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Zwyczajne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. za. \l:l!et'sznonparelowy lab jego'
miejsce, Mało oQłos;a:enUa 1'02 kop. od wyrazu (dla poszakojącydl pro:cy po 111, kop.), tiojmniejszeogloszenie 20 kop. RGld_my i Ne"
kll"ologi po 20 kop:za w.lersz petitowy. Za dołączenie prospektów 6 rab. od tysiąca egzemplat'2:y.. Ari,.kułr bez ozna~en1ahononarymo
Rednkcya uważa za ,bezpłatne: rękopisów drobnyuh nie zwrocll,. Ogłoszenia 11) tekście i raI>. za wiersz' petitowy.
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KoncBPt Symfoniczny Warszawskiej OrhlBstry 8ymfoniczDsj (FilharmoD.in)

dyrekcyą ZDZ.ISŁAWA Bl,lłNBAUMAi solisty SAmDORA VAS'A.
weześniej mozna nabyć w Sali Koncertowej od godziny 10 do 2 i 04 4 do 8 wieczorem,
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Towarzyslwa iiUbezpieczen"JAKOR"

ma zuszcz)'t podać cIo wiacloll1ośćI,

ze

z dniem • styczuulia .!lUI! roku otwiera VI Łodzi własne Diuro

prz, .. licy Zielonej.Ni 9
. .,

od tej Wł~ daty poczynając należy z opla.tą skJadelt za ubezpieczeniatyciowe jttk i w Innych sprawach
.
naszego Towarzystwa zwracać się wylącznlę do pomlenlo?ego l:!,.ittra..
..
.4Q46'.
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CZYWD~wiedzieli~my się więc jedynie, te uprawi~'

on w dalszym ciągu pOlitykę konserwatywno..
pokojową, oezem Qiktc:hyba nie wątpił ani
dawniej. ani dzisiaj. Przyznał on wprawdzie,ze
wojna włosko:" tureok',a mogłaby W ,JtlUlym razie
.' JlarUs-Arć status. quo. .na Bałkanie',· .rue70d. a.ł.. tla~
~J
iychmiast, .' te w tym' kierunkupoczYltiqno. ju~
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~'aIiiR~li)"Jt~l;~W:t~Uki'"fu~dalh~,óiy;i..
,n:iecoąhłO(lnieJ łlit'dawhiej, lecz.' j,;;z'tego JesZąe
R2 'V M~ Wystawa jubileuszowa 1911 roku, Grand-PriX i' Wie'ltfi!:kól;,~ąr;I~~ó~y, ."'. •..•.
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,Przeciwnie, z m().~,jakąn.a ,emposiedze~, •
Zatwierdzone przez Mlnisteryum Spl1lW Wewnętrznych
MnWY' Wdnlen!1l[YB[h
nin wygłosił nowy minIster wOjny gen.. Auifęn~ .
nn
'
kG
U
II!! yu U U ~ ~I,;!y li ~
• ,berg, wnosić wprost można, że partyą, ta czuje
V
"'l~
s~ę' nap,rawdę bardzo ~iJną r ~e ?p~awia w da!- '
.
J
. . .
. szym cIągu własną polItykę, Olę hCUlą'Cą z poh-.
Dyrektora Antoniego Grud:ziiń.lldego
.Politycznego expos~, jakie austro-węgierski l tyką ministrB; spraw zagr~nic~nych. . ; '. ..
mimster spraw zagramcznych hr. Aehrenthal.: , To bOWiem; co powledzJał namgen,Auffen~
.
uJfoa Piotrkowska (dom Petersllgego).
miał wygłosić na wstępieobecnejsesyi de]ega-' berg, było od początku dokonca jednl:1 wielkąlI-je
14· ! stycznia. Zapisy przyjmuje się na cyi wspólnych, oczekiwano. z niemalem zairite- sprzecznością z wywodami hr. Aehrenthala. Podcodziennie od ~ 1 --: 1.1 od 4 --: 6 resowaniem. i to nietylko ze względu na dzisiej~ czas gdy minister spraw zagranicznych uspokajał
"""""/1V ranne, południowe lWleczome. szą naprężoną' sytuacyę międzYriarodową, lecz opiOię publiczną, jego kolega'"od wojny" wprost
i,·J,t!(C,ńczenlU p ~.~\:::d~: aFl~'
śpiewu także z powodu głośnego a należycie jeszcze strasJ:ył publiczl'lOść; podczas gdy hr. A(!llrenthal
ek) l prof. HeRe.,a
niewyjaśnionego zatargu tniędzy Aehrelltha]em a o Niemczech . wyraźał się chłodno, Auffenberg
Klasa skrzypiec pod kler.
rzekomą partyą wojenną w Wiedniu. Spodzieza.chwycał się. ~lśniącą. ZblOją~ sprzymierzeńca
wano się bowiem, że w tem expose znajdą się niemieckiego i, jego rzekomą wiernością.· Nadto
ustępy L uwagi, które rzucą może nieco· świat,ła żaś przedstawił on obecną siłę zbrojną Austrona tajemnicze zajścia i wypadki ostatniej doby, Węgier jako tak zbutwiałą i marną, ii w· Pe-,
.
. Nadzieje te zawiodly zupeł'nie. Hr.· Aeh- tersburgul w Rzymie słowa jego wywołać. mu'"
renthal nale?y. wqg61e do 'dyplomatów bardzo siały ogromną. radość. .Zdawało. się , ........ """.
ostrożnych, którzy unikają bardzo starannie jakoby. pragnął wprost zaprosić wrogów·.·,
'wszelkich sensacyj i nie. lubią' niepokoić opinij, Węgier do WOjenki z tern państwem,. l~~~i .
publ{cznej. mniej lub wj~cej śmiałemi rewelacya- jeszcze.
.. . ' .
.. .
mi. W tym wypadku atoli przeszedł on pod . Pominąwszy jut
wzgl~dem ostroŹ11ei!.O wyrażania sie o sprawach mogił sif; s~aćdlp..
8 m,15.
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piecznetojuż inad tą rozbieżnością w enuncyacyach
wiodło uui1mCjćwszelkich powiklaó i nawet że- pud ku. POspkCi.:mlO na miejsce i ujrzano czło
dwóch przedstawicieli wspólnego rządu szczerze : by wykorzenić W zarodku sam~ możliwość po- wieka młodego, silnego, doskonale zbudowaneubolewać należy ze stanowiska .. , austryackiego.
dobnych powikłafl, uważam za celowe, żeby uka-. go. Po upływie dwóch minut twarz jego żywa
Powa5~i bowiem rozbieżność ta nie doda monar·
raI~ie winny~h, ~raz tych, co. rozpoczęli :zamęt, :, i okraszona rumierlcem stała się ziemistą, oczy
chii habsburskieJ w oczach Europy.
obJął zgoclme z Jego prawami, rZQd persIn" .
; spłowiały, a struny głosowe zosIały sparaliżo
Konit;~cznie też w dalszym ciągu sesyi dele"Uważam, ze wszyscy właściwi winowajcy
wane, ciało przebiegały silne dreszcze, wreszcie
zamętu otrzymają nalcżnę surową karę tylko pod wic\ocznit~ pod wpływem kurczow, chory padł,
f~ac.yillei wyjasnić należy~ gdzie leży źródło tego
niebezpicC':?Jll;'go dla pal1stwa wewnętrznego tym warunkiem, o ile wybierze się dro({ę prze-, jak podcięty, na ziemię.
zemnie wskazan<;\".
~,
~
Zanim dr. Kirdmcr op1.lCc:i pr;'.ytulek, zncho~
i'Ozdź';1/kkul
Ta droga daje trwnh! g''''<lt'ancyę na to, źe' rowHły z takierui samem i objawami jeszcze 4
"rrcmd'::nblatt", POWOl'lljąC sic: na artykury
zostaną ukarane tylko osoby, kHire miały stycz-' osoby!
,
"Local'Hli:eir'.. '\ uKoln. Ztg... i inl1J'ch pism nie··
ność z nieporządkami i źe szczery przyjacielski.
Z Elberfeldu nadeszła wiadomość telegrafk!~
mieckich, ~~t'Nif;:rdza, że taić w sprawie bałkuńskieL
stosunek szerokich mas ludności Persyi. do Ro-' na, :i.ew rodzinie tmntejs7.cgo kr<lwca zachorojnli: w r-prawie wojny włoslm-tnreckiej "istnieje
wały dzieci po spożyciu ryby, przyczem rodzice)
mii;dzy AW'iI.l'yq n Niemcami zgoda, po części syi nie ulep;nie :lad nemu pog·orszcniu."
"Na zakol'Jczenic uważam za potrzebn~ oświad-,' którzy nie jedli tej potrawy, sącałkiC"Jll zdrowi.
na\vet dosl'r.wna", oraz. f,e expose hr. Aehienthaczyć, ze wskazana przezemnie drog-a da narado- :'
Ja Pl'zyjQto W Berlini~ z zadowoleniem, wreszcie,
'że cala !1,lwmka przed w trójprzymierzu by-ta· wi perskiemu no"vy dow()d pokojowych zmniatylko ,i1mdq dziennikarską. intrygf1".
row i. wspaniałomyślności jego poteźllego sasia- SkUl) ko~ei Warsz." W~adeńs~(iej"
da rosyjskiego".
~
.
Prasa btldapc~~zte!iska zajmu,ie siG szeroko
"Bid. Wied." donoszą., że w kołach r.lądodyskll~iy,! w deh:g~cyach. . Niektóre dziennild. nie
zgadwjq się z polityką hr. Aehrenthala. WIęk wych uważajq. iż działalność wypraw karnych
Na posiedzeniu sobotniem pod przewodniw'Persyi nie jest bynajmniej' przeszkodę do roz~ . dwem Akimowa, Rada pa6stwa rozważata proszość jednak prasy występnje bardzo ostro.
pl'zcciw ministrowi wojny AuHenborgowi, którego patrzenia sprawy zamiany stanowiska głównego jekt skupu na rzecz skarbu kolei warszawskoskarbuika perskiego __ Morgana Shustra.
. wiedelisklej.
'uw~lzajllź niemal za byłego ministra i' zastana~
Według dalszych informacyj, zaczerpniętych
Po odczytaniu referatu komisyi finansowej,
.wia się nad jego następcą·
'
. Omawiajt:tc sesyę delegacyj austryackiej pod~ przez ;,Bid:. Wied." w ministeryuill spraw ze· uSflsadniającej skup kolei, zabrał gros cztonek
nosi "Vita", że twierdzenie, iż Włochy wobec wnQtrznych, nie oznaczono jeszcze ani w Anglii Rady, Szebeko.
Mówca dowodzU', że obliczenia rządu dokotr6jprzymierza zachowują się ozi<;lble lub, gotowe . ani w Rosy{ kandydata ua to ważne stallowisko.
są' nawet z niego wystąpić, jest fałszywe i nie' W każdym razie w kołach dyplO1natyc7..nych za- nane zostały nieprawidłowo. Gdy w,Giąć pod
ma \iy tem ani stowa prawdy. Włochy pragną rowno Anglii jak Rosyi uważają za poż~dane, uwagę fundusz zapasowy i gratyfikacye urzędni
k6w, to okaże się, że korzyść skarbu z wykupu
trwać w tr6jprzymierzu, bo' jest dla Włoch' ko~ ! żeby "przyszły skarbnik i główny doradca finanrtysttlem. i poniewuz uważają je za konieczne, sowy l)ersyi niebyt poddanym ża<lnego z wiel~ b~dzie znacznie mniejsza. Następnie skarb zmu~
kich mocarstw, lecz raczej jakiegoś drugorzędne- szony będzie wydatkować 12 milion6w rubli za~
dla równowugi i pokoju w Europie.
Dzienniki tutejsze zwłaszcza wszechni emiec- . go państwa".
raz na urządzenie l rozszerzenie stacyi i !inlt,
Dalej uważajfJ za pożądane, aby kandydatna' czego Towarzystwo kolei zamierzało dokonać za
ki e, wyrażają: rozczarowanie z powodu mowy!
hr. AehrcilitlHila i zbyt c.hłodnego tonu, w jakim ; to stanowisko znał dobrze Wschód i PersYę, że- emisyę obligacyj lokowanych zagratlkf}
Byłoby bardziej rzeczą pO;l,qdaml mf1iony tl
omawiał'stanowbko AU3tl'o,;WQgier do Niemie~:. \ by hI?-:. przedtem Ul'~GdOW8.ł ,w jakiej instyhlcyi
persinej" dozoro\vaneJ· przez Illstrtlkt01't)w zagra- przeznaczyć na pomoc dla glodnych .
. N. n:
nicz-Oych, jak naprz. w perskim urzędzie celnym,
Pod względem strategicznym jest to wszy:'
w ktory1l1 urzęduj~ belr.;ijczycy.
stlm jedno. czy kolej znajduje s!.f; w rękach skar-,
Pyplomacya angielska i rosyjska -!t.yczy sobie> bu czy rządu.
febynastępca Morgana Shusl:ra objl;!ł swoje sta~,
Pod względem politycznym jest to rzeczą
'nowisk? jakn~jpręclzej, bo }.Jez niego Persya nie okrutną pozostawial~ 70 tys. ludzi, żyjących z ko",
~.""'-,
lnoże S1ę obc.1śc.',
lej pod mieczem darnoklesowym, sl(utkiem usuw'
Bifz. ' 'Wied," miały .kilka:wywiadow z {)0-1
Dzienniki ~llosldewskie don?sz~, że kandyda- njęcia ich po przejściu kolei na rzecz skarbu.
słe~' perskim w retersburgu ;..... .Mirz~ 'Ali-ClmH- '. te~1 na' sta.?owlsko ?O .S!Jttstr~: Jes,t dyrekt9~ urzę- , '", ~~Sjf~,~t .. gen. Pietr~w punkt po plJnk~i~....
chanem. Wostatruffi z tych wywradow, które by- dow celnYi;h w Pelsyl, belgljCzyk Mornar.
I zbfjaf tWlet(fzt:!nnr Szebekl, dowodząc korzyscl
ły dotychczas dość bezbarwne, .poseł wypowieoperacyi i bezzasadnoŚĆ obaw ludności miejsco~
dział następuj~ce zapatl'ywania.:.
.
wej.
"jednym z głownych kierownikow likwidacyi
'Straszna choroba.
Prezes Rady ministrów Kokowcew obszernie
dni 7..amę!u W Tebryzie będzie zapewne rosyjski I ,
l dowodził, że bynajmniej operacya ta nie obciąM
konsul generalny' w Tebryzie - Miller, którego'
C
.. ,
Ik' 'Z 11 W'
I. ł
~ zy skarbu państwa, J(t6ry jeszcze wczoraj miał'
znam doskonale. "
,I
.
oraz, nowe wypac 1.<lC aro au '!' P~zyLU - na rachunku bieżącym w banku pat'istwowYln
"Ani na chwilę nic w~!{pię w zupełną lojaI~ l k~ noclcg.?,,~ym dla ~~z~lon\n!,c~l, zacz'yuaFj ~~a- rekordową cyfrę 528 milionów rubli w gotówce
ność i dobre chęci pana Mil1ęra ~ mówił dalej • ~lawdr szeI~Yć w Bell101~ fC,llllalną pal11!(ę. W :l~- która po pokryciu wydatk6w, wedl'ug budżetu
poseł. - Ale, chociaż pan Miller zajmował liczne' bU ,.?~l1a 3D z, m. zachOlowało znowu 30 osab,. r. 1912. ?mniejszy sl~ tylko do 350. milionów
staIlowiska w rMnych miastach mojej ojczyzny,: z ktOlych 11 zm~rło...
".
wolnej gotowizny.
1
,nie wez.mę jednak na siebie śmiałości twierdze-):
,Ty~:, spo,soLem _. ogolna ,:tcz~a suucrtelnych
Co do względów strategicznych to rZ'1 d re ~~
nia, żeby on doskonale .był powiadomiony o na- i \~YPcl(~k~)lł ."a,o~l1011z; dO.,:~f1y ?7, chorych ~ś syjski bierze przyklad od sąsiadów, l<t6rzy dąż.,
stroju oraz o od,rębnościach psychiki narodu per- i Pl.lZOS;I1JC Jt.s~~ze ~ 1~ ~."qb: Co .~o. po;VC!d.ow do upa{lstwowienia wszystkich kolei, idących dl',
skiego oraz wszystkich klas.ludno&ci."
. . ; Ch?r?lJY, lek~l1 ze wYPowIadaJą na)"przeCZl11cJsze granicy,
.
"
~,Takich wiadomości l?; Miller posi~d~c nie, l oplmr '
"
.
l ;
.
._
.
LU~l:~ŚĆ i ,u~zędnicy niepotl'zebnie obawiaj;! l
może, dlatego, ze '.obszar Jego dZlułalnoscl, jako l ' nsi~~tt ~adclllla. ch~ryc1~. z.a-mzn~ch ~Opl Się prZejSWl kolei na rzecz skarbu ._- mówir p.l
'przedstawiciela Rosyi, stykał go ustawicznie tylko ; 11lo:v~ł dZIŚ! ze ~101 ?b~ ta llle .~e~t epldemlczna. KokowceW. - Skarb post'lpi tak samo, jak ka. i
·zbardzoograniczoną grupę przedstawicieli lu- :OPH1~ ta l~:\z~~dule Jednak wlaly wobec coraz tdy dobry gospodarz, nabywaiący maj'ltek z go- j
;.1ności perskiejr a mianowicie - głownie' z wła~ nowb~n~~l ftą~. Lipska ' Fryb
. N nk'
towym personelem służby, Skarb nie będzie .
:<l.ą, z kupcanu i t. d..
'., .. . .
l . I. ""ci:. ł
d' urg~ l eue lr: szukał nowych urzędników, jeżeli ci, którzy są,
, ,)Ob~wiam się - ~owił da.ł~j A1!-ChttU.chan - ~~f~ci~e:- p~~%leg~ę z~X:;ł~ie ~so:r~one 'dyp~ki uC;zci\yie i ~ dobrą wolą wykonywać będą obo.~t Jez~h pracę ~ad usmlcrzcme1ll. 1 ,P0wstrzyttla- I 1ińsk1ch.." .
P
o o nym o r· WiązkI sW9Je.
.
;well1:, ll!cporzędkQW ?,ezm~ na slebleyvyłączni.e I'
*
. W dnJU 9 b.. m: wYJę~di:a z Petersburga ko,rosYJskie władze wo)etUleQraz Ul'zędm<;y rosYJ.. . . '
..
mlsya, która obejmIe kolej warsz(lwsko~wjedeń~
!skiego .konsulatu. ~enern~~o . W .1~ebtyz!e, t? 'fi I
Sprawa mnsowy<;h .zachorowań w prt.JŁttlku, ską, w posiadani~ skarbu.
.
'ittSj)okaJanych. ,tIlleJSl;oWOSCl&chzna}dą/ S1ę ludZIe ~ nodegO'\ovym utrzymuje Jeszcze cały Berlin w goPrezesem tej komlsyl ,Iest lt1Ź, Dąbrowski.
:uej woli, ktorzy 7. uczttda zemslf lub jakid~ś ,po- ! rączkoy;em napięciu: At!aUzy ~hemiczne i bakte~
Czynności swoje korolsya rozpocznie w d.
dobrlYćh pobudek· osobisłych:tilczną·załatWIac ra- ! ryologlczne faklyszme tlle są Jeszcże ukończone, ' 11 b. m,
. '
~chunki osobisre,za swoimi niepr~jaclQłmi)ws~a-;, trt~l~zasem J'ednak ;w i~sty'htcie badań chorob za- '. . Dalej premjer omawia.r sprawy, olJcl1odzące
\ZUJ.ęc. na ni~, . la~o ,~a osoby, ldore przyczYnIły.~ ;,az~lw~ch , a~? klUm. ~wtnl~ó1n morskim do sP<?- akcyonaryusz?w j twierdząc, ze otrzymuJfl oni to,
:Slę do~iepot~ądk.?!,.. '),
. . .. '
. J :zyCIa ~a,wa:to,,,,c.żoł~dkow CIał, podd~nycbsek~Yl, do czego mają niewzruszone prawo j a gdy b W
,ttTeJ m?ŻhWOSCl me mozi1a sppszczac z oczu WszystkIe .~Wll1kl zdC?hły. niezwło~ztue,o.~tóml,ast obrachunkach swofcllrząd miM się omylić j ~te.
~mewat . _o~~rpoi.e. doprowadz!c .dotego, z.e; myszy, ktorym ~aszczeploll0. sp1!eRaroWany lad go ~awet przypusZCZi:1Ć, nie' można, to wrazle
,Wlbid, zup~ł~le l1l~WlnnYcltl ś?okoJ~ych . obywate- , żO!1!dkbW~\Pozo~tały. dotychczas caUdetntdroWe. dówled:4!onia omyłki, rząd nie otniestka przcdsta~
n.Pf1dnłe ?flar~_Wyrl>wnania,osoblSty~rath~tt1- • Cłekaw~też~ ł file~YJaśr1lo.ti~... ue<lz..'1. J(!St ~o,łe wić wniQsku Dumie o dodutkową asygnucy', '
k6W" ,a1boOśka&elI,z~ s\1ony garstki SWOIch i t;i~Mch<:t~Wałaa111 t~dna ~ób~ z.uŚłu g1 lŻpOWszy$tltie artykuły projektu skupu rr,ę l
WtpOłoby\VaŁetio złe) .woIt, . .
' . . . srad TQdZl11. dozorcow, ru.ieszkC\J~cy.ch w tym jednomYŚlnie w redal<cyi Dumv pallstwo p .Yj ~ o
"Wyniknie ~ł~d, ,zeóSoby, blb;kie tych kto. ! pttytułkil. ..
.' ,
' .
'
. .'
wOJ.
rZY. l1itrwirutte , cterpieli,p*j:h<?wa}ąoawlecZrle .
'C:esarz Włlhelmtaiftter~sował siębg'rOl11nie
, , Następstwa s l( u P u.
cz:łsy .clę~~fe Wsp6tl1gt~~~:}~~~P,o~9d~."f1i'e~ :f)7~, WYl~adkie~\.i wy1Śl~i_paftliejsce. '~0iI1,etl~all~1i
. Nn kolei Wnt'szaw.:Wled, od (:!7"·..,,,,8'1T~.
en
BPtll.,Wl~(1h.\yt,.e
.. ~.n.~~ZOtl~J ... n.s.. K.ogo.k.o. . l.Wle~!t. i. B~...r..!!n~ . . tt. . , ~.l. ~. ia'v. ;f)
...... n.,.::;~.Q.~łt.jUl, kt~ry ZWIedzIł
00.0. W!ą1: y wał. p.n:ePIS, te urzędniC. Y ./>
dłt)rtkow ,lct1 todz~~ ,kary,H, . ', ' , ' ' " .. ; s~e.z~~ołoW? eał}1 Pf;zy~ttł~~ i,uU'tlazł go weW20· wszysóY,~raCtOWt1lcy IlItmowi, kt6rzy' nH!} et
.,,1~tet4 pttekOllru'l.Y,łe. i .~~P't2ysz!os~t;tłd,. r9\VYID PP.lzątl!rt!,:,'",; .' , .., ., .... , . . .•
.'. . .... wali w {aądu 3 lat, otrzytl1ywali co S Iat~ S
teIH~faru:ll:ize swóie~ str!-my UCZyt11 ~ wszelkie ,.!t., "WP ,~Jt'f1 ~jn~l~}~;tc;llyrłlld~t rulUlśterynlfiy poclwy!ld w stosunku do pensyj za. t zw
siłki celem prz.fwró~flllla w Persyl nOrmtUnyOl dr.• ",l\,i r~nn~r.
. :~t1 :Willl:il1"e ś\V~aclkietn nagłego sługę lat.
.<
,
słóśUJ1tk~!i~U.~t;Y~!:r~;"'K
"tbt?M" '~tb\T sil2'łi;i2p~~~~i~~~~1.·'.1·.·• .t'f· ·eft .~~~l~O:~aŚ~i~o()w~~.!:t~!~~
k' 'I'k' Td~()r~y~y...Się w ten spos~b kilkunastu lI>
,.,. w łI;;U i:l!,,"""'VV, ~JX J;:' "'6.u.~,
J
!I:' ł'
,""3> . ,a'''J.
' . . .V
J.LU vv J
I u ZI~SlęClQ1Ublowe dodatk1 do 'pensyi.
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Wodzinowskiego;i 'fyzehhaOzeti,: Postaoow.ik;,Zmierr:::~;~irozmiar "Obło,~.
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.

l:"'~i:lm~'~

;;~ "",'·';"~~:'~i~3B~;:~~t??~,.~ ~,. :~ '~,!",~~,:,'~: ~?, ./,~ '~" -<., :::

Przy" obliczeniu wynagrodz~(l d~datkowych ;(wę- ,
.- '. W l?racowni prof. '!I ..
glow0go) :f.a podstawG oblIczenia brano metyl- ,odbyło Slf: pierwsze Walne Zgromadzenie Tow:)l' żerua; podatkielh>,/~" ,',;,,';;:',:;,..:.:;,: . .
ko pC\1sye etatowe, ale i owe dodatki za w,y~ f imienia Wita Stwosza. Z<tgaili je poseł Włodzi;:;~:,~.,,' Inspe. ktor.: SottySki. jesC 'prtedstaWiótIy "ido
sługę.
I mierz Tetmajer i imieniem lwowskich członkow·· ."trantlokacyi. Był on przez kilka lat inspektaPoniewai; obecnie przypadał termin wypla- l architekt Jan .Tarczałowic-.l. Zebrani uchwalili,,~em podatkowym w Pabianicach, w październikU
cania kwartalnego dodatku na mieszkanie i wę- I program, maj~cy na celu prostowanie 7..agranicf! [ 1'910 r. przeszedł na inspektora podatkowego
giel (który to dodatek wypłacany jest z góry), I fałszow o narodowości "vtelkiego artysty, uświa- j. 2-go rewiru 111. Łodzi. . Otrzymawszy posadę,
zarząd koloi Warsz.-Wied. zwrócił się do mini- r domierne og6łu polskiego o sIanie podjętej spl'a-,itSołtyski zakomunikow,,;!' swej władzy, ze w jego
steryum z 7..apytanj~m, czy, ma. owe dodatki
wy .'!V Nie!Uc~ech, womadzenie. w odlew~ch, 1.·'I!.!,ft~. rewir.z:e ?gólna suma POd~.tku o~ nie~uchOmOśq.\
cownikom wypłacac.
'.
publikowllille legodzlcłznanych,w Polsce .1 t. Prf;::przymesle do 800.000-rubh roczme. KIedy władz~
Ministeryum nadesłało odpowiedź, że wy~ zabiegi około t..ebrania prac,mistrza-polaka:\ ii-zapytały, W jaki spos6b powstanie tak znaczny,:j
nagrodzenie na komorne i wGgiel moze być Przewodniczącym wybrano Stanisława Radzie- 1 dochód, p. Sołtyski, objaśni-ł, że poprzedni roz"
wypłacane nadal, jedmlkże obliczać je należy nie
jowskiego art. maI. z Krakow:a, zastępcą. Jana+,miar podatku nie był dokładny i on dopiero
od całego pobieranego przez danego pracownika. 1 Tarczałowicza budowniczego ze Lwowa.
:nałoży! prawidłowy podatek.
. .
wynagrodzenia. 10:2: tylko od pensyi e~towej,'
. Do ~ar?-~du powołan<:; prot Aka~. Stanisła-,
Obe~nie jedna}, okazało ~ię, że fal~tycznie
gdyż wynagrodzellle za wysługę lat ma hyc ska-I wa DębIckiego, redaktol'ow' "Nowe] Rclol'lllf"
przypadający od llIeruchomoścl 2-go rewiru PC1'"
sowane,
! Aleksandra Karcza i Władysława Prokesza .. Nadatek nie dochodzi 400,000 rubli.
.
Wobec tego gotowe już listy płacy muszą I stępnie w skład zarz~du weszli; prof. BoguSław.
- Kiedy baron Tyzenhauzen dopetniał rebyć przerobione, a z tego powodu ulegnie zwło- Serwin, Ludwik Stasiak, poseł Włodzimierz Tet- t'wizyi w biurze 2 rewiru (Dzielna 50), przy nie·
ce rownież sama wypłata komornego i węglo- majer, artyści malarze Wincenty Wodzinowski il,siono z komórki skrzynkę, napełnioną skargami
wego dokonywana zwykle w pierwszych dniach Kasper Źelechowski. 1(si~i, pisma i wyda-t w kopertach zapieczętowanych, które wcale
miesiąca..'
..
"
wnictwa Towarzystwa redaguje komitet redakcyj, ,'l nie były wysłane do władz wyźszych. P. Soł, _ · n y . Do komisyi rewizyjnej Wybrano art. mał. 'jl tyski, przez którego ręce obowiązkowo przechonralł'ja "'' 01111.40 rQS~\I,js/''' ..am'flry!.an' "'kiego.
Bruzdowicza, Tad. Okonia i Ze1echowskiego.," dzić winny były wszelkie podania z pretensyamt
W S....
lIlI II I\U
uu
~. AU
1\ \l
•
• Wkładka roczna koron 8.
- Członkowie otrzy, '.\ nie zwracał na nie uwagi.
'·lllaj~ bezpłatnie wspaniały i1J1Strowany kwartał· .
Baron Tyzenhauzen po powrocie z Petel':>~
.nik Towarzystwa" światło", ktorego przedpłata I,burga, przystąpi do rewizyl biur pozosta,łych 3-cQ
W tych dniach odbędą się narady fabrykan~ ,wynosi kor. 10 rocznie. - Zapisy na czł0l1k6w i, '~nspektorów podatkowych vi, Łodzi.
tów łódzkich w sprawie następstw odczuwanych oraz wszelkie sprawy auminislracyjne i gospo- \
Jak nas informują, liczba 4-ch rewirów poprzez łódzkj przemysł z powodu konfliktu ro- darcze Towarzystwa załatwia J Wydawnictwo I: datkowych powiększona będzie do 6-iu. Wedtug
syjsko amerykafIskiego. Fabrykanci łód~cy..są dzieł Sztuki "Stena" w Bochni.
. obliczc6, liczba nieruchomości do opodatkowania
głównymi odbiorcami bawełny amerykanskJej I ~.~~..::::- , . _._ _
wynosi: w I i II rewirze -+,400, w Ill-l,800,
wszystkie tanie towary, jakimi .Łódź zapełniaj w IV-l ,700.
rynki, wyrabiane są wyłą~znie z tej bawełny,. np.
Szanownym naszym prenume.. 1.
. .
. ,
biały towar (obrusy, chustki, perkal), następ me
..
•
I
(a) Sprawy przemysłowe,. OczekIwany Jest
barchan, kolorowy j drukowany, którego .Łódź lBilałorom, zamiejscowym przypoIlI przyjazd do Łodzi przedstawiciela belgijskich
dostarcza na rynek więcej niż za 10 milion6w mmalllamJ II) odnowieniu prenume.. przemysłowców L. Litwil1skiego, który obccnie
rubli, dalej lwrty na ubrania i t. p.
ł
k
t ł
t/ll\lII1I
i ure bawi w Petersburgu. P. Litwińskiego delegował
Bawełna amerykańska używana jest między ra 'SI lI1Ia war a nas "'troy
lIII
komitęt wybitniejszych przemysłowców i haninnemi do wyrobu tanich tkanin, nie wymagalą~ gulowanm~. zaległej opłat,.
dłowców Bel~iI, dążą~ydl do rozszerzenia wy~
cych specyalncj miękkości i farbowania, po nie- I
Adil1fL(l1liis'irac wr a ROZWGju'" wozu z. Belgii, ?be~me zbyt .szczupłego w poważ przy ufarbowaniu tkanin z bawełny amery1\
JJ1
In
III
ró.wnaoItl z krajami konkul'uJącyml na rynkv
kallskiej nie otrzymuje siG równych kolorów; do
",
. \ międzynarodowym.
farbowania staranniejszego używa się bawełna
P. Litwińsl{,i bawić będ..:ie w Łodzi kilka dni,
egipska.
KALENDARZYK TERMINOWY.
ażeby bliżej zapoznać siq z tutejsz~tnprzemy·
Og6łem okrąg łódzki około 75 proc. sw~j
IMIONA SŁ,OWIAŃSl<IE. D z i ś Włnstymita. Ju
słem i jego potrzebami na rynku międzynaro·
•..··~tlśCI. prOdukuje :z; bawełny łunerykan~ , t r o l)Cl~rolllirjJ.
.
dowym, poczcmzwied.zi sąsicLlnie miasta pr.l;j~·
sklej.
:
TEĄ'FR POPUL. ARNY. (Konstantynowska nr. 16). mysłowe.
. . ..
.
"
Oz l ~ IIZywy trup" TOłstoJa. Początek o godz. 8 min.
.
15 W!ec~orem. J u t t o /I Ta emnlczy Dźems" .czyli "Król
.' . (a) Syndykął. . Dowiadujemy .. się Z wiarowłflmYW.llczów"~ Początek. o godzinie 8 mm. t5wie~: godnego .źr6dła. ~e fabrykanci. jedwabnych. ip6ł-.
",1rlyeh
cźorent
f SZ'PUKI (Zlolona8), otwarte tedwabnrch' wstątek . z, todzi!Warsz~WjI p<ł:,
będą
. '.' ...............
4
po południu do 10 wieczorem;
stanOWi!' jJotączyć SIę, og,to~lf:cęn'y Iwarunlb .
sldej, co zagraża ru
.... .....
. od. go4z111)' 1.2w;polądriłe. 4o~prz~dazy ws~ąż.~k jed.wabny~h. Ip6łJe~wab.nycłl, ......
dzie w możności wytrzymać cen
Od ktprych;mkomuz umawl~Jących sJę,mcpe;" .
wel'ny rosyjskiej jest mało i lich
..
. . Wśród fabrykantów łódzkich p
myśl, aby
.•.......•....•.... , '•. '. J ; / . : \ .
.
...... ~:d~~ln.~a~stąPić.' po'd . ryg. or,en. 1..••.z.aP. .ł
. . a.~. ~.nł~ . .
zwr6cić si~ do rządu z prośbą () możliwie szyb." ...... ' '.' .....••........ " .'. . • ' . , '. P~brykan~i. wybrali z pośród ~iebici,lC{)rnł.~~;::,.
kie zakończenie konfliktu,ponieważ proiektowa~
•
. . .
reWIZYJną, z.tozoną z p.p.r rancIstka. 'Czamad.~;~
na wojna celna z Ameryką grozi zniszczeniem
.(h). Czterd~le~togodzinne nabozeństwo z wy", skiego z ŁOdii .. i . (J. . Sztej~berga' . ~Wa;~~~WM/! (
wielkiego przemysłu okręgu ł6dzkieg~
(a) . stawlemem Najśwlc:tszego~~kramentu odprawI 0- pęłnonlOcnlkaflr,my "SzenW19~. S~teJllb,ęrg'{:";Wlf:';<
, no przez czas ~roczystoscl noworocznych w; teoberg". Hrócz k9 m,isyl:.re,wizyjpeL3wYbrą'p2;,,,•. :i,:
! kościele św. Krzyza. .
: kontrolera, kt9rybędzle rqzclągałpa92iOC>ś'ó'"ł,;i)\,1'\
.I dzialeWieczorem
~a~o.~.
ezon.
o
je
procesyą
przy,u\.
połą.
czo. nych
. . c. <.<;::;;r;;"'.
' ..• ' . •.•.•.•. .•. 1.•.:;.·. '. . . •. '. .:.'. '~\.. q
polskioh~
bardzo duzęJ liczby pobożnych. ....
'... dzia,ł.alność
..'
. ......
. " .fabryk.
. ......an.' t6.'.'w'•....
i ;
,.,
. '.
. (n) Z prtemysłll,·. NhmsteryumhtmdluJpr~e,,' '.' ,
LWÓW N t 9 b m zwołany zostai do 1
-,
;:myshl,zawiadomiło łódzki ~ptnjtet gJ·ełdoW$fJ;~ę
'.'
a (. . ·W·
.
UdZl'ńl' I
.•
.·lObeame n. asta-ta .ch. w.iIa sprzyjająca do W,1;m,'Oą!11e'"
Lwowa .zJaz~ lud,?~ców. ezmą w" mm
<:U
·1··;
':-,"'01,'
. ";'-"'W'
',' i~'ł
,c",it",
'1,,',__
nia znaczniewywoZll gotowego LibranialYtogQle
pos-łowle se]m?wl I ~)arl~mel1tarlll oraz Rad~;
towar6w manufakturowych z R.Q.syi' .doC.hiai'
naczelna polskl~go stlQn~lctwa ludowego. Obra
, .... ' ,;,..
. ."
. ,~"
Mandżuryi.Obecnie w Chinach. 'mn6.st:wo.I11ie$~.
dy d~tyczy:ć mają stanOWIska posłów ludowych
ka6c6w z pośr6dinteligencyi i kupiectwa p<>obci.. < .
w sesyl SeFzed~~t kopalnię "Schodnicęlł galicyj(a) W sprawie pobytu barona Tyzentiauiena \ nało warkocze ~ ~acz~ło ~amieniać kostyum na'1'
P
'
r
'
k
.
mu
Cena
kup"
w
Łodzi
rodo-..yy
n~ ądzlez europejską, Ruch ten zauWa·
s {Jemu naft owemu owo a cyJne .
'. delegowanego
, . przez dministeryum skarbu
,. "żyć
Się dale w lnkou.
Wśród ~hińczyk6w ujawnił się popyt ~nlli
na +1000,000 koron ~ostała zł~~o~a w gotówce. ?trzymuJe~y ze żrod-ta urz~ owego następUjące I
. . - Przesłuchame~. ~taplllskleg? prz
mforpr~~~rkilku miesiącami grono :wybitniejszych a~z~eż europejsk~. Kraw~y chińscy, ob~ługującM
dzlego ś~edczego w sp1awIe
in.
u
właścicieli
domów i przemysłowców w Łodzi, mle}SCową. kolomę C~dzozle~ską, obec~le zarzu.\i
parcelacyjnym trwało w sob~tę o ~l d OCZlll .. ·
óc'ło się telegraficznie, {io ministra skarbu W; cem są obstalunkami na OdZl~Ż europejską.. jeI .
Po przesłuchanlu p. St. ukonczono s ezwo, ~ • zwr l
I·
d' t l ść' . k dyny w lnkou, magazyn unIwersalny nadesłał
w tych dniach akt~ zostan~ oddan7PfoRkttratOl)'l· r~ Kok~~~t~~e Zg~ ~:ag~gąre~ruZI%a.Ł~dztSf:n~ do. Łodzi obstalunek na znaczną partyę got()celem wygotowallla aktu oskal':i;el1la. ozprawa c.?ra p.
.'. .
. . . .. ;., .
wego 'ubrania.
przysięgłymi odbędzie się około połowy ;:lołtysklego, m.lan?WtCle na ~lespra~ledłth'e I b;z.Według opinii konsula te firmy które mogą
1912.r. VI pierwszych dniach stycznia ma- zasadne obło~el1le. podatkIem nteruc orno CI,· zaspokoić popyt, prawdbpodobni~ otrzymają
,aresztowani wyp~s:zczeni paki wolnośść. zad dD~POesbzyęwaPtOerl.P1!safał~ry2kOa~f~~zo popularnych wto- znaczne zyski. .. Wydział informacyjny dla handlu
Deskura 1 . Poznans
ego .złożenia
o Wla·
Zl Z rozporządzenia prezesa
. . rady ministr6w •zewn ę tt·zn·.
ego po~~I'ada', ad~'
'
k"}el
i gotowość
res Ilrmy cu d
zozlel'!ls
dr. T. Solow
no n.a. 10000 kor i ministra skarbu, W. N. Kokowcewa, został de- w 111kou, zamteresowanej prC!pozycyą :OSYlsklCh
wysokość o.zq o
1.
legowany do Łodzi rewidellt podatkowy, baron t?waró~. ~anufakturowych, lak rów.nl~ż wyka1
os '.' króla Jagiełły w Tyzenhauzen, dla zbadania sprawy na miejscu ftrm c~l.nskJCh ~anufakt~rowych te~oz posła •.
P'ul~ Paryia. Naokoło w biurze inspektora 2~go rewiru, przy ul. Dziel. Bh,zszych. JI'!f:ormacYl w spra~le tej, udZiela
arkanienie i wbito pa- nej nr. 50. Baron Tyzenhauzen przystąpił. w ty- bIUro mformacYlne w Petersburgu (Plac Dworp
winda. Równo- godniu ubiegłym do rewizyj, która trwała cały . cowy nr. 8).
nad 1.montowaniem. po- tydzieil..
..
,.
. (h) lB:sadnlc,ze rozstr~ygnięcie sprawy., CzyRewlzya potwlerdZlłasłusznośc skargi. Baron tell11cy nasI. dośc cz~sto Slli:Wlb-U. \l( s.oraw~
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niach sądowych wymienione karY' na osoby, kW· rzecz tr:zechklasowc.j llezplatnej szkoły dla dziew·
re przywoziły do miasta miąso, kupioile za jego . cząt. .

ka, jak wskazują ślady, zaczął tarzać się mi po ..

dtodze. Wydobywające się głuche jQki Ilie::,żczę..
granicami.
(d) Projekly ustaw; Gubernatot piottkow- śliwego starca nie doleciały do uszu sąsi~6w.
.
Agenci ri~zl1f mielskiej przy pomocy pollcyi, ski zatwierdził projekt ustawy Towatzystwa nieAntoni Nau został strasznie zeszpecony. Pra~
wyma~~ali, ;,eby mięso dostawiono do rżeźni miel~ sieula pomocy uczącym się na kui'sach poił!. wie cała twat'z tak silnie poparzona, te zeszedł
skiej i tam oplawno .od niego po 21 i pół kop, technicznych Ml1rcelego Rógal~klego i łódzki~go naskórek, a pozostały tylko czerwone plarrlY',
od pltda. Wrazi.;: zaś t1iczgoc.lzenia się na tę ToWatzystwa wzajemnej pomocy na wypadek włosy i wąsy opalone, pic'rsi okryte ranami.
dO',)!atc,', min.so
konfiskowano.
śmierci u odmówił zatwierdzenia ustaw: Kasy
.
"
l
(x) le 19romadumia c:zoladzl slowcldch.
Dnia 28 W'lIdnin r. z. VI IV rewIrze sądu oszczęt1ilOśdo'Nej pracowników UnIty Józef Rych~ Dnia 6 b. m. to jest W sobotę, W gospodzie
pnko,iu mitt"ta .todzi rozpatrywano znowu po- ter W Łddzi i Mdzldego żyd .. 'row. nPomoc", czeladzi szewckich przy ulicy Sl'ecltlie,i nr. 25, o
dobn:!:'!.!X3WQ.
! li
celem kt6regobyło nieść porrtoc chorym i bIed- go, dzinie 2.po poludniu odbGdzle si<~ posiedteiJiiia 3 sierpnia 1', z. Frnndsz Ul l~,illsiatO'.vi!, ilym dzk:ciom 2,y(il)w, znmlcf,;dmtych vv ,todzi, mc kv,rartalnc,
zartlicszlmh przy ulicy Ogrodowej .Nil 16, kupiła f~adogoszczu i Balutach.
Zarząd usilnie prosi członków o liczne i
2P funtów mięsa L1 rzeźnika w Radogoszczu Wa- :,
(a) l przemysłu, TOWatżystwo akcyjhc Helł1· punktualne pt'zybyCie.
ICl'yarkzylw. MusiałoWti, idącą z mięsem do mia- zla i KUllitzera w Łodzi miało 'wY upiegłym ro·
.
5ta około i cyrkułu przy ulicy Zglcrskiej zatrzy- ku operacyjhym 10p91 ,38. 4 rb. 47 kop. obrotu,
. (8)d St~zalł~ na Ullc1y, .Wczodrai whldze P,ofli'ma110 l' TJr'>:\1 [)()rllC')(;y' !Jolićy' i odebrano Je]' mil:l~
' 0. siąf~hę ł'0 . 8.2. 9'.2
'7 S ru)II'I 8S I<O. p. L...
..;.
CYJllC,
I.,;
..
zys.k
u zas
!(
l oWIec ZH1WSZy
?3 k s ę, ze. w OI11t1
l . przy u ~ cy
' wyznaćzyo
l Sl1~
etb aeM
la nr
SIę ~ poszu
mvany
z!o~I
·SC), Cl10CI','IZ', b\lło ".,30,,),'ltl·zonc ;:;Ł"I11l)lem rzeźni
•
J'"
_.
_....
t
my t'
'eJ ze branie aI{cyonaiyuszow
t1a d"
k ..•
B , u rywa
·
~
,
bałuckiej i żądano opłaty, a że na nią 11ie zgo- wypłatG dywidendy VI' stosllnku 10 proc.
ZIC'! ~ osze,'. . orensMh~ll1, wysiali' rewIrowego
;dzil'a się, sk0i1flskoWll110,
400.000 rLibli.
eyrJUli U po JCYJnego OI'ozowa.
Dnia 28 sierpnia Musiałową wezWano do
( S i .t.. k "
N N
RkI
R.ewlrowy zastał na ~skazanef!1 miejscu Bo;Hi rewiru sadu pokoju jako oskarżol1ą ta prże,X). ~a. 'i'ihy a. ,!,If~z.!enąa.
la owy. 'óo renstema, aresztował go I prowadzIł do cyrkułu
'.
. .
'sa'l op ó·,
1
w wIęzIeOlach
łódzkIch
znajdowa
wlQznl
ulicy
il10SZeme
trl~'IQ.
r. S"d'
.. zia pokbJ'U' skaz at.1 J'<'ł.
,
•. , .
. I' . M'I'
Zrl7o się
O ób
. w
w lecz na
' rogu .
, FaJ'fra i Kelbacha aresżtowa~
.
:na 15 tb kary lub a dni aresztu.
~ w. w~ęzl.emu przy. u ICy
l ~a
o
. S.
.1.
ny zaczął uClckac, Morozow. bezskutecznie na,
Od \~yroku tef,iQ Musiałowa 'żałożyła kasa- ' wlę~lCmu przy ~hcy J?ługlcJ 159, w tej laczble. woJywał. aby stanął, wreszcie dał kilka strzałów
.eyę do senatu, kt?ry, po zbadaniu sprawy, wyja~ : m$czyzn-l19 l koblet-46..
.
; rewolwerowych..
•
,
lśnił, że ń1!~so, raz JUŻ ostemplowane przez rzetnię, :. . (a) Z sądu Ok..ęgo~~Uth ... Dt~gi wydział kar~ :
Jak wskazują ślady krWI .na chodmku, BoIna zasadzie reWizyi dokOllul1ej przez \\1eterYliat.~a,( 'fJy sądu okręgOWego piotrkowskIego rozpatrywał
remlteln został ranny. lecz rmmo to zbiegłi d~~
,nie podlega drugiej rcwizri, a temsali1~1TI f opła.. spraw~ Andrzeja Trzecltl~a i ROlTIarta Kapusty, tąd go nie od~zukana. StrzaJy wywołały pa m..
ide za powtórną :cwlżyę I poleCił srrawę t~ po·: o~katzonyc~, o . t?, źe dnl~ 28 września r. b., na , k~ w~ród przechod"i6w.
'tlownic rozpatrzyc sędzieitlu IV rewIrU sqda P()~ !. ul1cy BrzezlI1~kIeJ w. ŁodzI nap~dll na p,?magal- i
(d) Echa napa.du na B.łH';((lllwalda. Arcszto'koju. . .
. . l s~fego~ zadalI. m,! kll~~ ran ~oz7m, zdjęli ~b~a~ : wany 19mtcy eal'us, chocińż przyzliat siQ d~) ra·
Oma 28 grudnIU F, z. sprmya ta była r~z· .' nIe, zrd,bowalt kIJkall,,~cle I ubll, pozostawutjflC .bunku, lecz dłut~O I1le chclat wskazać, gdZIe upntrywana przez sędzIego pokoJu. IV ~eWlrU;y,;. swą oflttrę nago na. uh,cy.
.
, \ krył zrabOWtUlC klt.!Jl1oty. Dawat mylno wska~
który po zbadaniu .świadków .?w.olmł ~~uslało~4:i" . Sąd po zbadumu, swradków, I wysłuchamu. z6wld, za kt6n.:tni czynlot1o mozolne li L1CZOW()C~
od odpoviiedzialności s[jdowc] l na Je) Iwrzysc obropy skaza! Antonle,~o TrzeCIaka na pozba- ne pOSlwkiwal1itl. Dopiero dzisiaj nad rtlnem
przysądził' niet.ylko koszty sl:]dowe, ale I odszko- . w/et11Ę) sżczegolny~h pl'a\'~ i 3 lata tot tlre3tta:n~ oznaimił Oli, ze zrabowane ko~;~towno~ci są na
dowanie .za sk?nflskoyvane mięso. . ,
~, ,. ; cklch, Kaptl~t~ zas. ~wolhlł.·,
stary'm cmentarzu katolickim, gdzie tel niedaleko
MU!ilialowcJ bromł, adw~l<~t przysIęgły hlIp- ,
. -:- Tonze wyd~lał karny. są~zlł . sprawę 20 brah1y wejściowej, po ptaw~j strcmie, W Jednym
kowski, re strony 7..aS tzeZl1! stawał adwokat letl1l e] An~y Matuslak; 30 lethl~J Heleny Wasz· ź grob6W znaleziono takbt:j!':l.rh~ trzy tmstld, !a~
przyslęgły Rosman.·
,
i !ak j ąskClfzonych o zast?SOWanle środk6. w, ma·
\VleraJąc~. wszystkie ztabowane u Berkchwalda
(a) Zawioszanie wypłat Według "Kommer~ i Jących na celu Sp,G.dzeme płodu. Do ~prawy p,~zedmioty. Upada Więc ciężkIe ~odcjrzcnic, r~u~
";anta" w Petersburgu zawiesił wypłaty' Bazyli ' wczwrmo 4·ch ŚWiadków. Obrons wo<;>slł ad· corte ha znanego I szal10W'Ut1cgo w Mszom 111l(~w
Óuchl1ows.ki handlujący 20 lat w nOóścinnym ~okat prz}'~I~gły Ugier ~. Ł?dzl. ,~~d oble oskar" '. śel~ jllbilt'lfa OuteJ1taga. Cahl$, rtlzetu ze gwą
dworze'" to'warami' manufakturowymi. Pasywa zon e uwolml od odpowledzlUlnoscl.
. '
: kochanką, po ukorlczeniu formalności, będzie
firmy wynoszą 135;000 rubli. Bankrut propo.. !
(a) Srniortelne POpal"l.!:enio...,..w,·prawęi··ml~,-:,"',~~ ,Ul wletll'u.lu p.r.z~.l).l:u.gtet..~
:~'%\
nuje swoim wierzycielom 50 proc. Wierzyciele nie domu przy ulicy Widźewskiej X~ 75, na parCd) Kr:iMb:iie.a:e. Niaznnni ztoc:r.yticy skradli: na

dotychczas nie zgodzili się..
_ W EJ'sku guberrtii kubańskiej, zawiesił
. . .' ,
b' .
. f' I '
.
wypłaty handlujący wyro aml manu a <turowym!,
Uja. Piśmiennyj. PasyWa wyno~zą 5?,OOO rublI.

terze

zajmował

skromnie urządzony pokoik whl.~

~kiciel domu 72-letni Amoni Nau, od pól roku
.•
.' j
.. ····'1 .<!
"
. d
?Pll~Z~Z;;\ ący mJeSZ W~la Z

praw!o me

powo u

dotkllwy,ch Cletpl~n astmatyc.znych I chor?b~ nóg.
Bartkrut proponuje 50 proc. WlerzyclCle dotychOplelwwał SIQ staruszl(lem. kt6ry me zy,ł ze
~';'as nI'e zgodZl'li 51'13 na prOlJożycy"',
SWOJ'~ maltonką syn J'ef1o Sebnstyan prowadztl ..,... - W.
""
..". '
"f..'.
t
Nowokonstantynowie, gubernh po~ql- cy slclep ko~of1lalny w, t~mze ~omu.
skićj, zawiesił wypłaty Aw~um Katz, h~nd!uJący
Wczoraj po godZinIe ~-eJ Sebastyan" przy~
towarami manufakturowyml. Passywc:t me są do- szedtszy do Ojca, zastal go, Jak zwykle., leo zącego
,
.
I'
. , , , dl'
kładnie .określone.
. .. '
w łó'j
. Z m. Po cIlw,fo.weJ
rożn:o~le rozllZe
SIę
~ Sąd handlowy. w Petersburgu ogłosłłn-.z ~~c7m, k~6ry oSVfludczył, .. ze Jest senny. Po
padłość s.-:PetersburslClego towarzystwa 11sndlo: ~lSCJ~ syJ1~, Arltortl Nau zamktiął dr~wi na klucz
'.!>

Długi

wego.

towarzystwa

slę~ają 350,oą0

rubli.

1. połor.ył SH~,

tJapowrót do

/

'

łóżk~.·

..

Towarzystwo handluje r6żnyml towarami, główW pół godziny potet11sąsJadka Ida Welss"
• n' anuf kturo\o"'trrl!
mii11erowa uczuła dolatujący zapach spalenizny
nIe 1
II
. "J'" ' . . , . .
., . 0;:: d'
k'~··· .'. " 'd'
~ i"
\'.
(x) Z Koła panien. ZapOWIedZiany na plą~ . 1 i:JVfę U,. tvry. ,pr"e ostawai. s ę hatorytarz
tek dnia 5 b. m. bal kola panien na korzyść z mleszk~l1Ia, ,~aJmowanego przez właściciela do.szwalni dla dziewczęt z przyczyn niezależnych mu. Ylels~mu~erowa zaczęła s.tukać do drZWI,
od Zarządu został odłożony. O terminie na- le~z mk~ SIę me odzywał. PObleg,ra, szyb~o za.•<l oddzl''''lll'' '.""'I'odoml·eoia.
wladoml.ć O tern, Sebasl.yana Nau a, zajętego
st"pl
~ <ł
. . . " .c..a.v ."
11
ł 1
l
..
. L'
f ' h W s\: epw (Q oma nym.
(x) Szkoła rękodzielnicza.. ekcy~ po eryac l
Młody Nau, przeczuwając coś złego, zajrzał
śwIątecznych Vf .szkole rękod.zlelnl~z~J ~la Imblet przez okno i zauważył, że w mieszkaniu ojca
Anny KrmyicklCJ (I(arola nr. 16) lUZ Sl~ . roz?o~ • panują zupe{ne ciemności.
C. ZęJ..H. Z. aplsy nowych' kal1dydatek przyjmowane ~
DoblJ'unie si'" pr2:ez okno nie odnios.ło za~j' d
I
'"
, są W aJszym' CągU.
.
.
, i dnego skutku. Nle namyślając się d,ługo, Seba~
;
(x) Kurs)' muzyćZ!Hl. Uczelnia muzyctna. styatJ Nau wyważa .okno i przedostaje się do
:dyrektora p. Antoniego Grudzińskiego w... roku l. wnętrza, z którego odrazu bucha dym.
d i 10 leew
. swej egzy: .•
Zapaliwszy świat.to, spostrzega Ieżącego w ko~
'\/)ie*ąj::.ym obchodzić bp, z e
tsten~1. Z tego powodu W lutym r. b. w, salI ". szuli na ziemi okolo k,atlapy ,ojca swego ze słaI

odbędzie Sl~ popis artyS,tyCLOY Wychowat1cóW szkoły,.w ktorym

Starylll r~yl)ku ze s~rn~allu Józefa Walentldewiezn różne Obll';VIC, wnrto<1?l 4(}3 rb.
.
- Ze stajni Szuln11U Bnitmfl, pt1.y nI. bt!o1lewnic.
klej M, 8, cholńont i dwa kola od dorotki, wnrtot!cl

21 l'ubl~~,

.

e..

• •

.

-: Z tnl(~sz.ImnI[l ZOfII. ~eryzYllslncJ, skrzypaczki
kapeh polskIe), prz.y ul. Wld;:~w"k[eJ nr (",podczas
jej snu .- blt.ttttillJlę, wartości 0(,'~J~:~~~~:
__ Zamieszkałemu .Rtmtl;ii<l:::
dzewsldcJ nt'. 4,
Chail110wi gzydlo\\',$.I~IGnt(l;.'wsklepie tno,!opoloWYI1l
pr7.y ul. .w1~ze,!"sldej nr. 11 - portfel, w Idoryl1l było
W I'b W t,!otoW!tnlc
,
~ Z 'nlleszk~1tJia Peliksn Walczaka, przy 111, Litdwlki JlI', 57 - !4un.lerobQi warto!lci 7~ rb, r)() "lwp.
- Z sllter:l'n~ domu nr. 2 prży ulicy Północnej _
odpadki, w~rtoścI !20 ,~b. .
.'.
- z, nlleszkal1lu l eofda Tyrnkowskl~~o na Tar.
gowyrn R9 nl,ell nr. 4 - garderobci, ,w(\rt()~CI 11.6 rb,
- W Grnnd·l-iotelu, przy ul. PlotrlwwskleJ nr. 72czapkę karakttltnvą. wartości 2:~ rb., I1I1Jetąc~, do Bazy.
lego Tonkichn, znmicszknłc!40 przy ulicy Wldzewslde}
nr. 104.
(n) Z niieszl;:!ltlia Stunislnwa S~9ffcrn. przy ulicy
Sfowillliskiej, za pomoc!} p()drobiorle~o lduczfI slua·
dziotlo futro, zegarek i harmonię, wartmkl ~OO rb,
- Z mieszkl:utln Kttro!n Stanl.szc\vskip.go. przy ul,
StoWiil.tiskie) tll'. 16, syn wta~clclclf.\, lut W. skradł róźne rzeczy i skrył sIc. OdszukanY nustepllie wskazat,
że kradzione rzeczy' znnjdujn siQ na tejile ulicy W dollut pocI nr. 5 tt Józefa i Antonin)' Woźniak6w. Policya
dokonała

rewizyl I zi1fllaztsży

\v:11.y<1tkic

przedmiol:y,

areszto\\'afa mution1ców Woznialt6W, syna Ich Józefa,
orni llpl'awcę ltrndzieży. Spra.wę skierowano dl) sędziego śledczego.
.
- Zarządzn]p.cy zakładem "Kologrnfin" L. RuI)insteir\a, przy 11\. ~iotrltoWsldej nr, 100, Jnk(3b Salumo.

nowiez, zQlIleldowal policyi o systematycznej lmlt.lzieży

: bemi oznakami życia.
.
gotówki z SzufladY lady sklepo~vej. W eolu wykl':Jcia
)
Zaalarmowawszy sąsiadów, Sebastyan wsp61. sprawcy fuud:r.ieźy SalamOIlOWICZ onegdajszoJ nocy
IJ.my~1t11e spal w sklel~ie; okoto godz, f: raM str6.;I: te4
wezrh~ u.· dtia.ł: C.hór szkOlny. 12 pian. lstek z kla~ .•. nie z n:hni usIłował ratować swego oJ'ea.
go:t domu, Szymon I~lotczak, otworzywszy drzWI wySYPfOf, Grudzi(ll3kj~go, uczniowie kursu wyzsze- ;:.
\yezwano lekarza Pogotowl~, który stwier· trychem, wszedł 'do wnętrzu izumierznl Okł'H~Ć kas,?,
gQ,. A l\lasy . skrty,plec prof. Brandta, kwartet '.~' dzlł,ze wszelka sztuka lek~rska )e.st bezskuteczna. Salamooowicz wybiegI Iltl.gl'e z ukll'c!a i 5ell\vycit Ut
':smyCżKOWy ił. p, '.
...!
StaruszekNau skutkwm clęzklch poparzeń .ręce F\orczaka. Przy pomocy strailllka po!icyj nc140j
D.
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.
,klas.
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.
le. wu
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'
~o
.
.
staJ:.
za
.
a
.
.
ng.aŻ:o,wany
zna~
ca
.
.reJ'
t.warzy, pi.ersioraz rą·.k, . ,iak rówf1ież działa.. Szesh!kówa, złodzieja
a.l."csztoy;atlo .. Shvi(!I'dzOIlO, że,'!
. ..
r
d F
M
F'ttltc~l1k 'łJ tiill1g u dziesięciu .dnl skl'Hdt okola GO rb. ",,#
kmnity teńot pOls~iAlek~ai'leJ: '. il~1 y.szuga nin dymu-zmarł w strasznych męczarniach.
(d) .ł6linłilu.c :/I: łilÓpa".lI';lI!ralja~ W tthicf.!fn !'lob'
er p<HęleQaBtiostoW$~~; J~,t6tZY b~ 11' dOleżdzi!:~
Jak stwierdzono, przyażyn~ ,~trasznego wY-4~1etfl! śyr\jek robolniltE! Webera, prz)" ul. Llldwi r.
li .~. WarszaWY. . . . .• ' .•'. .... .' . .. ....
. pl:ldku było wywrócenIe palącej SH~ przed obra- 51, zob~c2<i9\Vsz:Y na sŁole hęrbatę. chwycił za s 111{ę,
. ..·.··.0 Hę zapt~ze się odpowiednialk.zt1a: kafldy~ zem· nad ł6żkiern wlszącej lampy o!Gjnej. OIejw:ycb'ULhd.'lUS.k ·.wrzątku i poparzy! sobie mita' . rdt.O
datt$w do klasy śpiewu, lękcye śpiewu solowego wraz z płonącym knotem padł. na twart i piersi dQ~,.stopńla,tezat1im I!ł'zyhyl na pal
ekafz
roZPOCZl1ll.·Śię2.O śt)leż...n.ia t. ,b. lP.ro.wad.. zone '~. ÓdJe.go .zajęła... S.ją POŚ~f.e.t ib. . Jellz.oa_ Bezsilny Flqf.lleany malec WYZIOnął dttcha. '
:.bf:dą W środy i soboty.
,
i schorzały stari'ec mus:fał stQczyć straszną wal~
. •.
...~ł1&~wani~ dcuh:iai. Prze4ktlktl dnIa.;
, .~
.. (v· . .P_."'d...t4lllw·'(e""8
amatorskl.e,
w
d.
nfu
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k"'.
~
.
C.h
...
wytaj~c
...
'
,
.
się.
z.a
tw.
arz,
po.par.
~ył
sObi"e.
11'11"
.......
ki wartoścI
ilhelm~ 200
Brencza
zlodziei!",
81trM
!l pasy. ':.
III
"""J
tr~fI.$i!ji.$ytle,
rb. Obecńle
1~~Mi
WYdtlallt
lł
isty •. ' . ,r•. b. . bdb~ s1~ W teatrze .,Talia na w sttasżny spo.sijDr~~ei Wyaostaws~y sł~ % łóż- śledc~ego aresztową.li Stanlslawa Ją:\Yorka l Alekę;iW:

.I'k,Qllcerlowejprzy ulicy Dzielnej
l

»

°

""

, ......

OQ

...

)

.

N't~ 'I
F«>ZWOJf.-· Stoda:i:.dM8 s:r~~" 191z.,'ir~
"
:.::',.":"4'":~:":~::,:~,.:,.~_~..........~-!. ! ~ , ,ąl .\Ol
,.n3'w-&,~}:u: .'
•
. .
,
.
'-.;' " ·:t:!:!r=~:::::;:::;~:i$:il!~,~·"'"'~::;:_"':'=:':::l:~:~\;\=~·!\~;-~:=~~:·:~:;:~~~~E;~i:Uli"m.
dm h.ttp~l~ijklCf,!,?"
kt.or.Y~h odebrali częsćskradzjo-"
, , '
. ii:" " " : - ,•. ,/,:,~(,, .:'
nycll pasow, pl zedstaWlUj!lcych wElrtość 100, tb.
..
Na. OchrO'llfl bałucką.
to znaczy kolei żelaznych w· Maroko 'oraz"fr~
(h) Zapalenie $;~ sa, ~:II!Y. Dzl~, o !;!odz. pót do
Betlmientlie 25 r b . '
dności celnych, ]{tórych uregulowanie miała. n~
8 ran()., wezwano struż ognlOw'l na ul. Z"achodniq 65.
R ' . t l · ' h'"
celu moja nota słowna re: dnia 29 maja"
..,
Paliły Się sndze, kt6,'o ugasili kominial'ze.
'-! WplS'!} a a 1HfJZamoznyl1 UN.:nWI/J
_ Wyraziłem ubolewanl'e, że I'ozmo'wy, do"
w l''1'o,ąwmazyum pols7ciem p, Radw(/k~'.:c;(/I),
"
(p) POł1otoW'ief'XiltulI&~(owe w ciągu dnia wczo·
MaryalI Oraczewsld 5 rb.
których dały powód pytania niniejsze, zostały
roisze::!o. między inlwlIli wZj'wuno do następujących
prz.erwan,e ip,ole,cilem Ilaszemu posłowi w. yba

O?

M

ch,

I
Dla na'biedlli1l78Z1
._'. Wi(,(~Z(ll'('1Il iW :,zosie Pabinnokkie/ Wóz przeI
I
Jechał lfH etni l! Otylię TajdH'lI'hS\vnę, c6r {ę malarza i
(DCl uznania H,eclakcyi)
o1wl~lc1.yl jq prawie !lU t~alQIll cielej W l!tanfe clqżkim'
Kazimierz Ruszkowski z Blełog!azoWa 1 r)1, 50 ki
()dwicz,iollo I'łl do szpitala Aleksandra.
Na biedną rodzinę o,ril. Ul "RQz/lJ O'J'1'" d. 22 ~(,. m.
~" .. No II. Owodnwu! tir, 8 znnleżiohO leżqcMo na
cht1tlnllm
MGI:h'~zF\ Mlnt:r.o, tl{lH~Zfl, lot 40, hez zfllęclEI,
K StroJl1Owski 1 rb.i1
z :;:lludll w zllpdnolll w.\H:l.urpunin sil. Zaopiekowali się ' .....'" '.............
t ' .. "
,.......
nIM wspó!wY:UW\Vt}'.
_ OMófnmnu osłabieniu uległy 4 osoP)7.
Z W AHS A W Y.

W.I'IHW}(\)\\):

dCle. zamIary N,lemlec.. Co dotyczy t. zW. "idel/t,

które, być może, zostały sformułoWane na Wła.
sną odP.owi~dzialno~ć w rozm()wie w I<lssingen,
to o,I\.resJa Je zdanie następujące, które twotz':!
Wf
'
j I
,. aSCI\ve ta l
WlIczell e Istu, pisanego przezCamhona dłila 22 czerwca, t, m, w przeddzień upad~
ku. gabinetu Monlsa (list ten wpadł tia drugi
dzler1 W moje ręce): te idee są tloWe' :wkomonJ·
kuję je m'ojemti rządowi, pottiewaź jadę do Pa-

Z

*

ryŻU",

* Z Towarzystwa

(a) lmłarty w duchowloństwllJ. Ks. jan Mły
narskI, były wiktlryusz parafii Por~ba, w poWiecie ostrowskim, mianowany zostal wikaryuszent
parafii Tomaszów. w powiecie brzezińskim.

dnlazd Sierocych.
ZapoWiadana przez 2a.rz~d programowa broszura T-wa Gniazd Sierocych już wyszła l. druku.
Zestawiono Vi niej treściwie wszystko co
jest potrzebne dla dokładnego oświetlenia podję~
H
f t
tyl.:h tadań.
S ZT K11.
Oceha, jakq jest oplltt'żona' tYtułowa karta
"
tej broszury; źllleWoli wl~lu do bardio staranne"
(x) Toatr popularny (A. M!elewskleg? Kon- I go zapoznania się z programem i lI:8chęci do '
stantynowsl;a 16). Z kancelaryJ teatralne] komu- . :tapisyWartill się ha człOnk6w Towarzystwa.
nłkujfl tHlm.
"
Broszurę t~ otrzyma każdy, kto si~ zgłosi
Dziś w środę odegraMY lI:t>stat11e wspaniały do Biura TMwa gttiUżd Miodowa 3.
ł1

j

a

o~

dramat LWa hr. Tołstoja w 6 aktach p. t. 'hZy~
wy trup".
Jutro w czwartek 'Qkate siE: po raz trzeci
sei1Sacyjhu sztuka vi 4 ttktach p. t. "TaJemniczy
Dżems" (Król włamYWEtczów) Z repertuaru scen

W

. iadomośoi

zamiejsoowe.

C F l A R Y.

l,

P. D"b)I!"' ;:~ %~"'dffitltCJr4
1'.

~:t:;~'r S!"5":,"""'IhU'h .-i6..

Janostwo

Stt1arzy(H~c)' 1 rb.

l ~~~~::r~' akt~~ttJ:g~je
30 dzieci.
ititrzythanie

testoWali pr:zecl:W odczytaniu tego listLI.
.
W gabmecle Caillaux hanuJ'e i1odobno rol!:"
t' 6j
P k 11
ł'
I:'
.
'
s r :, ,." f! s otczel1lu fetyj noWoroczt1y(,m naSt~PIC rtlaJą. gwałtowne l1takl na gabinet ztir6Who
w senacie, jak W izbie.
__

w_. ._. ,

t III I k
IIOJnaUreCft.O""W OS a.

llłl"

. ~ych

stoMcznych, która l1a dw6ch pierwszych przed~
sta wieniach zyskała nadzwyczajne powodzenię. , . Czasżka ks. Karageorgowicza, Onegdaj znu- '
W sobotę z powodu święta Trzech Króli i I leZIOno w krzakach oddziału grecko-oryentalneWlgllU starego stylu odbędzie się tylko jedno go na cmentarzU w St. Marx czaszkQ, która, jak
pH:MstaWlenie popotudt\iowe b godZinIe 2 wy~ komisya stwierdziła; rliewą!pliwie jest czaszką
jątkowo; duna będzie sztuka hlstoryczi1a tUt tle ks. Aleksandra I<arageorgewlcza.
powieści H. Sienkiewicza w () aktach p. t: ~Kmi·
Skonstatowano identycznQść znalezionej cza~
de",
sżki z szukaną ze względu na zupełnie jednolitą
W przygotowaniu znakomita komedya w 4 barwę dolnej ~ górnej szczęki I zupełne przysta~
aktach H. Sudermana p. t. "Łódź kwiatoWa" wanle obu górnych ktęgów.
grana na wszystkich scehEtch JaRo jedna z ostaAlul.datt111l ku (łzol kl'. Sobil:1~kl(lg() w Wiedniu,
thlch nowości tegor; autora li hagrodzona na Największe zwycięstwo odniÓsł kr, Sobieski pod
_~!~,!_tr~iedrua:ą nagrodą.
Wiedniem uwalniając stollcQ I palistwo austryaŃ
(x) Z Tow. MUiyozhegCl Im. 11opona. Naj~ ckie od niewoli tureddej. Nie dość raz na rok
bliźszy koncert T-w! odbąd"lesię w niedzielę odprawi~ nabożeństwo na Kahlenbergu w roczni
14 styczniar. .b. ,po p()~!ldnlu. Wobec. tego c~twYt:lęstwa, trzeba odczytami J wykładam! poitJtf<kt., .J•. WĆ!Wilrtęk4!1tY<!tnHl wlećz()rem o~- jjtHa~nytnl pr~p()rninać śWiatu o !tllsługach kr.
"i:'6~d~le:;"'~'fiEł~~I'il~EtJI1~pr~łYa<~Cth6rJI mJęstE'lfJ~. St1"/~skleg(l) i polakówl Myśl tę porUSzyła bar,
go. Człon kinie i członkowie' ąMI
ró$zMł $~t Zlemlałk~wska i pod jei protektoratem urząd~a~
o przybycie na t~ pr6bę w 06 '. ' ",'I~.
1~ pOintY I nr~tncy wSf!)61111e Akademią ns cześć
Próba orkiestrowa odbędzie siQ~lslę kto SG>bloflklfbgd Na pllU!U SzwaJ'2!lll1berga 11(;. W
• t k
'·'''1 dł1l.u ~1 sty fifa łJ gl:)d '1 wi Q PI
w PHi e .
. 'P ., ! ·'~ędn~·i~'Si~ c~~~.Yf2~k'~ ~W~j W:~I~dzfd1~rwC~:
I aty dOCh6d ~m;8l:1a
I1fłHJ~'htóhkll kf, so-

lamiasl powlhs:ttJwań noworocznyoh.

'
~oodctytalliu tego listu Caillaux, tJre odpOw
WJedzH1Wszy r1ań ariJ słowa, udaJ się natychmIast
~to izby. . Inni czł'Ohkowie komlsyi gi'dsno pro-

.

O ile wfl?sić ~ożna z,depesz, • hadchodzą-.
z Tl'lpoltsu, SIły 1.broJne Włoskiet znajdutt!
o

t'e, się

w tem. mieście; już ~ozpoczęły ~pOW1epochM w głąb kraju i .to w kiertinktr
POhldt1jo~o·vysocho~nim po za Ahtzarę ku A~iriacllI
Ter~l1l1a l Sldt Sald, Akcya ta odbywa :illę etaN)
dZtally

palm, Pierwszy z tych krokow ofensywnych vrF'
konany w dni1;l 26 gt'udni,a, uwieflCZ~)lly został o'
tyle ~owodzel1lem, że WOJSku włoskten1u powiQ-.
dlo Slę zdobyć część organizowanychpozycy.f
tureckich pod 8idi Said. Druga natomiast \\fypra,.;
w.a skoflczyła się dla nich pora!k~, mimo, pod~ęta zost~ł~ z Wielką siłą· At.akui~cy pozycye tttrec,
kle. pod Blr fobras korpus włąski 1 rzeko~o d.y:u*,
d~les_t?t'ysłęel.nYI odparty ~ostałprze%ł br0!1ł~ćYth:
te] n;~leJscowości 600 żołmerzy fureclncb 1 7,fJYJ,
ar~bow)
pr:-yczeD} stracono dwa dz}ała, J j()Q luZ
9 1 w ,zal)1tych l faRnych ... NatolI1l~ pod ':fobruk WłOS!. zd.ołaliwyprz~,'. turk&w l zmuą16 lob

ze

cofnięc1a .S1..ł!W głibPustyn,
'!I .Kongtaf!tyno~lu łvtiiczas~', wyhtlaMo
PfZ.es,Ilem.e. m.,illJ.sterrĄ,lne, . 'kloce," nlemaly . ~.
,rze~, m,o.~e, lUt, d,,~.a~.~zypr.
ai zebleg wojilY· ., . . ',
• fICQn1~. c!e la Sru: . dQnosi; .:w~aaze' wIt}
sk!e .w Tnpollsle, wydalilv z Icrajuro dral)~hv
kt(i)f~r2iekemo brali. udtla1, w ~~bun~ie"pri~
,dO

i, ' :

,

......

:

'"

.WYW:,'

clwko w~ochom w .,dmtl ,2:3 październiKa.'

Z :,no-

gX~~ó:?!n~~~~:~: ::k;~tmP:fl~~~A~oZ~w o~~IS~t~t~~i;}
ł brze zachowane rumy słarej łaźr.titiy:mSJłiói: ,,:;.'.,: ,.,',t,.'.

I

'",'".t
i Zachwianie gablnetufrnncusklsgo. '

~,

.' ""....

'

:,"1:

',"'"" ",

Rewoluoya_~ ()ltlłl.bh~ ..t'~i~ti

' , ZawieSzeniebrorą·

uP!ytięł o, .,.:R~wot1.t~yó~l*ct':!,~,,~~I~i
Wuczangu otw:o~ll ogU!11 tlatfMjang.).
:";j\L~;
.W~dług ddm~ten " urzędQWYch;, 4,0qtt ~Q'l.~i~:r·i

. Sprawa marokaflska nie jest zatatwloha... w
N'ie jest zwłaszcza załatwiona. wt'i Ftancyi szcze·
gólniej wobec ,niezwykle sensacyjnego listu, jakI wsmncbW zaatakówało, Httrtkatt . Willj(<l'łtWa';>/
F. Dietr,ych i Sp. 5 rb. ,
francuski minister spraw zewnętrznych Ctuppi Rz~d jest zad~Wolony izefWania-rokow:tńi.kt6~.
J?no9t,wo Sman;yi1~cy 2 rb.
nadesh\ł na posiedzenię: komisyi senatu sprttW~ l;'e byłYb,y mu, SIały doprpw,adz,~l,ć. do," rePt,~bliki.·':,' . '
r. rut~cl~zko$two Dletrychowle 1 rb,.
dzającej umowę francusko-niemiecką.
. . J~~ słychać,.Rosyai Japonlażgbdżiłysię nli, .
Bczlllllennle 25 rh. ~ ,
List Cruppiego; adresowany do Caillaux i uz~~anle reptl bHk1 ,chi6.,i:j~{ej· tylko .. wtedY, )efcJi
KUl'ol Mnszynda i l' rei 10 rb.
, . : Monisa brzmi jak następuje:
' '.
. chmskle. z~r01llad~cni~ tlarocloweośwladćzy się
Kazimierz Rttszkowskl z Blelogła1.oWa l rb. 50 k. !
tI W moich
rozmowach jakie miałem' z na- za tl;1 forillą ,rzlJdoW l ża wypędzeniem dyi1astyi~
Na Po,qotowie 1'cdunkowl1.
I szym poslem berllflskim w czerwcu nigdy nie albo też pod warunkiem, g,dyby dwor cl1iilSki
Fi Dłetrych i Sp. :; rb.
poru.szał~~ spra\'Y1 którcjby ,nie omawiano w sani dobtowohiie opuścił Chiny.
Janostwo Smarz)'lIsc>, 1 rb.
radZIe mmlstrów.l żadna z mOIch rozmów z Jul"Nowoje Wremia". donosi z Charbina, :!e će·
Praneistkostwo Dic;trychoWie .,1 rb.
juszem Cambonem nie. zatrącała w. żadnej chwili sarż .chiński
i cesarzowa wdowa przejechali inj
N"} d, "d l dw Stamslawf.l Kostki.
nawet sposobem aluzYI o mo~I,iwosć kotnpei1sat coftn!to ' przez Tientsin i starają się dotl'zc:i' do
a )U owę co OtO 11 •
terytoryalnych ~ albo też takle) sprawy, któraby gran1cy Mongolii, gdzie maiQ' ich oczekiwać dWa
F. Dietrych I Sp. 5 r~. ,
'
dotyczyła jakiejś wymiany terytoryów w Kongo, bataliony strze1cow gwardyi rosyjskiej,
.
Na pt'$lJttdek 1łorle,qoUJ'If.
albo wreszcie takiej, kt6raby przedstawiała spraNa posiedzeniu konferencyi pokojowej VI
III lódzkieTow. po*.•O!lzezędn. 10 rb i
wę. kośmpensat WItendsPOS?bd .wI
my odtąd ~.~~nl~~~ ~sSdby~~~ty~ie~tS~:hlel' ;om~~~al'aldcZbOatlrO717
.Ud
7.' 'I. • • ol 'Tow rJOb1'oc~yn1lości
.
WZIęli
my
na
sleb
e
o
powie
Zła
no~c
"
.l.ya w z cte CM Z " , , ( l ·
•
"ll1strukcye, które dałem pOSfQWI, a które Się za t~m, aby. cesarza i cesarzowę wdowę traIc~
Matiatko 1 rb.
\ Cambon w swoich listach wyraźnie potwierdził, tować, jak wszystkich zdetronizowanych monarG-1WlfU;!,O" TOIiJ opiekt nad dzip.6mi,
i które znalazły sw6j wyra~ w telegramach rzą- chowo Pełnomocnik cesarski na konferencył
..
' '~,s~ętj.l, z,e'tl'rtl~'eh rt!lódpu~cle w parafii doWych" dO,tyczyły wyłąc;..;11ie rozszerzenia naszych Tangszao, :?'.<'\proponownł aby cesarzowi przytna~
i!w. h.r '., ,,~'1ff1. . .
operacyj m!lltatnych w Matol,u.
eksterytoryalllość i pozwolić UlU zamieszkaĆ W
Bedf:lt$~~tlhl ~.rb. ,
poglądy i zamiary" którym dałe\Ti wyraz i p:uku I c l l O l . ·
Gabrye\ KQ'W'al'k! 1 tP.
na które poseł kładł nacisk, dotyczyły wyłącznie,
7/hl "K.rop'liJ Mleka"
. co mi Cambon. tylko C? potwierdził, ~Ieiących
Bezim.iennie ~ rD.
spraw ekonoffiltzl1vch l handlowo-pohtycznych,
Ptat'lclszlwstwo Dletr,ychoWie 1 rp.
Na. sstkoEIJ ł'lrim1:osł

l
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sroda; dnia" 3 stycznia 1912 r.
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I
Konsystorz w Pelplinie w Prusach zachoe!Berlin, 3 stycznia (wl.) "Berl. Tagbl.., cla" nich nakazu.t swieżo, aby usunęło się od dzia-, wiaduje'się, że rZc!d rosyjski wystosował nov.~ą
, łaJności w sp6łkach zarobkowych wielu księży." notę do rządu tureckiego, domaguJ·r.1c" się, ry,
Księża-niemcy takiego rozkazu nie, otrzy......
--I,
r
i chlej odpowiedzi na dawniejsze zapytania w spra• .~et~I'~hu~~1 ~ ~tycznia .. (P.) .Główny. z~rzą~ \ ma l·pozna(l. 1 stycznia (wł.)
Dziś na zjeździe ' wie połączenia tureckich kolei 'w Azyi Mniejszej
IO!l1lctwa l urzcjdzen r~lny(.h Wl1lÓsr do lf1stytu ,deleO'aWw komitetów wyborczych zatwierdzone z kolejami rosyjskiemi.
cYj prawodawczych projekt prawa, znoszącego za- ~
_ b"ł' k d d' t
. J'j' • W I" Pozlnń".
ku? wydzierżawiania majoratów w Króleslwie ; zo,.:.ta y an y dury pose s {le z . \:"
(.
i
813,'1111 1 3 s'fyczma (wł.) Wczoraj wieczorem
]
I
dowej
,,' ~ N 01'd e~ deu ts Cle
l AlI ge'Po s-1"
{lem.,
',."
,
,( SklCgO.
Kandydatami są: Chłapowski, Grabski, Mo- i uka.zal ~ s'l~> w ,~rzę
., Petersburg, Z·go 'styczl11a. (P.) IZ,ba sądowa; rawski Niegolewsld, Seyda, Radziwiłł, Trąmp- , meme ZCltung , po, raz pIerwszy w formie ode;w'spI'awie komitetu centralnego partyl s. d, s.k~" ~ cZYilSkl, Stvchel, Kurzawski, Mielżyński, Ponikie- ! zwy kanclerza, artykuł, okreśfający wyraźnie stn"z~ła jednego z osk~rżonych na 4 ,lata, ,~ob6t ClęZ- f wski, BniJski, Karwowski, Piskorski i Jeżykie- I' now/sko rzZldu wobec nadchodzących wybokICh, dwóch na tWierdzę na 3 lata kazdego, po- , wicz,
Ó
~stałych na zesłanie na ~yberyę.. .
.
.
Paryż, 2' stycznia (wt) Dzisiejszy "Matin" r w.
,
.
;; l(onstanłynopol, 2 styczma. (P) Mlms~ro~Je wOJ- ! ogłasza artykuł "Rosya, Polska i aljans franko- ł
Artykuł wzywa do popIerania dotychczasoiDY Maclnnut-Szefk~t. marynar~1 Kurs,zld l,spraw rosyjski", Artykuł napisany przez p, Antoniego I wego bloku konserwatywno-centrowego i zwal-.
~granicznych Ass.lm zatr.zYl!1uJą, swoJe te.ki. Po~ .zwana sprawił w tutejszych kołach politycznych ,) ezanie lewicy, zwłaszcza socyalnej demo. i,zostały skład gabmetu me Jest Jeszcze wl~domy. dość silne wrażenie.
! kracyl
Ekaterynosław, 2 stycznia. (P,) Na dą7:ące g o
lCjachta 2 stycznia (P.) Dziś wyjechał: do j
Wd . d .
." .
"
,ati warsztatów w Aleksandrowsku płatmczeg? Urgi konsul' generalny Luba.
I
o p,owle ZI na t? d~lsJeJszy 19 BerI., Tag.
~ pieniędzmi, na wypłatę pensyi doko~ano zbroJ-. !
Wiedeń 2 stycznia (wł.) Otwarcie' sejmu 'ga- ; zaznacza, ze rząd moze SH~ bardzo zawIeść w
~e~o napadu. zr~bowaną. kw,otę rb. 37.00~ ,zna; Jicyjskiego '.nastąpi. dnia 11 styczl~i~. Bobrzyń-; sw~ich r~chubach, ponieważ nigdy nie był tak
l~on,ą pr-o/ ~lJ1tym napastmku., Żandarm I str6z i ski i Badem odbyh z prezeselu ,mullstr6w długą i zamepokojony O wyniki wybor6w, jak 000~,ostah ranieni.. ,.',
.
.
'
'. . ' ~ :konferencyę. ,
. '
~ cole.
;.~ Helsinufof8,2.. go' styC2:ma. (P.) . senat ~{3zał: I
Praga 2 grudnia (wŁ) W noworocznym'
, .
Paryz, 3 styczma (w-ł.) Według doniesień
!.administracyjnie pozbawić 2, -miGczneJ pensyJ g~~H ;/. artykule za~n. acząją "Nar. Listy" jako obowiązek
tW~ego inspektora zarzą,~u gospodars~wa wleJ~, rządu w obecnej chwili wyklaro.wllnie sytuacyi biura Reutera. niebawem ma się tu odbyć konisklego; Nnlandera. z!1 to,.., ze t~t1 w ~azecle !fAfton" politycznej podczas. obecnych f~rYl parl,amcntar-! ,ferencya przedstawicieli bank6w francuskiego, anrplades, łI wyc.hodzącel w Szt.okllO~mdlet ośWtdczYł, nycb. gdyź ostatme gł<;>so,!"ame. w l~ble ~osel- : gieJskiego rosyjskiego w celu zebrania kapitałów
iii brał udZiał Vf kongreSie ID:I~ zynaro oWYf!1 .! skjej wykaza~o. jak wlelkle l1Iebezpl~czenstv.:0·
•
. . ' ..
.
imleczarstwa nie Jako 'przed~tawlcl~ rządu rOSYJ" grozi rządowi, jeżeli punkt ciężkOŚCI zostame ; na b?doWC;l całe~o .SZ~I ego hnIJ koleJ?wyc~ w
'skiego, lecz Z"drządu Zlef!1S1oego Fmłand~i.
przeniesiony na Czt.'Chy; gabinet może być prze- PersYI. UrzeczywIstl11erue tego planu un1cestwlło~
,', Londyn, 2·go styczrua. (P.) Olbrzymie skały konany, że bez regularnej pracy w Sejmie cze- , by niemieckie plany kolejowe w Azyi Mniej..
kredowe w Duwrze r?nęł~ do ~orza.Huk sły~ ," skim, niema mowy
regularnym toku obrad szej.
sumy był w promiemu Wielu mIl, ' a wzburzona w Radzie państwa.
'
.
Berno 8zwaje. 2 grudnia (wł.) W ostatnich
, .~ond~n, ~ stycznia (wł.~ W?dług t:godneJ
:skutkiem tego fala morska doszła. do Folkesto- I
lm i z~,~ją.ce".;tam na ,kOtwlcY·;Okrąt;y wt:- ! dniach zdarzy.ło się w Szw:ajcaryi kilka wypad-, OP.l?1ł ,dzIennIk6w, zgodzcme SIę przez rząd
'glowe, , ,,:'::
",
, ."
" ,
f k6w , osunięcia się lawin. W znanem centrum , c1UIlSkl, aby rewolucyoniści objęli pod zarząd
,n' Toklo~l2Sty<:znia; :(P~: Oł6Wnefirm~ p~- sportowem W Dawos, które corocznie odwied~a pięć prowincyj, jest ostatecznem bankructwem
~':Ve zebra~ 45~OO~ na, ~., stu ent W kilka tysięcy narci~rzy. j saneczk~:zy zaszło kl!~ ; nadziei, źe dynastyi uda si~ utrzymać przy właChińskich. w '1'0kio;:. CIerpIących bIedę;;
i"
ka wypadków ŚlmerCI. W ~obllzu Daw?s zgl- , dzy.
Toldo,Z stycznIa. (P.) Kondukt?rzy mo~, nął turysta, .rodem z Austry.,. kt6rego ldenty..'
,.
tomiczowietramwaj6w usrrajkowalt, .przyczem l czności dotychczas nie zdołano stwjerdzić.
Tennin 7-10 dl1lowy, po kt6rym rewolucyoWpadli do biura i połamali ruc1H?mości.
.
!
Paryż, 2 grudnia (wt) Na dworcu PhiJippe- . niści mają rzekomo opuścić zajęte prowlncye
Tebryz, 2 stycznia (P.). WOJenl1Y ~ąd po~o: ville ~yda':ZYła się ekspl?zya, ws~utek któreł . jest jeno zwinnym manewrem,_!g6!):."p.oz.woliim
wyrpZpe)(lzą,t swe czy~noscl ~ .skaza,ma na t.~ maszymsta l palacz zostah formalme roz,erwanl. utrWalićt)SU1te'EZ1lie~ywy.
Tę śmierci znanego agltatoI;fl. Szmk-Sehma n:Uił~ w kawałki.
.
,
"
Sjnak-lil-isl~ma. ptzywó.dcę d~mokrat6,,:,-boJow- ',
Paryź 1 2 grudnia <'Ył.)
dniem, 1 stycznia i
Bruks?la, 3, styczma. (Wł,) ~IŚ rano wy..
c6w Ibrahima Kawkazl ,I 5 mny~h , bl?rącyc~ , otwarta będzie nowa lima lwIejowa mJ(~~zy Fran~ . buchł tutaj strajk generalny g6rl1lkówHwęglarzy.
udział~f napadzi~ n~ W01S.1W rOSYJskIe I znęca- eyą a tliszpanjcł, kt6ra łączyć będZie Paryz Powodem jest żądanie podwyższenia wynagroiącyc.hsi~ nad 1..ołmer.wIIl. Wyrok został wy~ , z Madrytem i Barceloną~
.
dzenia
konany· w obe~ności 1iC"~nego tłumu, zadC?wolo- !
Wiedeń l 2 grudnia (wf.) ·P6łurz. "Fren:'den~
,
.
,
'.
nego ze sŁract~11l~ złoczync6w, kt6rzy w ciągu 5 bJatt" zaprzecza w inspirowanym artykuI,e, Jako:, londyn, 3. s~czma. (Wł.) C~S~~~Q",:a wdow~
lat., terroryzowab Tebryz.
.
. , ! by między monarchią austryacką a NlemCamJ
daJa z własnej szkatułyną ,pl'oWadzeme dalszej
. Pekin! 2 stYCZi1;iD: (P.) T~ns:aoJ tele~:aflczm: : wyniknęłC? jakieś ni:porozumienia. ,
walId z. rewol,ucyonistami 3 miliony taelów,
zawla~omlł radę nUl1Istr6::v, ze zl"'.leka slęlełno. j
Paryz. 2 grudl1la. (wł.) .Z Paryza. donoszą, z powodu czego taktyka Juanszikaja rokowań
mocmctwa .do .proyvad~~ma układ6w,." I Je 6~oczeh l że rzelca Marne od kllku dm ogromme wezbra- z rewolucyonistami nabiera większej stanowczośnie zrzeldl SIę rowmez>przedstaw cle e rznyc i ła,a w okolicy Epernay zalała ogromne po~a,.
..
'.' . , .
pmwincyj będący przy mm.. Dowó.dcy c~ynnych !
Frankfurt n. Odrą, 2 gn1dnia (wt) Dziś je- ŚCl. N~ wczorajszej kO,nfe:encYl Juan~zlkaJ oswla~.
wojsk cc;mrskich telegrafowalI do ksląZ~t 1 pr~ed: l. den z butnych junkrów pruskich, Knobloch. obra- czył, ze rząd cesarski me zgadza SIę na oddame
stawicieli znakomitych rodów,żęby et po,d~~h !, rony niewinną uwagą, zrobioną, mu przez rewolucyonistom nawet dwóch prowincyj. z tą..
złoi~ne . jakoby w..bank~I*~agraniCZnyC~ zle:! wł'asciciela skł~du mebli, Iia~z~cha, dobył rewol- . danych pięciu. Układy będą wobec tego prawdo-siątlo mlhon6w i.,!fIarowah ]e na potrze y W,o. I weru i zasŁrzehł kl!Pc~ !la mIeJscu.
. . podobnie zerwane. Walki już się rozpoczęły
jenne. JednoczesJ1w dowódcy· proszą .0 ~YJe I
O zbrodni tej WlesĆ rozeszła się szybko l
'.,.,.
. • "
•
•
doaniell tronu reskryptu, ł{t6ryby zmUSIł' kSlijząt zab6jcę otoczył tłum ludzi złorzeczących, którzy N~Jw~ermeJszy prz~Jaclel I mąz zaufal1la Juan~
do ~ei ofiary.
.,
.
.
ł
! w końcu chcieli dokona.ć, nad Knoblochem sa~ . sZlka]a, Wand-Wald-Se, przeszedł na stronę re~
Oddzia.ły 20 dyWIZyj zbunt0'Yały SIę wys ano: mosądu.,
' • wolucyonist6w i wyruszył z wojskami na Pe..
przeciw nim brygadę starych WOJsk.
. ! , , Policya z trudem ocaliła go od zlinczowa~ \ kin
Pekin, . 2 stycznia (P.) Izba lco~stytt1cYJ!la ! nia.
.
. "
I'~''''
"*
wobec ,wznowienia 1?rzez rewo!ucyol1lst~~ .~~JaButnego junkra osadzono w więzieniu.
,',; '.II,Ir". Numer dziaieiszvskłada si A z 10~iu
łań wo]ennycl.1, zarmerza s~arac SIę o o .zle ny I·
.
~ ~
':t
ukaz; OdWO.łUJ.ąCY popr.z.~ed,.nl Ozgrom~dzenlU na-.'
.
Z.
tDlsłał:nue
... Cłnęf21h..,
l
strOJno.
rodowem, uważając przytem z~ kOnIeczne arę.
. d
spe- . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
we wystąpienie prze~iv.: powst~n.c0m.
. ....
Berlin, 3 stycZI~.ia (wI.) Korespon ent " ,
Republikanie zaJęh Caoslan w prowmcyl i cyałny "Lokal A,1Z.
donosi z Teheranu, ze ! .•
Rozl!d:-dpGOi~IÓW~
S~nduń.
,.
i wczorajszy dzien największego święta ,przetrwał ; Z l m o w y o d d fi l Ił. 28·.g o p 1\ Ź d z jer n i k a
. Waszyngton, 3 stycznia,' (P.) Kanonierka spolwjnie. Nastrój ludności przygnębiony. Arilba- ,
Kolej Fab'r1Jc~no~Łódzlca.
,.Yorkt9w~·\ stojąca w Panj3.1Ule, otrzym~łarozkaz ! sador.rosyjski z~wjadomił władze wPetersburgu, l
OdObodzl! l ŁOdzi;,!!.) 12.30. il) 6,55, r) 10,00, dll2.5
odpły11lę Cla 00. Equadoru .d~a obrony., IIlteres6w le' ere ent Pers i Nasr-el'-Mulk, zamierza opuścić . G) 1,60. f) 3.10. g) B.IO,hl 8,25 ..
Unii· północno-amerykanskleJ w obec wybuchłych , p~ .,. ,g
d" y,
·sł· b'· . d: o . . . . .
PrzY(lhodlą do ~Odll: II 4.311, J) 7.20. k) ~.35. l) 1.0,tS,
tam rozruch6w. . '
'. . . . '
l . ~rsy.ę Pop0z.0rem.a ego, zr wla . l więcej l) 1.00, m) '.24., n>. ó~15. o) 8.31, p) 11.00.
Rzym, 3 stycznia (P.) Orgkl;u WOJSkowy ko:; lUZ m~ powr6clć.
'I,;
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aeroplan6w i utrzymanie warmIi l r,~oCle? f19~yh
tegll1gi poy.rietrznej, na co przeznac.z~)flo ~,mtlg)~
DtHt6~~ .."
,"
"
.'Poznań, 2 .slyczn.la(w~.~ ROl~Dbrządz,enj
pleskiet;b do tego! z,e kSI~za ,
wsp6J:pracowacw l~stytucyach SO()/ec:ZU(:!rIll
so\Vyc,h . zaczypa.byc stQSOwap~i ,
~eul,k$ieżyp<?ląkQw. ," ",..
'
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mówiąca po pol~ku liczyła w 1?O<? rolcu 54.,7 P!,! kiedy slcradało gł~' jutd~;'duszy'potskiej zwąt~
~ 1?1~ - 58,6 l wzrost ten me Jest bynaJmmeJ pienie, a lęk o przyszłośt mrozić zaczynał umy~
zJ~wlskIem nowem, Jeszcze przed laty 30 mó- sły tr,vożliwe.
, WIł? ~o polsku zaledwie ,51,5 pr. mieszkańców!
Nie rozwiązują te liczby źadnego z wielkich.
Na tle ostatnieh wypadków politycznych! Qahcy!.
. .
,
.
l zagadnień narodowych. Nie stanowią, żadnej ręprawie nicpostrzci.t!nill przeszły ogłoszone nie~le . m~leJsze ~naczeme '!la dla n~ J ten kojmi, że je rozwiążemy zgodnie z wielkiemi
dawno najważniejsze wyniki spisu ludności w Gą- : fakt, ze. zywlol, polskI zdradza ~Ilny rozwóJ w za- tradycyami;
1'!ajwiększ~. materyał . hjst?rycz!1~
licyi. I tylko dcnerwujtlcem skupieniem naszej : l!1ą~oI1eJ zatar~I7m polsko-ruskIm atmosferze Ga- , zmarnowac mozna. WymkI statystyl<1 galICYJskIej
uwagi na przedmiotach szarpiilcych nerwy, od~ i lIcyI Wscho,d.nIej. .
•
; świadczą jednak C! tyIl} f~kcie donio~łym, że r6rywaj'lcych \VZ;FtJk OU r.:!\.!czy ważniejszych może,
L.udnosc . k~to~lCka, wzrosła tam w cIągu .i wnolegle z rozWOJem IdeI odbywa Sl~ wzrost te·
Jcc~ mniej juskn.:twydl, wytłumaczyć można to l ostatmeg? d~IeslęC!olecla z 23,?% do 25,3% lu- ' go. mat~ry~łu. w którym moze ona znaleźć swe
przcoczenie.
dność uzywająca łęzyka pol~klego .z 33,6% do. i Uc.leleśOleme.
A jest nad '"':lem z~:ntan()wić się w tej po- 39~8%. I tu rozw6J ten, me ~est fa~em odoso-'
' 'T,'",
:er
wodzi suchych. lecz nie mniej wymownych liczb! b~lonym. Vf r. ,1869 ludnośc katolIcka. stano!(raj wyzyskiwany clwllumicznic przez Austryę, WIła zaledwIe ~1,84%, .w r. 1880 - 22,17%. w
tamowany w swym rozW(~U przemysłowym tra~ • 1890 - 22,65% I ~reszcle Vf roku 1910 przeszło:
"ll'lczI1y
od"Ht"l~
"w'J' )udnośc'I na eml ~ t. czwartą
cz~ść
całej ludnOŚCI.
..
cący . "
",
., ........ " " ~
ezem
się tł6maczy t
ó' r b?
Z Urgi donoszą fe wstąpienie na tron ChuJ lCZ~tgY
gracyJ, skIHd,~ nowy U!:iw6dżywotI19Ści naszego:
Przedewszystkiem We,n rotwlt
_.
po tuchty odbyło się ~obec ogromnego napływu
U
narodu, . c!o\\'ud OCZyWisty, realnYI Ujęty W śClsie . woduJ'e niz'szą stop'" śmYZtSzlą ś ' ur~ż'
r~ ó
duchowieIlstwa i ludności mongolskiej.
formy l i c z b " " ler e no CI, ni U rusm w. I
Wd .
, ,
1s . Ch
".'.' "
d 'I" , . •
; Postępy języl<a
polskiego tł6maczą się oczyw'i~ (
mu wstąplema natron mongo ki. u·
, \~ (:.~t<!tnlem 1.ICSlqCl(>leCIU przybyło, wprawM ście nie środkami przymusow mi bo te 'eszcze : tuchty, o g. 11% w poło władze pograniczne na
dZle (mlley! tylko 713,4i~8 ludności, czylJ 9,8 pr.,
żadnemu językowi nic opróc/ni~chęci njJ przy- l gnmicy Kiachty zło~yły hołd nowemu władcy.
pO:l,czns Hdy w, latacl~ ,1~.90:-1990 przyrost wyw '. sporzyły, lecz siłą asymi1ac J'ną.
W chińskiej śWią!Jni skarbowej umieszc~ono
nO~1 1O,7,Pr;, ,l 'VI: dZI,Gs!t:C101eclU 1880 - 1~90
Nie mniejsze znaczenil odegrał wzmo2;ony i d~kę ze złotym naplse~i 1,Tr<;>11 10,OOO-letmego.
1~,9 Y,r. ~.cd~n~rn )G,dnak ~O\V?dem .teg~ oblllza- ruch uświadomienia narodowego, broniący mniej- : krola naro(~~ mongolskIego CZlbzundamba Clltt111~ .~I~~\Z.~I.O:tu lo;t wzmalPJąc~: ~I~ ~oraz ~a~•.
polską W Galicyi Wschodniej od wynaro- ; tuchty VIII.
w szość
dZIej CllIlgl <\cy~. N~dwy±ka em,lgl aCyl nad Iml
dowienia. Jeszcze przed laty dziesięciu przeszło I
Przed tronem zapalo11o kadzidła.
gra~YII stanowI bOWiem W olfesJe 1,880 - 1890 50000 katolik6w podało przy spisie język ruski f,
Urzędnicy mongolscy i .niektorzy chińczycy,
~~t~ () 1,4~ ~ .~,~~~I ~~ 1890 d? 1900 JUŻ 3,02,826! jako towarzyski, Dziś fakty takie zdarzają się 1 złożyli pr~ed deskIJ dziewięć pokłonow, a oddział
Zd~.:: dZieSięcIOlecIU ~statm~11 - 4·77,83 f, czyh coraz rzadziej, a to przedewszystkienl dzięki ro- ; mongolski dał, 12 sa~w, .
przC~1:ł,O 40 pro~. 7utcg prz?ostu I1atural~eg9' zwojowi pOlskiej prasy ludowej i czytelnictwa I • , M?ngołowle o~ohczm w :,tym c~sie ,I?ozapala~
.1 en przyrost,l1le rozkład~ się równomlerme ludowego, dzięki usiłowaniom niezmordowanym, 11 s~e~0 na sW?lch . podworzach l ~lh czołem
pomlQdzy obu dZIelnicami kraJI. Gallcya Zacho- T"wa Szkoly Ludowe'
o ZlellUę, zwracaJ~c SIę w stronę Urgl,
dnia, jako kraj o zaludnieniu bardziej gęstem,
T l'
h d' G l'
dl kt6
W świ,!tyniach odprawiono uroczyste nabo-.
wzrosbt ą191,442 mlcszkańcóv, czyli 7,7 proc"
' a< ~lęC o~a, w~c o. ma a !cy~, a : ieńslwa.
podc:zas;gdy CśIicyi Wschodniejpl'zybyło 522,001, rej San mIał 7tac SIę gramcą et~o.grafIcz.n0-poltWszyscy ksi;.!żęta mongolscy uznali władzę daczyli 10,8 pl'. Pomimo to połova wschodnia ma tyc~ną, zawiela 2,115,000 ludnoscl !llówląc,eJ P? laj-lamy Chutuchty. Regent chińskizosW wyp~
do dziś 9ó micszkai1c6w na 1 kilometr kwadr., polsku, \,,! ,tern ~,35q,OO~ ludnoścl.~ katolickIeJ. dzony.
podczas gdy Zachodnia liczy 115.
W. 8 pO~lata:h t~J dZlelmcy lud,no~c polska ~a
Dzisiejszy "Lokal-Anzeiger"lnformuje,. fe za.
{Mżny udziat w tym I'ozw(ju przyjmowały wI~kSzość ~,b~ol~tną'l W 21 powlec,le stanowi /, mieszante, wytworzone sytuacy~ w Chinach,
rói!1L! 14l'Upy ludności zarówno ,ul'odowościowe, - In ludnoscI,. (8-- /4 .'f' .12 pOWiatach, ponad wzmaga się jeszcze z powodu poważnych za~
jak i wyznuniowe. Obliczenia lnyrostu wszy st· 1~~, 8 powIatach I l11zej b% tylko w 2 po· wikłań w Mongolii i Turkiestanie, Chiński urząd
kich tych grup świadczq o jctnym fakcie nie- wiatach.
I spraw zagranicznych trzyma wprawd~ie w wieIzbitym: ludność polsku w Oalic:.i WZl'os.ta szyb- I
*
I kiej tajemnicy wszelkie operacye. W(,}j.sk0we w
"""'dt..1;-'TIft'tnne glUpy hlllllo~ki.!
\ Mongolii, - lecz nic ulega wątp1iwqści, że ope.
\V roku 1(JO() ludność katolr:;ka kraju stu-' ". W osobliwej chwili .zapoznajemy się z tym i racye te 11laj~ na celu u7.rue.żnieni.e Mongolii.
nowila. ·k',17.... ' w· I'
~6lS; Ludność ńoWymd:~wodem naszej żywotności. W chwili,
......... "
.

Ze statystyki GaHcyi.

i

l

ił"'

i

J

?

I

,l;

v:

.'

.,Żaza .zJcoła;k~OJUi ••.,o~a"

'.

.1

· "

'J~CJnt1rie::~sttli\)lep:ra~
kovl~tw Warszl1wle ktotym ,nt~dotęll,1)
m Belgli-;--srebrnym .1
. ..•.
dyploml1ooiazllanią.

.....: ł.6dt, Pilotrllun"fll1!.llulI :.Ni 23.
. L
'\;,~i .'
.Kar:sy \1ilytsze l niższe. l1etod.a kroju pod~ag systemu frl;lllctr$!I,'~e!Io' .
l anglelSklego..Gran.town. a tł.auka pasowan.in,. m.ler.t.en...1.ld. 'frl..IJ'.'?.' .. ~.~.'.·i·'.:
Dla poczqtkającychpr~y~otowawczykars szycia. Przy szk6ti~i
~:i!i .
l?ra~o'll)niasaJcłei1, gdzieaczenlce oDPieraJI) !Qpta1.ll)' łgu$t~i..ą;
:tlozenla egzaminu 11) Cecha (lczellice otrz.Ym. tJ..jąp f.1.t. <m.ty . . c.'ec.. . '.' .....
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