadamiam moich szanownych klijentów, te mój 
Skład sukna i kortćw, który dotychczas się znajdował na ul. No
womiejskiej N~ 11 , od dnia 1/14 Lipca r. b. przeniesiony zosiał na 
ulicę Jlewomiejską łir. 15, upra!Zam łaskawie przyjąć do wiadomości 

z poważaniem 

S. Sulkes, Łódż Nowomiejska 15. 
= UWAGA: Skład mój jest zaopatrzony specjalnie w towary 
16~ 9 21l-l Akc. Tow. A. G. Bors ta, w Zgierzu. 

~ Drogą do majątku jest oszczędność. -1 
łl·gie Bałuckie 

::s • 

:i:~ To~. Poź~czko(l)o • D5zczednośc!o(l)e 
E -g, . u1.· Łagiewnicka M 29 (R}uek Bałur:ki). 

N 

0 c.:> Prz:vjmuje członków. Udziela pożyczki do Rb. 600. Przyj· 
"C :;l muje oszczędnośr.i, począwszy od 1 rb„ j:.i.k członków 'l.'o· 

c<:S" 0 warzystwa tak też i osób postronnych i liczy od tako"'ych 
~ od 4 proc. do 6 procent. Biuro ltwarte w dni powszednie 
c5 od godz. 3 po południu do 7 wieczorem. 

Zarząd: J. Grodek, Dr. R. Glogu, T. Lipiński. 

(Hbll~H. 
An Englishman, Oxford and Cambridge 
Higher Certificate, gives lessons in the 

English language. 
Nawrot 2, mieszkania 26. 1919-3 

:S\tl\łlW\łl\łl\tl\t~\łl\łlW\łl\łl\łl\łl\łl\łl\łl\tl 'tl\łl .fl\łl~I~ 

i Młr:~arnia ~. ~iln~iń~~ie~o i - -'C została otwarta przy ulicy Andrzeja M 4. Wydaje śnia- ~ 
~ dania, kolacje i obiady z 5-ciu dań po 40 kop. ~ 
~ 1654.-26-1 Z poważaniem S. Galusiński. ~ 
·~ . ........ 
~l.~l.i~l.ł~l.~~/.ł)l.ł~l.ł~l.ł\'-'l.łY.łY.~1.ł)~~l.ł~~~l.ł~~~l.ł~l.6)lł~~ 
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~~lie mulna ~i~ n~rat tanio i ełe~iD[~O? ·; 
W świeżo otworzonym magazynie ~ 

.- •· SZMAJEWI ZA -. 
przy ul. Piotrkowskiej N2 126 (róg Nawrot), 

gdzie BI\ na składzie ostatnie nowości jako to: palta angielskie najnowszego 
wyrobu (Szuwałow) od najskromniejszych do najeJegnntszy. h, kostjumy, spód
niczki, palta pluszowe, pv lJajecznie tanich cenach, ponieważ właśc1c!el jest sam 
fachowcem i wszystko pod jego własnym kierun1dem się robi, to teżlwykoń-

czenie jest staranne, a ceny prz:ystępne. 

Prosimy srę prze konać. Obejrzenie nie ob~wiązuje do kupna. 

I ~ 

Pierwsza Lecznica lekarzy specjalistów 1 

dla przychodzących chorycn 
45. Piotrkowska 45 (róg Zielonej), Telef. 30-13. 

Wewnętrzne i nerwowe Dr. I. SZWARCWASSER od 10 - 11 i 41/ 2 - 51/ 2 codziennie. 
Choroby skórne i weneryczne Dr. L. PRYBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki, piątki od 

· 11/ 3-21/ 2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 - 9 wieczór. 
Choroby .dzieci miejsce porad dla matek szczepienie ospy Dr. I. LIPSZYC codziennie od 1-2 pp. 
Choroby chirurgiczne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 i 7-8 wieczór codziennie. 
Choroby kobiece Dr. M. PAPlERNY od 3 - 4 codziennie. 
Choroby oczu Dr. B. DONCHIN Codziennie od 9 - 10 rano. 

. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 1-2. pp. 
Choroby noaa, uszu 1 gardła Dr. C. BLUM Piątek, sobota, niedziela od g _ 10 rano. 

Analiz• krwi, wydzielin. moczu. Badanie mamek. Porada 50 kop. 

·---------
Biuro pracy 

PflY uawaunzeniu Prarnwnikaw Han~lowJ[b m. todli, 
Spacerowa 21, II piętro. 

poleca wykwalifikowanych buchalterów, korespondentów i innych pra-
cowników handlowych. 1886-26-1 

tól1ka f a~ryka WJrolw Metal o wyr~ 
Pańska N2 7 4. Telefon 377. 

Fa bryka maszyn farbiarskich, gięcie i kra• 
janie wszelkiego rodzaju blach do 15m·lm. grubości, 
jakoteż rnh..>ty w zakres ślusarstwa, lekarstwa~ 
heblarstwa i kotlarstwa wchodzące. 1726-52 

Doskonały w smaku 

,,Koniak · Imperial'' 
Żądać wszędzie. 887-20-27 

Dr. M. PAPIERNY 
Akuszerja i choroby kobiece. 
b. ordynator warsz. uniw. klin. akusz. 
Przyjmuje od 10-11 rano i bd 4 i pół 

do 6 i pół po poł. 

Połudnbwl) 28. Telet. 16-85. 
1766-0 

Powrócił 
... _ 

Dr. Rosenblatt 
Choroby uszu, nosa i gardła. 
Przyjmuje od 10-11 r. i 5-7 po pot, 

w niedziele od 10-11 r. 
Ulica Piotrkowska M 35. 

Telefon -19-84, 

Dr. me~. J. UWAR[WHUR 
Piotrkowska 18. 

Choroby wewnętrzne i nerwowe. 
Specjalista chorób żołqdka, ki• 

szek i przemianJ materji. 
Przyjmuje od 11-1 rano i od 5-7 i pół 
po poł11dniu. Dla pań oddzielna po-
czekalnia. 1931 

Dr. Med. 

Aleksander Margolis 
ZieJona 6. Tel. 6-13. 

Zawiadomienie. 
Niniejszem podaję do wiadomości P. P. że zakład mój kuśnier

ski, egzystujący od 1903 r. przy ul. Przejazd; został przeniesiony na 
ul. Piotrkowska, >fi 93 i zostat zaopatrzony na sezon bieża;cy w dobo
rowy wybór towaru futrzaneg-o w zakres konfekcji dam.sklej i męskiej 
wchodzącego, tak gotowej jako też i na. zamówitmia, oraz przyjmuje 
w~zelkie roboty z własnegv i powierzonego towaru. .M'n.jąc nFLdzieję, że 
i nndal P. P. zaszczycać będą mój zakład swojemi względami pozoHtP.ję 

Z wysokim powr,żan.iem 

A. Maniszewski 
1842 Łódź. ul. Piotrkowska. 93, {oficyna na parterze) 

,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

łf PIERWSZA ŁÓDZKA CHRZEŚCJAŃSKA,„ 
ł( Elektryczna Fabryka Cukrów }4 
t( Nagrodzona Wielkim Srebrnym Medalem na wystawie Rzer.iicślnic.:o-Prze- ~ 
ł{ mysłowej w Łodzi „ 
~ T • D!'Ł~!:i~::!;!~!a ~o~·ka ~f 
łt~oleca swe wyborowe wyroby codziennie świeże. 700-0 58 1f • 
~, .......... ~~~·········~ 

Dr. L. Kłaczlcin 
KONSTANTYNOWSKA 11. 

Syphilis1 skórne, weneryczne 
choroby dróg moczowych. 

LECZENIE SYPHILISU 
EHRLICH-RATA 606. 

Przyjmuje od 8-1 rano i od 5-8 
wiecz., dla dam osobna poczekąlnia 
od 4-5. W niedziele i święta tylko 

do 1 rano. 

I 

Dr. L. PRYBULSKI 
Ulica Południowa .M 2. 

Teiefon Ni 13-59. 
Syp11ilis, ~horoby skórne, włosów, 
t1<osmetyka lekarska) weneryczne, 
moczopłciowe i niemocy płciowej. 

Leczeni& syphilisu salvarsanem Er
lich-Hata "606" -914 (wśródżylnie). 
Lecze n1e elektrycznością, elektrolizą 
(usnwa.nie szpecących włosów) o-

świetlenie kanału (uretroskopia). 
Przyjmuje od 8-1 r. i od 4_„ 1•p .. 

· panie od ó-6 pp. 
Dla pań oddzielna poczekalni-i 

Gabinet dentystyczny 

E. Koprowski 
Płohkowska 35 (w lok. zajm. dnwniej 

przez \V. Sznyc<>ra). 
Leczenie zębów bez bólu elektrycz
nością. Plomby i sztuczne zęby wszel
kiego systemu. Prosto·.vauie krzywycl1 
zębów. Masaż wibracyjny. 1719-156 

Dr. Stanlsłaoo Le{J)inson 
przeprowadził się 

na ul. Piotrkowską N2 87. 
Choroby wewnętrzne, płuc i serca. 
Przyjmuje od 8-9 r. i od 5-7 pp. 

Telefon fłr. S-10. 
1889--15-1 

~r. ~. ~mitt~in~ 
przepr:owadził się 

na ul. Srednią M 3. 
Specjalista chorób '~enerycznych, 

skórnych z kosmetyką lekarską (i;warz, 
włosv etc.). 

Przyjmuje od 9-ll i pot i od 4 i pół 
do 9 wiecz. 

Laboratorjum Dr. Alfred Hejman 
Magistra N. SCHATZA Choroby uszu, nosJ i gardła. 

Łódź, ul. Piotrkowska NQ 37. 
Telefon 26-8-1. 

Badanie krwi na syfilis. 
Wszelkie analizJ lekarskie i che• 
miczne: moczu, plwocin (gruźlicy• 
krwi, wydzielin dróg moczo
płciowrch, wody, mleka i t. d 

Dr. me~. S. Aronson 
l::yły asystent klinik berlińskich 

Piotrkowska 120. Tel. 31-82. 
Akuszeria i choroby kobiece. 

od 9-11 rano i od 5-7 po potudniu. 
W niedzielę od 11-1 po poł. 1492 

Dentysta BERTA AB 
powróciła. 

Zachodnia M?57 
'l'elefonu lfł 33-34-. 

Od 9 - 10 i 4 - 6 po poł. 

Buchalterji, 
podwójnej, korespondencji i prawi. 
handl<>weo-o. oraz wsze! kiej biurowo
ści, wyuc~a w krótkim ćz:i.sie metodą 
pr11ktyrzną i pr:r.yspasabia na samo
dzielnego buch altera-korespondenta, 

długoletui szef biura A.kc. T ow. 
Oferty pod .Buchalter-praktyk" w ad

. lllinistracji niniejszego pisma. 

~klep !Peivwuo-~ntryburyjny 

Mieszka obecnie; Piotrkowska 118. 
Choroby żołądka i kiszek 'l'elefon 29-33. 

sprzedam tanio-byle zaraz z po
wodu wyjazdu. Obrót tygodnio· 
wy (tylko gotówka) 40-60 rb Ko
morne tanie. Pierwszeństwo dla 
chrześcijan. Konstantynow• 
ska Ni U (Zgierz). 1953 

~ -- Hygjena twarzy i rąk '1ltl 
~Wszechświatowej SIMI" (PL y N) 'Cdelik.11.tnia sk~rę~ 
I sławy ,, leczy radykalme 1 

$ 'lBUwa wągry, piegi, liszaje, krosty, oraz połyi;k twarzy. 
Nadaje twarzy piękność i urok młedości. :: Cena flakonu :Rb. 1.70. 

Przedstawiciel Józef Grossman, Warszawa, Złota 16, tel. 184-00. Próbny 
flakon wysyła się po otrzymaniu rb. 2,25 k. z przesyłką-można markami 

~------·----------------------~=-· li Zdrowie jest najcenniejszym skarbem dla wszystkich! 
Słrnna w całJm świecie 

HERB AT A z gór Harcu 
(Dr. LAUER'S HARZERIGEBIRGSTEE). 

Zalecana przez na}słynniejsze powagi ekarskie, zatwierdzona przez De
partament Medyczny przy Minister jum Spraw Wewnętrznych w Petersburgu jest 
jednym z najniezbędniejszych środków dla utrzymania zdrowia. Napój ten, 
przyjmowany w ilości 2-3 szklanek tygodniowo leczy: wyrzuty, liszaje, ude
rzenia krwi do głowy, hem0<oidy, reumatyzm, cierpienia żołądka i t. p. przy· 
wraca apetyt i prawidłowe trawienie. Działa skutecznie w wypadkach zapa
lenia płuc, influenzy i chokryny. 

Cena pudełka rb. I, pół pullełka kop. 50 
UWAGA: Katde oryginalne pudełko zaopatrzone jest następującą etykietą 

Jedyny reprezentaat na Królestwo I'olskie i Cesarstwo: 
Józef Grossmann, Wa1szawa, Złota 16. Tel. 184-44. 

Zamiejscowym wysyłam za z.tłiczeniem od 1 rb., z doliczeniem na k<>szta; 
przesyłki. Wystrzegać się falsyfikatów i podrabianych etykiet ! I 

455-2.-.~ 

Przyjmuje od 9 - 11 r. i od 4 - 7 Przyjmuję od 10-1, od 4 7, w nie• 
po południu. 1952-12 dziele i faięta do 1-ej, 1907 

Dr. Klozenberg 
. powrócił 

Choroby nerwowe 
1&97-3-1 

Specjalista chorób uszu, noso i gardła 
Dr 9. Cz ap I i c ki 
Oroy.~ator szpitala Anny-Marji. 

Piotrkowska Jf! 120. 
Telefo11 32-33. 

Przyjmuje od g, 11 - 12 rano i od 5 
do 6 i pół po pot 

w niedziele i święta od 10-11 rano 

Dro JEhNiel{J 
bhorobJ weneryczne, skórJ 

dróg mOCZOWJCh 
ul. ANDHZEJA N!! 7 

9-12 i 5-8, w niedziele i święta 9-1 
Telefon Nr. 170 1404 

Dr. A. S. T enenbaum 
powrócił. 

Piotrkowska U5. Telef. 24·16 
·Choroby "-wewnętrzne, żełądka 

i kiszek. 
Przyjmuje od 8 do 9-ej rano i od 5-ej 
do 7-ej po południu. 1851-6 

Dr. Karol Blum 

O~dosze11i a drobue. 
<. 

Fortepiany i planiną krnjowe i 
zagraniczne w dużym wyborze. 

Sprzedaż za gotówkę i ua raty, zamia
na, wynajem, strojenie i reperacja, 
Grzegorzewski, Piotrkowska 117, tele-
fon 14-02. 1022-12·.1 

KalendarzJk SŁowr.cldego Hlli z 
mapka, Królestwa 5 kop. ()JOl'ztit 

tylko tuzinami po 53 kop.) Z poezjami 
8 kop (pocztą tuzin 84 kop.) Wyda
wnictwo Reussnera, Złota Jl'y 6, War-
s.mwa. 2337-12 

Ma<y po~ój z elektrycznem ~ś~ie.tlo
niem 1 opałem, do wynancrn dla 

pracującej kobiety. 12 rb. miesi ~czrr ie. 
Przejo.zd 30, pnrter. 21340- 3 

Meble różne z trzech pokojów sprze
dam tanio oraz graillofon. maszy

nę, obrazy, sprzęty kuch.enne: Zawadz-
ka 38-1 2341-1 

Potrzebny wspólnik łub wspólnicd:a 
do szkoty sztuk pięknych. Ka.pi· 

tał 600 rubli. Oferty Piotrków, adwo
kat Domański dl 1 P. K. 2338-3-1 

Rozalja MrówC'zyńska. zgubU11 pa.e;z
port, wydany z gtniny Prr;edec. 

gub. warszawskiej. 2342- 3 

Redalltor1 Anna &rełlek. 




