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obecnie mieszl{a

Kirk-Kilisse

wzięte,

dni Adrjano-

piotrkowska~ 14 4,r6g ~vangielickiej pola policzone, SkQplje oddane Ser-

l;>om bez walki, Skutari prawie ,już
stracone, południowo-wschodni Epir
zajQty bez większych trudów _przez
armję grecką. Taki jest plon pierwNAJSKUTEBZNIEJSZY SRODEK
szych ośmiu dni wojny bałkańskiej.
usuwa
Potrzeba
przyznać, że choć wielki
piegi, pryszcze, opaleniznę.
w
znaczeniu
strategiczno-taktycznem
wągry, czerwonoć twarzy
i wszekie plamy
jest on bez porównania wi~kszym
pod względem politycznym. Już bowiem dzisiaj na podstawie wyliczonych faktów można powied_zieć, ·że
wynalazku aptekarza
słynny jako nietykalny dogmat uJana Niwińskiego.
święcone „status quo" na Bałkanach,
unikniQCia naśladownictwa, kaZda pudełk przestał istnieć, przeszedł do legendy
zaopatrzone jeał w plomb;, na i<łórej znaj- i do wspomnień tych fikcji, na któ·
rych niestety dyplomacja 1rnropejska
duje siQ I& 204 j nazwistro wyDałalCy
ze zdumiewającą lekkomyślnością oJan Niwiński.
pierała losy Europy, jest spokój i jej
najważniejsze interesy. , Zycie i jego
~przedaż w aptekach, składach apt~cJnych
nieubłagana prawda zadrwiły znowu
perfumerjach.
z „wytrawnej" dyplomacji europej„
skiej, doprowadzając do rezultatów,
Dzisie_jszy numer składa się z 8 które jeszcze przed tygodniem w
.:Column.
oczach całej Europy, przepowiadane
przez kogokolwiek, uchodziłyby za
najczystszą i najbardziej naiwną u-
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Germana i Serap,jona.
J u t r o: Symfronjusza.
Dziś:

topię.

Cała

Europa okazywała jaką8
dla Turków. Dopóty wmawiano w siebie, że „status quo" na
Bałkanach musi być utrzymane i że
Turcja jest dość silną; aby go w da-

słabość

.

bezpłatne.

nej chwili obronić, że wresricie uwie- nąwszy karabiny w garści, pobiegl1
rzono w jedno i drugie, uwierzono poprostu na forty w Kirk-Kilisse 1
powszechnie i niezachwianie. Tym- wzięli je tak gładko, jak gdyby nię
criasem Turcja okazała się trupem było na nich dział szybkostrzelnych,
już w stanie rozkładu, a „status quo" karabinów maszynowych
i całego
szeregu
tych
innych
straszliwych
fikcją.
Oczekiwania Europy oficjalnej a maszyn, które zdólne , są rzuz nią i nieoficjalnej Turcy pod każ cać strumienie stali i · ołowiu. SkorQ
dym względem zawiedli. Okazuje się więc, mimo to wszystko, bułga.~zy .
bowiem, że armja ich jest źle kiero- Kirk-Kilissę wzięli atakiem na bagwana, źle zorganizowana, źle uzbro- nety, jest to dowodem, że obrońcy
jona, źle żywiona i w sumie tego tej twierdzy byli zupełnie sparaliżo·
wszystkiego gruntownie zdemoralizo- wani moralnie i że poddali się i uciekli, jeszcze zanim bułgarzy na·
wana.
\'Vodżowie tureccy okazują zu- desrili. Nie ujmie to nic świetności.
pełnie niezrozumiały brak inicjatywy czynów oręża bułgarskiego, boć przei popełniają kardynalne błędy, któ- cie bułgarzy nie mogli liczyć na to,
rych niozem nie potrafią wytłuma że turcy w tej krytycznej chwili bQdą oszczędzali swych armat i amuczyć.
vV bitwie pod Elassoną np. do„ nicji, aby ich jaknaiwi~ej pozostawódca turecki generał Nazim pasza, wić bułgarom. Jednakowoż niezbicie
brat ministra wojny, miał nad rzeką dowodzi, że te dwadzieścia pięć ty~
Saratoporos możnośó zajęcia dosko- sięcy wojska tureckiego, które „bro·
nałej pozycji na wyżynach, poza niło'' Kirk-Kilissy, w moralnem i psy~
bardzo wezbraną rzeką. Tyn10zasem chologicznem znaczeniu wojskiem nie
ustawił się on u wylotu glębokiego było. 1 nf:liwne wręcz tłumaczenie .
że ·
wąwozu, mając rzekę poz:a. sobą. Nic tureckiego ministerjum wojny,
klQskę
pod
Kirk-Kilissą
uważa
one
też dziwnego, że piechota i ariylerja
grecka wkrótce owładnęły dominują za pomyślny dla siebie manewr, ni~
cemi nad pozycją turecką wyżynami osłoni bynajmniej tej przepaści, ,jak~
i prażąc stamtąd wojska tureckie pod tą fortecą rozwarł-a się dnia 23
ogniem, wpQdziły je w głęboki wą b. m. między Turcją dzisiejszą a
wóz, z którego się juz wydobyć nie 'I'urcją niedawną z przed lat 35.
Wówczas w trzeciej bitwie poa
mogły. A dodać potrzeba, że ten Nazim pasza był ulubionym uczniem Plewną, która trwała od 5--12 wrzemarszałka von der Goltza, który o t:lnia, Osman pasza mógł wyprowajego talencie wyrażał się zawsze z dzić w pole tylko 40,000 lud~i pł'Ze„
ciw 120,000 rosjan i rumunów, miał
wielkiemi pochwałami.„
Bułgarzy, po trzydziestu sześciu tylko 60 armat przeciw 444 arll]J:\tom .
godzinach w&lki artyleryjskiej,_ ścis- rosyjskim.
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Powody wielkich klęsk tureckich wane są za przęstępstwo służbowe, rzowi i wyrwał się z r1\k "' gen-ad)ł
Jakżeż inaczej PJ'Zedstawiało si~
dzisiaj to wszystko pod Kirk-Kilissą. nie są jeszcze w zupełności jasne. - to czy sprawy te winny być nie- tanta Skałona.
Tymczasem ku Bachurinowi pod·
skierowywane w porządku,
O trzydzieści kilometrów turcy mają Można jednak niektóre z nich już te- mniej
wskazanym w artykułach od 87 do jechały równie~ inne osoby świty,;j&k
drugą twierdzę,
o której jeszcze raz jako pewne ustalić. Przedewszy- 90 statutu rady państwa, zarówno równi e ż podpułkownik Tkaczenko,
wczoraj twierdzili, że jest wprost stkiem, należy tu osłabienie dyscy- jak i sprawy, dotyczące tyeh prze- który wydarł z rąk Ba.churina kara-i,
niezdobyta, o drugie trzydzieści kilo- pliny i ducha wojskowego wskutek stępstw, których dopuścili si~ posło bin. Popchnięty przez jednego .Z.
wie do Dumy państwowej podczas wierzchowców Bachurin upadł, ~
metrów ku południowi mają nietknię rozpolity kowania oficerów i armji.
Oficerowie, którzy raz stają w wykonY,wania lub też z powodu speł- czem spadła mu czapka z głowy. tą jeszcze całą wielką armję na linji
niania o-bowiązków foh z tego ty- Szybko podniósłszy się na nogi,
Lille Burgas.
stosunku do swoich żołnierzy, jako tułu:
przemknął się on między końmi oSama twierdza nie jest improwi- agitatorzy, drugi raz jako dowódcy,
4) jeżeli posłowie do Dumy sób świty, a nast~pnie, zabiegłszy
zowanym na prędce systemem oko- nie mogą mieć takiej' powagi wobec państwowej podlegają najwyższemu przed wierzchowca Cesarza, Bacliurin
pów i szańców, ale pewną liczbą for- żołnierzy, jaką powinni mieć, chcąc sądowi karnemu za wszystkie czyny upadł na kolana, trzymając w ~
tów stałych, obficie zaopatrzonych. zabezpieczyć sobie ich bezwzględne występne, których dopuś pili się pod- prośbę.
czas spełniania lub też z powotlu
W tej eh wili podjechał doń ker
Załoga także dość silna, aby opiera- posłuszeństwo w decydującej chwili. wykonywania obowiązków
z tytułu zak z konwoju i wziął odeń proś~
jąc się o fortyfikacje, stawić czoło
Walki polityczne wniosły także godności poselskiej w Dumie :pa.ń w której Bachurin błagał o zwolnienie go ze służby wojskowej z po'\lllObardzo znacznej nawet przewadze niebezpieczną waśń między najwyż- stwowej, to :
a) czy należy Mtosować postan-0- dów natury familijnej.
liczebnej i technicznej. I z tern sze sfery oficerów i generałów armji.
Ten akt wyjątkowej niesubor~
wszystkiem drugiego dnia walki tur- Jednolitość kierownictwa, która 1..-.,fa wienia artykułów 91, 92 i 95 statutu
""'
Rady państwa i artykułu 1118 usta- nacji na polu :rewji, wywołał, jak
cy uciekają przed bułgarskim ata- zawsze piętą Achillesową armji tu- wy kod. karnego (z r. 1906) o udzia- wiadomo, surowe .kary w stosuną
kiem na bagnety. Bywały już w reckiej, ucierpiała na tern ogromnie le w wykonywaniu dozoru prokura- do wszystkich osób odpowiedzialdziejach wypadki, w których kawa~ Słycha.ć, · że przy mianowaniu dowód- torskiego i w stosunku do spraw nych za karność oddziału wojskoWi&ierja zdobywała twierdze. Nie :Mla- ców odgrywały wielką rolę wzgl~dy tyoh przestępstw, które podlegają go, do którego należał BaehUl'in.
Sam on zost8.ł oddany pod ~d
b
wzdlędem osób prywatnyeh por11ląd·
rzało się jednak, aby twierdze moż po1\tyczne. Raz nie ch c1ano
o rażać kowi p1:ywatnemu lub tet docho4ze- wojenny i skazany na beztermino~ .
na było bagnetami rozdłubać...
młodoturków, drugi raz znowu oba- niu, czy sprawy te winny być sądzo ro boty cię~kie.
Armja zachodnia turecka, skon- wiano si~ się dać im zbyt wielką wła- ne z zachowaniem przepisanych przez
Obecnie zamierzono podobno zło·
eentrowana • od dwuch tygodni w dz~ w ręce.
ustawę kod. karnego wyjątków dle. t,yć prośbę o łaskę
na 'N'.,aj wyższe
Imię".
.
Dowódca armji tureckiej, Abdul- spraw z osk&rżenia prywatnego;
Skoplje i koło Owczego Pola, przyb) czy mogą być sprawy tego
patrywała się bezczynnie, jak armje lah pasza błagał Nazima paszę, miniostatniego rodzaju umarzane przez
serbskie w długich promieniach od- stra wojny, o jak najrychlejsze po- pogodzenie się, gdy dotyczą one dziabywały swój marsz koncentrycwmy siłki. Tymczasem Nazim pasza, Jrtó- łań wyst~pnyoh, których dopuścili
przez Prisztinę, Vranje, Kumanowo i ry 1ile żyje z Abdullaha~ a dobrze się posłowie do Dumy państwowej
Egri-Pa.lankę, a kiedy wreszcie kon- z Zekki paszą, dowódcą armji w Ma- podczas spełniania lub też z powodu '
()entracji swej, bez jakichkolwiek po- cedonji, posyłał wszystkie wojska wykonywania przez nich obowiązków
Walka o ziemię rozwija się na.
ich z tego tytułu.
wa!iniejszych przeszkód ze strony temu ostatniemu.
Senat rządzący, rozważywszy całej linji, a jedna i druga strona
turków, dokonały, turcy cofnęli się
Rezerwy tureckie są bardzo wy- kwestje wymienione, postanowił uznać, stara się wyzyskać wszystkie taknajspokojniej, w przekonaniu, że do- czerpane fizycznie i moralnie. Są to ~e spraw~ pierwszą naleiy rozstrzyg- tyczne środki, które mo~ j~ doprokonali nowego „pomyślnego mane- wszystko ludzie żonaci, gospodarze, nąć twierdząco; w sprawie drugiej wadzić do zwycięstwa.
Komisja kolonizacyjna załatwi&
wru", którym w rzeczywistości jest którzy na tak . długi czas oderwani senat uznał, że posłowie do Dumy
niezbędne
formalności, posuwając ~
od
ognisk
domowych
i
gospodarstw,
państwowej
podlegają
oddaniu
ich
oddanie bez poważniejszego oporu
pod najwyższy sąd karny za wszy~t na tej drodze aż do bezczelnej procałej Starej Serbji i wschodniej Ma- świadomi, że tam w domu rodziny kie czyny występne, których dopuśpozycji załatwienia sprzedail:y ziemi
~edonji serbom i bułgarom.
ich mrą z głodu, stracili wreszcie cili się podczas spełniania lub też „polubownie", co równa się
naj„
Greey, wziąwszy Elassonę i Ser- cierpliwo$ć i zaczęli odmawiać posłu- z powodu wykonywanie. obowiązków zwyklejszemu sprzedawczykostwu.
Polacy zaś ogłaooają, że bronił>
fidże, znajdują
się
w odległości szeństwa. Jeżeli wierlllyć mo~ma ko- ich z tytułu godności poselskiej w
.
,
Dumie
państwowej; trzecią kwestję, się będą do ostatniej kropli krwi i w
wszystkiego jakich siedmdziesięciu re~pondentom . konstant!nopohtan~ mianowicie co do przyjęcia pomieniotym celu organizuje się nawet komi·
kilom trów od Saloniki, które wzia.w- sk1m, to dezercJa z pułkow wynosi · nego postanowienia w kwestji dru- tet pomocy materjalnej tym, któray
szy, odetną turków od najważniej blizko 25 procent.
giej, uznał za uchyloną.
kosztów procesu ponieść nie b~dą w
szego ich portu, którym dowozić moWreszcie także i wyszkolenie arCo do pun_ktu a), dotyczącego stanie.
Odbywają si~ wiece protestu, 2'l
gą jeszcze posiłki dla swojej arm,ji mji tureckiej przedewszystkiem zaś spra_wy _czwa:rte.J, senat rzą~zący _wy.
•
.
.
.
powiedział się w tym sensie, azeby których
najpierwszy zwołano w
macedońskiej. Jaki będzie wtedy los artyler.Jl, o~azuie. się_ bardzo lichem. postanowionia artykułów 91, 92 i 95
Gnieźnie na dzień 2'7 b. m. n. st. W
rej armji, odciętej od morza l od Ze wszystkrnh pól bitew donoszą, że statutu Rady państwa i artykuł 1112 izbach pra·wodawczych Koło Polskie
drogi do Konstantynopola, z północy turcy nie umieją używać swoich ar- ustawy kodeksu karnego (z r. 1906) wniesie interpelację w prawie wy,
naciskanej przez serbów, ze wschodu mat. Mierzą źle, strzelaj!\ w tempie o udziale .w refer'1waniu dozoru :pro- właszczenia, a zapytanie w tej spra~ez bułgarów, z południa zaś przez bardzo powolnem i z dziwnem lekce- kuratorskiego były stosowane 1 do wie zrobi rza,dowi prawdopOO.obnie
.
.
.
spraw tych czynów występnych po- i centrum, jedyna frakcja która sagreków, łatwo się domyśleć.
wa~emem porzucaJą .c~e sWoJe ba- słów do Dumy państwowej, które jęła stanowisko mniej :więcej przyFlota turecka, która jest rzeko- terJe wraz z amumCJł\ na pastw~ podlegają wzgl~dem osób prywatnych chylne dla polaków. Lecz akcja pomo doskonale przygotow il.na 1 płoną wroga.
laków nie będzie ograniczona pasem
drodze prywatnej dochodzenia.
.ca żądzą zmierzenia siQ z wrogiem w
Oto niektóre z powqdów ogromNakoniec, co do punktu. b), do- granioznym Prus i przejdzie za dru9twartym boju, zamiast wyjść na mo- nych ~łęsk tureckich.. Obok pich ist- tyczącego spraw;r- czwarteJ, senat gi kordon: Koło Polskie wiede:ó.sm
· ·
·
t l" · t k" · ·
któ rządzący uznał, ·ze zawarta w tym omawia obecnie interpelacj~ w sp~
rze Egejskie i zmierzyć si ę z greka- meJą
mew~ P IWJ? a ze 1 mne, 0
- punkcie kwestja rozstrzyga sit) prze- wie wywłaszczenie., któr~ chee przed-.
mi, którzy mają tylko ,jeden dobry rych d0w1emy siQ zapewne aż po cząco.
stawió rząó.owi przy pierwszej spo·
pancernik, woli jednak nie wychylać wojnie.
sobności.
się z Dardanellów i zabawiać się nieNa tym miejscu musimy zaznad
czyć, że Koło Polskie już wniosło by
szkodliwem bombardowaniem wiosek
interpelację w pierwszej sesji deJ.6bułgarskich na wzór włoski...
powieDzii~ ROŚĆ . pOSł6Wci
gacyjnej w Wiedniu.
, Tymczasem zaś grecy, jedyńym
Bachurina.
Lecz wiadomość o wywłaszezeniu
.swoim pancernikiem i kilkunastu~tor(Według Pet, Ag. Tel.)
'
przyszła w ostatnim dniu sesji, gdy
pedowcami, osiągają to, że linja na--polacy .już nie mogli dojść do głosu.
wigacJ·i Smyrna-Salonika, tak bardzo
D
b
·1
b
.
Pisma rosyjskie poda.ja. · szczegó- Projektują więc wniesienie interpela• 28 • m. na ogo nem ze ranm ły sprawy szeregowca Bach ur ina, skadla t urków ważna, jest dla nich w departamentów k asacyj nych z udzia- zanego, jak wiadomo, mi katorgę bez- cji podczas drugiej sesji delegacyjrz ce :~vwistości zamkni ęta.
łem departamentu pierwszego senatu termirJOwą za opuszcze nio szeregów nej, która ma się odbyć za jakiet
dwa tyg dnie w Budapeszcie.
„ ·Okazuje się dalej, że turcy u- rządzącego, były rozważane sprawy, ~odczas rewji na polu Chody ńskiem.
Lecz i tutaj na drodze stanęfo
które
sł na porządek dzienny
ół t
d t · ·
·
· k
~ra·Yinl i politykA zastraszania i bu„
.. t erwnió
. dl iwości:
zczeg
~
-.:
mm1s.
sprawie
t
·y e pJ ze s awiaJą SH), Ja małe „ale". Po Wiedniu krążą pogłoski, że 11iewiadomo, czy druga se1) czy po słowie do Dumy pali- nas ępuJe:
t'on ad \-, na którą j ednak wziQła się
:t;yk11 m ądra Europa, ale nie małe stwowej podlegają od110wiec1zialności
„Gdy Najjaśniejszy Pan znajdo- sja delegacji odbędzie się, poniewat
·
wal się . około 2 pułku sofl.jskiego, do tego czasu (około ó listopada) mokrarnej za ]rnmentarze 1· opinje, 1\: t ore
]?af1...;i "\\ lm koalicyjne.
szeregowiec Baohurin nagle wybiegł gą z ajś6 powazne wydarzenia zewTtircy pierwsi rozpoczQli mobili- wypowiadają na por:;iedzoniach Dumy z karabinem w praweJ· ręco z szere- 11ętrzne, które wstrzymają polityke
pań&twowej lub joj wyuziulów i ko~ar j Q z bardzo groźnymi gestami pod misji, chociażl>,r nawet wyrażuli je gów i lJObiegł w kierunku Najjaśniej- wewn~trzną w jej obe cnym równym
adrcscm Bułgarji; tymczasem dzisiaj w interpelacjach, zwracanych do rzą- szego Paua. \V biegu wyj::\ł on jaki ś biegu.
Bulgarja dawno już zmobilizowana, du, jeżeli w wymieniony ch komenta- papier z kieszeni i podniósł go ponad
Jeżeliby te -pogłoski miały rze·
czywiście sprawdzić się, byłoby to
ł>„ · ł
ł
f
·
ś rzach i opinjach zawarte były ozna- głową.
J)e JC i na ca ym Tonme, turcy za ki d ziałaln o~c i wv, stepnej ;
Minister wojny ujrzawszy bie- z wielkim dla naszej sprawy uszczerbcio1óe
.jeszcze• wyłapuj•ą r· rezerw1
.·stów
· gn ąccgu" B a<',h urm
· n, J?Od'JCCh a t dońt • ·i kiem. Głos polski w polityce Austrji
·„ c: .
•
c: . „ .
2 ) ct1;r pos 1om.e • do D umy pan~ł11 1.-c ~ cpńsk1c ~ po ul1 cfl _h miast, , ląc. st.wowej po<llegaJą oddaniu ioh pod schwycił go zn. ko łm or;r..
Ha.clrnrrn z aj1i~ 11je nie poś le dni e miej sc~ i ja_ko
:ich na plac boJu.
· n aj wyZs~y sąd karn y za v.:szyctkic zacZflł sza mota6 ._,i l) i cl q gn~ {; w jed- taki. m ógłb y p os unąć AustrJQ do JaMobili zacj a turecka cil.lgle jesz- r zJ nY- ·występne, których do1mścil i ną stronę, gdy rn1\ ministra w o.i n.~' ki ejś interwencji.
~fa siQ r ozumieć. że interpelacja
cze jest „w pełnym toku" . A. do się podczas sp eln~api a lu~ te~ z yo- ciągrnl,l w stron ~ vrz ec iwną. Bathu dnia 23 b. m. przez KonstantynOllol · wodu wykonyw.a1:1ia _obow!l\_Zkow wh, r in był silnie p od~1iecon.Y i pow t a- taka żadnych realnych korzyści ni~
polakom, ~dyż rząd
. · •
.
•
.1:
~ tytułu godnosc1 poselski l w Du- rzał cfo,gle: .,Puśćc1_0 in nrn, rto . ~e"ia- _przy n iosła b y
)Jrzc~zło z~le1lwie J oo,ono wo; ·k ma- "mie państwowej lub taż t ',lko za t.e rza_!" Wyrwas_z y BIQ. :r. TąK mm1::.tra pruski nic p t·zy w ykł do liczenia siQ
łoll!ZJatycln ch.
ich czyn y w;ystę pne, które wed łu g . ~opiy, B aohu~il? pobiegł w kierunku :i::e z<lanie m swego sp 1·zymi erzońc a w
sprawach p ol~Jdch, i .i ak? jedy11:)
- Kole1 r umelijska in·zc \l't•Zi za.le- praw karnych uznawane są za prze- sw1 ty Cesąr;:;kieJ_. .
dwie 10 tys. I udzi ua do bę. Orgaid- stęps~wa słuz bowe, przewidziane w
Wó_wczas ]Jodjecl~ał _Juń ~on~o maksymę swego panowania uważa
zac ja terenu całkowicie wadliwn rozdz1a~e. ó _kodeksu. karnego;
. gen.-adiutnnt Skał on 1, sch wyc1 wsz;r pi~ ś6. Lec·z cala procedura interwen·. k
er
'• (• 7.
•i r
• • . '
3) ,) eteli posłowie do Dumy l'Hlll- go ~a lewą, rękę kaz~l :n.u o~~a.o cji d ostałaby się do prasy krajów
wsk~te_ cze_,., o do .>v .„~ · '~ wnosm 1 a- stwowej podlegają najwyższemu są- prosbę, celom wrr czen1 a JC.J ~a.J; as- cywilizowanych i wy:o:ia·wHaby na
„pok ojową"
politvke
mu~lCJl na :ront ho1ows J()st nadzwy- dowi karnemu za te czyny wystQp- ni.ej sz~nrn Panu, lecr. Hao~rnrrn ... po- po ś miewi s ko
ezaJ utrudmonV:.
. ne, które według praw karnych uzna~ w1edz1ał, 'że sam r:>oda prosbę Cesa- ~ulturtl'aegerów".

.

lrrrti ~rzeciw wfdasrczenm.

•
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Wobec tego łatwem jest do zro- ugody niepolityczne, jak traktaty sków wybuchowych, mających wa~
zumienia milczenie, czyli zmiana kur- ekstradycyjne, })Ocztowo-teleg:ra:ficz- poniżej 400 gramów.
Wyraźnie za...
su prasy wiedeńskiej względem pola- ne, handlowe itp.
-bronione jest zabijanie lub ranieriie
ków.
Oczywiście zdarza się często, że bezbronnego nieprzyjaciela, który si<~
Mamy jednak nadzieję, że gdy doj- praktyka przeczy temu, zwłaszcza co podda na łaskę i niełaskę.
D&lej
dzie do interpelacji Koła Polskiego do traktatów i)Qcztowo-telegra:ficz- nie wolno używać broni, pocisków i
w izbach austrjackich, prasa wiedeń- nych i handlowych. Ale państwa materjałów, które powodują niep~
ska nie będzie mogła milczeć. Będzie wojujące usiłują w takich wypad- trzebny ból.
W trzeciej deklaracji aktu z Ha„
zmuszona odkryć swe karty, a wte - kach zachować przynajmniej pozoty
dy polacy przekonają si ę, czy ich na- i powołują się na względy koniecz- gi państwa poddały się nawzajem
dzieje na przychylno ś ć Austrji nie są ności wojskowej obrony, kl óra wy- przepisowi, wedle którego wykluczo...
zbyt wysokie.
maga zamknięcia
pewnych kolei, ne s ą z użytku takie pociski, które.
Postępowanie prasy austrjackiej tudzież ograniczenia ruchu pocztowe- w ciele ludzkiem łatwo się rozciąga„
jest jednym z dowodów zdrady zau- go i telegraficznego.
ją, albo płaszGzą, na. przykład kUl&
fania polaków, która już tyle razy
Prowadzenie wojny na lądzie i ołowiane, niepokryte na końcu stawyrządzti.ła !lam krzywdy niepowe- na morzu zostało ujęte w pewne o- lową osłoną, alho mające
osło~
towane.
gólne normy międzynarodowe, które karbowaną. Należą do tej kategorji
Czas więc największy, byśmy z wyjątkiem przepisów nielicznych kule "dumdum", wyrabiane w Anprzestali oglądać się na pomoc po- dopiero na konferencji w Hadze w r. glii.
stronną. Nie pomogą nam ani kato- 1899 przybrały postać pisanego p1'aPodczas wojny z boerami uży·
liccy panowie Schorlemerowie z Al- wa, czyli międzynarodowej ustawy. wali ich anglicy, przeciw czemu pod<
stu,. ani liberalni panowie Schwartz- Owe przepisy noszą JHl.ZWG: ,,Regula- niósł siQ naówczas powszechny 'Pro..:
kopfy. Zawsze będą oni wyżej sta- ·min praw i zwyczajów wojny lądo- test.
Kule "dum - dum" posiadają
wiali cel osobistej karjery politycz- wej" i zostały na drugiej konferencji osłonę niezupełną, gdyż sznic kuli
nej lub zadośćuczynienia sferom haka- w Hadze w r. 1907 ściślej określone jest niepokryty, skutkiem czego zmie . .
tystycznym, niż sympatje polaków.
i uzupełnione.
niają one w ciele ludzkiem znac~nis
Tylko jednością silni, możemy
Po wybuchu wojny dla wojsk swój kształ i powodują zawsze CI~ż..
dojść do pozytywnych rezultatów na- obu stron wojujących wchodzą w ży- kie i bardzo bolesne raD:Y·
.
będzie stosowaną.
szej walki.
cie wymienione przepisy o prawach
Chorzy i ranni żołmerz~ zna.Jdu·- Prawo do takie:j konkluzji
Rorn-Ka.
i obowiązkach. Tak zwani waloząoy, ją się pod opieką konwencji genew„
rzeczywiście miała nie tylko prasa
to jest kombatanci ("combattans"), śkiej z roku 1906, która zajęła miej<
wiedeńska, ale i nawet cała prasa
posiadający pełne prawa, są to człon- sce konwencji genewskie~ z r. 1864..
niemiecka i polska w Poznańskiem.
kowie armji, obrony krajowej i po- Pierwszą konwencję podpisała Tur...
Międzynarodowe
Opierała się ona na słowach saspolitego ruszenia.
cja, ale nie ratyfikowała' drugiej. P()
mego twór~y ustawy o wywłaszcze
Traktowanie ochotników i wol- każdej bitwie, ta strona walcząca., VI
niu, kanclerza B111.owa, który w izbie
nych strzelców dawało dawniej po- której ~ękach pozostało. pobojowis~o,
panów zapewniał słowem honoru, że
wód do sporów międzynarodowych, ma; zbierać rannyc~ i otoczyć ~
ehodzi tylko o pogróżkę pod adreRegulamin wojny, ułożony w H3.dze, opieką lekarską. Obie stro.ny maJą.
sem polaków, by „stłumić agitację
Do cennych zdobyczy cywiliza- stworzył co do tej kwestji pewne podawać sohle nawzajem lIStę ra.D.•'
wszechpolską".
·
nych, któ~zy umarli..
.
cji nowoczesnej należą niezaprzecze- przepisy.
Opierając się na słowie kancle- nie te przepisy prawa międzynaro
Korpusy ochotnicze, odgrywające
Rówmeż pod opieką wspomma..
rza, minister rolnictwa p. Schorle- dowego, które ograniczają i łagodzą właśnie na Bałkanie bardzo wielką nej konwencji znajdują się wszystkie
mer, będąc osobiście przeciwnikiem ujemne skutki wojny, usiłując jej rolę (czety, bandy), uważane SE!! wte- formacje sanitarne, lazarety i szpi~
ustawy, również uważał, że pod żad odjąć straszne cechy krwawej i śle dy za kombatantów, jeżeli znajd~ją tale .. Miejsca, n.a które. s~ .znoszent
nym warunkiem wprowadzić jej w pej rozprawy.
się pod wodzą komendanta, odpowie- ranm podczas bitwy, rowme Jak laza~
tycie nie można.
Dawniej wojna dwuch państw dzialnego za swoich podwładnych, rety i szpitale są oznaczone ~horąg·
Lecz stała się rzecz niesłychana: była zarazem zerwaniem wszelkich czyli podkomendnych, jeżeli nos~ą wiami j godła~i, aż?b~ je. ochron~6
kanclerz państwa pruskiego złamał stosunków prawnych pomiędzy nie- odznaki, zdała widoczne, broni me od pomsków meprzyJamelskwh. Nie
słowo honoru i stanął w rzędzie tych, mi dzisiaj tak nie jest. Dawniej, ukrywają i szanują prawa, tudzież mogą one atoli pod żadnym. warun„
dla których najświętsze zobowiązanie ażeby przytoczyć przykład z życia zwyczaje wojenne. Także ludność, ldem służyć do celó'Y woJennych.
moralne jest tylko pustym dźwię codziennego, wierzyciel, będący oby- która powstaje przeciw nieprzyjac,ie- Lekarze i personel samtarny? a tak·
kiem.
watelem jednego państwa wojujące lowi w swoim kraju, ma prawa kom- że kapelani ~ojskowi, U~J:Wa.Ją ochroA prasa wiedeńsk'a milczy... Lecz go, nie mógł w sądzie państwa prze- batantów, jeżeli nosi broń otwarcie ny konwencji gen~ws~eJ. Yf nzi&
milczenie to jest najwymowniejszym ciwnego pozywać o spłatę długu o- i szanuje przepisy i zwyczaje wojen- dostania się do mewoli! me m?g~
rl.owodem służalczości austrjackiej, bywatela tego drugiego państwa.
ne.
Najważniejszym
przywilejem być uważani za jeńców ~ należy ich
względem Prus.
kombatantów
jest
to,
że w razie do- puszczać na wolność, o lle chcą pG4
Z chwilą wybuchu wojny usta- stania się do niewoli uważani są za wrócić na plac boju. Podobne praSojusz austrjacko-niemiecki co
wały nawet prywatno-prawne zoboraz bardziej zacieśnia swe węzły w
jeńców wojennych, gdy ochotnicy, wa przysługują ochotniczej służbie
ostatnich latach, lecz zamiast uczy- wiązania obywateli obu państw wo- wolni strzelcy i powstańcy, nie ma- sanitarnej, naprzykład ·czerwonemu
jujących. Obecnie tak nie jest.
nić sojuszników „par inter pares",
jący znamion kombatantów, bywa.ją krzyżowi, równie
jak ~ureckiemµ
Co więcej - dzisiaj nawet pew- w talcim razie rozstrzeliwani.
stawia mniej energicznego na stopień
Czerwonemu półksiężycowi.
ne traktaty państwowe zachowują
„servus'a".
Strony wojujące mogą wogóle
Do jakiego stopma wzrosła słu svrnją moc obowią;mjącą pomimo używać wszelkich środków celem złatalczość austrjacka mogą świadczyć wojny. Gasną tylko polityczne trak- mania oporu przepiwnika.
Tak zwa6g0 R81 . '
słowa korespondenta
wiedeńskiego taty, których premisą jest pokojowy na deklaracja petersburska z r. 1868
„Dziennika Poznańskiego", który pi- stosunek państw, owe traktaty zawie- i akta konferencji w Hadze z r. 1899 sze: „faktem jest, te nawet o stosu- rających.
ustanowiły co do używania pocisków
O Nowe poczty. Zarząd
Pozostają natomiai:it w mocy trak- pewne przepisy.
nek Austrji do Rosji tutejsza praWedle tych prze- główny poczty i telegrafu po stall(),
sa dopytuje się u ambasadora nie- taty i umowy, służące mi~dzynaro pisów, pańsiwlil., które uznały moe wił otworzyć w przeciągu siedmiu
dowemu dobru publicznemu, tudzież ich, wyrzekają się używania poci- lat 1585 nowych stacji pocztowych
mieckiego".
Jakie

stanowisko zajmie prasa
wobec projektowanej interpelacji Koła polskiego trudno powiedzieć. Z przykrością jednak musimy skonstatować fakt dziwnej obojętności rozmaitych
„Blatt'ów" i
„Zeitung'ów" wiedeńskich w stosunku do obecnego gwałtu pruskiogo
względem polaków.
Gdy w roku 1908 toczyły się obrady nad nową ustawą o wywłasz
czeniu, to prasa wiedeńska energicznie komentowała każdy szczegół
tych obrad, poświęcając im niejeden
artykuł wstępny. Krytykowała ona
nie tylko obóz polski, ale i całą nagankę hakatystyczną, zajmując wobec niej często wprost wrogie stanowisko. Podnoszono wielką niekulturalność także
ustawy, która daje
rządowi pruskiemu prawo wyrzucania spokojnych obywateli z ich siedzib rodzinnych, czego nigdy nie
można połączyć z aspiracjami cywilizatorskiemi kraju. A gdy ustawa o
wywłaszczeniu przeszła, prasa wiedeńska zapewniała, że są to tylko
„strachy na lachy", że nigdy ona nie
wiedeńska

przepisy o

woiniem

Wi'adomos·ci· •1
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- Spi, dzieciak całą noc płakał.
- No i dlaniego będzie przyjemna niespoCzesław Czyński.
dzianka ...
1N e czwartek rano odbyła się przed pałacem
księcia parada wojskowa, którą dowodził generał
Paprykoff, obecny poseł w .Petersburgu, podczas
której miałem sposobność przypatrzeć się ks. Ferdynandowi i wyrazić moje zdziwienie generałowi
Paprykoffom, nad sprawnością wojsk.
(Urywek z pamiętników).
Wieczorem o godzinie 9-ej zajechała po nas
kareta dworska. Wsiedliśmy, a mój osobnik hypnotyczny inżynier Rzepecki którego spotkałam
Po ukończonych wykładach "O psycMzmie" przejeżdżając przez Serbję, uciekającego w najw Sofji*), zamierzałem udać się do Egiptu.
większej nędzy, z synkiem 5 letnim przed pości
W przeddzień wyjazdu, otrzymuję wizytę giem władz pruskich, do gościnnej dla polaków
dr. Skałowicza przybocznego · lekarza króla**) Bułgarji, mój poczciwy Rzepesio, trząsł jak w feb
Ferdynanda.
rze obawiając się eksperymentów dotkliwych ze
- Dzień do bryi
strony dostojnych słuchaczów.
- Dzień do bry!
Weszliśmy do salonów. przy,j~ol przez wiel- A oói to, kufry spakowane, zamierza pan kiego marszałka dworu hr. Xorassa i dr. Skałowi
nas opuśeió ...
cza, naszego rodaka.
- Do Kb>iptu, droga, doktorku.
.
Zawarliśmy znajomoś(; z dygnitarzami i ic:h
- Ej łaskawco, zostańcie jeszcze kilka dni żonami, i z członkami ciała dyplomatycznego. Zauw Sofji, ksi.4te chce was poznać i urządzić dla · ważyłem brak tureckiego komisarza i rosyjskiego
siebie seans, na którym obecną będzie Ks. Kle- konsula. Z wojskowych oprócz świty księcia było
mentyna. Not
tylko kilku młodych oficerów.
- Natunklie, że zos~.
Jego Królewska Wysokość! zaanonsował dy- A la benheur. Dzisiaj z :p()wodu otwarcia żurny ochmistrz. Książe Pan.
Sobranja, ksi~ was nie oczekuje, ale jutro we
- Jak się _ panu podoba nasza Sofja'? zapytał
cizwariek o 9·ej wieczorem k~reta :po was za.jedzie. się książe .•.
- A gdzie Rzepu~
- Wasza Królewska Wysokość, nie _prz;rpuszczałem aby przy tak krótkiem panowaniu, Sofja
*) W roku 1888.
stała
si~ przedm.ie$cie.ro Wip,d.J.lia.
~ ~as .~ biaeta.
l)
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- C'est bien dit, ale to nietylko mojazashl·
ga, ale i monsieur Petkowa *). Panie Marszałku, zoo..
jego pr!'Jzydenta jeszcze nie widzę ...
- J. E. Stambouloff, zawiadomił mię że wa~·
ne sprawy zatrzymują go w domu, i przeprasza
\V. K. Wysokość, spodziewając siQ że ujrzy jutr~
p. Czyńskiego u siebie.
- Fidele sujet, odrzekł książe.
- Mauvais sujet, podszeptuje ktoś:
Niedostrz/•żony uśmiech przebiegł po twarzy
ksi~cia, na ten dowcip.
- Jeżeli nasz prelegent pozwoli, to prosimy
J. Król. 1Wysokość, ksi~nę Klei;rientyną naszą
matkę.

-

Według życzenia

Waszej królewskiej wy•,

sok ości.
• • „ • • • • • •
Jej i:ról. Wys. ks. Klementyna wchodzi M
s alę, witana nizkimi ukłonami obecnych. Ks. Fer-dynand podchodzi ku Niej, i doprowadzają do fo·
telu. Marszałek dworu, bierze mi~ pod ręk~ i przed·
stawia czcigodnej Pani.
- Ravie,, cher Monsieur, ravie :prosiła b;rm
tylko Pana, dodaje po niemiecku, aby Pan powoli
mówił, gdyż. mój adjutant, tutaj obraca się z uś·
miechem do kapitana K., późniejszego ministra..
vvo,jny, stojącego przy niej z trąbką**), obawiam'
si(.; że nie powtórzy mi wiernie interesującege
"sujet".
-(C. d. n.)
*) Owezesny burmistrz So(ji.
.,..) Wja.domo, ri;e ks. Kle~entyna
wodu eborob.Y ehronir.znej USl{OW.

.
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Oprócz tego w 1264 miejscowościach nrzn~st~w1' ·1a ~l') n'!!S"'VCll przy zbiegu ul. Dzielnej i Widzewuchwalono wprowadzić telegraf.
I t.U e t.H
"' ~
Ił t. J
skiej nowym parkanem ze sztachet
pr"nUm"rałoro'
żela~nych. Kosztorys opracowano w
Koszty tego przedsiębiorstwa wy:niosą 3,268,741 rb.
"'
"'
'"sumie 20,000 rb. Projekt zadecydoC Dozór nad. bankami. MiNa 8 z rzędu przedstawienie w w~ny. będzie ost~tecz1;ie na .jednem z
~ster skarbu 'Ynos1 do D"?-my pro- ·tym sezonie dla prenumeratorów na- _na3bbższych posied~en magistratu.
;iekt .szere~ zIDian w ustawie kr.edy- szych, które odbędzie się w teatrze . =:= (r) Zr:bran1e zdunów. W
toweJ, maJących na celu wzmocmenie Popularnym dziś
medzielę, 3 listopada., w lokalu przy
dozoru nad domami bankowymi.
*
'
•
•
•
ul. W 9.lczańskiei N! 76,_ odbędzie się
Projekt .jest wywołany ostatnie- . w srodę 30 pazdz1
ermka zebrame członków związku zawodom! krachami, łącznie z przesiltmiem
.
wego zdunów.
gi.ełdowem.
wy~rahśm~ szt_uk~ w 5 aktach z no.= (t) Ze zgromadzenia rzeź
weh. H..Sienkiewicz~,_ w pr~er?bce n1ków. Na wczorajszem zebraniu
scemczneJ MelleroweJ i Galas1ew1cza . . w lokalu Zgromadzienia (Milsza 56)
p. t.
rzeźnicy pod przewodnictwem p. Laświata.
ł
skowskiego omawiali spraw~ l obniżenia cen na. mię~o~ k~ó!e obecnie Tow.
Ake. rzeźm m1eJsk10.J sprzedaje w
O Jan Gall umarł. We Lwoswych sklepach po 19 kop. za funt,
wie zmarł wczoraj przed południem
Bilety, za okazaniem kwitu z 0 _ Ja}rkolwiek samą rzeitnię kośztuje ozasłużony i popularny muzyk polski, płaconej prenumeraty, nabywać moż- no 21 kop.
Jan Gall. Gall urodził si~ w r. 1866 na w administracji pisma naszego.
Postanowiono obniżyó :również
w Warszawie, studja muzyczne rozceny, nie uchwalając jednak odpo,Począł w Krakowie, kształcił się w
wiednie.j normy i pozostawiając takokonserwatorjach muzycznych w Wiedwą do uznania poszczególnych rzeźniu i Monachjum. Około r. 1890 zo- f t
u
ników.
stał dyrektorem stow. „Echo" we'
Postanowiono wydelegować do
Lwowie i był nim do śmierci. OpraWarszawy trzech członków zgromacował przeszło 400 kompozycji mu= (c) Z magistratu. Wczo- dzenia celem zbadania targu bydłem
gycznych.
raj wieczorem pod przewodnictwem i wyjaśnienia przyczyn drożyzny żyCI O sprowadzenie zwłok prezydenta miasta, p. Pieńkowskiego, wego bydła.
Konopnickiej. Przy „Czytelni dla odbyło się w magistracie posiedzenie
Wreszcie uehwalono bić bydło
kobiet" w }\rakowie zawiązał si~ ko- radnych miejskich, specjalnie w celu wyłł\eznie w rzeźni bałuckiej.
mitet celem sprowadzenia zwłok podpisania kontraktu z właścicielem
= (k) Z przedmieś6 łódz·
Marji Konopnickiej i umieszczenia domu nr. 29 przy ulicy Długiej, gdzie kich Bałut. Przedmieście Bałuty
i.eh w grobach ludzi zasłu~onyeh na mieści się drugie gimnazjum rzą- Nowe otrzyma wkrótce sześó nowych
Skałce.
Przewodniczy komitetowi dowe. Kontrakt ten spisano. Dom M elektrycznych lamp łukowych, które
prof. uniwersytetu, Grabowski.
29 przy ulicy Długiej wynaj~to na zbudowane być maj'\ kosztem 2200
O Lotnik polski i Niemcy. 4 iata i trzy kwartały; czynsz dzier- rubli.
w Cieszynie podczas wzlotu hr. ta.wy wynosi 9 tysięcy rubli rocznie.
Obecnie znajduje się na Bału
Scipio del Cam~o woJ"skowi i pub= (c) Z parku miejskiego. tach óO la.mp, w Zubardziu - 12 i w
Pa.rk miejski przy ul. Pańskiej miał Radogoszczu 14 lamp:
liczność niemiec a zachowywały się być otwarty jeszcze w r. b., lecz za- Właściciele domów przy ulicy
bardzo nieżyozliwie wobec lotnika niechano tego, ponieważ parkan, o- Cereckiego w Radogoszczu zwrócili
polskiego.
kalający park nie jest jeszcze wy- się do władzy powiatowe.j z prośbą
Za omawianie tego faktu „Dzien- kończony. PrzedsiE}biorstwo budowy o wyznaczenie .komisji dla sprawdzenik Cieszyński" uległ konfiskacie.
parkanu powierzone zostało najpierw nie. stanu sanitarnego wspomnianej
O Tragedja rodzinna. We przedsiębiorcy Potułkowi, potem p. ulicy.
Pryszowicach, na Morawach, zastrze- Nowickiemu, a ostatnio p. Tyllerowi.
Cała ulica została już wybrukolił się kupiec Wincenty Friedel. Sa= (c) Miejska komisja bu• wana ~osztem obywateli, jedynie
mobójstwo to nastąpiło śród prawdzi- dowlana oglądała wczoraj plac na właściciel domu Cerecki odmawia
'wie tragicznych okoliczności. Friedel rogu ulic Sredniej i Morskiej, gdzie wybrukowania ulicy przed swoim
oglądając dubeltówkę, wywołał przez p. Henryk Sielberstein projektuje domem, skutkiem czego potworzyły
nie trożność wystrzał, trafiając w wybudowanie suchej wykończalni.
si~ tam wyboje, napełnione cuchnącą
syna 16-letniego. Chłopiec padł na
= (r) Odczyt prof. Krzy. wodą, zatruwającą powietrze.
podłogę, a Friedel, sądząc że syna wickiego. w środę dnia 30 b. m.
= (s) Deportacja. z rozpozabił,
zwrócH
zrozpaczony
broń
ku
f'
L
d
·k
K
·
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rza.dzenia
cr'Oenera -gubernatora war. · t ł
ł
d
ł pro esor
u w1
rzywrn i wyg osi
so b Ie 1 s rza em w g owę o ebra w lokalu Stowarzyszenia pracowni- szawskiego wzbroniony został pobyt
sobie życie. Tymczasem okazało si~. ków handlowych m. Łodzi przy ulicy w guberniach: warszawskiej, lubel~e chłopiec zemdlał tylko i ~e rana, Spacerowej nr. 21 trzeci z kolei od- skiej, piotrkowskiej i siedleckiej oprzez niego odniesiona, jest lekka.
czyt z cyklu: „Dzieje kultury ludz- sobom następującym: Stan. Chmielewkiej".
s.kiemu, Franc. Stemiczyńskiemu, W.
Poprzednie dwa odczyty z tego Szymańczykowi, Jakóbowi Dudce,
eyklu obudziły wśród timmie zebra- Romanowi F'elezykowi, Marcin. Piwonego audytorjum prawdziwe zainte- warczykowi, Janowi Wernerowi, Hieresowanie.
ronim. Lewandowskiemu i Józefowi
Jest wi~c nadzieja, że i tym ra- Leonowi Zajkowskiemu.
A Roztrwonienie. „Riecz„ z&m sala Stowarzyszenia zapełni się
= (b) KaPy sądowe. ~ia
donosi, że byłego posła z frakcji publicznością.
pokoju X rewiru skazał następuj~
pa~dziernikowców,
Konia.china, poBilety abonamentowe, oraz poje. osoby za rótne przewinienia:
ciągnięto do odpowiedzialności
za dyńcze są do nabycia w kancelarji
Za obelgi słowne; Gitle Olsztein
roztrwonienie sun::, zebranych na bu- Stowarzyszenia, w godzinach biuro- i Jakóba Krigera na 15 rub., lub 3
dow~ soboru w Ananjewie.
wych.
dni aresztu; Wolfa Bełchatowskiego
= (r) z Tow. Krzewienia 0 • i Moszka Ruszkowskiego na 14 dni
światy. w niedziel~ 8 listopada, bezwzględnego aresztu, oraz Uszera
0 godz. 4 po poł. w lokalu przy ul. Barbera - na 7 dni aresztu.
Wiadomości
Mikołajewskiej nr. 11, p. Marjan MeWypadki.
chowicki wygłosi I część odczytu
(b) Napad i rabunek. 0Zawieszenie wydawni• „Z podróży do Australji". Treść: negdaj 0 godz. 6 wiecz. 42-letni An, ctwa. Na skutek orzeczenia warsz. Adrjatyk, Lombardja, Genua, pierw- toni Stemburowski prze0hodząc przez
Izby sądowej z .d. 26 bm„ zawieszo- sze wrażenia podróży morskiej, Nea- pole niedaleko od cBgielni Baumgolda
ne zostało wydawnictwo tygodnika pol i jego okolice, Stramboli, cieśni~ na Bałutach, · gdzie napadnięty został
na messyńska, opis konstrukcji wie!- przez 3 uzbrojonych bandytów, któ„Wolne Słowo".
kich
parostatków, pol't Said, kanał rzy zażądali od niego pieniędzy.
„Związek pokoju Król.
Sueski,
morze Czerwone, Aden, upały,
Gdy S. odmówił temu żądaniu,
Polskiego". Gubernator warszaw- fosforescencje,
ryby
latające, falow. rabusie powalili go na. ziemię, oszoski zawiadom.ił oberpolicmajstra, iż mor~a. morska choroba, uprzyjemnie- łomili uderzeniem w głowę - a naStow~rzyszenje p od nazwą „Związek
1
nie pobytu na statku, Kolombo i st~pni~ zdj~li z ułego palto i mary_p<>kOJU Król. Pols.iriego"
zostało zamCejlon. Bilety wejścia 10 i 20 kop. narkę -.. której znajdował się wyrok
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krajowe.
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knięte.

Wybory. ·

.

Wybor1 a iydzi.
W Warszawie odbyło się zebranie wvborców żvd6w, na któte przy~yło 44 wyborców, l!.\"'\' UCh podobno
niema w WarAzawi.e. Na zebraniu
tero przyj~to w ost..te(.zn-ej red.akcji
00.e~wę, która, ni-a }.-y.~ ogłosz(Jna i
która kofłc.zy si~ o:h•i ~cfeniew, że
jeżeli polacy nie od..~?ilłz od ka.ndyuatury Ku.ehari„wsk~~·o~ to „wyborcy żydowsoy będą u ..-ażWi wtedy, że
w~lno im czyn.ić w~yat.kc, co uwataJą za poia-zebne pł'Zy w1bornch na

posła"'.

= (c) Z fabryk. Adminisłtacja fabryki R. Biede:rIDB.na zawiado·
miła robotników, że oddział fabryki
· przy ul.· Smugowej będzie czynny
tylko 4 dni w tygodniu; dotychczas
pracują 6 dni. Oddział fabryki przy
ul. Widzewskiej juE oddawna jest
czynny 5 dni.
.
= (o) Zamknięcie ~""""bryki.
Administracja fabryki „Bracia Sz. Rosen i Sp.", przy ul. Nawrot M 44,
zawiadomiła wszystkich robotników
w liczbie 25, że wskutek ~stoju w
J)rzemyślc i małego zbytu towarów,
fabryka zostaje zamknięta na czas
nieograniczony.
=---= (c) Z przytułku noclego•
we o. \V przytułku noclegowym
Pf'ZY ul. Cment.arnej ze.łożono telefon
nr. 2617.
= (r) Oparkanienie ogro•
du. Magistrat łódzki podniósł projęirl , otoczenia . (1grodu miejskiego

1

Szczepaniaka. i. Marciniak osadzono w
areszcie.
Oprócz 'poznanych prze~ N. rzeczy od Szczepaniaka odebrano jeszcze inne, niewiadomo do kogo
leżące. Szczepaniak do winy si~ przy-

na-

znał i zeznał

że kradzieży

dokonał

przy · pomocy towarzysza, znanego
mu tylko z przezwiska „Korniszon .
vV celu ustalenia osobistości, i
u.j~a „Korniszona" wdroMno energiczne dochodzenie.
= (o) Miły klijent. Do sklepu zegarmistrzowskiego Moszka Zelcera przy ul. Zgierskiej M 28, w sobo~ wiecz; przyszedł młody ozłowiek,
który prosił Zeleera o uregulowanie
mu zegarka.
Zostawiwszy zegarek nieznajomy
wyszedł.
W poniedziałek podczas
nieobecności
Zelcera, niewiadomy
złodziej, otworzywszy drzwi dobranym kluczem, skradł złoty zegarek
wartości 60 rb.
Jedna z sąsiadek widziała jakiegoś człowieka wychodzącego z mieszkll.llia Z. wobec ozego przedstawiono
jej a,J.bum przestępców, pomi~dzy którymi poznała Szlam~ Tracza lat 18.
'.Zelcer poznał w Traczu ldijenta, który zostawił mu do uregulowania ze-garek.
•
Tracza aresztowano i osad!ono w

aresaoie.

= (o) Smiały •atiunek. W czo·
raj, około godz. 6 wiecz. do przecho·
~j ul. Nawrot około domu M 6
Olgi Gnauk, podbiegli dwaj mł~i
fth.łopcy, którzy zerwali jej z sąi
kołnierz futrzany i zbiegli.
nie

=

(p) Riech

'an na wizyt

składa- J anma C., szwa~
lat 23, zło~yła „wizy~" pewnemłodemu człowiekowi, przy ul.

ka,
mu
Suwalskiej M 3.
Co zaszło mi~dzy właścicielem
.mieszkania, a wizytującą go pannt\kryje tajemnica, dość, te niegrzeozny młody człowiek po bił swego gośĄ
cia i wyrzucił panienk~ z takim imĄ
petem z mieszxania, iż ta, spada.jąo
ze schodów, qdniosła ogólne potłu·
czenia i zemdlała.
Wezwany lekarz Pogotowia udzielił ofterze niegościnności
pierwszej pomocy i odwiózł ją d-0 mieszkania na ul. Sredni.ą.
Niech panna wizyt nie składa...
= (p) Z głodu. Na ehodniku
przy ul. Dworskiej nr. 10 znal&ziono
w stanie gorączkowym, niemal nieprzytomną, jakąś młodą dziewczynę~

Wezwany lekarz Pogotowia stwierjest to niejaka Marjanna Antczak, lat 22, słutąoa bez zaj~b., kióra z głodu i wye26l'p&nia dostała
dtił, iż

gorączki,

Odwieziono ją w stanie zagrała
tyciu oo szpitala Aleksandra.
= (p) P•zy prao,. Przy ulicy Piotrkowskiej nr. 104, robotnica.
fabryki Heinzla, Relena Zajerówna,
lat 23, podezaa pracy ~- się
i upadła przyozem źłamałi pn.~

~

r~kę.

Pogotowie odwiozło
ulicę Podleśną.

na

Pt

do kfuriki

- Przy ulicy Karolewskiej pny
bn.OOwie domu spadi& na robotnika
Anto~ Piroga, hń 39, belka wan.tek czego P. odniósł z.łamanie ~
nogi.
Pogotowie odwiozło go do le<Dniey na Podleśną.
=(o) I(~.
W cmasie
przejazdu z Pabjtlnic d-0 Łodzi w
tramwaju, niewiadomy złodmej skradł
:a r~oznej torebki Saey Grosman, ._
mies3kałej w Łask~ ~ w
:majdowało ~ 80 rb. i paa-

n11. 100 rb., weksel na 50 rb., pasz- której
port

f.\ :rb. gotó'llką.
J:;Qkon11wszy rał.unku
1

bandyci

uniJinQli bezkaritiQ,
= (o) Aresztowanie złu··
cizieja. W nocy z soboty :na nie-·

dziel~ ~7 b. m. za pomoca, wybicia
.szyby wyst.awu·wej, niewiadomi złodz~eje dopr ii ~·t) cm sklepu Barka
Najdycza ..przy uUcy Piotrkowskiej
J\~ 8, skąd skradli ró~"':l.e czapki !lara··
kulowe, kołnier~e fnt.r~e 1 t '!.>. rzeczy na suml) 3-60
.?rowad:i:one.t;prze~
agentów wy~·~ 6ledczego dochridzenie da.ło .fiO:it.c'~dG\11-9 remltat.y i uto
wczoraj w nocy zroniono .N'\-\'i~ w
mieszka.mu k oC\bfi.nki ?'..::ianęgo polfotl
złodzieja, .A n· lrócgo
SZt'lllepan!slrn,
M~rja!l~Y. M?ł."('Cfoi.ak, przy u.!. \1.ły
narskieJ l'll'. 57, l'ny~em . ~~t<t.nQ u
niej Szcz1•p1uiiak" Ziłl}~te~o p;tkowaniem sk!'aiizi1"l1.Y oh
.N '\i•iy(;{&ł':. rze.
czy. do worka. ~-·Jeee tyob. -danyeh

re ..

1
.:.

pori.
-- Z wozu Ferdynanda Gem-.
ga.rdta ze.mieszkałego przy ul Rua-.iriej nr. 12, niewiadomi llłodsiej&
przed domem nr. l-0 przy ul. Pół
nocnej, skradli p~~ :rękawiczek
wartości 50 rb.
- Z mies-;;kimia Icka Krzyszka
pn~ ul. Wólczańskiej nr. lł>9, skradziono ró.żne rzeczy wariośoi 60 rh.
- Z mieszkania Estery Pamr
czewskiej przy ul. Zgierskiej nr, 1~
skrł\d 1iono rótne rzeczy war'".o ści '1.86
rubl.i.

·-- Z mieszka• A m Zielonag6ra JH~zy ul. Głńwnej nr. 62, nie.
wtado mi złodzieje skradli ttóżne rzecz-v ws.rtośr.i 408 vv.
V

--

Wc2'ora.j

:w

noOf ~ · •

zfodzic.)o za pom~ ~yl)icia szyb„
oos.tawszy się du fabryki J.,eoo.a Dę
1 P~r:6~j .r.
oo~.id.eg:o lll7il"

„
'

N_O!f..!; KlJR1_ER,j:ODiiq""„- ~ raMzternik11 UJ12 !!!.ku.
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przys. Kleyna z Piotrkowa, Izydo n
Stitrczewskiego-adw. przys. Rudnic·
ki, Bazylego Olesińskiego....!...adw. p~.
Chądzyński

z Finkelszteinów Leonora
Rozenblatowa
.
'

zmarła

dn. 30

1-mo

voto

paździel"nika

Ettinger

- Jutro, we czwartek, „Hon-0r"
Sudermana.
W piątek, z powodu święta dwa
przedstą.wienia, po. południu o godz.
3 „Związek młodzieży" Ibsena; wieczorem arcydzieło wieszcza naszego
Ada~a Mickiewicza „Dziady" w 4-ch

Aie mogło już być mowy, wobec czego stra~ zajęła si~ zabezpieczeniem
~rot.onej pożarem sąsiedniej tkalni
Krakowskiego i Tenenbauma.
O godz. J-0 wiecz., przy pomocy
łSWezwanego
później ITI oddziału
9trały ochotniczej, udało si~ zlokalisow-ae potar, który zniszczył doszCZE}tnie szarparni~ Neuhausa i część
4'1ą8iedniej . tkalni Froima i Lewa.
btraty obliczają na sumę 40,00G
rh.; pokryj'ą je sumy ubezpieczelliowe.

wym wieczorem

Drugi koncert Rubinsteina.
Zapowiedziany na

piątek 1

b. m.

drogi i ostatni koncert Artura RuXynku.
O urafuwaniu oddzialu szarparni binsteina stanie s'i~ niezaw'odnie no-

tryumfu wielkiego
artysty.
,
Niezatarte wrażenie pierwszego
koncertu sprawHo, że meloman.i łódz
cy spi~szą już dziś. tłumnie po bilety
do sab KonoertoweJ, aby zdobyć pewno~ó, ż.e w dniu wy~tępu fenomenaln~go wirtuoza drzwi sali nfo będą dla
ni<ih zamkni~te..
.
Wykonanie kol}certu piątkff\Vego
p~oli nam ' podziwiać wszechstronnie wielki talent Rubinsteina. Program zapowiada Rapsodję Brahmsa
dzieła ChoJ>ina, Schumana i m-0derni:
sty Scriabma.

Zamiejscowa.
(x)

KPwawa rozpPawa

łŃd włośćja•.

dzinach po

pod

Wczoraj w gona szosie
w pobliżu kttrcz-

południowych

Lućmierzem,

my p. Kalisa, śród włościan popasą
Jących tam konie, wynikł spór na
tie spłacenia długu. Przeciwnicy:
Ludwik Pawlak lat 32, włośójanin wsi
Orszewice, gminy Tum i Władysław
Janczak. lat 19, włośćjanin wsi Gaj,
gminy Balków, w pow. ł~zyekim,
podczas kłótni rzucili si~ na siebie i,
poranili się dotkliwie.
Na mie,jsee rozprawy zjechały
niebawem władze gminne. Obu poJ:allionych odwieziono do Zgierza,
gdzie im udzlelooo doraźnej pomocy,
poezem Janczarka, jako ciężej poszwankowanego, umieszc~ono w s.zpi-.Iu miejscowym, Pawlaka zaś, który
odniósł tylko powierzchowne rany
głowy i twarzy,
pooiągni~ nieswłooz.nie do śledztwa.
= (z) Kradzieże lu:ani i krów
!ldarzają się w okolicy corą.z częściej.
Ot.o i dziś mamy do zanotowania
tJwi.e takie kradzieże:
. We wsi Górki Pęsławskie, gm.
Balków, włościaninowi Józefowi Karolakowi, uprowadzono onegdaj 3
konie, a wfośeianinowi wsi Chrosno
gminy Choeiszew, Józefowi Sobasz~
re-krow~.

Ze sceny i tstraay.

·-

Teatr Polski (Cegielniana 68).
Z kanc.elarji teatru komunikują
nam:
- Dziń .Dom warjatów", wybor-

88 krotochwila K. IJaufsa (ceny zni-

j(:me).
- Jutro, we ćzwaru.ik. dyrekcja
K.)rstawia ostatnią nowość sceny ,warieza.wskiej, któr~ b~dzie sztuka Stefą.na Kiedrzyńakiego, pod tyt. „Gra
serc".
Sztuka ta, reżyserowana przez p.
.Bednarczyka, cieszy się w Warszawie dużem powodzemeru.
_ w piątek, dwa widowiska:
<> godz. 3 i pół po południu po ce~1'h popularny.eh „Dom warjatów",
wieczorem o godz. 8 min . .1 5, równi oż
po cenach . popularnych „Zagiew",
sztuka. H. KtStemaeckersa,

-fTeatr Popularny.

Z .kaneelarji teatru komanikuj~
~am:
-·- Dziś, we śroćie, sz-tuka w 5-ciu
~ M f>Js~l i tańcami .,.Pan

~

··

p-0 poł. 111

'mieszkania przy ul. Ewttn•

,

Kronika
II

sądu

sądowa.

wydział karny piotrkowskiego
okręgowego pod
przewodni-

\

p.,

O zbrojny napąd.
W dniu 26 lutego 1911 r. w1~aca
li .z Konstantynowa w stronę Luto:qnerska na res-0rce Leonard Bonikowski, Froim Pinczewski Perla 0poozynska, Moszek , Fran]~ i jakiś
młody czło\.viek; 2 wiorsty za Konsta.ntyno,vem około lasku młody czło
wiek, zeskoczywszy z resorki krzvknął „Józiek jesteś'"? .
~
. Na te słowa ~ las.ku wybiegł jakiś· młody człowiek i obadwaj z rewolwerami w ręką.eh zatrzymali konie, obrewidowali pasażerów zrabowali 126 rb. i zwróciwszy się do furmana ze słowami: „jedź, bo będziemy
strzelali'f - zbiegli do lasu. W tydzień po tym wypadku w identyczny sposób napadnięto na pasażerów
j.adąoych szosą de Kwiatkowic.
Tym razem udalo się rabusia ująó. Był to 21-letni Eugenjusz Przybylski. P. przyzmał się do napadu
przyczem dodał, iż wraz z nim był
Bronisław Sinnioki.
Na sądzie P. również przyznał
się d~ winy i skazany został po pozbawieniu praw i przywilejów na 6
lat ciężkich :robót.
·
(b)

wice-prezesa .El. R. Krigera,
A. W. Wiodrow& i S. M.
przy wiceprokuratorze B. N.
Spra~ m-.acocha.
Kupriejewiczu ~ozwatał na kadąneu
W piotrkowskim sądzie okręgo
w Łodzi w dniu wczorajszym nastę
wym
ogłosz<mo wczo:raj oficjalnie, że
pujące spl'awy:
sprawa. Macocha i wspólników jego
Miły gość.
zbrodni rozważana bQ<lzie d. 1 listopada
przez wyjazdową sesję warWe wrześniu 1911 roku do s~
dziego gminnego 6 okręgu gub. piotr- sz. awskiej izby sądowej w Piotrkokowskiej Stanisława Szania~skiego, wie.
Macocha bronić będzie ad'\Jr.
zamieszkałego w majątku Babfoe przyjechał w gościnę jego krewny 32
letni Jan Gustowski. G. przebył u p.
Szaniawskiego dwa tygodnie.
Przed wyjazdem Gustowski, korzystajqc z nieobecności swego krewnego, skradł róźną biżuterję branNiemcy w pogotowiu.
soletkę, pierścionki i .kolczyki warKorespondel"l.t brukselski „W]etości kilkuset rubli, poczem 2Jnikł.
W d. 27 paztlziernika tegoż roku czernego Wremi" (nr. 272) pisze:
„Belgijskie ministerjum wojny
syn p. Sz., Feliks, spotkawszy Sz. w
tylko eo otrzymało wiadomość, że
Warszawie kazał go aresztować.
Stawiony przed sąd Gustowski Niemcy ostatnimi czasy ujawniają
przyznał się · do winny i skazany zo- gorączkową czynność w przewożeniu
stał :vo pozbawieniu praw i przywila- wojska.
jów na 8 miesięcy więzienia z zali„Zarząd kolei pruskich zatrzyczeniem cz'asu odsiadywania na śle mał około 3,000 · wagonów belgi,Jskich
dztwie, t. j. od 24 stycznia 1912 t. i holenderskioh, wożących zwykie
wobec czego został natychmiast zwolM w~gle, i użył ich do przewiezienia
niony.
ja24Qiv. Położony nad samą granicą
belgijs~ obóz Eł sen born (o 12 kiloO zadanie ran.
metrów od Spaa) całkiem opustoszał.
N ła ·
,
Wilh 1 G .i Jeszcze przed dwoma tygodniami oasU<tpme (."'.llll;~all: ·
em er.ner, ao 1., ·tilustaw Bercholc, 20 L, bozowały tam dwie brygady jazdy.
Józef Pluskata, 20 \. :~lesław Brze„Według tegoż źródła, cała woziński i 24-letni Karoi. Lebert, oskar- góle jazda niemiecka pośpies:iinie pożeni o zadanie lekkich :ran. Jesniako- suwa siQ na wschód i gromadzi się
wi skutkiem czego n~piła śmień,. w Poznańskiem i Prusiech wschodNa sądzie Brzeziński do winy nich, około Królewca. Wyprawiono
się przyznał, pozostali za~ nie.
tam również kilka parków aeroplaSąd skazał Brzezińskiego po PQ- nów wojskowych .
zbawieniu · praw i przywileJ'ów na
„Nie podlega ~adnej wątpliwości,
1 i pół lat rot a·r esztanckich, pozosta- że przesuwanie wojska niemieckiego
łych zaś uniewinnił.
jest następstwem wydarzeń na Bał
kanach. Njemcy usHują skupić. coDrogi żaPt.
W dniu 18 styczni a 1912 rok+, najprędz~j dost.atecznę siły nad grawłaścioielka bufetu w Klubie obywatel- nicą wschodnią i połudnlowo„wschod~
skiem przy ul. Mi.koł~jewskiej M 3, nią, i w tym aeit1 ' oga.łacaj.ą nawet z
Anna Szymczak, ol{oło godz. 11 wie"" wojska })ogranicze :iachodnie, gdzie
ozorem, zauważyła b»ak 450 rb .. zresztą poważne niebezpieezetistwo
im nie grozi ".
sehowanych w bufecie.
ctwem

~dziów
Łuozyna

Z Pabjanie.

Dzieci i Rodzioa.

.

~

(b)

. znaj~ują . ąię w s~ufladzie kredensu
w kuchni. Rzeczywiście 460 rb. zna· 1eziono w sz'!lfladzie.
Kucharka Helena Kruszewska
przyznała si~ agentowj jż ukrył~
pieniądze chcac
zażartować" a to
. w ~:yµi celu, b~r .
Sz. na dr~gi raz
c~mach.
leplej chowała pieniądze.
W sobotę po południu po oenach
Na sądzie Kruszewska do win~jniższJ7cili ~omedja-satyra „Wielki ny się nie. przyznała i skazaną zostaN1eboszczyk .
ła na 6 miesięcy więzienia.

skradli 6 pasów transmi.syj11yoh, wartości i50 rb.
·
= (r) Pożar fabryki. W czotaj około godz. 7 wierz. wybuchnął
po~r w gmachu fabryki L. Luriego
;przy ul. Południowej nr. 80, dzierża
wionej przez Neuhausa. Pożar sze~ł si~ z ogromną gwałtownością i
ogarnął wkrótce cały parter gmachu,
łąjęty pod szarparnię.
Na ratunek zawezwano I i II od.!ział straty ochotniczej oraz straż
miejską, które przybyły jednak z
pewnem opóźnieniem, zajęte bowiem
)łyły tłumieniem pożaru na Zielonym

=

Helen~ Macochową.

„. b. o godz. 9 rano w wiek„ lat &6.

Wyprowadzenie zwłok cĄbędzie się w czwartek, dn. 31 października o godz. 2-ej
1:el!ekiaj N. ~ o ez.em zawiadamiają pogrążeni w nieutulonym i ciężkim smutku

11 t 1~,

a

adw. Wołkowicz.
·
Rozpatrywanie sprawy
prawdopodo bnte 4 dni.

Wojna na

(Kor.

własna

„N. K.

Ł.i

'

W fabryce Endera, dwa tygodnie
temu, jeden z robotników, pracujących przy rozbiórce ściany, znalazł
podobno pod posadzką dwa tysiące
siedemset r~bli w z!ocie i p~pieraoh.
Złoto rrnało znaJdować się w WQ
.reczku, a papiery w 'Irwitarjuszu, w
który~ prócz _różn;ych :i:otat~, z.najdowac się takze miały I kwity składających owe pieniądze.
·
4

Powyźsze pieniądze należały pozwiązku robotników, zafożycielem którego był niejaki Sniady,

dobno do

w latach między 1905-1906, zabity z
rewolweru przez niejakiego Studziń
sJr,je~o związkowe.a, w zamiarze zagarnięcia owych pieniędzy. Lecz rabQ:nek nie udał się Studzińslri.emu, gdyż
spostrzegli to inni ro b-0tnicv i uciekającego dopędziwszy, .tak nielitości
wie po bili, że ten w przeciągu trzech
dni dokonał swego żywota w szpitalu fabrycznym. Znalezione pieniądzę
złożone podobno zostały w kasie p.
Endera.
Stowarzyszenie robotników
chrześc,jańskich, w niedzielę dnia 2'1
b. m. w "Domu Ludowym", przy ul
Długiej w trzechsetną rocznic~ śmier
en ks. Piotra Skargi, urządziło odczyt:
który bardzo zajmująco wygłosiła p
Antonina Zięckowska, nauczycielka
tutejszej szkoły.
Odczyt poprzedził śpiew chóralny i wiersz na cześć ks. Skargi.
Na zakończenie dany był na e·
kranie obraz: „Kazanie ks. Skargi".
Sala byia przepełniona publicznościa_, wśród której jednak niewiele
dało się widzieć miejscowej inteligencJi.
·
- Fabryki tutejsze Kindlera i
Endera, wywiesiły zawiadomienie, że
poczynając od pierwszego listopada
pomienione fabryki czynne b~da;
pierwsza trzy, druga cztery dni w
tygodniu.
Jedynie tylko farbiarnie są czyn
ne obecnie sześć dni w tygodniu '
nadal będą iść tym samym trybem.

Bałkanach.

które trwało całą noc. O godzinie 10
wieczorem posiedzenie zostało na jakiś czas przerwane, poczem o godzinie 11 podjęto je na nowo i obrado·
wano przez całą noo. Oficjalnie za·,
pewniają, że chodziło o sprawę ko'lei bośniackiej (!). Nie ulega jednak
wątpliwości, że przedmiotem
obrad
była ogólna sytuacja . polityczna, co·
raz bardziej się, zaostrzająca wo bee
zupełnego zniszczenia armji tureckiej.
J~kichkolwjek większych bitew
lub zwycięstw tureckich wca.le si~
już nie spodziewają, z wyjątkiem.
ewentualnej bitwy pod Konstantyno·
polem, którego Turcy, jak przypuszczają, bronić będą z całym fana~
tyzmem.
Z innych pól walki donoszą zew-s2ąd o cofaniu się i poddawaniu si~
turków. Wiadomość o 'mobilizacji
Rumunji jest również przedmiotem
ogólnej uwagi.
Co się tyczy Rumu~
nji, wskazują na zaniepokojenie, ja<
kie wywołały tam zwycięstwa Bułga-·
rji, wo bee czego Rumun.ja uważa za
stosowne poczyn1ć wszelkie przygo~
to wania.
·
Rumunja może w danyI11 wypad
ku wystawi6 i wy słać w pole 300,000
ludzi .
Dzienniki domagają się obecnie~
aby ze strony miaroda,jnej wyjaśnio
no, ja~e jes t właściwie stanowisko
trójprzymierza w obecnej, tak zoo..
o JO~Itt żaWiado:lrio110 wystrzonej sytuacji. O stanowiska :uwdział śledczy. CJkoło 4 nad ranem
Auatr~a wobl'!c wojny.
c.arstw i rójporowmienia francuski
zjintił si~ ą.gent policyjny.
WfEDEN, 29 paź dzierni:ka. W czo. prezyderit ministrów Poincaró w spoGdy agent .znajdował się w bu- ~~i po pQłudnin rozpocz~o si~ posi e~ sób .iasny i. wyraźny poinformował
·~_Sz..,.,_~--·mu, :~-»i~~ ..;..~nte·- Rady ·. ~ółllyeh -ministrów. -OjłIDi}::RUbl.~ą. - tlizdaniu. · ~ł
1•

-.„.
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miarach trójprzymierza dotąd nic nie
wiadomo.
Armja bułgarska w
szybkich
,marszach zbliża się do Konstantynopola.
Turcy posiadają koło LUle . Burgas 24 dywizje, a nad Czataldżą 9
dywizji, razem 33 dywizje. Licząc
każdą dywizję przynajmniej na 8000
ludzi. Turcy rozporządzają około 264
tys. ludzi pod Konstantynopolem. Siły
bułgarskie zaś, które mają być przeciwstawione tej armji tureckiej, wynoszą najwyżej 120 do 140 tysi~cy
ludzi.
Sytuacja turków byłaby tam zatem pod względem liczebnym znacznie korzystniejsza.
Przypuszczają,
że koło Lille Burgas przyjdzie do
wielkiej bitwy między bułgarami a
turkami, podczas, gdy Adrjanopol
zostawią turcy swojemu losowi, z poleceniem bronienia go t~k, długo, jak
będzie mozna.
Armja serbska, serbsko-bułgar
.:;ka i grecka łączą się obecnie do
wspólnego marszu ną. Salonikę.
Turcy, poniósłszy obecnie klęski
.na polu wojskowem, przygotowują
się do akcji dyplomatycznej, aby ocalić to, co jeszcze ocalić można. Z
tego powodu nastąpi zmiana w wielkim wezyracie i zmiana na stanowisku ambasadora tureckiego w Wiedniu. - Hilmi pasza, jeden z najzdolniejszych dyplomatów tureckich, ma
być w tych dniach wysłany do Wiednia.

telegramy jlg.
Odwołanie

pet.

generałów.

recka odcięta jest od Kon•
stantynopola.
Zaprzeczenie turków.
BERLIN, 30 (X) - (W.A.T.). Dyplomacja turecka zapewnia, że BabaEsti i Timolika znajdują się je.szcze
w rękach turków.
Decydująca

bitwa.
30 (X) (W.A.T).

ormjanie?

nika (W. A. T.).-Do Wied-

kiego domu koncertowego obsunęła
się jedna ściana, przyczem 3 robotni-.,
ków zostało zabitych i jeden lekkd
ranny.

Polskie postulaty.
WIEDEŃ, 29 (10) - (W. A. T.).
Polscy członkowie delegacji wręczyl;

ministrowi spraw zagr. Berchtoldowr
zawierający polskie po-stulaty polityczne w sprawach poliCzarnogórcy zajęli Plevlje. tyki zagranicznej.
RJEKA, 27 października. - WojCuvaj ustępuje.
sko czarnogórskie zajęło Plevlje w
WIEDEN, 29 (10). Komisarz kró·
Sandżaku. (Obecnie więc właściwie lewski dla Chorwacji, Cuvaj, który
cały Sandżak zajęty został
przez bawił wczoraj w Wiedniu, konferowojska czarnogórskie i serbskie. wał z ministrem spraw zagranicznyeh
Przyp. red.)
hr. Berchtoldem. Zapewniają, że dni.1
Cuvaja są policzone.
·

BIAŁOGRÓD,
1 armja wkroczyła wczoraj do Tosowo, 2 armja pod generałem Stefanowiczem połączyła się z armją nast~p(Tel. Ag. Pet.)
cy t ronu. P od ob no po d Ceres k omentują się wielkie siły tureckie. Biuletyn o stanie zdrowia
Oczekują tam decydującej bitwy.
Następcy Tronu.
Cofanie się turków.
PETERSB-q-RG, 29 października.
BIAŁOGROD, 30 października (W. (qrzędowo). Bml_e~yn o sta~i~ zdro.
. t d ..
. . w1a Jego CesarskieJ Wysokosc1 CesaA. T)
. .-Oczek rwane Jes zis zaJęCie rzewicza Następcy Tronu z dnia 29
Prizrentu przez III armję pod do- . październłka: "Godz. 7 wieczór: Jego
wództwem gen. Jankowicza. Odbędzie Cesarska Wysokość Cesarzewicz Nasię ono bez rozlewu krwi, ponieważ stępca Tronu przeniesiony został dziturcy opuszczają miasto. Skonstato- siaj do innego pokoju, w którym
przepędli3ił cały dzień; był w dobrym
wano, że załoga Monasteru jest bar- usposobieniu, bawił się. Ciepłota w
dzo słaba i turcy wycofują się z południe wynosiła 37,3, wieczorem
miasta, koncentrując się w kierunku 37,5; pulsl 120. Podpis.: lejb-pedjatra
Ceres. Powstanie przeciwko turkom Raucłifus, honorowy lejb-chirurg prow Ueskibie przybiera wielkie roz- fesor Fiodorow, lejb-medyk Ew. Bot-Dll."ry.
Pod Uesk1"bem po.J·mano 70 kin
i honorowy lejb-medyk S. Ostro...
gorskij."
zołnierzy tureckich.
•
,
Zagrożone buraki.
Rozgoryczenae s-:rb~w.
KIJ OW, 29 października.-vV czeBIAŁOGROD, 30 paźdz1ermka. (W. sne rnr?ZY grożą wielkiemi stratami
A.'f,)-Serbowie są rozgoryczeni dwu- plantacJom buracz~nym. Roboty po-

bitwa.

mówią

- ,.. 250

regów powstało wskutek paniki, wy- z góry wykluczone. Oba mocarstwa
wołanej pogłoskami, że większość o- zawiadomiły już o tern Francję i inficerów wzięto do niewoli.
ne mocarstwa, które szukają teraz
Odcięcie armji tureckiej.
wyjścia z tej sytuacji.
BIAŁOGRÓD, 30 października.
Straty serbskie.
(W.A.T.)
Połączenie telegraficzne
BELGRAD, 29 października. Gepomiędzy Adrjanopolem i Konstanty- neralissimusem armji serbskiej mianopolem zostało przerwane przez nowany został generał Putnik. Dobułgarów jeszcze przed zdobyciem tychczasowe straty serbskfo obliczaBremy. Zachodnia armja tu• ją na 4000 zabitych i 7000 rannych.

KONSTANTYNOPOL, 29 października.-Generałowie Azis i Machm_ud-Muktar zo_stali odwołani i _oddaDl po d ~ą d _woJenn;y, co ws k azuJe na
rzeczyw1stosć porazek, którym turcy
zaprzeczają. Porażki były tak wielkie, że 25 i 26 b. m. rada ministrów,
przy udziale dygnitarzy i wyższego
tlucb._ow!eflstwa, ro~~va_żała możl_i_woś6 lico\.rością pl~mion albańskich.
~~~~N~Ia propozycJi mterwenc.JI moGłód.
KONSTANTYNOPOL, 29 paźWIEDEŃ, 30 października.(WAT.)
dziernika. -- Abdullah-pasza usunię- W Adrjanopolu zupełny brak
ty zostanie z dowództwa
armją żywności. Poniewaź ostatni powschodnią.
ciąg prowiantowy wpadł w ręce bułMachmud-Szefket.
·
F
kf Ztg" d
· . k
garow. " i ran .
.
onos1, ze oKONSTANTYNOPOL, 29 paź- misarze bułgarscy wysadzili w podziernika. Wobec zdradzanych przez wietrze latarnię morską na wyspie
Kiamila-paszę skłonności w kierunku Ine na Czarnem morzu.
interwencji mocarstw, "Klub jedności
i Postępu" uchwalił ządać dalszego Decvdu1·ąca
prowadzenia wojny i wręczenia dykłl
tatury ex-ministrowi, Machmud-Szef. WIEDEN1 30 pafdzier:.
"ketowi.

Co

ao patdzternika. 1912 r.

Telegramy.

memorjał,

Nocne posiedzenie wspólnej
rady ministrów.
WIEDEN, 29 października. Wspólna
rada ministrów, która wczoraj o g. 4
po południu się zebrała, trwała do
godziny pół do 4 rano. Bawiący tn
węgierscy ministrowie rano wróoili
do Budapesztu.
BUDAPESZT, 29 października.
W k ł h
d
b.
d ..
o ac rzą owyc11 o iega zis p~
głoska, że dzisiejsze nocne posiedze
nie wspólnej rady ministrów, które
trwało do godz. 3 i pół nad ranem,
zajmowało się nowymi nadzwyczajny-.
mi kredytami wojskowemi.

Interpelacja w sprawie
wywłaszczenia.

BERL1N, 30 października. (WAT.)
Dziś wejdzie pod obrady interpelac,µi.
. wyw ł aszczerna.
.
po 1s k a w sprawie

P

I
t
d
ł
b
ar amen po os oną agne•
tów.

BUDAPESZ'r, 30 październik&;..
(W.A.'I'.) Jutrzejsze posiedzenie
~~~dzi~a d~~~ot~~d~~ne b~~acJ~;fe~~ parlamentu ?~.~ędz_ie się_ pod osło~ą
do połowy. Cena cukru podnosi się. _kordonu polJCJ1_. Posłowie opozycy;ni
Nowy kalif.
mają wejść. do kordonu i wręczyó
KONSTANTYNOPOL, 29 (10)
oświadczenie, że nie mogą brać udzia ...
~tolica wzburzona _jest po_gło_skami, łu w -posiedzeniu · parlamentu, w kt&.Jakoby głó:vny s~elk plemi_ema ara- rym obradują pod osló1ia. barrnetów.
.b'ów Senus1, obronca włoskich pro•
··
::i
wincji afrykańskich, . ogłosił się ka't' (
lifem.

Panowie nie

chcą.

MADRYT, 29 października. Towarzystwa kolejowe grożą przerwa.niem ruchu komunikacyjnego, o ile
uprawomocni się wniesiony do izby
.projekt prawa o polepszeniu bytu
oficjalistów kolejowych.
---

Telegr•

SOPJA, 29 października. - Tutej- nia nadesłano wiadomołf
własne.
sza kolonja ormiańska w telegramie dotychczas niesprawdzo„How. Kur. l.ódzk."
do cara Ferdynanda mówi, że cała
ną,
że
zjednoczone
wojnarodowość ormiańska zwraca oczy
na wielkodusznego cara i na jego ska patistw balkatiskidl VI sprawie ubezpieczeniowej.
POZ::'fAŃ (W AT), 29 październi
świetną armję oraz oczekuje od niego
rozpoczęły krwawą i za.
pomocy.
ka. Wczoraj odbyły się tutaj wyboiartą bitwę~ turkami. Do- ry męZów zaufania do organizacji
Wielka bitwa.
KON8'11ANTYNOPOL, 30 (10) - tychczas wiadomołf ta nowego ubezpieczenia urzędników
prywatnych. 'I.ie strony polskiej u(rerminowa) W południe 29 b. nie$1Drawdzona.
m. rozpoczęła się wiielilla ·
Bitwa wre w okolicach 'dział był bardzo ożywiony. Z pobitwa.
śród polaków wybrano prawdopodobCeresu.
nie a płatnic,zych i 4 do 5 zastęp
własne.
ców. Konkretne wyniki . ogłoszone
Lotnit";y na wojnie•
SOFJA, 29 października.
Za- będą dziś.
Oblężenie Adrjanopola.
pew uiają, ze w walkach koło AdrjaZakusy hakaty.
SOFJA, 29 października. (WAT.)
nopola i Kirk-Kilisse wielkie usługi
POZNAN, :?9 ipaźaziernika (W. A.
Ponieważ główna kwatera bułgarska
oddali ar'niji bułgarskiej
lotnicy, :J1.).--"Deutscl1ą Schulwerein" znana
dowiedziała się, że Adrjanopol nie
zwłaszcza lotllik Petrow.
hakatystyczna orga11izacja austrjacka,
jest dostatecznie zaopatrzony w środ
do kupców polskich pod zalri 7.ywnośei wojsk na straty, jakie . Konsekwencje dla Austrji. rozsyła
LUBLANA,
29
(10).
Zwycię borem pruskim listy, zachęcające do
by wyrządziło wzięcie fortecy sztur'umies!IJCzania anonsów w swoim orgamem, postfrnowiono przeto wykonać stwa państw bałkańskich wywołują
plan oblężenia -- to jest - zmusić tu wielkie zadowol'enie, Organ Su- :eie.
stersicza "Slovenec" o~wiadcza, że
Zamach na prochOwnię.
miasto głodem do poddania się.
zwycięstwa
te
są
ni
ety
lko
końcem
PRZEMYSL, (W. A. T.), 29 paź
SOFJA, 29 października. (W AT.)
Turcji,
ale
także
końcem
niemieckiej
dziernika. Onegdaj w nocy usiłowa
Osaczono Adrjanopol ze wszystk.i ch
i
węgierskiej
hegemonji
w
Austrji.
no
dokonać. zamachu na prochownię
-.tron i rozpoczęto oblężenie. Według
w
Szipowicach.
O północy nadszedł
Porozumienie
Austrji
z
'mformacji, otrzymanych przez pewne
jakiś
człowiek
w
uniformie oficera i
Niemcami.
•bee ·p oselstwo, bułgarzy osadzili
oświadczył
szyldwachowi
z odległoś
BERLIN, 29 października. W tu~ran~.
tejszych kołach dobrze informowa- ci 10 kr.oków, ze kontroluje posteZbiegowie z szeregów.
.KONSTANTYNOPOL,30 paździer- nych zapewniają, że między Aur:tro- runki. Kiedy szyldwach zapytał o
4ika. (WAT.) Ministerjum spraw we- Węgrarni a Niemcami przyszło do hasło, nie;r,najom;r strzelił, raniąc go
-vnętrznych ze względu na wielką zupełnego porozumienia·. Oba 'm ocar - w ramię.
Katastrofa budowłaaa.
tczbę zbiegów wydało rozkaz wysy- stwa tylko wtedy zgodzą się na eOSTROWO, (W. A. rr.), 29 paź
wentualny
kongres
europejski,
jooeli
· ~nia ich do miejsc stałego zamieszg,zj,ernika.
Podczas bu.dGwy niemiP.ciania. Masowe uciekinierstwo z sze- odst:w_>ienie Sandżaku SerbJi ~zie

telegramy

4

Różne wiadomości.
.
---

·

- · (o) Znalezione dokumena
ty. Naczelnik po·cżty ' i telegrafu
przesłał do tutejszego wydziału ::iledczego nastQpujące dokumenty, w~
ze skrzynek pocztowych paszporty
na imię Emilji Hartel, Marjanny Garoń,
Antoniego Kowalskiego, Icka
Lwowa, Piotra Gri.inipga, Tadeusza
Jan usze\\ ski ego i Ignacego Kołodziń
skiego: książeczk~ z . notatkami na
imię Czarkowskiego, bilety loteryjns
i inne dowody na imiQ Lanemana i
wekse], wystawionY, . na rub. 200 „in
blanC'o" :przez Gotliba i Karo:tm~
Lenk.

Odpowiedzi Redakc~.
P. II. Karp. Myśl piękna, ale
wier:Sz przydatny do ... domowego u~
·r1ytku.' ·Dziś już, nie :wolno uż.Y~'a6
tego rodzaju ryrnow: ;,przyszłosc1 :-młodośt:i",
„ludzkości -· podłof§c1",
„wolności~demn<Jści", bowiem moż
na lły dostać ... mdłości.
P. M. N. w Widzewie. Prosimy
przyjść do redakcji miQdzy 1 a 3 po
południu.
,

.Yensjonał ,,S voy"
~• llta~a · CJ W

b ul. Krupnicza 22 I-p .•
z komfortem i o~wi~
elektr. Łazienki. 'l1elefon. Kuchma wyborowa. Ceny przystępne.

urządzony

r2859--10

,

_.;.M.;;;....-t.;.GO..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~\f[JW'I

Byłoby ono na miejscu w

moim

własnym

z cięż·
1':iem sercem cofać si~ ku drzwiom, gdy nagle
poczułam, te ktoś dotkną;ł mego ramienia lekko,
a.le stanowczo. Odwróciłam się. Obok mnie stal
detektyw, kt.ó~ ciągle uwatnie patrzył na S\vój
kawałek porpelany.
- Ozy zoob.ee mi pani jeszcze raz o:powieazi~1 co pani dziś w nocy ze swego okna -:widziała? Wypacinie mi to zapewne powtórzyć, chciał.
tym więc dokład;nie wiedzieć wszystko.
- Na!l!lyw~ si~ Bl!tteworth! - wy1·zehłam
trochę z wysoka.
- Ja nazywam się Gryce.
- Pan jesteś detektywem'?
panu t1'1.'Jllną do zba·

Gwałtowne śmierci, są

7 ·

przezemnie, ·mote posłużyć jako klucz do rol'W'iąr
zania zagadki. Poatanowiłam spisać sobie m.ojit
spostrzMenia i uwagi na odwrotnej stronie jakiegoś racbunku, który znalazłam w kieszeni.
pjerwsze: Czy śmierć młodej kobiety ~
skutkiem przypadku1
Drugie: Czy stoimy wobec samobójstwa?
· Trzecie: Czy ilostało dokonane morderstwot
· Argumenty przeciw. Pod plerwszem pytaniem za11otowałam: przypadek.
· · .
i, Qd,yby szafa przypadkiem upadła na niN
d.t\ k~hietę, lub też gdyby ją była przez nieos
. t1·ozność sa1na na siebie rzuciła, stopy kobiecy
byłyby zwrócone ku ści.anie, pod którą ta ~afs
stała. '11 ymcz~em nogi były zwrócone lm drzwiom,
n głown. była pod szafą.
2. Suknia .była starannie naciągnięta na no·
.31, . fo samo wystarcza, aby bdrzucić przyp-ąszcze
nie, że stoimy wobec wypadku.
Pod drugiem pytaniem napisałam: Argumen·
ty pre;eoiw samobójstwu.
.
nabita musiałaby przedewszystkiem ułoży0
Mw doprowadzić, może.
~.::l i} w tej pozycji, w jakiej jąc zil3leziono. Ale któż
w takim razie rzuciłby szaf~1
ROZDZIAŁ III.
Pod trzeciem pytaniem napisałam; Argumen·
.
Po rozmowie z p. Gryce; udałam · si~ do ma- ty przeciw.
Pozycja trupa wska.zuje, że uł~ono kob1e~I}
łego, z tyłu położonego pokoi.ku, Poszukałam sobie
jaknaj wygodniejszego rotelu, .aby siedząc wygoc;.- ~1a podłodze i przytrzymano, dopóki szafa 1.18' mą
nie, pogrąii.yć .„się całkowicie w moich myślacl1. .:;ie upadła. Temu _jednak przeczy p~o~ru.e rą~
i nóg, a także brak śladów poprzed.zaJ&eeJ wal.ln.
Wiedziałem, że .pilne. roboty oczekują na m:u.ie
w domu, ale nie mogłam my6li oderwać od szczet I
(O. d. n.)
gółów tej zadziwiającej tragedji. Byłam pewna,
że cały szereg drobnych obserwacji, poczynionych

Zaczęłam

-domu, ale nie w tym pokoju,

si~

1912 r.

paZdziern~ka

i:ll.1

poczekasz, zanim się dowiesz, oo ja
o tem myślę. Nie wyrzekłam jednak nic.
- A więc proszę opowiadać prędko, ~ zaezął na nowo. Już nadchoifzi rorolrnr. Niech pani
powie dokładnie , zgodnie z ]H'tnnlą, wszystko, tak
jak przysta ł o rm uczciwą, p1•nyzwoitf'\ kobietę, na
jaką pani · wygląda!
- Nie lubię komplementów! -- wyrwało mi
się niechcąco, Jestem wiss Butteworth i nie przywykłam, aby do mnie mówio110 jak do kobiety
Li luau. Opowiem panu chętnie wi'lzystko, bo nie
mam nic do 'ukrywania, a moje opowiadanie Hlr>że siQ panu tylko pri-;ydać, lllllie Lia8 zaszkod~ić
nie może!
Opowiedziała·m po raz drugi całą tę sprawę,
Trwało to j ednak dłużej niż się s110dzjewałan),
tak zręcznie umiał detektyw sv. oje pytania stawiać. Oboje unikaliśmy wrimianki o dziwnem. 711chowaniu się dozorozyni. Może być, że on ;s·)
woale nie zauważył. W każdym i·azie wydawa!·)
mi eiię, że 1JrzenJ.ileze:niem moloh ol;>serwaGji o:'3if.l:·
gam jakąś korzyść, która do poważi1yoh J.'ezulta-

TAJ[MNltA SASIBDNrnG~ nmm

dania'/
-

LOlJZ,J:d -

także długo

A. K. GREEN.

-Tak.
- Ozy rzecz wydaje

KlJłt~.tl]l{

zaw8'2le. trudne!..

- Ozy pe.n chcesz powiedzieć, że ta śmierć
nie jest ~iełem. :pr~ypadk1t'~
'
Zaśmiał sit. W tym śmieobtt bnmi1'ła jakby
odpowiedź~ Długo pani poc.zeka~ zanim się dowie,
- Odpowiedziałam. wewm~trznie: Ty

j

-eo ja myślę.

.....

;.

J(o„fture'leja!
Największy

wybór

męskiego,

damskiego

.r.a·

i dziecinnego obuwia, z najlepszych

granicznych skór najnoW10zyoh fa:sonów 1
jak również obuwia l/limowego po cenach

·najniższych.

Kalosze sprzedaje po cena.eh fahrycznyeh.

CHCAC ZAPOBIEDZ

2634--lQO

lub wyleczyó t1ię·w wypadkach ehor6h gar~rnll,
. zaziębienia, zapalenia krłani, inftueney 1
dychawicy, kataru, zapaleniu płuc, i. t. p.

~~!iifll§i!~~~~~

NALEży ZAŻYWAĆ

Ili

.. i fizjologiczne •
.
m„Zjeinoczonych chemików" 1

(Pastilles Valda)
ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY,

J>~IAŁAJ.Ą.CT NIEPÓl\OWNANIE.

'żĄDAJCIE ZAWSZE

·i ·

składach Apte~n yelł

bywam dano

PRAWDZIWE ·PASTYLKI ·VALDI
· (Pastilles Valda)
.
w pudelkach z banderct·' iurwoną

·

1 opatrzonych

nAP·

'

-.

'

V.ALDA
Cena: rs.

~

.'

•I
' ~

,Krysztal

]l!Ś'.:!

f8%

10
o,53

20
1,04

40
2,05

funtów n~o
z dostawą; do mie5zkań

prz!2::::e1e: W• fin eisen is~.
Piotrkowska 83

Przeiazd 21

tel. 9-82 i 9-93

tel. 9-78 i 1'1•09

t cl)

I

lł!Jl

li

+ + ·+ + + +

przemysłu łliJ

M!J!

Porady chemiczne. Przepisy.:
(Udzielanie porad od godz. 4 do 8 p. poł.).
w niedziele laborat. ~tvrarte o.d 12 do .2-e,.

I

f

Prenum.erować
wszystkie pisma;

Nafta najwylszego gatunku
5
o,28

.i .

Analizy wydzielin (moczu. plwoćbty

Biuro porad technicznchy dla

I

· ~~~~

11

WAGA
CENA

Analizy chemiczne dla wszelkicll dzieddn

włókiennego.

·

~

pod kierunkiem Inżyniera DOMINIKIEWłC~A
Analizy produktów spożywc~ych.

m

Im

ł

Hl
IJl
I

ul. s„ednia 20, róg Solnej

przemysłu włó).d.ennego.

·

.

~'~~ 1

w Łodzi

Dl
I

ALE PRZEDEWSZYSTK.IEll;

a,ptekacb i

Im

m La~oratorjum cliemiczno~tec~niezne

Pastylki .VALDA
~e wszyaikich

Proszę się przekona6!
Ą. I. RZESZKO SIU
Nowomiejska N! 6.

oraz

ogłaszać się w tychże

ście•e, według

można w

,

--

cen redakcyjnych

„P·Ro&•,1\1telefon
TENIU"

Piotrkowska
Główne przedstawJcielstwo

120-0.

.

prawie. wszystkich czasopism

wąrszaw.skich,

„

jak:

Tygodnik mustrowany", Swiat.•, Nowe z7cie•; • Wolne Słowo" ''1a,M.yśl
~iepodległa", •Tygodnik ~Vlód i Powie.ści•, .Przyj~ciel Dliecl" 0
zeta
Swi•lec1.11a• 'frubadut" Pohkl", .Goniec Puranuy 1 Wleczemy • .Nowe
~
' •
Gazeta",
.Ku14er
Porann.y", „Kurjer Polski ". n w·1ad omo śc"1 Cod i ienne" •
Kolce", ~1ucha" i t, d.
2969-0-1
"

n

„

Łdnm

NOWY :JrOkJlfit

~

~

L. P. TRUZZI.

Telefon 21-68. ~

Targo97 Rynek.
We wtorek, 29

paździ&rnika

1912 r.

Szczegóły

1' ~

agenci - wsp6łpracownicy

Od 8-10 nno - 3-4 p~ p. Dla Jlieu
motnych od 1-0-12 p. p. Lutomierska
21 (Bałuty)
2:l08-0-0

Dr. )Ylarja Elcyn-Zak
Cegielniaaa Zl. telef. ZZ-19.
Przyjmuje od 10 i pół do 12
i od 4-6 po i><>ł·

2186 10
· -

front.

Dr. Leyberg

SREDNIA ~ {>, POWR-OCIŁ.
Sp. choroby skórne, włosów, weneryczne, moczopłciowe i kosmetyka
lekarska. .Leczenie syphilisu. Satvarsanem Ebrllch-Hata „OOt'>" i „9lł"
(wśródżylnie). Leczenie elekvyemo&cią (elekkollsa) i masażem wibracyjnym. Pr~jmu~ od 9-1 l od 4:8 w niedziele od 9-2 po południu.
' Dla pań osobna poczekalnia.

Swia-

5-9 pp.

B~!'!!.,~b
• mieszka obecnie

Ptotr ... owska 109

płciowa).
Dla µ ań

Klftłutr••w•ka

Dr. Andrze
Feliks aaSkusiew
cz
13.

Xaufman
,

3334 2
------------

po-vv7rÓCJ},

Dr.L. Prybulski
POŁUDNIOWA

M 2.
Telefon 13-59

Cho~by skórne, włosów, (kosmetyka

lek~ska) weneryczne, :mocwpłeiowe

i niemocy plciowej. Leczenie syplli!isu Salnrsaaem „iłl'IM*-Haia 101 i
9U. „

wśródtylnie.

Lec2lwtie ele.ktrycz.aością i masawibracyjllym.
Przyjmrje: chorych oll 8-1 rano i do
4-6 po poł., pa.nie od 5-6 po poł.
Dla pań osobna poczekalnia.

~6łłl

dlapań

od

południu.

4 - 6 po
113-0

Dr. Rabinowiez
GARDŁA,

CHOMOBY
i

uszu.

NOSA

t

lli.
me~. w. K~Tlrn
ŁU KASZi:. Wł CZ
b. kliniczny dr. w Petersburgu

t„H uga 19.

Ch. wewnętrzne, kobiece, dziecL .
Od 10-12 rano i od <l-6 wieczór.
2740-20

Ch

przyJmUJe od 10-11 po poł. od 4:-6

Telefo.au nr. 21-19.

przyjęć:

do 10 rano

-

i od 4-7.

pa.DU>m.

Pelletier
znany skrzypek wirt

łi u u ertus
Naśladowca zwierząt i

p'3.ków

POLSKA OPBB.BTKA
dane będzie

.

„500 rb. hagrody''
Operetka w 1 akcie:

Urania bio
Nowa serja obrazów

Pod

werandą

ski

j

koncert tyrolorskiestra.

33ł0-~

r.1agmęły 2 weble zapłacone 1) 100
wystawiony prsez Hersza
Hochgilentern na lłleeenia Judela Bisen~rga. 2) li,() rbl. na. 5leeenie Mendla Kleina i 24 rbl. gotówq Łaska
wy znalazca zechce takowe oddać za
wynagrodzenłem
Lutomierska 21
Hoch~lenter.
3350-3
, • aginął paszport -wyda.ny z gmin1
L.J Starzyńce, pow. wieluńskiego gub.
kaliskiej na imię Jadwigi N owak.

L.J. rbL

3353-S
aginął pas2.port wydany z gminy
Radogo~cz, pow. łódzkiego na
imię Leonardy Chołszyld.
3355-3
rJ aginął paszport wydany z gmln1
' ' Puczniew, pow. łódzkiego na imię
Józefa Zalasy
3348-3
r1 agjnął paszport wydany z magi·
LJ stratu m. Łod21i, na. imię Michali·

ę

świ adectwami. Dowiedzieć

l\Y Pawłowskiej.

334ó-3

Piotrkowska 55 w podwó- f1 a "' in ał paszport wydany z magi·
rzu na prawo, I piętro m. 4, między n ~ Lratu m. Loazi na imię Józsia
7-8 wieczorem.
3361-I-l Ku triera.
3340-J
~in.ał paszport wydany z gmiaY
Stara Wieś, pow. rawskiego, gub.
piot,rkowskiej na imię Piotra Pawła
)Usażysła
So kólskie~o.
3333-1
-agi uał paszport wyda.ny z magi·
k9ie• leczniczych
(Długoletlli współpracownik
pl erw- :J stratu m. ;f,odzi na imię Stanisła
się można

0

.z

i specjalista

Litmanawlcz

Godziny

Ąndre
Wszechświat.

kuchar

od 5-6
270l-0

Choroby: nerek, pę
cherza, cewki i t. d.

na.

The Gid y•datej Com

z dobrami

ollok hatru Selina.

Kretka 12., (tel. 18-61)

świetlanym

Poszukuję

„914" Leczenie elektrycznością i ma
sażem wibracyjnym.
Koesła•ty v o •ska 12

\!~

na reku

m. 15.
2913--0
mieszkanie awucn przy.I. zwoitych panów. UL Konsta.n.ty33i7-S
nowska. ~ 38 m. 38.
:oo.,. klep spoż79cą dobrze prospeu rujący, z w-yrobionl\ klijentell\ do
sprzedania zaraz a powodu choroby
właściciela. Wiadomość uJ. Szkolna
N! 2ó (mieszk. U) lewa ot'ioyna li-gie
piet.ro.
· kradziono gami\nr 1 pasaport ..,,.,..
C) dany z gminy Zyrardów pow.
błońskiego gub.
warszawskiej •
imJę Adama Niedzińskiego.
3335-3
'J' aginęła 12-letnia dziewca,rna.
LJ blondynka, oozy niebieskie, nuwisldem Apolonj& Pelewska, ubrans
w sukienkę w czerwone paski., w pantonach , okryta w eb~ę kra.t.kowaną, sz&M i białe paski. Ktoby wiedział o zaginionej zechce zawiadomić
Feliksa Pelewskiego AJetsandrowska
62.
3368-1
r.I a.ginęła. młoda ko.za nogi osa:rne.
L.J. Łaskawy znalazca racsy zawiadomić Ignacego
Majkrsyckiego. Ul
Wesoła 11. ·
3363-1
·1 aginęły dwie młode kosy se BkóL.J. rsanimi paBkami na sayi Łaska·
wy z::iala..zea racsy zawiadomić Ku1mier.za Jenaka Ko.ziny, Ż&ła&na U.

Z

Dr. Lewkowicz
~rzy syphilisie stosowanie prep. „606;.
pań

tanoorki

ezarnem tle

ul Piotrkowska N.i 71.
· b
·
ł
~r~ y serca I p UC

Specjalista choróbskorn_v c t~ w·nerycznich 1 liemocv płciowa:

od 9-1 i od 6-8. dla
w niedziele od 9 do 12.

r. b

E. O. Pillaay
CwiCłleDia

piętro.

l)rzyjmę n&

Teleky
Węgierskie

3. Zielona 3.

Dr. med.1Af1ncenty

1

Pa.źdzl.ern.

Zdumiewająca żonglerska

Telef. 26·26.

Doktór

Program od 16 do 31

CI.

Sypbill1t skórne, weneryczlłł,
claoroby dróg moczowych.
Przyjmuje od 8--1 rano i od
5 -8 wiecz.

dawniej ZAWADZKA M 8
Godziny przyjęci od 10-1 i od ł-7 w

front, I1I

Teatr „~RANfA".

Dr. L. Klaczkin

Choroby skórne, weneryczne
i moczopkiowe.
Cegielnii.a na 4 1 te f. 8-42
Przyjmuje:
od 9 1/, - 11 g. rano
przyjmuje 9 1/ 2 - ·10 rano i 4-6 6 - 8 g. popoł. W niedziele
po południu.
1
święta od 9 !1 - 12 g. rano.

.

l)UKÓJ 1''.H.UNTOW)'. oawuca Okll&Oli
.I. do wynajęcia. Poh!dniowa nr. 43,

Śpi&Waczka liryczna.

AKUSZER

D en t ys t a

P

M•me Eugenie

r2521-0-1

Dr. Jakó6 fryDe

Samoch6d

B~ R~jt

l>r.

tfoleczoiczy (choroby skóry i włosów) i Laboratorjum
lekarsko-kosmetyczne. Badanie krwi na Syfilis i le·
aeni.e ·Salvarsanem (EhrHch-Hata 606.) Gllbinet elektroterapeu~czny (Masaż wibracyjny 1 pnenmatyczny
Godziny
osobna poczel<alnia.

WYStRl[G Slf.MAśw>. SPRlEG. ~

4-eh miesgkaniach .z powodu wyjazdlL ill. Trelemberga. .N! M. Rad~
gosacz.
3309-3
t. a.wiarllia • powoou wyjazu u ClO
.n. sprzedania z całem urządzeniem,
Weneryczne, płciowe i skóry od francuskiej marki 16..,,,....20 koni dwoma. bilardami, oświetleniem el&:aa 300 rłl. Podrzeezna
10-l, 6-8. Nledzittle i święta siły „ Torpedo" 4-ro eylindro- ktrycznem,
N! 15.
3342-&
od 8-L
wy do sprzedania po bardzo viwiarnia • pozwoleniem na obiad7„
Dla Pań-6 1 poczekalnia od przyst~pnej cenie.
.I. egzystująca. 12 lat w pobliżu kiltu
do odsliąpienia zaraz bardao
dzielna.
Oferty z adresem prosz~ fabryk
ta.nio
z
spowodu ciężkiej chorob;y..
Krotka 5 1 tel. 28-50. z ło~yć w redakcji.
UL Drewnowska 4:2.
33M-3
3365-1
iwiarnia dO sprzeduia w dobeym
punkcie 1 powodu ahoroby Ul.
Nowo-Ce~elniana. 17.
3361-8

Gabinet Rocntgenowski (Prześwietlenie i fotografowa-

niemoc

~ 11 '4!!~,~~,f! ~;b~t~!t:t~

powr6cila

Piotrkowska.Ni 144, róg Ewan9elickiej
Telefon 19-41.

-

lJ

rr

Akuszerja i choroby kobiece

D-fl S, KicNTO.- ,
Zabłudowskiego
przyjęcia: 8-2 rano i

C

llilllllllfAl~W~U CiwdlllSIUl.lll~-

Saison''

prof.

A

Piotrkowska 14-5. Zet. 29·00

Specjalista chorób wenerycznych,
skórnych i dróg moczowych

podług

pod firmą „Józefina11 Łódź
Piotrkowska 17, pod osobistym
15-1.
(Meisterhaus)
kierunkiem właściciela Pawła Musia·
łowieza, kt.óey po ukońcseniu smdJQ•
zaopatrzony został w duży wybór
ka.peluzy .1rnlorowcyh i żało bnyeh
w Ameryce wykonywa w ~
24: godzin najwykwintniejsze w zakree
wchodzące zlecenia. Tanio bo w po' dwórzu.
2630-UiO
i Meble z salonu, stoł<>wego a
11. sypialnego pokoju sprzed&JD
bardzo tanio. Pańska {>4-1. 3257-10
.~ACH.ĘTA • Nowootworzonypensjonat Helen] Kuezalskiej wy War-szawie przy jej zakładzie gimnasiyld
i masażu Nowogrodzka 6. Obiady k»lacje nieobowiązuj ą.
r2881~
Skwerowa Ni 18.
Tel. 18--08
Konstant.ynowska 14. Tel. 13-36
o os\ąl>lenla z powodu wyjuda
pokój dnśy różne· meble,~
ODCISKI NISZCZV
jum kana.rek. Wólczańska X! 139 m.
'Z K O R.ZE N
2/1. Zgłaszać si~ do ll·ej rano i od

Szymon Wolman

materjałów.

nie wn<:trzności ciała promieniami Ro.tgena),

a•e~kanlla o1ae..
N ajtańsza
miczna pralnia i ,farblarala

I Przegaz d I

Lekarz-wetery 11ar j i

paryskie na suknie rautowe, balowe, wizy~
towe, i wytworne przybrania.
Wyprawy ślubne wykonywa się z własnych i powie-

piętro,

prze.niesiony z Piotrkowskiej 7 na.

Telefonu M 16-85.

nowości

ul. Antlrzaja Nr. li II-gie

llozalji Wtingarten

Pz.yjmujc do 11 rano I ocl 4 1 pól po
do 6 i pół pa południu.
Ulica Połud„iowa 23

,,La Saison''
,,La

damskich ka pel uszy

Akuszer i specjalista
chorób kobiecych.

MAG·AZYN SUKIE.N

JJOnycli

Szkolna 23 '
posia'!A adresy wszelkich lok&ll.

Magazyn

Dr. M. Papierny

bez ponoszenia kosztów i ryzyka na śtałą pensję i procenty
Szczegółowe informacje wysyła się bezpłatnie. Irkuck. Kantor
gazety "S,birskij torgowo-promya::1dennyj Wie•łnik" Pocztamskaja Je 14.

polooa

do ~i.-. lokaB

do tartaku parowego.

Choroby uszu, nosa, gardła i krtani. Wiadomość w Pabjanicaeh u Goldringa
Przyjmuje od 10-12 i od 5-7 pp r33U-3-l
r2!>95-l-O

w programach.
~· ~ · a• ,;:,.·d~m•m••••••••••••••„

są wszęBzie

~luro

Mechanik. Adresowe

Mi kola i ewska 4

Między innymi Nowość XX wieku. Koń w łóżku - i)
sam si~ rozbiera, kładzie do łóżka przykrywa kołdrą.
Oryginalna tresura koni przez dyrektora cyrku Williamsa . Truzzi powszechnego ulubieńca publicznoścL
Operetka Scena w ~lpach. Na zakończenie zadziwiający strzelcy pp. L1zerl i Maor. Poraz pierwszy -- Psy-akrobaci, ory~inalna tresura uł.ubieńca pu- .
blieznośei Cezara Ar1goni.
Początek o godz. 8 i "'
pół. wiecz.

J(atychmfast potrzebni

Potrzebny

powrócił.

Wiell{ie 01"9ginalne przedstawienie, sl{ładajq•
ce się z 3·ch efel{town9ch części.
~·
Dziś zmiana programu.
~

AllOIUU Jutro w czwartek wielkie przedetawi&nie.

80 patdziernm 1912 roku.

Dr. D. Helman

~

·s TOt.ECZNY '(YR

-

Przy inteli gentnej izra elickiej rodzinie

pok6i

z oddziel9em wejściem z calodziennem utrzymaniem do wynajęcia zaraz. Wiadomość: Łódź, Widzewska
M 4'0 u Spielmanna. 3362-3-1

W dn

run.i

1

szorzędaych

zakładów

klłt'acyjtl ych

krajowy ch i zagranie.znycll.)

.lul)usz Slotlziiiski

Z

wa Szarl.:1.
' 1 agin ął pas;;Qrt

ll337-3

FrontczaMa.

3888-l

n

str~ ia

wyda.11y z magi·
Lodci na. imię Romana

Uczeń prof. Zabrodowiikiego,
.t.ódź 1 Widzewska Jl& 94-, m.

Nawrot).

Berlin
4 (róg
- 3250:-10

St. Ksi~~ka---=Za.c=-----:a.o-o.,,...u.i-=-iA-az-------"""B.e=--"tl-a.k-=-to.l'.;:--·-.hl-=--n-....llra-r-.llRl!Wn'~„=„::n:&:'!!i--

