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l1iesieC%r1••" .. ',,"50
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Z przas)'lką pacztową:
Roczulif:
rb, 7 kop. tJQ
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l'\iem C'Znle ri>. 1 kop.
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v .• n,u.

,lI'sch6d $l. godz. 6m.t2
Zachód slo god~. 5 m. 59.
Dłng. ,dnia iJ()dz. 11 m. liT
PrzjbYło d. godz. ,4 .m. 04

•
Odnosienie 10 k. In.
EgZ.. pojedyńczy S k.

P6łroell:we"
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śm, (iabrye1a 1\rcll.
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.&oda. dnia 13 marca 1912 rok a.
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1liII' Zgief'JllClilll, 'IIlr IIIptece p. Patka.
'

~ry:~,.r

Unst~~J111nJ.

i, IitBPachi,
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.. p .. 1'ecułor.IiII"Jlke.
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l'iIad El&hu\lIe. przed teksteIl! 50 kop. za wiersz pe1it()jj)y. Z'IIlryc::aiaG ogłoszenia za tekstem .1'0 .7 kop. za· wiersz nonparelowy lal>· leg;
nliejsce,. lIilałe lIiI.głoszenulI po ,2 kop, od wyrtiZU (dla pOSZnKlllących pracY p6 111, kop.). Najmnieisze ogłoszenIe 20 kOl'. Reklam, I IM e"!
~lI"cnO!lJ. PO 2~ kop. za wi~ petlto\lły. Za dotljc:renie prosrektó1I1 Ó rab. od tyslącę. egzempl8ny. Art,Cll:5iłJ. ~~Qaez;enle. bonorru'ywn
I"edakcya awaza.Zo. ~pllltnel .-ęlcopłSÓmdrobnJC.h nie Z1I1rilCfI. Ogt08teola 1lIł ~elacle 1 rop. a młeru petltowy.
'
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Rcde\ktor 1Gb jego zast\pca przyjmojEA intereso.ntó',), codziennie, z wyjt)tkiem dniś\1)IQtecznych, od godziny3-4-<ej po poladnia~
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! ekonomicznego,

'\UalW1I'(Dł]' jł!)!wntnr,c

7

podniecają

dni i

nie

t.'lffi

W ten

stwie

\~

.'"

~.

_

"

osadzania wyslu.tooych

:tołnierzy

na

nawet specyalne kursy agrodla żohUerzy,' poch0dz4cyth

.

"Kuryer

gęn. ..

poranny" w depeszy włąsneJ ~,Pe.-

tersburga donosi:··
,.00 prezydyum Dumy

.

państwowej wnie-siono projekt skasowania generał-gubernatotSm

we.stfalsko-nadreilskiego,
kto wie,czy jUŻ7.a kilka

waNzawskiego,.

powszechny.
. . .

::;::a

"

Projekt skasowania warszawskiego
. gubernatorstwa. .

..,'Iti

Anglii w cesar-

_.

ze wsi..

:. tejsZ"jch górników. Wprawdzie nie doszłotaIn
jeszc7.e do wybuchu, ale wieści z Anglii,obecnie

takie z

:'.

:zaprowadził
D.OOl~C2Ile w armii

a nawet doprowadzić do klęski·
; ekonomicznej, gdyby strajk miał d~Y.ejpotrwać;
;
Z Górnego· Szląskanadchodzą od kilku dni
: niepOkoil!cc wiadomości. o wrzeniu wśród ·tamzaś

,

roU

T{f~81~ nJudyta" St. W~OCki81
rT1I........._......._ _
. . ."...
" ,~IQ,.,..,.

_

tał

.'Ił ~~

"Ona i jej brat"

_____I"""_""""'' '"'T__
''

_~""",_"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Prąlektppątrwny

.

. '
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'

jest 150· podpisa~i na~<r

!lsprawi

g16wnego centtum węglo'J1ego w Niem$ a Q i y c h < : e do tego
czech, z zagłębia westfatsko-l1acrretlsldego, już od .ciągu .
.
już czasu JUoże we,gla
bowej Władzy r~ądowej,
kilku dni dochodziły alcu'mującewicści o bliskim Samo 'saskie zag'ębie'węglQwenie. ,
Ja dościśJeIszego zlania
wybuchu t)~~}tru.górników. Robotnicy d9wągali Niemcy --.llie"mów~ęc.j~~.Pi;>'~:U~\~
li; Rosyą,wewnętrzną
. '
,."Sit--priede~zystki~\Jfoclwyżs~i~z.arObK?:W:J. ząąpatrzyć w~ęgr~~~?l.Ji":!~\"i.~l. 'h
.... . ..
. Ale rzeczą zbyteczną jest to teraz, gdy. za~
na. co 'właśC1C1ele, Jłopa1ń,~godzlc Slę mechcteh,
.W Westfalii l-Nadrenii· zęstrąjkuje od .rąZtl rząd Królestwem został zbliżony do ;t;adań,ta*
dO\yodząc, że kopalnie w.ost~tni~h,. latach. dają bkoło 200,90G.ł\,·'
tem około 40,000 f2;ądą
~i~~arstw,~a. . '
...1/' ".
n'lale tylko zyski, a :zarobki gQffilkow, posZły w górników pola~9..
~:lli~ku :wchD:' . /y';
.
genęrał~guber'natora w Warsza..
Z

,ii. . .

.'

..

<gÓrę.......
\
dziłabyw rttc1l~pę';lOO.tYSl~cZUa-\vie ~ył~ ~sprawie~liwionewówcza~;igdy.odręb~;
,Sytuaćya z ~~dym dniem się zaostri$., rrzy. atrriiarobotpi~:, , ....:~.. ".:
no,śCl J;lllelScowe nIe były dobrze znane winsty~
wcstfalsko-nadn.mskieorganiza<,:yę
'.
' .. ; .
Wielkie zarzuty spotykaif
:~~;niemlec. tucyach centralnych, gdy Pomimo. wali trzeba
, socyalistycznyzwi~k,. dalej
..
ktorycały;);~~w;:J!,;,.,;;sYif'jtk6
cewa~ył, ni: było wszystkQześrodkować w. jednejosopie. i . . .
. ..
. i· zje.dnoc,zenie
ctb':'Jlleg() "wlekszego znacze.nJa, choe
Obecnie o4 r ębności; miejscowe doskoh;lle. ~
UQłacz:vfV
we wspólnej
i .
..wzywa:~9;)~~~~:1ł~.~encyi. Dopiero znane, w ,cemralnychmstJ:tucyach:ząd.Qwych,

,.

zadanie zas zar~ądusko.mphkow~łoslę,przyt~m.
na c7.~le ?ddzlełn~ch mstytu~YJ g~bĘ!~QiałnY9h
w Kr-6Iest~lę Polsklcm postaWlOnez9~t~ły 0$.9:
by me21alezne od generał-gub~rnatorliltc:'f
."

chwili sekretarz; stari1i"l)elbrueck za·
. parlamentarnych
O'fl!tat1ti:zacY1
konferencyę, ale było
'rt!i'""m,,"'H'

.

W dalszYIl1 dągij ,autor9~ię;;prg,te\<tug{ó~.zą.

zegenerał7gubernatot OPQzru~. ;tyll<:o porozumie,.

wanięsię· gubernatoró:v,'z~at~demc:eft.tral~ym.

Z tego powo(iuosłablOn~lJ~t. samodz]{~lnośći
oOppwje.d.zialnO~tnietylkogl.łbernatoróWlale I.

ciernl~,6wpoWiatq,wycQ~.,

na·

. ,..... .'.
.... ..,
.•.. . W. t~ki~?,~arUI.l!<aCnt2;daniem nacyonalist6W.

\Vł~d~ą,?cl(lala. Sl(~ od )udn,QScl,copoclągao
p6zOlan~ew r~zs,trzyga~lU

spraw i nie pomaga
powagl.
..
. ..' ~a ~o,dstawie .tego projektodawcy propon uią
Dumie panstwowej +aaprobowarie nast~puiącego

-dp

powiększema

prawa:

apronieJUliclcki<:h.. mężów !

. .1)' skasować stanowisko generał-gubernatora warszawsldegoj
,': .
2) ~ubernie, znai~uiące się, w generał-guber:-

trwałego.. natorstWl~ :varszawsklem .oddaepod beżpośredni
. kre-2;arząd ministra .spraY" ?few.nętrznych,i· . "
3) p~awa I ObOWll~z.kl, generał-gubernatOra.

. I

.

,.

...

g p
Jak. ·1' warsza,WSkle
.o r1.elać.
na ministrd. .:i&łów.n.oml!·
PoworządzaNcych".
...
., ... '.: .... ;, .....•..
:. :. . .:.'..,'.

opiimę:..,.trJlinistra· wojn~,·
nl.YiU;:>l;l4

,

\

pOW1-

. "

-i...-~ '.. .

....

i.··

:.:'
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Był w jego grze krzyk, robiona bruta1fl,iX~ f"
sztuczny wybuch namiętności, ale ,nie było w ~.;i
kreacyi ani szczerości ani siły, usprawiedliwiają,~
,,~strn,ceiHIY;':, komedya w A><ch, aktMh ,Tadeusza cej bierne poddanie się Łucyi jego nieomal deKOllezYli,$ldego. WyatQp ,J\iAryi Pl'".ZybylkQ~l)otoukiej.
monić~nej. ,wła~zy.. Sy~patyc~n~ezarysowała się
W
roll WIMOl"Yl", slOshy SaW,lC1.a, p. Sylma" al~
" , UhAliopy pr.zezkQmedyopisar;;;yfrancuskich'
r~la
to,zbyt eplzody~zl1~, by ?r~ec mo.żna ~o:'S
l wszechstronnie przez nich wyzyskany trójlt<.!t
<luałZefiski, posłUżył Tadeuszowi Konczyńskierou sta,nowczego ~ uzdolnIemu młQdeJ ~ktorkl. ~esz~<l
zesp?ł~, pol~lHn?, dokładne~? opanowanm, r~l
'fą t.em~\t do llupisarlia utworu' scenicznego pod
panuęclOWO,
z tl,ud;m dostt:a]ała Się do sytuacyI,
tytnłem"StraceIlcy", który w ubiegły ,poniedzia~
wytworzonycb bIegIem akcyt.,
,"
łek ujrzeliśJl1:Ypo raz pierwszy w -Łodzi na sce,
St.
Łą{p~ń8kł.
nie Teatl'uWielkiego, w zespole trupy pani Przy..

'TEt~rR

byłko-Potoddej

WIELKI.

z lltalentfJowaną tą

artystką

,czele.

~$iłę
niż

m6gf łatwiej
uauwac pr.teSzkody, 'st()l~ce
osi,til2:nieda c::e1u..
,,'

w91iltrodld

ktokolwiek

mS:l:er~ne,by
rt.... ~lt!lUlr1ł

obok siebie,

ogólne.

Jakkolwiek, sądząc z pnyto<''2!eń, K\ Ólestwo
Polskie nie było uwzględnione, jednakże i tu
stosują się w znacznej mierz~ spostrzeżenia,
poczynione w Cesarstwit~.

ZYGZA,KL
~

,

.

.

.

Ze sfer robotmczych dochodzą. nas WieśCI
o Ilowen~ fałszowaniu produktów, mestety, po-

wszechnego

użytku.

. . Tym .raze~ idzie t~ o, alkohol, którego spo-

zycie lIlarrylas~ ~lf,l zmnieJs,ać; niepomlernl~ wzrasta ku WIelkIe} szkodzie nas.'!ego ekonoffilCUlego
i kulturalnego, dorobku.
,
:SąJ?odobno w. ~izakłady; v.:- których
potaJemme sprzedają wódkę, %llprawlooą ma~
~orltą; ,by' tym •sposobe!U nadać jej smak ostry

~yskac podwóJnie, gdyz w!e~ spos6b przypra~
w~ona. w6d~{a może by~ l'Ozc}enczona wodą. na~~
mlermc" a Je~i1ak. będZie mIała pozory mocnej.
,
O d~ z Jednej ,s!ron~'. wódka ta wprowadza
do orga~Jzmu mmeJsZll,llo.~ alkohol~, o tyje
z. drllglt~l' ; wprowad~ają<: duzy procent nikotyny,

I

Stej lokaty

t

stopmu.
'.
, ' ;,
. Był~by, ~u~c ~tf:zri!l~rme po~ą.clanel~~ a~y

CJ, C(,' PIJił
nie l1Jogą,

wodkę, .Jez~l1 JUŻ be>!:. mej ob~JSć Się

chcą, me ,pili jej przynajmnieJ w zakładacb PQi{ątniehłlndluj~cych al.

koholem.

lub raczej me

'

'
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"KAL.ENbABlYKTEIUJUNOW,V.

'l",M', 'I,O"N','J\ ',S';,t,', OWI ~N" S!:l"Jr.,' "O,'" 'i','~ ·8' o',;'c','nn'l'l, 'J u, _ '
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H
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~
'ho Olugomlra. "
' , ' ," ' .
.1'l'!.AT1~ PQPULARNY. (l{otlotatltynowslta nr. 16).
el~~:or;;~.I1~ i J~j ~J'at'\ Początek OSOM 8 mln. 15
_ TEATR WIELKI. Jut r o:, "Judyta i l101ofel'nes H •
Wyst(,?p P;, Stollisiawjl W~lsocldej. Pocu&telt o ~odz. 8
mln. l;) \m:czorem.
MUZEUjvl N,AVl<I i SZTUKI (Zielona 8), otwarte
codzlennię od g(JL!zilly4 po polwlniu do 10 wieczorem;
rll f11,,?llzjeJ(: i wwięta od l\Iodziuy Hl w potudrlie ~to

:~:~~:::~---_~<".~~,~"".""""i~~~'

~(li iON ~,K,,:;\~

i'!:'~WidZC>V\1:le na poniedzia.łko

,clii~.kiwybornei~

,·P~·zybyłko·Potoc;

"na, 'nll"t'W,'~7V

w budowlach.

Naturaloem

w wysokim

szlrod,rJ" orgamzmowi

D:tjałalnogć budowlana wZolnogła się w o·
statnich dwóch, trzeci l latach, ~czeg6lniej w
miastach większych. Gdzieniegdzie przeszła n8wet w g~rączkę budowlaną. Przypadło to jednocześme z rozkwitem przemysłu po szeregu
lat zastoju. Kosztem wsl zwiększa sic: ludność
miast. '
,

Obfitość got,6wki w bankach spowodowała
obniżenie procent6w i poszukiwanie korzystniej.--

I

mewą~phwle

:~lebl:; d,{){:lan~y,
"~
":~"~lClUt!!!!~y,~j:, ,

J--:.::ze

go wyrÓb ,ob~wia ImiSlyi1O'ł{' II.),' :::
szego \liż ręC2;nę.
(x) UtY8kiW~~ia na 'PQdro:;i,.·it; lIl;ltt;lyał6w
budowlanych i pracy okOłQ\\:~łL"G,(;ni:,; imdowli
dały pochop rcdakr-yi "TorJt:
<lL!,
"do
I zebrania wiadomoścrszczef:~6to;,"
o lem" zja~
wisku. Rozesłała w tym celu
do ''''1:a~,-."
rząd6w miejskich i ziemskig11, ,"', :lIHit>\d'ilczych,
, inzynier6w, biur budowl!loych i
i z
otrzymanych odbowledzi wyp.:,
wnioski

...:.-_._-_.

na

" ,Silna w, efektach' scenicmycl1; zbudcvwana
zręcznie z szeregu scen,konsekwentllie wypływa, j~cych, z 7.ałożenia, nowa t.1. sztuka uzdolnionego
komedyopisarza wprowadza do ,osławionego trójk~ta małżeńsldęgą nowość, zmianę dani, a ,raczej
damy,przechodz:.!cej z rąkmęia dorąk:kochanItaiodwrotn.ie. ' l w tem zawiera się jej orygi~
,nalność.
.',
,,"
,,
"Sttaceńcan1i są tu dwajmę.iczybli i kobieta,
kt6rzybymQgli stworzyć sobie i daĆ ,szczęście,
gdYł>Y przesadna szlachetność, samcze, porywy
i lek;lcomyślnóŚĆ z płochością niewieścią w p:ll-ze
,nie' dop~owadziły ich do tragicznego' upadku.
" "Sawlcz, uczony arclleolog, i dyrektor muzeum
,ożenił się z Łucy!!, kobietą bierną i płochrJ, o
dlol'obliwej pobudliwości zmysłów, która pchnęła
,ją,;wobjęcla Otąwskiego,egowl:y, energicznego
samca, bezwzględn.ego, 'gdy idzie o zaspokojenie
jegoż~dz, 'nie ZIlQSZłr.eflO W tym kierunku naj~
mniejszego. oporu, a dostatecznie upoi'1Źonego

' v}.'J,]

następstwem żywego ruchu

bu~

dowlunego było podrożenie. o którem wspomniano na począ.tku artykułu niniejszego. Lecz
współdziałały w tym kierunku zarówno wielkie
syndykaty, jak i małe syndykacil<l miejscowe,

czyli zmowy, mające na celu podrozenie ma~

teryał'6w.

Są wskazówki, że ożywienie ruchu budo.wlanego nie dosięgło jeszcze najwyźszego punktu
I że p o t r w a o n o p r z ez kil k a 1S e z o !1 6 w.
'
'
(d) l~bra.llle, W dniu 16 marca o god%.
J ',p(),ł wleąorem w lokalu przy ulicy Zielonej
nr, i&.94b~d~t~iSI~ doroczne og6lne zebranie
<:złon~ów'towąt'zystwa wz;ajemnej pomocy osób

zajin~ląc~cbk,;~lt~· han~Jem i, prieq;tyiłom w gu~
,berniI, pIOtr, ows~leJ., Porżądek:' dZienny obejmuje: wyb6r pl"tewodnlczącego, odczytanie protoku,lu poprzeqniego z,ebranla l odp;ytanie spra~ .
\~ozdallla za 1911 rok a rninrlowicie: l) zarządu, ",,,,gl
2) kaso:veg o .?) ,oddziału pos7,ukfwunia pt'a~
4) oddzl<lh~ oS\~jatoiVL~:Ęłl i bibliotel<i, 5) oddfia-

lu d9~hoqow nl~stałY~;,l" (J) Iwmiilyi t't!WiZ1Cj.
/..i:l,tl'/ierd:;:ollle blldzc.:!U na!', l i) 12; \\ :Iski
c:złonku\;i " . , ".!, wnioski cr::łcmK()W wwariystwa,
wtJbor,Y, 2
,itiltil';r.:v1u, 1" f.. Z"ii!iHl'>j"',W' ,I"
3

JczłQnklJ'N ~;.or~,hv,;~:v.r,~yjnc:v
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"~:":::':::-=~'::::'''~~~mm~''!E~rA~'::!'J "tIlto::-.':i
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rnatQ

1912 r~
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::&;ttf=:-..;.~·" _a;·cmx:::c.ez;:;,;p :1!ę's:::rm:'=
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,,'~.:~'~ka:!ie ~ystaw~ jest zap~wni?ne. Zarzą~ I Z.ajdla na 3-piętrową, oficynę i nadbudowę 4·go
,:;,llllt: .Sl(~ wy.szukame~lodpowledmego lokalu I
pJ/:tra na 3-piętrowym domu przy ulicy Targoz'lrgal1lzowanl~m koimtetu. wyst~wy. . .
wej nr. 55-1183; Fłoryana Puksa, na 4-piętrowy
. "Pr~ewodl1lczący sekcYl wycieczkoweJ, p. Br. dom mieszkalny z tremplem oraz suterynami i
y.;Sl:iSI<l, zapowiedział na dzień 24 i 25 b. m. dwie oficyny 3 i 4 piętrowa, przy ulicy Głównej
wycieczkę d? Warszawy, w celu zwiedzenia wy- nr. 31; Ferdynanda Golca, na Z-piętrowy dom
stawy "Kr~Jobr~z Polski" i innych zabytków, mieszkaltlY i zabudowania gospodarae przy uligodnych wldzema.
c:y Ciemnej; Wojciecha Gruchota, na drewnianą
. W końcu p. Władysław Tarczyński, założy-, pi<~trową oficynę mieszkalną, przy ulicy Nowo~
Cl!.'!\ muzeum. starożytności i pamiątek historycz- j projektowanej nr. 16 (przeprowadzonej od ulicy
ny~l.l w ŁO~JCZU - wygłosił . odczyt "O arcbeo- i Aleksandrowskiej); Samuela Majera na 3-piętrol~gll p~zedhlstorycznej i znaczeniu torfowisk dla i wl"ł oficynę i budynki gospodarcze, przy ulicy
111stor~I". Prelegent mówił o epoce paleoli- I Gubel11atorskiej nr. 28; Ignacego Kołodziejskie·
tycznej, a wiec o epoce kamienia łupane-! go i lcka FIszera. na drewniany dom piętrowy
go, gładzonego, przedstawił epokę bronzo- przy ulicy Wiznera nr. 30; Henryka Kinzlera, na
wą i żelazną. Ną.stępnie mówił o ceramice, nadbudowę drugiego piętra na budynku oficyny
kurhanach, o znaczeniu torfowisk dla historyj murowanej przy ulicy Wólczańskiej nr. 53-804;
kt6re trafnie nazwał noaturalnemi muzeami"; de- Jana Sztunna, na 3-pi<:trowy dom murowany i
monstrując mnóstwo przedmiotów, wydobytych oficynę pr%y ulicy Widzewskiej nr. 56-1110.
z ,torfów w okolicy Nieborowa pod Gostyni·
(x) Bawełna egipska, jak zauważono. psuje
m,m. . ' . .
. •
sit: zarówno co do wydaj"ośd plonu jak i co
. Za b~dzo zaJmuj~~ odczyt zebrtull gorąco do jakości. Główny gatunek tej bawełny, tak
dZlęjWWall prelegentoWI.
. /II
zwany Afm, tak dalece się pogorszył, że stal na
,
(-) PrIestroga.. "Głos. Podlasl~ . przestrze.. jednym poziomie z; bawełną amerykańską midga swo.Jch p.re~umeratorów. I . czytelników .przed dling. Powodem takiego niepoiądanego zjawisy~yzy~lnen!, JakIm sl€~. trudni flrm~ .. Mer~unJ· w kit jest nieumiejętna gospodarka. Zbadanie śrC!dLodzl. Fm11a ta umleszcz~ w pls.mach l .ro~y- ków celem poprawy takiego stanu rzeczy powlela w prospe!{tach ogło.s~ema o mebywateJ. me~ rzył lord Kitchener komitetowi, mającemu spe~
spodzlatlee z 600 przeshcznych, cennych ł po- cyalnie zająćsie 14 sprawą.
żytecznych przedmiotów". Owe 600 pn:edmio. .
t6w kosztują. tylko ł4 S rb. a wraz

z przesyłką

5 rb. 55 kOp."
I
,
Jeden z prenumeratorów uwierzyłrekJamieposłał pieniądze. \\lumian 'za nie otrtymał
rzeczy zupełnie bezwartościowe, jak: marną portmonetkę, jeszcze marniejszy zegarek, kilka 0brazk6w, parę tuzinów haftek i kilkaset... szpilek.
RZecz oczywista,-pisze ,,0.1:05 Podlasia";';(~ owo lo Towarzystwo Merkurijl4 polega całkowicie naprostyrn .wyzysku i zwykłem (a może
zresztą wcale niezwykłem .••) oszukatlstwie.
. (x) Rucil .chorycb. W szpitalu miejskim
dla chorób zakaźnych i gorączkowych ruch chorych przedstawia. się jak następuje:
W dniu 4- b. m. było
na ospę 19,
iu
3, wypi~uracyi

do poleceń lekarskich, b~dzieodmawiana pom$()
ze strony ..Kropli mleka".
Drugą inowacyę będą stanowity "Ztobki"
przy fabrykach; w żlobkąch tych będą pozostawały oseski, których matki pracują w fabrykacll.
W ten sposób matki będą mogły w ciągu dni~
parokrotnie, przerywaiąc na krótką chwilę pracę,
karmić własną piersią.
.
Zreorganizowana "Kropla mleka" rozporzff~
dza już dziś znacznym funduszem, ~o przeszłQ
3,000 rubli, a jednocześnie ma zapewnione źró·
dlo dobrego i naukowo kontrolowanego mleka.
(x) O składki sz[<olno. Grono pracowników
firmy 1. K. Pozna6skiego, otrzymawszy ze'lwole.nie polkmajstra organizuje zebranie, w celu omówienia nieprawid/owego rozkładu składek
szkolnych w obu komisyach szkolnych, orm:
dokonama wyboru deputacyi kt6raby zrożyhl
relacye gubernatoroWi piotrkowskiemu. Zebranie to odbędzie się dzisiaj 13 b. m. w dOITju
przy ul. Ogrodowej nr. 18a punktualnie o godz.
6 i pół wieczorem.
(a) W sprawia zjazdu apt.mar:zy w Łodzi.
Komitet organizacyjny l-go zjazdu aptekarzy w
Łodzi, przy Stowarzyszeniu aptekarzy -łódzkich,
wystoso\'luł do wszystkich właścicieli aptek w
Królestwie Polskiem Odezw)', wzywające aptekarzy do wzięcia udziału w zjeździe, jaki odbędzie
się w dniach 25 i 26 maja r. b.
.'
Wcześniejsze zawiadomienia o przyjeździe i
(x) Dla naszego przemys·tu. Wspommallśmy zamówienia hotelu przyjmllją pp. J. Pogonowskl,
już kilkakrotnie, że wobec ewolucyi Chin ku ey- ul. Piotrkowska nr. 115, lub Fr. Winnicki, ut
wilizacyi zachodu i jej zewnętrz;nym formom, o- Piotrkowslm nr. 307.
.
twiera się tam na czas zapewne dłuiSzY szeroOstateczny termin zapis6w UplYWll 1O;.go
ki zbyt dla. wyrobów przemysłu całego świata.
maja 1912 roku.
Przybywa 400 milionów ludzi, którzy nagle
(a) Oględziny nieruc!1omośt:i. Komisyatech.
i odrazu pragną ubierać się, iywić, slowem żyć niczno.saniti:lrna, przy magistracie: M;t.::ki!1l, na
tak samo, jak inni ludzie, w irtnych częściach slmt:ek odezwy naczelnilm l-ej hry~ady strzelców,
świata.
dokonała oględzin 3·piętrowego domu murowaOto jeden z faktów na dowód słuszności nego z tremplc:m, przeznaczonego na lazaret
tych przewidywań.
.
wOjslcowy, przy ul. Zal<ątnej nr. 44, na tery toKonsul rosyjski w Mukdenie nadesłał do mi- ryum nieruchomości Romualda Białowiejskiego.
nisteryum handlu i przemysłu próby wyrobów,
Okazałoc się, że w głównym pawilonie bujakimi Japónia i Stany Zjednoczone zalewają dowli, w miejscu, gdzie ustawiono umywalIlie,
już rynki chiflskie.
belki są pognitc; urządzenie klozetów jest wa·
'Ministeryum rozes.ła,ło próby te lmmitetom dliwe, prżezszcr,eliny rur przeci,eka woda, zalewając. pOdlOgi;ppu1anie. o
nleqo.stąte<;zne.i
. '.' . S1,lt.ą .. \i1;a.4Hwą/},

.

..... " .' ..~.Y;":,

zęp~ucl~\J;i/D~~ ~b:a

.' '. qdWni;tr~~p~;"~(jzj;e'P' .. >
, •·c.•·

.. ". ·,Wf. ..... '. '.'

i

P0 '.' dQR"aqn-eti,;ł:··,

..

. ~bą:da~i~'~a<)p'i~!uje, w takim~właśCiwiest~tnte'~ą'

9,

na kuracyi15 ... hr\hrJ~h
(a) Drogi w ~~OWY~1 parku. ~r dni1l1 ..... .
tnia r. b. w magistracie m. ,t,OdZl odbę~z!e si9
'. przetarg na .oddanie. robót przy. b?dowle drog
szosowych w nowym parku 'm:tęjSkllll przy ul.
Panskiej.
. .•. .
.'. '.
.
. ' . Przetarg rozpocznie się odsutny kosztorysowej 57082 rb. 33 kop. m minuS. '. . . '
. (a)
przemysłu. T~w~rty~two akcyjne.J.·
John", w czasie od 2 paidzierpJłt.a 1910,rok.I,l,
do tegoż .dnia 19:t l roku . mIało ogólnego do~
chodu 2,626,599 rb. 37, kop., .czystęgO .zysku
wtymią okresie osiągnęło 306,787 rb. 22 kop.
;Zsumyzysków wyznaczono ,na wypłatę
dywidel;ldyakcyonaryuszom 144,500 rb.
.
. (a) Upadłość. Ogłoszgno upadłość . firmy
tomaszowskiej . II Wołek i Goldberg, w oso~llch
. Mordcbela .Wołka i Izaaka Goldb~rg6w z,poler
lec(miem UIUUQU',,a Izaaka Gotdberga .pod nadzór
"''''.1''1 ..... fitimy, gdzie.tylko si~ on znaj-

;'i .. :'/' .,.;.,

.;;'\Vq6ik t;~gokQmi~ya,:p;OS~~9Wlł~'de,(jw~~

$iatszęg0hudownkzegÓi'kt6ry/

w
sałO się

,~ilU;;' '1 ......•..•

pI'~egmkbeJkł lW.

jakim kierunku

należy

PC)'

ciyni~tlaprawy.
.
". .
.' .. ~. Następnie .oglądała komisya 3-piętrow,ą
oficynę Moszka Kurca,przyuHcy Olgińskiej

s;

po

......

.

.

'.'

.

..'

(a) :2:. ,T~War%Y8tw~ .Wa:ajomn&{łO Kredytu;
łódzkich.. kupców:1 cp.rzomy&hrwcbw. ZapowIe",
dZ. ian.e. na w.aotaJ.·.w .lokalu prty ulicy PUlt.rl\OW"
skiejn~. 17; ogÓlne zebranie roczne tego To~
wartystwa. nie Odbyło się %. powoduprzy~
byCia ńiedostatecznejliczby ob~cnych.
,': Drugi ~erl:tlin zebrania, prawomocny bez
.'wzgl~clu . na lic.zhę obecnycb, . wyznaczono na
dzień ~~ b.; m. o ,godzi.nie.7wieczorem, .w sali l

Froiltowa' str<ina> oficyny. na wysolmśd d.\v6ch
pjęterwygięłasi~, przechylona jesi również ścia~

natrempl~.

.
..
'.,
•
Komlsya postanowiła: dwa gó.rne plętraro~
zebr.at. przyczem. .rObot.y . dOkona.ne·, być. Winny
pod nadzorem. osobIstym i odpowie(lzialnością
techaika i doświadczonych majstrów murarskiego i Ciesielskiego, ato w celu ~apobiei:6nia WYĄ
padkomll:.tob?toikami; .d~~ew roboty do,.
czasu r02';t1l6rki,:",,-wstrzymac.

.. Ca)ZTowar~y$twa2woleltnik~w rO:tw~l:u '
kOQ~e.rto)-VcJ Vogla (DZlelna 18).
.
flJ!YCZIi~go. ,W ..dmu 16 b. m.w.n~dchodZącą
, .'(0). Nowo rozpol;ządz,enłe. ·.Na .mocy r~zpo- sob~tę, VI. I'okal~ To~arz~stwa (Nawr?! .2~)!.od,'
rządzenia' generał" gUQernatora wał;'Szawsklego, bę~zle. s~ę,POplS !Ilmna::;~yc:znyoddzlałów .mlł~
sklepy JryzyeI'$kJę irtl2;ury, zar6wno chrześcijań... skI ego lzensklego. . ..• " ...:.'
skie jak i fYdt>\Vskie.'ma;ą bYć zamykane w nje..Poc:z~tękogod~lnIe 9 wIeczorem. . .... ". .
~iele. i święta o(gGdzll1lell przed.połudriiemt
: ~róczpopts~·Włec2:Órwyp,*nląkw~rt.et man~
"Wbtni;ptieltl:oczenia' rozporządzenią ··tego. dO~lmstowi' d~'da~lacye!grytdwarzysklei do·
będą:pocią~anr du oQ:powie.dz!alno$ci.
.'.
ś.wla"d4ZenJ~~h~Prli~trc~~e: ':. ,c·.
.
.....•
'(' ')'p i.", .'b ..... t ' ··W ..... j: .' .. /h' '. .....:(~), f<i9ł9.:pr~CowlTł~pwdrool zal. F.-ł.ódzkh~j
..' .,:a.;.ol,ll~L·,lJLl ~..n, ora~.~o~a .og()}qeUr7;ąd~ą.'W.. $~botęidnii:l)6 b. m., punktualnie o
.5. ·I'O\:PCJtu:d,tl!IU,P.J;~y~ytdOt.~lg.ijl>ertl:atP~.gOd~.<8i;p~~~ieęzorem, .W lokalu swym przv
,c pi9tr~C?"Ys~j~ .'
\JI;~elan. Jaczewskló .. 'Pod~~PO} . ulicy.. Wiij~ewskleJ· nr. 73· 1. wieczór muzyczno.. dra~
c

bytu~'łI.I~dzlł .....•... pernatqt, ytt()~~rZ}'stwlesena~ .·m~tyczrlY"J .na program którego złożą się: śpiew
tor~ ZaJą(;zką,ws~.lę.go. rzezruę .mle)ską.
..... chó.tu·śpiewaczego Koła, . odegranie dwóch ko~
. .. ' O,.z!ś,o g9§ZlOlę 10 ~nop. gu.bernator WY- me,q~jek przez sekcyę dramatyczną Koła, występ
JeCl1"t z,powrot,ep dQcPI~ttkO~a.
. i .mfe!scowej orkiestry amatorskiej oraz,występ
.;,(ą)'iKropJa mlekal', która w roku ubIegłym utal'entowanego dekląmatora, p. Edwarda Kudziałataw·'l,~,ardz() .ogriUllczonymzakresie, zost~·
lisza.'
.
je' . zr:eor~ani~owana.t1a nov.:ych Zasadach na 'łf1.or
(x) Dla młOdzieży. Towarzystwo" Wiedza"
,.,pp1ekllostwa prz.eclwgruźllczego· i ustanOWione urządza we czwartek; dnia 14 i w piątek 15 b
będą sanitarki, obowiązane odwiedzać dzieci, zo·
m., w teatrze ."Od.eon" (Przejazd 2)
... ' '.
stające pod opieką "Kropli mlel{a~ i sprawdzać, nia z objaśnieniem obrazów treści.
'.
dom czy przepisy i polecenia lekarskie są ściśle przez pouczającej •. WejŚcie l1a parterd.ła .m'lłQ{lZleZl
matki wykonywane..
.
kop., na balkon 10 kop., dla (\nl'·I'\"".~"
Tym· matkom-, kt6re nie bc:dłł si~stosować Początek. punktualnie . 0 ·go<U.·.··.~· .
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ROZWOj. -- Sroda,' dniu /3. marca 1912 r.
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..,~-'-, . . I u,'- •--~.
D" w' lo1-aiu St0W
(l)
J a. "201m InIEl,81\10j_ . ZIS,
.1\.."
rzeźników, przy ul. Milsza, odbyw~ SIę ~osleqzeI1h~ w sprawie .różnic .pomiędzy Na.lwyżel zatWierdzoną koncesyą na rzeźnię miejską, a zawartym
. ..
lm:ez rnm!istrat m. Łodzi kontraktem.
,~

d . ł

Nr óO

.::::':"":-:::'-:-;':'-=:::':
"

I

'::::.C:-::::::-"::~-":.'::"'~'
~

,
. l S
eloW'll do Z)'uzdu
s.~- ! C'l dusz
sll1chac;;:y:
porvwć\
l(,'1I i~m[.leratne!ltell1;
lony z pOWyz8zego wyro m, ,ap ,.'.
...., .. , ~ i "t
"'.'
'j :1..
":1.,',,
,l, "1'
'l" .
dziów pokoju, ktorywy!'ok pierwsz.e) UlstaHcy! zatwI:}' : oszałm11lt! tec 1Il1r\ą, Zdut.'.W:,t. pl..nl(~. ~. ~l Et tOnu,
dzit, zaznaczając, Aby wrazie, gd,9 miejsca me b~dzl~ 'rozbudza najsł<rytsze ta)l1lkl uC~:tII':!3, zmusza
wwię~ieniu 'Wojskowem, skazać S, na 5 tygodnte not wraz Z sobą t\:lskn!l(, .szale~, ph,t1~i\ć. i z\v:yciGżać.
chleb 1 wodę·
.
d". I śl l
W koncercie BOU]11klef~() we;ml1C udZiał wy-

(d) Odebl"iIllllle l'iuxiąlil:ka. AgenCI wy ZI8 u . e( dórYII! znalezhlod\ll:
cze~!o odebrali od złodziei kosz, W 1

Kellf.'r Q.'til"'rc'('·'vr"h Artystka
;~j.;, "~~"\1" ,,' ł")OSY'Ildlkadziesią1: l~siążek. Kosz ten wldQcztlt~ poc P2,1 i ta zdobya jUi~ l11eJec (!11~ 'l;;'~:'"
1St, \\.,\vl:t...:, i II d\"
•
z l;.rll.dzl!.lzy, Iliewiadomogdzie do!wnanej. Odel:>rac go , i z::lpranica, !!dzic powa:::l1I krytycy lIJn:'.yczł1I

d l

W posiedzeniu biorą u Zła: re ~gacl flllm:
$prf.lW wewnętrznych: Zal~czkow,S~I,
S\vietlow i Serebl'iakow, prezydent miasta ~J.en~
skryum

I .

i'· 't!'

oltna p a1tlls. ~~, r~·. -I

można W wydziu.1e śledczym..
.
. ,
" , ' przepowiadają" jej :świetnt~ przysz!ml,; artystyczną,
lwws!·d !)OliCm~lJ'sterRiezanow, przedstawlC;lcle I .l ' "(d) EChłb"t,
łupo.w· Wczoraj
na. rogu ulic !V!clze"ll- .
O I"n'ez'
V' w;"'tvm talencie l). Kcller-Srnere'II'
tó'k
wai,'Jj
dWóch
nodejrzsnyc
l
..... . ' I.~"
r:<;t;źni 1'liiejskieJ, rzezm bałuckJej, oraz zgroma- I S.tleJ :16nll '. s: J Oh l zaukę -\;'Oll'c"ancf kazali im'zyńsldeJ' świadcly też nam wymowl11f:: takt, że
l Wvros,t
w; lIIOSIącyC, pacz,,' ~,
, ,.,,
,
'.
B ' kl'
0'1'"
t A,.'
Lizemu D:l:!zntCzego.
..
. .
sfę zatrzymać. Wyrostki, rzucIwszy paczkę,. zdolah : koncertowac bC)dzlC z Ollll! l~n.
lo]e ar yl:tCI
'.' (x) ;:, e stowarzyszenia nlllJ,czyc!eli chrl!:Qśm~
zbledz, W. pacr.ce znaleziono 12 yar tr.9ltotoWYf:I~
odegrają na koncercie sobottl':t! "Col1cert Pa· jan.' j llll'O 14b. m. o g. 8 wieczorem w loka- ~ą}e.$OI1Ów.l dwię pary koszt!l. Rzec!y~e rb~~~l~) thetique" Liszta, na dwa. fortepiany,
lu 9tO\V,;\l'zyszenia odbędzie się posiedzenie sekcyi sCIC1~1 Inoze odebrać w wydzulle śle ~z~~ dl ~~, Ofi~:
Bilety w.składzie Grzcgon:ewi3kiego, ulica
ped~wo:.iic;mej.
(p) ::E1IJl1łll~ na .UJmlcl\f. Na III. sred.tJleJ pa
i z, J Piotrkowska 117,
.~,. . '
•
. ,
'l
,...,.,
nil. Dfuk Juklś l.nęzczyzna, Jatoltoto ;45. PrzewezlOny
([;).~ kolai Włe("m.~1<!01', Na stac~1 R~zpr_~ przez Po~otowlC ratll!iko~e do szpItala Poznańskich!
zapr('l\','ac?O!lO spr'zeda2: biletów bezposredmch na mimo wysilk6w lekarzy, me odzyskat przytomnośc!,
pr;:ei11zd \ve wszystkich kierunkach. Dotvchczas 1 wkr6tc(~ .WY?-iolH1I dncha, POl1lewai.1.~lar\y
t mlh~
pOe1Jl;a.
adv'j'Ws "fi "j".r 'udać "'iI' nprzdo J:odzi musial przy sob!c zU?Ily,ch dolwment6w, me zdo ano () ye
::;"
"I. "~ c; L
: . ' .,
l ' . . ' d ł: ,_ CZIHl ~ltwwrdzlĆ Jc!1o ll;:tzwisl~a,
,
KUpi\: tJ;!N do PIotrkowa, a stąc (lO~lIelO o .0
(p) .SZC3t:Ii,(,.cije w n&elii!:gc~'a'oi!ll. Z; trzecle~o
_ Z Parv!a donoszą; Nastroje wojenne w lladZI; .
, .'
. .p!~trr~ n~WohlldująceJ się !m!1l1emcy przy przy ul. O)·
J
,
b Ć'
It
.' .' (a) l .,Cilsino". Teatr ktnemat(),~raflCZl1Y. I ~~tflC\lti~t n!';5 ~p'aal w~zoraJ po południu Wladysłażw rodzie fraucusldm zaczynają ra' gorę w os a·Ca<.'in)""!"'·ow"thr nowe obracy: Przemysł j Jac.;.,20 letnI lobotllilt fabryczn}', ta!t szczęśliWI~ e nich czasach. Dało się to zauważyć już w po· .":.
1~~' L. 'c, ;;) Z"' '. ~ .~ ł ' . ł CI' I n~t .w
2~ch nie
opr6cz?l!!ólnego potłuczenia, poWai1llę'szego szW tU przednich latach, wybitnie wyst'jpiło wczoraj w
Wje Ol ybl , " .• erwane allCUC Iy ,(Irai
'.
pomóst.
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d'
k' ('I
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Ostatnia
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~lkrach z iy~!a, W wykon~n!u
rzędnych teatrów w Bel'lJllle;

artystów plerws~o"u
"Nad prze~aśc(ą
dl'UITl'H Tygodnik ilustrowany" . (wypadki ostaw
· . . • 'j':' :' I
.
.

\nlcll (lU) l t. (.
.' Pockzas pl'ze,dstnwlenw przY[~rywa ~ekstet
I

smy~zl\Owy.

•

..

•

.'

.

.

l

.

(n)· ·1(m\li l1dminish'acYj'no, Gubernator piotr'.
.II.
~ ' . , 'lk d .
.
I Z
K(lwskl skazar· WlaSCICJe fI. OlTIU przy U.
n-

(p) Ze $choehhw do lnU p'rzy ul. Ja!tóba lir, 15
spad! wczoraj O-letni syn robotmk.a . Mac". l złamał le'\'Ją 110.r,:ię, Pomocj' cłdopcu udzlel!t lekarz pogotoWia..
(P) Oirl.łole. W mleszltanltt własnem, prz.y ulicy
K<ltnC) Konstanty Ol... 57-letni fobQt"nik fabryczny, 'W
zarl1ial'l?;e SĘltllObójCZYll;. napił si~ wczoraj jakiego,j trującego ~fynu; Lekarz Pogot.owu~ po :t;astosowaniu od·
powledmch srodlt6W, 111 IIWJlle. cl~żkilu przewióJl ~o dQ
szpitala Aleksandra.

*

.

Iqtnejnr. 65,. An~lQ Fiszer oraz ,właściciela d~:
(8) Z Pjołl'ltowa. Onegda,i odbfły sle tu
1
li 11.pl'ZY ul. Przc)azdnr. 10,
I~oberta DYZfleld Wyhory radnycll magistratu. Wybram zostali pp.
'za" mcprawicUowe prowad:!:~nie .meldunl.ów na dr. Strzyiewski, sędzia pokoju Gerber, adwokat
ZS rubUkutylllb pO 5 dmuresztu,
przysiGgly. Maryan Byczkowski, i p. Wilhelm 8.il~
, . 1 , (a) ,Powięks#':e~iG wY~7.iału .śledoz.llon .. Guber~
berstein.
tor, 'piotrk~\\'skl zaWtadOlnlł·. polJc.maj~tra m. \.
-..,.. Od. !lc!ni1zclzillf!m rozpoczxna si~ doro~.
l'~;Q:~Z;lj ze mjn.lste~yumJiipraw "Yęwn~tn:ny(.h, ~a, ny jarmark wIOsenny, który trwac będzie do .50·
:,,!,~\~\ttej~:pQqję:tychst~r~!hZ~od~lło. Sl,ę napOW!ę- i boty 'vVlą<::411ie. . Zapowiedziany jest liczny zjazd
ze
y
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'. y,..z:łotyłwmaglstracle
'.'... '. . '. . .•
'.Oj:·
.. , ~9l;J:l<il::Gnlka)\ornl$arZa I 24
l'\~minski

na

fil.J.l~~;::

'.:ł.

czas e para ty g~unlzonu parys lel:!0.
Ludność paryska pąwitała wczoraj paradę
z entuzyazlllcm. Młode dziewczęta sprzedawały
na ulicach sztuczne kwiatki na dochód funduszu
b l
' t r · fi ~
'enue'
ue owy pOWJe mej 'o wOJ
J. kt'
W czasie parady na polem, na erem ona
ąi~ odbywała, kr~ło 8 aeroplanów i trzy balooy sterowe, wykollywuj~C bardzo dobrze różne
ewolucye, co wśród widzów wywołało wielki

Złlp.al.

fl.1.a:rsz i wymarsz wojsk witano na ulicach
okrzykanli na cześć arm.ii. Dawny nastrój ~tymilitarny, któq wywołany został aferą DreyhtsaJ
,Uljnę,ł j~ zupełnie, a armia sl:ałll się dzisiaj bardzo populan1i~.

Wiele. przyczynił się do tt:go ltlinister wojny,
socyaHstaMlllerand, ~tó~ m\~dzy illn~i przy-

~t: ł.I.C ~. ~lęd.
ę- 1~UPC
h.l.\.N'el.l.1.ar.~.,' ż
wrócił dawny
zwycU\J g.tYWM~.P9:
czornych
capstr~k6W"
'. ......'J. Wicach
".; WJe- .
:~L: . ' . : . \ .......,
'.
. pl'Ojekt wybudowania na rynkugmacbu teatru i
Ludność. p~ska'pC$tartoWił.a'i~:.;~~
.... o
.,';;: .':,;.~.,...:<,:l~::y~~nle .·.lch:k:oszt?WacJlędzle rocznie. I .sali l~.oncertowej.· .własnyrn· ·kQsztem. . . ' .
marCa obChodzić' jako święto' annłi.
. "_1'1:'./,
..:.;,Z?4/190:rqbh .na. mleszl<amewy:wsczono: dla, . Projekt ten rozpah'Ywano na ostatniem ze~
- Z Pekinu piszą; Rabunki w Bawl#fU
.' .• pierws7,ego .rb. 69Q, dla por.Q$tal'Y~h po rb. 200 brąniu w rnagistmcie. Warunki, na Jakich p. Kę~ trwały trzy dni. Całe miasto zburzone i zniszczo-,.
i'\}(i:Jt<i:; ..
l

· roc'?:.nj~; Wydatl~1 ya ten cel w pierwszym roku
pomeSle kHSH rwcJska. .
,
. N a sl.mIO\vislw wzmrankowi.1ne~!o l~omocnl.. 'l<a)Wm.iS;tr~~ p.owoJany z.Q~t~ł' refl'~l'ell bIUra wy" J
'. dZiału .śledczęgo p. Włodar~,kl.
.
' '. (d) j\rBs;i;towallle złod:dai~ Agenci policyi

.' '$ledczej '. ares2:towali . bandf} z]'odziei,:I;wanych
.\y i;~rgonie'
. było. o

tej

"pajęczarze", ct71em kt6-

biel/:t.ny .zc strychów. Do
MIchalIna C.entkowsl~ą17 Jat,

.lata, Emilia· Miller,
"'"·"·,,,, ..... 21. lat.
stosy .'
'bil~lizjl'l1E .iv:r2:eorOW!la~(me.ć!'''ltt,jhtl'A
.

piJlsld pl'aj,~nie teatr wybudować, są zbyt. uciąż- ne ogniem, W rabunkach brały udział wojska""'
!iwe dla miasta, Ząda on bowiem oddama pl a- drugiej i czwartej dywizyi. Żołnierze hyli zupeł~
cu mi.:::,isl"iegÓ bezpłatnie pod budowę, przyczem nVffil panami miasta, nikogo nie wypuszczah
pra\~H el<sjJ!O. acyi \~ ciągu lat 50-i~1 .or~z zwol- i "zmuszali do tl(!~tawjHllia pod:.IIIóWl w J...1órych
niel1la go od wszelkIch podatków mIeJskIch, Ma- wysyła.li zrabowane mit~nie .i sarni wyjeM:tąli,
glstmtpostmlOwił rl1z jeszcze rozpatrzyć tę spra~ Wiadomości o pobiciu cudzoziemców w Baqdin~
wę na )'; f.! bran i u z udziałem zapl'oszonychkilkQ fU$~ nieprHwclziwe.- 1800 powstal\ców te>wybitniejsĘych obywateli miasta.
zeszło sił z .miasta i terOl'yzuje ludność oko.
liC,7.n~, . ....
.
S Z r a K1\..
· . . . . WMulcdenie generał-gubernatQl' ogłosił, ~..e
Z kanc~lal'Yitłątr:~lnę:j :t'tWł()lu~y'oniści przybyli do Mand:tru)'i i z powo.......
.
'.....• g:u~t~l~iego położenia zmuszeni rabować, mogq.
'Jj~ą~le~\ve$,aty' ~ł1.'zYJ;llać pieniędze na wyjazd do ojczyzny, albo
.iP;'t;~~rią;U~jwstąp.ićdo szere.gĆlw w?jska miejscowego. Z inii;.' .. ' . . .. iCYfltyw'y Czantsolm<l i. Nlclutsiua odbyła się tłumfi "Judyta l InR naradą władz wojskowych, 'cywilnych i obyl$ławy·Wy~ I wateli .. mia.~ta w sprawie obmyślenia środkpw,
-aki'fWE,kiet!'o: . ,. .....•. i w celu zapewnienia spok'oju,.ZpoWodu bun1ł..
kome51ya j' ~vego. n~ttoju w Czantufu, w~łano tam' bata.t,;.It'\'llń\l1,aTlI'" na ~ięcI6wl~
llton f;o~merzy.. '.
.
wszystkich sc:e~ '. ·...... ·Ąxuundsen oświadczył w rOZIn()"V:1C, te
.t
4:YlIUIOJ'lł [)()WCtC!zemcl '. dzięki swemu Jest ll1oźhwel'j.l, że takie ~ott dotarł do bwgul1a
bumofqwll
południowego.
Kwatera. główna .. Amundsena
.
.... .
,znaidowała się w odległości 400 mil od kwate·
'
GOŚCi.,a: St.Wysockiej. Znakomita artystka l'yScotta, a jego 1eie zin:lOwe były. bliżej bie.
po!sl<ą, .Stanlslawa Wysocka, przYby,ta wczoraj gUflU południowego, ,uił. leże Sr;otta. Amundsen,
do. Łod~l i odbywa próby ze sztul\i historyc~nej który lormalnie jest .za&ypanygratl1J~cyam~] poHebla ,,]udytaiJiolofernes'" .jaka graną będzie zostame w I-Iobart,aż okr~tekspedycYJllY "Frum"
w nadchodzący ciwartck W teątrze WlelIdm,
opuści port. Przezmłesi~c będzie wygłaszał od~
Ze~względu na wybitne stanowisko naszego czyty w Australii, poczem w Buenos-Aires wsią- .' .
gościa, jakie zajmuje wśród gWiazd dramatu, oraz 'dzie z' powrotem na pokład "Fnll11u lt • Następ" .
ietojest jedyny występ, bilety w Jednej chwili nie odb~dzie nową podróż do hiegulm p,ółno<;:
rozchwytano tal~, że tylko. nieznaczna ich ilość nego i przez cieśninę Behringa oraz .p()łrl091~;iI
pozostała w kasie teatru.
morze lodowate powróci do. Kopenhag!.' .
.' ''' . j~
Koncsl"t BóujuldegQ. Z POWddzi koncert6w
blezącegosezonu muzycznego melomani .ł6dzcy
na długo niezawodnie zachowają w pamięc! wie~
I'

•••

. :~6t . lTlu~yki fortepianowej,

.'

H

zapOWiedziany na

SOoAtę, ,lÓD, m'I.W SilU koncertowej .

. Ęę9.zi. .'. to '" .kol'lcert znanego już w ł..odzi
{30ujuk;lego.Niezwykle indy-

. {l.tt~sty2;y~ką.t. : muu n~ .liczny

w.lełbiciieji.
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"j).:l~', na putei1l,y . dOJlzałoscl z kursu
!'I':un~l:

"l,tllll,."

I.i,r,y
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~
rory,:mem strajkujących. Prasa niezależlld obustrajkl1.1 c]c)'l1li. Oc(y
pohcya cJlClała oproznić plac kopałnianv. ponie- rzona Jest taką tendencyjnością urzędowego biuważ. s~rajkuj;!cy z~~z~piali' ,'I'llycaj'j.cych •z pra~y,
ra i przestrzega rząd przed dalszem prowokowastra]kuNcy obrzuclh J,j kalIllCmaUli' także z OklCll niem robotników.
domów rzucano kamienie. Policja użyła białej
Berlin, 13 marca. (wł.) Dyskusya nad interbi'oni i. rO;':fn'oszuła Hum. Kilku url~dni:;ów (II). lh:lacyil centrowców w sprawie strajku odbędzie
lieyi i bUrnlis[['/; odoieś;li r,mv od k~ullieni; widu

."-.:'.>".~~",,-::-::-:;_'ft~-~~_.."7"-'---~~. -"'_-~ •.. _~"._'" ·_·":,>___•__......

.:'

\;czoraJ'

.co następuje: 1) jeżeli liczba próśb '.: W Bl~~~~i;ll.allSel1'--l-;~'~~i"zł'o·
l t'
,.. l
'
,\:d,:~,\:' . ~,;s~~rl:H~w !)r~:wYl?Z~ lIc:oę vmll}ych; dzy. gómik~uni' pn\(':,u)~\CY!1li a

::: t . l)i/leci!,

SZKoły

wowczas .z.ydzi d?pu~zczajq się.na ~a!lOrmy pwcentowe) przez losowame mlę-

n!ml.

,
N?nl1~ I"procento\va
okrejla się w stosunku
'j
•
· Or I
(lo h,0 neJ KZDy (~I\S ,:ernow, przjlczel1l w szko- i

ł~lcl; re~Jnych

,1

....

.

....

,.

--.

l

norm.aoblicza się oddzielnie dla slrajiinj'IcYi.'h zc':)UO ~;zabl.:mii pOj::mhln'.Th; :iua.
C!r'Slemow prz~ kurSie 6 klasowym i przy 7 kła- CZ!HJ lic:'.bg osób nn:sz!owano, Po opró),uieniu
sowym.. or:WlrllZacyę zaś ~;amego losowania po- placu powoli nastał spokój. Ody potem polic'ia
2Os~awla SH~ radom pedagogicznym; 2) ograni- wracała rIo Hamborml, <Jano au niei 15 SI1'Ż11c;"-yjące norr~y procentolJve dotYi.':l;<L również, ży- II;Jw_ E,e\Nolwemwych, ki.Ó1'>!! jednak chybiły,
uo.w, egzammowany~h przez k~Jrmtety egzammaHL '11\<1, 12 marca (wO [)zienniki hardzf) pc:;yrni(,;~jn~ z kllr~1l ~lęsklCb zakl'adow średnich, prze- stycznie i z pe\Nl1t;1 niechęcią olllfl\viaj,t krok 'mowIdziane NaJ'~łyzszym fC?1.1wzern z ci, 22 września earstl,v, podj~t:r ostatniej ;~ob(,lty dla wysondowania
rok.u 1909, me dotyczą Jednak egzaminów spraw- warunków pokojowych Włoch. Określaj'.lc ponownie
dza]ących kursy klas środkowych; 3) żydzi, bę- znane już stanowisko Włoch w sprawie Trypolidący w posiadaniu świadectw z ukończenia kur- su, dzienniki oświadczają, że mocarstwa wkrótce
su szkoły średniej, z wyłączeniem gimnazyum przekonają się, iż dalsze trwanie wojny nie pomęskiego i życzący się poddać egzaminom uzu· zostanie bez wpływu na stosunki polityczne na
pełniającym dla wstąpienia. do uniwersytetu podBałkanie. Zdaje się, ze dzienniki mają 'tu głów.
legają tym egzaminom poza normą procentową,
wyJ'ączając ten wypadek jeżeli pOSiadają zagra-

"

si(~ \\' pćtrlamencie we czwcil'tek lub piątek.
S1"afB;~tmi'[;. 1B marca. (wl.) 'W okrt;gu Mazelli wybudll1qł niespodzinnie wczoraj częściowy
strajk W~HTlk:zy, !it6ry prawdopodobnie rozszerzy
sj;~ IW. caly okrąg.

Essen, 18 mar.::a, (w t) Dyr~kcya policyi tu~
tcjszej zawiadamia, że wbrew doniesieniom niektórych pism, nie wie nic o starciach strajkują
cych z policyą. Wśród górników wzrasta oburzenie na prowokacyjne zachowanie się policyi.

Baclmlll, 13 marca. (wl:) Tutejsze organiza·
cye robotnicze wniosły do prezesa regencyi ener~
giczny protest przeciw niczem nieuzasadnionej
sUfO\'JOści 'N postępowaniu policyi.
Pra"a. 13' marca (wJ'.) W Niechiele powez~

myśli zamierzony atak na
Admirałowie Viale i Faravelli

nie na

Dardanele.
po długich naniczne swiadectwa dojrzałości i chcą uzyskać! radach z rZl!dem, wyjechali wczoraj z Rzymu
prawo do wstąpienia do uniwersytetu rosyjskie- I z nowemi illsh-u..kcyami. Wnoszą, stąd, że akcya
łi ,
go; 4) normy procentowe ograniczające, nie do- i floty włoskiej w najbliższych drliach się rozpacz- I mą górnicy ostateczną decyz.yi w sprawie strajku.
tyczą osób płci żeńskiej .v.'Yznanla żydowskiego, ! nie. Przypuszczają, że włosi zaatakuj~ najpierw
Kohmja, 13 marca (wł.) Policya kilku okrę·
egzaminO~atlych z kursu męskich szk6t średnich, ! najgorzej uzbrojone forty Sedulbar i Kunaleh, gów górniczych zażądała nadesłania WOjska,
co przewiduje Najwyższy rozw 7. 22 września i znajdujiłcc się u wejścia do Dal'danelów, Wątpi~ rzekomo z powodu krwawych rozrucł16w, jakie
f. 1909.
tutaj, czy forty te wytrzymają ogień potężnych
ESSEN, 12 marca (wł.) Liczbę strajkują- armat włoskich pancerników. \
miały się zdarzyć.
cyclt w okręgu tutejszym oznaczają na 200.000,
WROCŁAW, 12 man:a (wi.) Położenie w
Bruksela, 13 marca (wł.) Wśród górnik6w
W kilku miejscowościach dosuo do czynnych okręgu węglowym g6moszl~k:im zaostrzyło się. belgijskich rozpoczął się ruch strajkowy. G6rni~
nieporozumień z policyą. przy~m z' obydwóch ' Pracodawcy nie odpowiedzieli dot~d na żądania cy żądają podwyżki o lS proc. W Niechiele
stron są ranni.
robotników, przedło-i:one im 6 b. m. Wobec tego zgromadzenia powezmą ostateczną, decyzyę w
KOLONIĄ 12 marca (wł.) Strajk w zagł~· wybuch strajku. w ~ okręgu jest prawdopodobbiu rzeki Ruhry, ,wbrew wczorajszym wiadomo- ny, ~ł~lszcza, ~e ~ lTh;ych okręgach w~łowych tej sprawie,
.
ściom urzędowym, wzrasta bardzo poważnie. memIecklch sŁnłJk JUż Sl~ r0.zpo~z~ł.
Henna, 13 marca. (Wt) : Postępowanie pali.
Opinia przypisuje rozszerz~ni~ si~ strajku l1!ed?
~~Y~, 12 marca ~ (wł.) Mlnt~ter .spr~w:, 7,a· cyi jest bezwzględne. Dziś o g. 8 rano do prze..
statecznym środkom poliCyjnym w celu mesle- grnm('011'Y~h San Oulllano odpowle~~ał ]u! na chodząceg,o chłopca 16-1etniego polaka, Madeja.
nja obrony dla robotników, chcących pracować. sobc:tm~ mt~rwencyę m,ocarstw. Mmlster w za- policyant dał bez wszelkiego powodu· strzał, kła
W wielu miejscach przyszło do starć l'Oootlli- sadz!e przyjął pośredll1clw~ mor.lłrst~, odr:zu. . wś ód
d
k6w z policy;;'j. ,Z różnych stron donoS2'.ą o po- clł lt1nak my~ ~'Sh:zymama. operacyj wOJ~- dąc go trupem na miejSCtl. Roz rażmeme' r i
turbowaniu łamistrajków. Prasa dopomina się I nych l ponowme osw13,dczy~, ze Wt~hy obstają górników wzrasta.
dla tych ostatnich obrony ze stl'Ony władzy bez- bezwanmkowo przy fłdamu uznarua aneksYl
Bochum, 13 marca. (Wł.) Dziśodb<:dą się
pieaeństwa..
Trypolisu, ~otowe. s~ nat~~~st do ustępstw w tutaj . zebrania właśclcię,ll kopalń. celem. ~~
....
1lU,InSO\Vycll i rebs.juycil. . ............ ·pien.ia .m()źl
... spntwa
<,<WĘi}
IEchDf N
12,~ (włi) Obi~ pogłQSka,
.. , . .... 'I
". ,.c.,b.. u. .Stf,lP.S
. . . '.łW ·.,rD.po
.... . tn. ikó.~
. ....•......
' " , : ...

I

i.w.

.' ...•.. ' ....... '........ ' '#Włodl.t ppstanowiijsforso\Vać przejaidPrzez .. 'Strasęb~rlJf 13 marca >(wł.) S~imalzacko:z:ąoClutulPardanele·i ev\i'eritutsltUe podj~ć osttzeliwarue Jot~.rY{tSkisKreślił wcżoraj 44 tysiące marek
grafują: odbylo się tu .. ·.po połudnJu
>;I(ónstantJYnopola. . . ... .
:
fajhego funduszu dyspozycyjnego riamiestnikamr
zebranie delegat6w górniczycł/ikt6re Ił
z a : . WIE DEN, ł2m atca (wł.) Wczoraj przyj~ł cele pplicyjl1e, ponieważ rząd odm6wił wyjaś..
o dalszych losachstraj'ku, . Na. zgro.. cesarz
miaudyencyi
hr.·· BerCh~o1cla·ipre.zesa' ga,;.
dzy
d"rvdUJ'~ce
.... -J
"1
l..
h·r.. Stu·ergkha.
nleń co. do wyaatkowania: tvch pienię
;
madzeniu
tern postanowiono: ze względu na cią. b'Ulent·
.
J .
gły wzrost procentu robotnik6w, zawieszających
. CHRYSTYANIA, ,12 malU (wł.) Utworzył
Debaty nad zaproponowanem .przez komisyę
robotę należy strajk w dalszym ciągu utrzymać. się tu ko;mitet, który o~dasza., .:te. Ąmundscnprzez skreśleniem funduszu dyspozycyjnego cesarza W
BE

..

. . . ... .....

M

Na zgromadzeniach polskiego zjednoczenia. SW0 11l wyp~wę ~dłuiył się .na .70,000 ··koton. i sumie 103,000 marek ·odbędą się' jutro.
zawodowego policya w sposób brutalny zabm~ wzywa pubbczność do składek celem umO~1a
Konstantynopol, 13 ,marca (wł.) Coraz więn.ia przemawiać . po p.olsku..
tego długu.
... .
.•
l ki • WJ, • . l
·PARYZ\ 12 marc.a. (P.) G6rnicy francuscy l
LONpYN, 12 marca.. (wł.) Ko.ml?Oz~rtor~a cej mnoią Sl~ posz a .1 ze 10S1 me)awem rozprzystąpili do pracy.
.
I ~th~ SmIth s~zana zostdl~ na 2, mIeSIące Wlę-- poczną akcyę morską na wodach eitropejskich;
LONDYN, 12.marca. (P.) Jeźeli bezrobocle Zlen!a za wyblCle .szyb w n~les~~mu Charc.ou:rta , Pierwszym etapem ma być port Karagurum pod.
nie zostaniewkr6tce załagodzone, to położenie P~m. p.ankhttr~k .ska~ana rOV{l1lez na ~. mleSł1!ce Salonikami. Za.łoga portu wynosi 20 .. tys. żoł~
. robotników kolejowych stanie się bardzo .powaź~ W1ęzle~ta~ maj Uje SIę obecme W ,szpltalu.. W!a- nierzy. Wejście do portu zabezpieczone jest·
ne wobec zmniejszającego się ruchu koleJowego.· dze wlę~len~e~b~?dz~ się z Stlfla~stkam.l, Jak potr6]'nym łańcuchem min.
Na wiecu 10,000 robotnik6.w, sekretarz związku I ze, zwy~łYf?1 WlęmIaml. r;Tie wolno ,lm aUl czy~
d.ór. .' er. er10 .St'lnlcy . o.śwladr?'vł te g6l'Ol'Y. go.. tac, ~l. p~sać. Su!~ystlnmu$zą. Się też zadoWiesbaden, 13 marca (wt) utworzył si~ tu·
t'~ ni z. Iii> '.. (
'.-1 "
d ·6k· lwaimać wtktem WięZIennym.'
taj związek patl'yotyczny celel1l zbierania skra..,.
towis~do ,p:~e~lu~enla bcehtroz. bdOaCrl1a op I 11 e
NOWOCZERl<ASK. , 12 ,marca. (P.) W ko.
wYW!l1czązałatWlema swo!", :
.
palni tow. górniczo~pl'2;emysłowego obsunęła się dek na budowę awiatyl<:i njel~ieckiejna wzór
DUlSJ3UHO, ~2. malcajwł.). W Sch~~~d. ziem la, kt6ra żywcem·· pogrzeb~ła10 górnik6w. franc\1skieJ.
.
~orst . przyszło do 'Ylelkich bOJ,ek. między slralku- Przedsif;wzięto środki w celu ich uratowanIa.
Sewaatopol, 13 marca.Cwł,) Wiosna nad·
lącymr przyc:e:em WlelU l'ObotnlkQW zostało ranCZIPU, 13 marca. (P.) Do. Szanghaju pI'zy~ zwyczaj wczesna w całej pełni. Pogodaprześ1f~
ny~,. ... ... .
. .
.
było. 700 żolnierzy z 8 szyblmstrzelającetni dzia- czna. Drzewo.mlgdało\ve ! brzoskwinię k·witną.
DQRTMtJND, 12 mar~n(wł.)V<y~rocze~lia I łami i 20 końmi.. Oczekiwanych jest jeszcze 2 Bcz:.pol~rywa się liśćmi. Skowronld przyleciały.
w •dnitf WClontjszym,. Yl pIerwszy fb,!ęl} strajku. tysiące..
...
..
były wlęks~eJ nii z .p)el;':v~.zyC? dOl1.leslę~ Jl1oź,IJ a .
. ESSEN, 13 m,arce. (P.) Z 360,000 g6rl11k6wRobotyw polu rozpoczęte dawno..
było. wnosl~.~l'zedw.eJscJa~1 do .szybow przy·, prowlncyi szersldej stanęłp do roboty l31,Ooo.
Ponn, 1.3 m~rca. (Wf.) Otwarto l'm:h na od"
,.szło do Wlellach . bóJek, ktore S1ę p~wt~rzały
Podlug rachunku socyalist6w,strajkuje 200 nodze droglżeJatnej Perm -Apałajewsko.
i Hl"zykaźdej'zmi<mie $~Y.c4ty. Tłj1!lly straJkUJ<}cy~ t.ysięcy g6rnik6w. Zdarżają się starcia z łaml- . ----:---...
• . . .- - - . . iędz.y. ty.. 1.. ~kO.b.i;tY...!. ,~z.i.;C.i,. ..0.b!Z~cał.r Ud. l:.ł1ą· tr~ikan. li. ipolicyą, która zażądała przysłania
GiEtDA WAR!l\4U~ U'.DS~A
. .m
cym
slędQ k9paln gOf/.'lIkow kamJfi!manl1,. led~ wOlska~··
wo
m
. k9miaarzpqlicyi.*P$t~łtak. dętko .ralliony kalll1e-, . . BOMBAJ, 13 marca (P.) Nast~pir wybuch
(Sr o. 1.daXlle tQleg~'l1ticl\'ne-~odzil\1I. l, d"i<l13 IS :tn~ roku).
Ulem W gło~~% ze. wkr?tcezIUar~. , . .. . .. półtorej t(lnny d;vnamitu W sIdadzie pływającym
P!zyw6dcytqbotrtKówcll1ze.sc.-so<?alnyc? I W porcie. Dziewięciu majtkó\v indus6w, ;ji;najdl.l- f.i:~{e~~ . .:ti~r!l,Il: :
~~"~·L~'ip;~~t~l<o.w,: -.~ -.wy~łah do ,q~~u aepesz~ z pr~bą .0 przysłanl: jących się .na .todzi strażnIczej,. zf.~!nę.t(). '\Vybi- l to"!. J>ożyc~lU1. xHJOi>
.. l~lJtlto\\·r.,ld": • -161
. - -107
.-.WOJska, . kt?re, tez J1ie~v:w;mlladeszło z Muchl te wszystkie szyby na przestrzem k1lk11 mil.
l r:~~I~ft;~~~k~.:j 1;~,~
" ~t~~::L~,i~~~ ...,..,...- -.heim. StraJk~q~\cY9g~ąę;taJą przy pomocy plaka'I . H."j •
H, m. W.rs;:, -f'.t6w, żeI~aią ~.<? dyspozycyi fundusz strajkowy,
Z'I'lH;l\bAłniej chwiU.
~~:aLi~~~k~:\~J~Ski,,:
s~l:l,L~~;t..
wyrlosz~cy41mhollY tr\~fek,
.
Berlin. 13.Qo marca. (wt).·, Ul'z"dowe .biuro ~.}: d~ty w,,;sz. :
ak.
, . L.icz.ba str.ajkujących'wzrcsła dziś Z 70 ąa
r..
'(
14t{,." '
·····
.
.
,
Wolfa
donosi,
że pewna część Jami.stral·ków za- . UO!, Lo t_ód., 7 s.
O
~·ijAM]~bRN (Pn)w.. nadreńska)/ 12 murC(i (wł.) I żąda,ła przyslania wojska dla ochrony przed ter- ~~',;ri11~~;i n~ ak: -,-.tl.

I

s.

I

-.-

......~

.&{,:~,l~;Di1~i2miilllll~_'
:-1.';. p.

dlli;l oświadczył \v illlieniu delef!.dcyi, że konl~llrs
!Ja plany llO'.ve!ł,o :C!machll L111iwel':lytetll roZpISZą
za kilka' tYi~odrii. "lłozpoczęcie budowy gmach,u
spodziewane jest na jesieni 1913 r. UkOllczcllI.e

roOJCIECliEDOOARD OSTROWSKI
były

sokretarz PauianiOldoh SzkM Handlowyoh

'
~

I' zaś w r.
1916. Wobec te.!!,o
uchwalono ze ~~trrIJmarca pl'zeżY\l1szy lat 4'1, o czetlt pozostała w ;i~ i Idem studenckim wsin:ymac ~ję do cl.er~ca.
snwtku zawiadamia jJl'zyjadól i znajOlllyeh".
.~~ i~-· Na 'posiedzeniu ściślej~?zego konlltet~ do ..
952
!IlłfJl~il.?ldff~.....~ i ktorow UJJl1.versytetu IVlOwsloego obrrldo\\oallo,
',i.lkII i w jaki sposób mają uczcić obch6djubileuszowy,
który odb(;dzie się prz}' lcOllCl! ma.ia b. r. PostanO\\/10110 do tych, klór:r.y zlożyli Jol<torat na
uniwersytecie lwowskim, a jest id! rnnie.i wit~ccj
2,000, wydać odezwę celem w;dqda udziału
.. General gubernator.

Znane poW"zechuio jako m.'1jh~i"S:?.':o bo najtrwnl-

sze an~lielsldc patentowane ~ll1mld do o!n:n:;ciw

r~'7"'f' ~",.·..n r.;Y·I;'l ~~1Q;lłf:;':4 mtll~'~~J; 'l1'IIf1 ~.". il!I; r.~
1'<,'1"'\
ff1
(. ~'I~''') r~,,·u iP iJ'

po dlugiej i ciężkiej chorobie ulkończyt życie d. 8 ~@

J~~~o;;;1
~;N/:.l 'f,t~/Ą
;9:1 ~'t.illl(.~1!,~1 ii"""
W~1.t •.. ,,';1'~ J('1ltI

ci(~Si:'l'~'" ::;ię ,)~6111em

i

L

,:~~:.J bI•• lJl

llzlJuniem,

I

. Generał gubernator warszawski, gen. adjut.
Skałon, powrócił z Moskwy, dokąd był podróżował, do Warszawy i obją.ł' zarząd krajem oraz

Iw
I

obdlOdzie, daleJ

ofiarować

uniwersytetowi

Iw.owsl:it:.l,m: porIT?t, pl'~~;d~it'IWiu.iący .!m:'lhl Kazi··

ifiler.!;U iJlnefklel~O l wyl:nc med;ll pmmątkmvy.
!
- Towarzystwo szkoly ludowej uchwali/o,
dow6dztwo wojsk.
I
aby
w dniu 3 maja we wszystkich 290 koladi
.. Telefony na ulicach.
tego Towarzystwa odbyJy Sif~ odczytyoKolhl ·,
Zarząd telefon6w zwrócił' się do magistratu o
pozwolenie na ustawienie w róźnych punktach taju.
...
miasta 13 kiosk6w .z aparatami automatycznymi.
. , ..... ~,;"",';'""",",*I)"""''''''''''''''l'Ih'II''''~''~''''I.>...>r,JI.!>" .. ,;"..t~'''""~", II.,/:tt''II,~,n"",,....,., "'~~ ... iI."'!I"J\.'~.·'" .,.

•

.Magistrat odrzucił pro$bę z tego. powodu, że
kioski miałyby wygląd nieestetyczny i zajmowałyby

na chodnikach duto miejsca'.
.,. Włamania na poczcie.
NocAwaorajszej prawdopodpbnie mi~dzy
godz. laZ; niewykryty sprawca wyłamał pręt

kraty w oknie5 go wydziału el<spedycyi
poczty, gdzie ~ą załatwiane przesy./'ki
zagraniCzne przedmiotów cennych.
Wydział ten mjeści się na parterze w jednym
żelazny
głównej

N

Osoby z~mi~szlmł~
8ft proivlncyi
spooobam
(listow·

mODą przechodzić

piśmimmym

nym), ffllti3ł8BIk&l ~iUJCHAIl. ,.ue;rnn~ stenograf'ii,
obcych, M~1'f,rl':UłlTYi}U i innych. Kur"
sy Handlowe ~r(~cllmw, P}Tka, ,\yi.lr:::imv/u, ulkn
ŚIi\W'~ę·~Ii1'H~:W.,'':,!;ilt~li:i.:iil .,j~",~ ~ 1.
87:1

Języków

Można płacić

llIiesiQcl.nie.

skłoniły konkltreneye do \\'.:"I":I;·,·,I.'.:l1i(l

gu-

~d',1 Hi1 l~H:~:.,h!j ~.411HH,!'.~,

"n~ r;mmLrł;ml{~mil:Mi~:ł

Pl'()!.!ntlllj <1111'1110.

Wyl;lC~;lJ'y

~
111-111

z' gmach6w na pl. Wareckim. Okna wydziału
wychodzą na podw6rze i są. ogrodzone sztaclletami, pl.'lez które' złodziej ml.lsia.r prl.ooostać się.
ateby. wyłamać . ~rat~
Złodziej był VII składzie. wydziału bardZ'.CI
krótko, gdyż idqtyłzabrać tylko 4 funty jedwa-

tIU . r'yll(~.k

mek ludzljcO !ll)dobydl do (kl'li;·:~.\'ni)w:vell.
OBtrze~.:fljfłl: 1i",IPi1ilJI''/''1l !li" tem ntt!Udn!1l0111 na·
!1Iaclo'lnlidwem, 11 prnt; 2; l o,;': :JI:' .. ,,,e t:''.';·~h'ać IIWIl~'t. 11m
H:lpLi MJ:illr;~'~n1.~·':~!fH) l:~"l. :i::ijf'J~~.~ilQl\!'JlT,", ;~u;ljdull!Cl'

Ihd H W~olldyllie.

p .. u~dstawicicl:

'1

~ ~~l' ~ I\Hm
Y'il"iiHl:I-I"fii~"
,~':fi~~11 OC~l~~kJli~1t!i.(I. ~J'f~i
Wfi.\IMllI,j
,,,. ,., :Y ikll)JlilItW, WUl&lI.!,f,(t;d~"]b\lJ1 IwA
T(:!ehm Hi··Z/.
95H

biu, pozostawiwsy wiele innych rzeczy.
.' ..' Krildziet spostrzeżono wczoraj w godzinach
rannych.
. ....
.

"'a'"

'

'ęłQih:tliU4":

,

,~I

Z dzi8Inic.polsk.i~b.

najnowszeperfamy O nadzwyczaj subtelnymI

'iIW....

'""I:.a~Jr AIIlM1IIll\ .f1Wl1:11~..
"IW..,p 'liM-lliIłL ~

~

pr;~eślicznyml

d.flJf]otf'i.vo.Jym

';:~(1pDcllll j

tnkQ

SWI1Q

~:m..,r' '~!L,'',(5'i'~"}"" .~-:{% .. a~I.\

M~_

Wflt""4I!W

"!iiI~e. ~.~I

pO!eQo: PARFIUW ER~E "LA BEG W~~;~ ·r~~I, I~ t'UBUiS ...._.•~ ~i~~
Otrzymać' możnn ID leps.zydl slUednd1 optec:znyeh~ p(~ri{lmcrYI.'l<:h i :tClkluda{~h lryzytl';.~k;\.:j1.

Skład Główny i

Przedstawiciel na Król.

j

Cesarstwo W. Of.ilbrOW'(!l~$~d W.\ila'~~f,niij$1!t Chmielna .JS t tel~ 'li 1 U..13,.
ILfiw~!l';g~:nllUlkft, .tOd:f!. id.. PiOk"!owska ł>liil łU ~'.

Zac;tępca tła Łódź i okollc~:

w.

'U~~'~~~~~~~I' ':~i~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~d~:".'~~~i~~~~_~~":
=::

DROBNE
'

A;.~A. ł A'

OGŁO:SZENIA.

.Dla oso"'"

Mloda panna

szC:r;ttpt~1 kilka su

[den .r~YWflnYCli pt'óform":
czarnu) aksatttU:na. blsla, ~r!tna·
towa. jędw
kOlOt'~um popi..

:::'

,łi\eblę r6,tnew .dobt}'tllstMiedo .sp~~

'. . cia

poszukttje za.ję..;
domupol~ .

W 1..atllOZfl}l1ll

flkim1 niemleck.lm lu!> rosyjsltltU;
QlICI0, kroji ~ą.&~1Jlitw:Q:\II gO;o

podr5t?zna do s:!:,V.
Potrzebna
C4S, Ogrodowa lW) mieszko 11.
I~UOO,,--2--1

(}~eT>'iii-:-:'z-'d--oI:""ll-a-p·nniii"""dti

14,
cIal1i.a tąnlo:2si:trrtił;ury . ęalOtl9- ,;fJl ~::tOWm11~:I;~";'Ur~'
~~d!l:s~e' IIi...~W'ty ,~ Pm'll1mcc:il:Yzn,l7. Emilii 4:.i! m,2l.J8.ł
~:.&em.a,szafy
dO.tili.raniąt.16i..
.......tk.oW$tt.·.łAm.
-;,. (\ :"il"":~
.. pot'rtel>ny .ezc larlili"""k--'ś"'"!u-s-arskl
-,' ..,ieliźrdat'ka,umywnlnia..·
na. u..",
,. f~nJ";'
".....••tI.;...•.. ~c<.·.... • ';:--M"':otor
~
.

.•

J

·.fk~ .. nocne,. tuąletlttl,Qt()mąfl~,

.. '"

rov,la 15. lpi~trofr01lt..j)d 1()"';-1.
kont 1l!:!rWaltl' 111 dobl1m 13m;
bJurJtil, zegar dttźy, stól;. kl"ze$l~,
. ' .' " .. 2Q75'-2-2 ni:.e knpię·lntere$owll.n~.zglasxać
. kredens maty,oDtazy ... N~wrotb() pracoWni ~orse~ów,)Marta"" się mogą codZiennie: ulóWna 56,
J\It.44,m; 5,'
176(\·..,....10.10
Piotrkowska 150,potrzehua . :llusarllla.
. ' 2105,.....5--1
M·eole. sprzei:lam .fal1h~;&z;u~ zdolna maęz;9nistka' i wyl~oń-' pOkOjeutnebldwaMdowyna.
•f~, łóżka.zmateracami, . óto_~l~a...
'. 2112;;....2-1 '. }ęcia,.osOD!lewejścla. ~n.
manę, krzesla,.st61 rozsuwany,
J)l'zeWkaowocowe i alejowe
drze)a 7, K$luDlńskl. 2114··..0..1
l>ielfźnfal'k[J, .tremo, zegar. Wól.
' pole~a zakladogrodniczy ZaC)otrzebny doiOrt'8dóf"()j)6f
cZ8rlska 65 ni, 18.
1967-4-4 !iTze.wskiego. Widz. ewska., 198, '/' r ZiemnYCh. i Dt'ttlmr!lkich. DoKto'pozycz)' do 'W lat egzy. _~
___
2100-5cs.:.! wi~dzieć się tl Goszczyńskiego.
stującego interesu 500-1000 Giser l'!!'l mosiądz i .UCZf.lJl gi· yvld~!:..~~.!?~ 147·_
2115
rb. otrzyma kOt'zyśtne zatrlt
serskt potrzebni: Zgłaszać
potrzeblle zdolne panny do

A'.

'A'I'

w

nie. Oferty II Tysiąc"

sl~; W6lczallskal09 Otdakow-

. ' szyda. Piotrll:owslta 200.

zam<?v,lIema na WieCzory. An-

temu, W}'zet, maści żóttej.
Pmwy wla(;ciciel llwże odebrać.
Srednia 100 u NnwmdtieJJo.

ski i Neuntark.
2012~ś.c5-2
KuChatka posz.ukuje miejsqa
. ~a oPr~ychodmą. I. przyjmuję

.
2OfJtJ-5--1
przybtiikalsifjPies;li'''tygói.lnie

~r:m)8. 19-~_ _. 2067-5-2

KllCzer po~iu.kuje miejsca,. po-

"siada sWladectwa. Wtado
mo~ć: Aleksandrowska 1-12. Ły-"
skata.
209~
ł~{ rawcowa zdolna poszukuje
.... . w domach v.r.Yy.'atnych.

."

....

..: ul. PrzcJll2:d 22,
2089-2~1

~fu1tWc;:-P;)'fi;:.eb"~~~cfoifkil~

'JI

~.

. _,, _ _ _ _ _ .fł098

"

pot.rzebne zaraz 6,000 rb. na
• IM hypotelci na 8~. GIert,V
skradać wI1Hozwojud, dla "S. B.u,
0006
pielwrslJ:a tiJja do' sprzedanJa

.

z· powodu zmiany interes!.

Sosnowa 5.

2095

potiiebny·- uc.zefl dQ zair1udii
. felczerskiego; Widzew, Raki·
elńska 87, po.;ądane śWiadectwo
2094-:-2-1

ul.

'.' '.,'

Ją;::I;!!, ilU . .ifilluIIie tIl0M dot.~
kllul':'.yi dł) 21iO ruh. Radwafiskll!

....... 2Ooi!--·~.~1
"", "'.....
"

............... -~

~-_

$:lott":łebne Słl

, cowni sukien i okryć d~Ull!.ikich r prnlni chemicznej. Piotrka'.','.
20m~j-3.-5
Borowska i Pl'oppe. PioLl"lw'W• ska UH.

ska 105, II pietra, 210·1·-·2:;; . -1
potrzebna krawcowa do do'mu
prywatnego, znająca doskonale .szycie dziecinnych sukienek i paltocików. Wiadomo~ć.
~t~ 22; li p!~~._.207~~
potrxel.:lIUl zdolna. chemic7...nrkn,
- - _ ._ _

~,J->,_'

_ _ _ _ _ ""' _ _

~

',:,) ot"rzelijj,ipąuicnlti-(lr)"-i;iyc;j r.;.,
bielizny, rohJenia. dziurek i do
Rohota stala. Emma f.tąm·

kołder.

W7B-~5.--3

poldt, Nawrot 5.

-'-prohHas~';'-P"r;ze]iiZ(r (i~TfJ.·ón:

11 cuskn z dobrem $wi:lJec·
tWCIll. ITltcli~eTltne bony polki
poszul~iwaue.
105\.\*5'·5
umiejąca drobiazgi prasOWać.
okoJei·-oSQi)ijemr~we}~c1ruiiT
Wólczańska J'& 94, pralnia,
:r. W,Vgórlkq i uSl,,:;Jq, :wmz do
2017·-5-5 W)711ajęda.
Dluga
72. 1810-{'iA.i
.......
..." ..... ...
.........
" . ... .... .. ........;.-."_ ..."' .
pOSZUkUJe praktjlki kiiiWlecf'waII
Oferty'" R4)ZWOJU pod "G. R. ROlwaga do Hprzud<lrJia, no-

tJ

_

_____.......;..,
....... 2015--5-5

pOSZUkuJemy przedsTęhlol'CY. do

~

~_

,

~

~~

~

_"----

wa parokollIla renorkll tnni(),

Wiadomość, ul. Cegielniana nr•.

'lllyszlanJOwania stawu, Pusta 122

w piWiarni.

._-------

1972...;..fj.-5 .
"'I!',"

15.
2014-5-5
klep do s'ltzedania
.
aklm! " ...)"'",,,,""-1."".
potr"ebna sklepowa do filii
adzie fr\l:r.'\IEIl'ltllpil1"',#c\;~~i
piekarskiej, z kauc)'ą. . Wia- mość w
domość: Starozarx.ewska .Nil 59, uL Mltmilljewska nr.

S

2(162,·2-2
do- sprz-ed"mrlnw-Rii'(!zie,

'W piekarni. .

pTiic

przy st.!l.cyi tramwajowej. 23/)0'1

łokci kW. Wiadomość: Przeja.zd

-r-_._
. _._-"-_. .Q(}74-5.-2
"_.ironto"._. . . . .
tój z kU9lt!lifl!

.Ni 13, m. 8, w Łod.zl.

duży

~_

Pwy, . ()t.owynaJęcJa od 15 nwn::a

52v III pJ\i)U'o•. 1005'5'5:

_·':~-~s1:uktiję.,akTefiOTillr;;:;i;;r:ia:·

na ogólne roboty. Piotrkow- 1"'& 5:~"-W, Wiadotl.lo>h~ u. :stróża.
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założył niezależne

czorem oddział chińskich żołnierzy, kt6ry zbliżył
do Tientsinu. został zatrzymany i przez francuskich i japońskich żołnierzy rozbrojony. Dwa
socyalistom 9 posłów, których liczba w czasie krążowniki amerykańskie przybyły wczoraj do
Na ostatniem posiedzeniu Dumy toczyła się wyborów uzupełniających urosła do t5. W roku Taku,
w dalszym ciągu ozywiona dyskusya nad posta- 1903 powstała wśród posłów robotniczych w
- przy ustanowieniu Juanszikaja prowizo~
nowieniami, zawartemi w przedłożeniu rZf.!do- parlamencie nowa organizacya parlamentarna, a rycznym prezydentem, byli obecni także delegaci
wem w sprawie ograniczenia praw polaków i mianowicie stronnictwo robotnicze. Dopiero przy armii j floty, oraz kół handlowych. Poselstwa
żydów przy nabywaniu i dzierżawieniu własności wybora~h w roku 1906 przystąpili zorganizowani nie były reprezentowane. juanszikaj w munduziemskiej, poza obrębem miast i miasteczek w gu- robotnicy Zjednoczonego Królestwa do wyboru rze wojskowym odczytał następujące oświadcze
bernii chełmskiej. Komisya zaproponowała sze- reprezentantów z pośród swej własnej klasy, tym nie:
reg ograniczeń z przedłożenia rządowego, mia- sposobem powstała partya pracy !:I Labour Party",
"Po utworzeniu republiki należy dokonać
nowicie" że polakom z Królestwa Polskiego nie licząca 29 posłów, a w r. 1909 doszła liczba wielu dzieł. Będę usilnie się starał o popieranie
wolno się przenosić do gube.mii chełmskiej, tylko "Labour Party" do 44 członków w parlamencie. rozwoju republiki, o usunięcie niekorzyści moza zezwoleniem gubernatora, że polakom nie
Po wyborach roku 1910 stronnictwo ",La- narchii absolutnej, przestrzegać będę przepisów
wolno dzierżawić żadnych dóbr rządowych i że 'I bonr Party" liczyło, jui 54 Własnych reprezen- konstytucyi i pracować dla dobra kraju. Będę się
akta sprzedaży własności polskiej w ręce rosyj- tant6w, co na 670 posłów parlamentu angIel- nadto starał o połączenie pięciu różnych ras,
skie mają być uwolnione od' podatku.
ski ego nie stanowi nawet 10%. Natomiast lic.zba tworzących naród chiński, Gdy zgromadzenie zaP. Szeczkow (skrajna prawica) wnosił, aby wyborców w czasie ostatnich wyborów w~mogła mianuje stałego prezydenta, ja ustąpię. Przysię
utrzymano w mocy wszystkie ograniczenia prze- się z 375,931, w roku 1900 do 1,072,413, z kM. gam to przed republiką chińską".
dłożenia rzq,dowego. Nacyonalista Pawłowicz zaś
rych 1,049,673 należało do zorgąni1.owanyclt
- 19Jnsbruckel' Nachrichten" donoszą o nas,!dził" że po wyłączeniu ograniczeń, całe prze- l "Trades Unions". a 22,267 inteligencyj socyali. stępującym wstrząsającym wypadku, l"tóry miał
dłożenle straci warrnSĆ. W Chełmszczyźnie nale- ' zującej do pokojowego teoretycznego stowarzymiejsce W pewnej włoskiej wsi w pobliżu graniży tworzyć lokaln~ 5nteligencyę rosyjską. Usła- szenia socyalistycznego "Fabian Sodety".
cy tyrolskiej. Z wojny trypolitańskiej przybył tam
wy o ograniczeniu praw polaków co do nabyNa kongresie w f1.uH w r. 1908 uc~w~l]ono żołnierz, którego matka, wdową, powitała natuwania własności ziemskiej, obowi~zujące prze~ S14,~OO g~osów przecIw 4.69.000 (~czY\ylścle za· rcdnie z nieopisaną radością. Zołnierz był otu·
50 lat w 9 o'uberniach zachodnich, muszą byc stąplOnyITIl przez delegatów) a WięC meznaczn4 lony w płaszcz, którego przez długą chwilę nie
rozszerzone ~a gubernię chełmską.
większością następującą rezolu~yę:
zdejmował. Wreszcie poprosił matkę, aby go
P. Parczewski zaznaczył, że rÓWllouprawnie"Nadszedł C:;~HS dla stronnIctw~ pracy, k~ó. zdjęła. Kiedy żołnierz stanął bez płaszcza, matka
nie własności prywatnej jest poclstawą zasa~ni~ 1'<:, jako SW?j os!ate~ny cel, uznaJ~ ~sp?te7zn}e jak gdyby osłupiała. Jedynak jej ukochany i pod.
życia paJlStwowego. Proponowane ogramczel11u
me wszystkich srodk~w ~rodukcYl. I Ui.:YCH~ łch pora starości, stał przed nią bez obu rąk obci~·
sCJ obratą dla polaków.
w demokratyczne m panstwle l~a 'pozyt~k całego tych wysoko przy ramionach. Widok ten podziaP. Dymsza oświadczył, że jest rzecz~ niezro- społeczeństwa; w ty~ celu dą~yc będZIe, ~o ZU c łat na biedną staruszkę tak, że bez jęku osunf}q
zumiałą, jak można ograniczać prawa ludności, J pełnego os\~obodze~la .prac~ ?d panowama pry- la się na ziemi~ i po chwili skonała.
wynoszącej 40--90 proc.
I watnego lmpltału, wlellCicb laLyl~n~yów, a zarazef!!
Kadet Rodiczew s~dził, że jest rzeczą niebez- dążyć będzie do r6wno~p~awmema. obydwu płCI.
pieczl1<} wprowadzać w miejsce ogólnego porzl;!dPrzy tej sposobnoscl, na wl110sek członka
ku prawnego ,zasadę korzyści państwowej. Jeżeli parlamentu I. R. Mac qonald~, . zaprotest?~ta.~o,
Odkrycie bieguna południowego.
u nas czynimy prawa ludności zawisłemi od wy- jakoby socyalizm by.~ 11Ieprz~Jac!elen~ !~mllll l J~
znania, jakże rząd nasz mo±e występować w roli koby ruch zwracał Się. p~zeclwko rehgl1; ~reszc\e
Obl'Orlcy praw ludności prawosławnej w Turcyi! uchwalono przyłączyc SIę do ruchu w mtereSle
Dziennik norweski "Aften Posten" podaje
Październikowiec Lerche wniósł popr~wkę l P?koju powsz~chnego. Prat~tyczny. program ~tro~. szczegóły wyprawy Amundsena do bieguna poo zniesienie ogranicze{l dla rosyan wyznam a ka- I mctwa robot11lczego w panamencle stre~zcz~ Się łudnicwego kuli ziemskiej.
rolickiego (byłych' unitów) w otIzymywanhl po- obec~ie w dąż~niu d,o ustawoweg~ o~resl.et~la 8Prace przygotowawcze zaczęły się w lutym
życzek z Banku włościańskiego.
, godzmnego dma robocze~;o, O,z.naczema TIl1I;In1Um ,/ 1911 r. w jednej z przystani, na Dalekiem PoWnioski Szeczkowa i Paw!owicza odr,~ucono p~ac~ na mo.c~ .uchwały p~r!amellt~, , upalIstwo· łudt1iu~ , Dpia 20, października (więc w p~tku
,,153gło~aroi , PFz~i'w ,,130~ArtykUł. przYJęto ':Ni Wlcma lwlelzęlaznych", .sU.bwencYI.p~nstwa ~a j latana . południowej ,pói1tuli.,'~iemsldej) WYlllSij. ,;;b:rzmien!uk0J.llIS~L z poprawklJ~er~hego. ,'"
pudOWI: . domów rObotmczych:powszechne",o, lo ku bleguIlowi5 osób na czterech saniacll, taDaleJ ,przYJę;ła DU~lflPostan0'Yl~nla, dot.>:czące prawa ~vy~orcz~go w ord,ynacj ach,; wy?orCz~;!ll przęźonych w 52 psy;,
"
specyalnych przywileJow ludno~cl lokaln~J. po- 'dla g~m I. Pf)\v!at?w, dla męzcz>,zl1 l. kobJ~"
Przebywszy z m02olempasmo gór, napotkachodzenia rosyjskiego w gubernll. chełm~klel, wreszcie znlesJemal~by lOrd~\~. , '..
,
nych za 85"iym stopniem szerokości południowej
przyczem-:, vładze mają nakaz stwier?zan,la naro. Wybuchnął str~J!(, ogarmaJijcy ffllhon ,ZOl ga- a ,sjęgaj~cych 10 tysięcy stóp wysokości, następ.
dowości, 2; ś strony prawo apelacy1, do senatu. I mzowanych r.obotmków., J,~st to fa.~t, przecl~o~ nie pola lodowe, mi których zapadł w szczelinę
, Pose1 Dymsza prot~t9wał przeCiW artykuło- ł, dzący swym lmpetem w:.,~y:stko, co kwdykolwlI;j( i życie stracił jeden człowiek.i kilka psów,na.
wi który dla przedstawlcn ,te~trall1yc!l ~ Języku na p61u.społecznem podjęto.
.' , ,
.
potkała wyprawa znowu g('ry niemniej od tamnidrosyjskim, zaprowadza oprocz ogoln~} cenzu~luslał rząd. wobe:~ t~~~ ~aJą: stanowIsko, tych wysokie, i znalazła się na rozległej plasz*
ry także specyalne} cenzurę dla gubernll chełm- N~łozył na kapl~ał. pll,ed.~lębl?rCOW ogroml1~ czyźnie; dnia 16 grudnia ,dotarła do miejsca"
skiej. ' , , '
ofiary., jeszc~e nIewIadomo, czy to_ ~oprow~.dz! gdzie, podług obliczeń, jest biegun, z.iemski. ,POArtykuł w głosowaniu odrzt:cono 112 gło~a- do ~l'agod~enla wzbur~ony~h, ~my:;t?~_ jezeh dróż do bieguna zajęła więc tylko 57 dni. Przemi przeciw 197~ pr~edsięwzięto Jednak popra~If.~- to S!ę sta 111 e, za spok6J anglebkich filistrów za- dęcio~o wypadał~ jechąć po 14 kilometrów
nie głosowama l stWierdzono, że artykuł przyjęto płaCI cała Europ~!
.
(praWIe 2 nasze rolle) na dobę~
.,.
127 głosami przeciw 124 przy dwóch wstrzyma, Przyg~towuJe ~Ię .tam nowy ~orządek,:t'
Podró~nicy zbudowali na biegunie mały ba·
..
którym kal?!tał, bę::Izle lI~n~, z~p:ł'me rolę. o - rak, na którym zatiknęli flagę norweską, zbadali
niach się od głosu.
Wreszcie bez dysknsyi przyjęto postanoWlema g:ywał, l1lZ obe~me •. ,JezelIby IClea ta (naJ.zuce- okolicę, nazwali jll ~,Ziemią', króla Haakona"
co do rozszerzenia działalności T?warzystwa kre· m~ w parlamen~!e ~TllnlITl~lm płacy. rcob~t.m.kom, (imię teraźniejszego króla Norwegii).
W dniu 17 .g;ud~ia rozp<?częli podr~ż po~rot.
dytu ziemskiego Królestwa Polskle~o ~a guber: Zl:IJęt.ym w g6rmc!v.:1e) OSląg"qę,hl wlęk~zośc l sta:
nie chełmska. Jako pocz~tek dZlałanm nowe} ; la s lę ustawą, wowczas nal ..zy przeWIdywać d~l
n~ przy sprzYJaJ:ł:cej pogodzlc;nareszcledma ,30
uitawy oznaczono 14 lipca 1912 roku;
I sze podo.bne uchwały dla stosunków pracy w 1Ustycznia bieżącego roku na statku "frain" od~
, Na tern ukończono drugie czytame przedło- nych !{raJach.
płynęli z zatoki Wielorybiej do ojczyzny, spotkaw~
żenia chełmskiego.
-SZ~ się przedte~ z wypraw~ japońsk~, .która , w
. . N W ł ES' C I
dmu 16 styczma wylądowała koło stacyl nÓlwe·
ROZ E,
·
,skiej, ' mając również, na celu odkrycie bieguna

przez jakiś czas szefem tego stronnictwa. Wybory w r. 1900 dały
stronnictwo robotnicze i
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Milion robotników.
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Anglff' rozstrzyga

się.

najwi,kSZa

s~:aw~:

Wobec niej nikną wszystkIe mne, . JĘlkle .d~IS za)
I, mują uwagę politykÓW w. ?uro~Je, MIlion, r~
botnik6w strajkuje,dwa .mt!lOny m,nych robotm·
ków straciły chleb" PO?lągl 'pośpieszne wstrzy! mane, fabrykiwstrzymu]ą ruch, zapasy węgla na
,!'" wyczerpaniu, wójsko sk~nSy,gnd0'Yane, ~b~waN~~ważnychzawik.łań z ~~zdym, , mem ros~le. . ,\"I chodzą' dnie rozstrzygające; Rozgrywa Się Wielka
bitwa kapitałi1z >pr.~cą .. ";, , . " ' .
Vi parlamenci"e angl~lsklr:n stronnl~tw? rol, botniczenle
ma. bardzo liczneJ f(;~prezentacy!, ale
ci, którzy s~,należą,do~l?ku. rządo~eg~ I sta~
" nowią podstawę:więIcszOSCl " lIberalne], na, której
się; rząoopiera., W r. 1892 weszto, dv.: u p ,erwszych,50cyali:5tów ,
parl,;m.e~tu angl~lsklcgo:
byli niinijplJn. BurllS, yÓZ!lleJ~zy', rOlnlst~r dl.a
. sDrawsamv,rządu wgablOecle hberulllym, l Kelr
,

był

I

l,

1

I

ao

południowego.

Dzielni norwegqwie uprzedzili wyspiarzy.
~ "Daily Chronicie" ogłasza bardzo obszer·
Jednocześnie wszakże "anglicy·' donoszą, te
ne sprawozdania nadeszłez ł-Iobarton z opisem prawo pierwsze{tstwa odkrycia nalei:y się wyprapodróży Amundsena do bieguna pOłudniowego, wie angiel$kiej, która w r. 1910 wyruszała na
doków Amundsen dotarł' po wielk:ich wysiłkach południe pod wodzą kapitana Scotta!
14 grudnia izatrżymal si~ tam do 17 grudnia.
Dziwny traf zrządził, że jedni nie znaleźli
Na biegunie zbudowano schronisko, nazywane śladudnlgich.
schroniskiem biegunowem na znak obecności
NajważniejszrJ zdobyczą naukową, próczosił
Amundsen~: Oddalenie kwatery zimoWej Amund· gnięcia ,bieguna, jest oznaczenie rozciągłości ,l
sen a od bieguna południowego wynosil'o 1400 charakteru "baryery Rossa", odkrycie połączenia
kilometrów. Dnia 17 gruc\nia rozpoczą} Amund- między krajem Południowej Wiktoryi i prawdosen podrói powrotną, Damy o tern obszerniej- podobl1ie krajem króla Edwarda i dalszego jego
szesprawozdanie.
.
ci~glt w l'}Jt~zll'ym łal1cuchu górskim, który prz1'
- Na dworcu w Tientsinie żolnierze fran- puszcl.alme lcl1.le no. poprzek przez cały kontycuscy zatrzymali WCZOn,l! wie~zorem 200 żołnie-·. nent aninrktyczny. Nazwali go norwegowie górą
t'zy chi'ńskich, i rozbroili ich: Część Chifrczyków królowej M.aud,
'
podczas tego nabiła bro!'! i zwrócila ją 'przeciw
francuzom. Sytuacya był a I,rytyczna, w koflcu
Jedna, że udało się led nemu oficerowi chi'llskiew
mu nakłonić ChiilCzyków do cofni~cia si~. Wie-
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DołegUMOf~1 tOłn'Uto~S

, PliUliRos~ 1'\J1C\fcł1n'l, kupąpwa.,

rm/olll dek • W yleczollo

mnl! ue grObu.'

w WieI~ąlat

"Ru,eger

51, c.ierpialn bardzo

11\1.111'l1li'11'0'& .Nt! 4.

ją 'IV Pury:r.u W lOzpitnlu,)Ml1osierdzia", do

ktutel;lCl "Wstapila W Llstopad:t.le. Nizej pc)(lo.jclnv to htlplsQła: '
. "Ciel'lJieniu moje datują sie jlll od hU o,'lectod 5 mIesięcy
l'IHI1IWdtn rwqceb<'jle żołqdl';fl, Rtól'e dQChodżą .aż do łopateld krę·
~oslt\pa. Bóle te, wo~óle nie >tbyt silne, potęi!!ujfł się podczas ata~
kuw, które /Ulewam trzy lUD cztery raży dziennIe .i któl'e trwają od Jednej do dwóch godzin.
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