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austrjacko - niemieckim, zamknięcie portów adrjatyckich przed
o rychłym zjeździe · serbami jest dla Austrji koni~cznoś
następcy tronu z cesarzem Wilhel- cią życiową, czy nie j est.
przy
mem zdawała się. ju~ przysłan iaó, oTa zasadni cza niep ewność jest
· kazała się znowu, paraliżującą jeszcze . macierzą wszystkich innych. Lektu(Cegielniana 63)
bardzieji niż wszystkie inne wew- ra dzienników wiedeńskich, która
Połączenie z teatrem i osobne wejście z ulicy.
r29o9-3-t
nętrzne czynniki, zdolność do sta- nigdy do szczególnych rozkoszy duchowych należeć nie · mogła, jest dzi-~-~-----~~-~~~~~----·-----~~-~ nowczychdecyzji wWied~a
NAJSKUTECZNIEJSZY SRODEK
Dzisiejszy numer składa się z s
Sytuacja Austrji znowu pogor- siaj wprost nieznośną. To ciągłe krę
usuwa
kolumn.
szyła się. Niepewność co do najbliż- cenie się w sferze ogólników i frazepiegi, pryszcze, opalelltiz n ę,
sów, ta mdła i letnia woda, którą oszej przyszłości wzrosła.
wągr~,
czerwofloc twarzy
i wsze ~lie plamy
KALENDA RZYK.
Przedłużanie się takiego stanu ciekają wszystkie deliberacje, relacje
"()
~
_ 0_
rzeczy, w którym denerwuje się i i interwiewy tych dzienników, są naj~ L~ła
łwarzy
Sroda, 13 listopada.
dezorjentuje społeczeństwo,
samo lepszem odbiciem nastrojów, panują
wynalazku aptet(arza
D z i s: Dydaka W.
przez się jest już wielką klęską. z cych w górze, które - raz jeszcze
Jutr o: Jakunda B. W.
jednej strony bowiem wprowadza o- powtarzamy-nic dobrego nie wróżą.
w prz eciwsta\\'ieniu do t ego wszyN1w 1 ńsk1ego.
no zamęt w • zwyczajnych pokoj owych stosunkach, z drugiej za ś u- stkiegQ głosy antagonistów Austrji, i
fila UDiknięc1a nasiallnwmctwa, l<BŻdlł µud Błk
trudnia przygotowania wojenne. Gdy- to zarówno oficjalne, jak nieoficjalne,
nopa.rrzone ies1 w pwrn11v, na Ktilre 1 zna1by rzeczy siały jasno, gdyby istniała są zgodne i wyraźne.
dUJB a1ę N~ 204 1 nazwisko 1y11alazcy
Zarówno w Londynie, jak w Papewność co do kierunku, w którym
Jan ·~iWJOSKi.
pójdą decyzje i poglądy sfer kierują ryżu i Petersburgu mężowie .kierują
cych, takie zjawiska, jak demon stra- cy oświadczaj ą wyraźnie, że pokój
Sprzedaż w aptekach, skłatlacłl aptecznyc
Ostatnie dni w dyplomacji au- cje antiwojenne, nie byłyby możliwe. da się utrzymać, j e ż eli Austrja zdeperfumeriac;1.
--~------------ _ strjackiej przyniosły pewne zmiany. Bo albo się wojny prowadzić nie cyduje si ę - nie przeszkadz ać serSpeci' alista choro· „
Wprawdzie zaprzeczono, jakoby pos. chce, a wówczas nie ma powodu de- bom ...
- wenerycz ·
. . .
.
· "
.
Prasa anti-austrjacka jest nie
nych, s órnych i " róg mo- Ugron miał JUZ "ultimatum austr)ac- monstrować, ani na demonstrowanie
mniej
zgodna i stanowcza w tonie.
zoww ~
kie w kieszeni i jakoby ostateczna pozwalać, albo się rząd z konie cznośdecyzja co do wojn y i pokoiu miała cią tej wojny powa~nie li czy, a wów- Ni e mówiąc już o prasie .serbskiej,
zapaść już w dniach n ajbliższych, czas do demonstracji . wojennych nie k t óra grozi .A.ustrji od e braniem B ośnji
i Hercegowil1y, zvnócić należy uw agę
ale równocześnie zaprzeczono także i powinien dopuszczać.
temu, jakoby odbyć się miał zjazd
Taka jednak współbieżność fak- na ton prasy rosyjskiej i francuskiej.
austrjackiego następcy tronu z cesa- „ tów i prądów pokojowych i wojen- które unisono grożą Austrji wojną.
~wanyidickiej rzem
Wilhelmem.
nych świadcży tylko o chaosie i zde- pogromem i rozbiorem, jeżeliby zechTelefon r. łi 0 41.
W ten sposób zachwiano 'wpraw- zorjentowaniu w sferach kierujących, ciała upierać sh~ przy swoich żąda
dzie rozpowszechnione przypuszcze- które złą są wróżbą dla. najbliższej, niach historycznych.
W Niemczech nastrój jest wiQcej.
nia o bliskim już kryzysie w zatar- tak bardzo trudnej przyszłości.
gu austrjacko-serbskim; ale także
W Wiedniu i w Budapeszcie cią niż chłodny. Niechęć do angażowa
zmme.Jszono ufno ś ć w najbliższą gle jeszcze nie mają pewności, czy nia się w interesach Austrji ni moprenumeratę.
przyszłość. Grntna bowieir s,.;czelin:i utrzymanie integralności Albanji i ,że tam ule,i:rać ta.dnei wat-oliwości.
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Tak zwana „przyjatń" Włoch jest
ni9pewna. Rumunj a pogodziła się podobno z Bułgarją. Słowem, konjuktura jest dla Austrji wręcz złą. Poprawićby ją mogła tylko stanowczość
i silna a jasna decyzja. O te jednakowoż zdaje się być dzisiaj w Wiedniu trudniej, niż kiedykolwiek.
Dzięki tez temu wahaniu się i
tej niepewności sojuszników można
dzisiaj przewidywać, że Austrja bez
wojny poniesie klęskę i wypchniętą
zostanie · wraz ze swojemi misjami z
Bałkanów, jak została usunięta ze
Związku niemi~ckiego i z Lombardji...

Jłasłraje

i orjentacje.

W „Gazecie Narodowej", organie
polskiego w Galicji.
wschodniej, znajdujemy znamienny
pod wielu względami artykuł, zatytułowany „Rosja i Polacy", a nawiązu
jący do znanegb wystąpienia dziennika „Russkoje Słowo„, który wobeo
naprężenia politycznego w Europie
woła pytająco, w którą stronę zwrócą się polacy: ku Rosji, czy ku Niemcom'?
„Gazeta Narodowa" stwierdza, że
jeden ·wielki, historyczny problem
słowiański - na południu - doczekał się rozwiązania. Drugi, na pół
nocy, trwa w całej odwiecznej swei
grozie.
ziemiaństwa

„Sło wiańszczyzna południowa
kończy swoje porachunki ze świa
tem muzułmańskim, ale północ
no-wschodnia, nie wyłączając bynajmme1 Rosji, ma także swego
od wiecznego
wroga...
świat
germański. Tępił on od półtora
tysiąca lat słowian
północno
wschodnich z taką siłą, jak turcy
południowych
niszczyli.
Jeśli
Austrja, która zewnętrznie tylko
jest państwem niemieckiem, zdołała wytworzyć · wśród swoich
narodów słowiańskich przecież
jakiś modus vivendi - to Prusy
na hańbę Niemiec, świata germańskiego i cywilizacji XX wieku, dla swoich 'Słowie.n znaleźli
tylko jedną formułę, jeden wyraz - „ausrotten!" - i na tern.
oparli prawo
przemocy.
Nie
współżycie ze słowianami,
al&
śmierć słowianom takie wypowiedzieli hasło, a tymi słowia
nami my jesteśmy.
"Polacy, ta cząstka wielkiego
państwa polskiego, która pod że
lazną łapę eks-zakonników pruskich się dostała. Prusy jawnie,
otwarcie, z .zuchwałością ludzi
zarozumiałych i pewnych siły
swojej pięści, proklamują politykę
anti-słowiańską,
anti-polską. Jak muzułmanizm po trupach południowej słowiańszczyz
ny parł się na zachód i północ,
tak samo przez północny wschód
wdziera się prusactwo w rubieże
prastarej słowiańszczyzny, aże
by ją strawić i zniszczyć zupeł
nie".
·
Polska pod Grunwaldem wstrzymała ten pochód prusko-krzyżacki
ku północnemu. wschodowi słowiań
szczyzny. Dziś posuwa się on w tym
odwiecznym kierunku z wznowfon·ą
energią, innemi tylko metodami.
Ale Polski już niema.
„Kto wstrzyma ten · :pochód~" zapytuje „Gazeta. Narodowa", i omija-

jąc odpowiedź

bezpośrednią,

kreśli

taki horoskop:
„Prusy muszą iść na wschód,
i mogą być tylko gwałtem, siłą,
przemocą w pochodzie swoim
wstrzymane.
One
potrzebują
przestrzeni i komu braknie miejsca na płaszczyźnie, rozkopie
górę, aby dom zbudowa(;, Prusy
muszą iść na wschód, bo się zaduszą u siebie. Droga na wschód
prowad11ii tylko przez Polskę. Tu
się musi zetknąć pierś rozbójniczych krzyżackich potomków z
:pra'1' nukami zw;, cięzców z pod
Grunwaldu. Prusy swojemi intrygami i podszeptami zasłaniają

przed Ro.sjf\

kwestj~

słowiańską,

ŁÓDZiri

zasłaniają tarczą obłudy mięcz
krzy~-ac.ki, słowami przyjaźni usypiają łatwowiernych.

Do

wojny Rosji z Prusami
dojść musi wcześniej, czy ~óźniej, jest to konieczność dziejowa, taka sama, jaka dzisiaj swój
krwawy wyrok pisze pod murami Carogrodu. Słowiańszczyzna
południowa dała przykład: tylko
w łączności siła. Rosja, maiąc
przed sobą w Niemczech wroga
Słowiańszczyzny półn. - wschodniej, t'ł.kiego samego, jakim turcy byli dla południowej, zetknąć
się z nim musi, walkę o życie i
śmierć stoczyć musi".
Organ zakordonowy zwraca się
teraz ku rosyjskiej gazecie, która tak
natarczywie wzywa polaków, by opowiedzieli się po jednej z tych dwuch
sił, żywiołowo sobie zagrażających;
po stronie Rosji, lub Niemiec. 1
mówi:

-
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dopiero zastali pełnomocników wła
ściciela dóbr Złotniki p. Juljana Kościelski c'. ., a mianowicie obywatela
ziemskiegu p. Jana Chłapowskiego z
Chotówa i mecenasa p. Jarogniewa
Drwęskiego z Poznania. Pierwszy z
nich ma zlecenie do dopilnowania i
strzeżenia
praw właściciela
pod.
względem gospodarczym, a drugi pod
względem
prawniczym. Właściciela
p. Kościelskiego nie było. Natomiast
obecnymi byli dwaj proboszczowie
nasi, a mianowicie ks. Smorawski z
Wronczyna i ks. Morkowski z Pobiedzisk.
Wyższy radca regencyjny Angern przedstawił siebie i swych towarzyszów, a następnie podał obecnym do wiadomości swoją misję u-

N! 261.
garji i Serbji - wzamian za uznanie
zaborów własnych.
Włochom ofiarują

Austro-Węgry

uznanie za boru wysp tureckich na
Archip~lagu,_ wysp, któ~e Włochy zatrzymu.Ją, mimo .zawarcia pokoiu.
Z Rosją Austro-Węgry będą uaj:
.
łowały porozumieć się bezpośredni~
na podstawie zaokrąglenia posiadło
ści rosyjskich w Azji Mniejszej.
Anglja i Francja znajdą odszko-

do wanie, w zaborze portów morza
Sródziemnego Azji Mniejszej; zwła„
szcza pierwsza ma interes w zabezpieczeniu swej powagi w Egipcie i
pomocą narodu Syrji i Palestyny.
Konstantynopol pozostanie przy~
czółkiem europejskim Turcji, okrojonej i zmniejszonej do jednej trzeciej
swego obszaru dotychczasowego.
rzędową.
K
Księża proboszczowie Smorawski
i Morkowski oświadczyli, iż przybyli w tym celu. by strzec praw ko8ciołów parafjalnych, ponieważ Złotniki należą do kościoła Wronczyńskie
„Przez Polskę prowadzi droga go a foJwark Nadrożno (w skład dóbr
• w głąh Rosji, więc "Ruskoje Sło- Złotnickich wchodzący) do kościoła
wo" ~•l'\li;}'."P?mnii;iło sobie,. że Po- pobiedziskiego.
lacy lfltmeJą me tylko .Jako maWywłaszczenie dóbr tych boGdy na ulicach Belgradu kolpor.
terjał dla rusyfikacyjnych eks- wiem pociągnie za sobą bardzo znaczterzy
sprzedają
mapy przyszłego
perym".'ntów polityki „objedinie- ne straty dla obydwuch parafji.
państwa
wielkoserbskiego
i broszury
nija", ale także jak9 naród, jako
Ze strony komisji kolonizacyjnej
1
siła, która się nie da łatwo zaproponowano pełnomocnikom właś z projektami podziału '1 urcji eurozniszczyć. Nasze dzieje tysiąc lat ciciela, ażeby dla ułatwienia sprawy pejskiej, równocześnie oddziały arm,ji
się ciągnęły, a jeśli nić ich poli- w sposób ugody określono wartość. serbskiei uskuteczniają w Albanji ruchy strategiczne, które nie łączą się
tyczna przerwała się, to nie zna- inwentarza.
wcale z ruchami wojsk bułgarskich,
czy, ażeby w duszy naszej wygasła pamięć 0 przeszłości, at.eNa to odpowiedział pełnomocnik greckich i czarnogórskich. Są to wiby wśród klęsk wiekowych za- p. Chłapowski, że nie posiada ku te- docznie ruchy przedsiębrane przez
tarła się w nas i zginęła 8wiado- mu żadnego upoważnienia ze strony serbów odrębnie na własną rękę, a
mość krzywdy i prawa do lep- właściciela.
Zresztą wywłaszczenie dążące do celu, który nie istniał pierszego życia. Nadaremnie tedy jest aktem przemocy, ugoda przeto wotnie, to jest w czasie rozpoczęcia
nastąpić nie może.
wojny, lecz wyłonił się dopiero znacz...
" Rus k oje Sł owo" radzi nam zaWśród takich okoliczności udali
później, po bezprzykładnych i
st~nawiać się, ~ięddzy kim wybie- się wymienieni urzędnicy pruscy, nie
zgoła nieoczekiwanych klęskach turra
mamy: mię zy Niemcami, wraz z rzeczoznawcami na złotnickie ków.
, czy Rosją".
pole, by obejrzeć glebę i stan zasieO wspomnianych ruchach oddzia-.
Pytanie to, skierowane do naro- wów.
łów serbskich w Albanji nadchodzą
du polskiego w dzisiejszych warunDla utrzymania porządku przy- bardzo skąpe wiadomości, z owej bokach - oświadcza „Gazeta Narodo- było też do Złotnik kilku żandarmów wiem zapadłej i niedostępnej krainy
wa" - ma zupełnie takie zrni,czenie, (zdaje się 4). Ci rozstawieni zostali mogą dostać się- do Europy tylko ta..
jakby nas kto zapytywał, przeż ko- na różnych posterunkach. Do prób- kie doniesienia, którym udzieli swogo wolimy być pochłonięci i strawie- nego kopania gleby -- celem jej zba- jego „placet" serbska t: "nzura woj-ni przez Prusy, czy - przez Rosję~ dania-sprowadzono dwuch robotni- skowa. Mimo to jeden z angielskich
"My pragniemy żyć. A gdzie, ków niemcó.'~·
.
korespondentów woiennych, mistrzów
kiedy, z kii;n w przymierz~ n!- '
Czynnosu taksowania trwała do w tym tn:.dnym zawodzie, doniósł 'li
Zemunia dziennikowi „Daily Miror",
ród nasz miecz położy - to nie- sobot;y:.
. .
tylko od nas zależy. r1.1am tylko
Rown9czes~ie taksowano w ten że cztery kolumny serbskie dążą ku.
możemy stanąć, gdzie będą gwa- sam ~posob ~.aJątek Kołdrąb. Taksa- albańskiemu wybrzeżu morza Adrja·
rancje dla naszej
przyszłości torowie or:e~1~1 go na 830 ~ys. mar., tyckiego.
trwałe, rzetelne, silne i szczere". gdy . , wł!1sc1mel. tego ma1ątku .'Pan
Fakt ten został później niewąt.
Trzcmsk1 zapłamł 950 tys. czyh o pliwie stwierdzony, obecnie zaś fa120 tys. więcej.
chowcy wojskowi wykreślają tylko
przypuszczalne drogi pochodu serbskiego. Przedewszystkiem wymieniają linję, która z okolicy pomi~dzy
Monastyrem a Prilepem przez Ochridę, Strugę, Elbassan i Kawaj~ wiedzie do Durazzo. Następnie wchodzi
w grę droga, idąca z Tetowo przez
(Kor. własna „N. K. Ł. ")
Telegramy doniosły już o rozpoDibrę i Tiranę, tudzież droga z oko-.
częciu akcji wywłaszczeniowej.Pierw
11 listopada 1912 r. . licy pomiędzy Djakową a Prizrentem.
szy f'akt w tym zakresie ma nietylko
z bardzo dobrze poinformowane- Obie _wio~ą: do Alessio. Wreszcie :poznaczenie narodowe i społeczne, ale
także historyczne.
Z tego powodu go źródła wiedeńskiago, ko:i:-espon- zostaJe. lmJa ~ochodu na wschód o~
podajemy tu za „Dziennikiem Poznań dent nasz dowiaduje się, co nastę- Skuta:r1 wzdłuz morza, na Meduę i
Aless~o do Du:a~zo.
skim" obszerniejszy rys, jak rząd puje:
pruski przystępuje do wywłaszcza
Dwa bardzo silne prądy ważą
P1.erwsz~ lmJa pochodu z prz.enia.
się na
dworze wiedeńskim: po- strzem po~1ędzy Monastyrem a Pr1z..
Wywłaszczenie
dóbr Złotniki, gląd, że należy uznać fakt zwycięstw zrentem Jest bardzo wyg~dną_ ze
położonych w powiecie poznańskim i zaborów, dokonanych przez pań- względu na dobre komumkacJe, .a
wschodnim, przeprowadza rząd pru- stwa bałkańskie i poprzestać na bar- te~ samem na. łatwe zaopatrzem~
ski bardzo szybko. Wczoraj odbył dzo korzystnym dla Austro-Węgier WOJska. Odl~głosć od Dur~zzo wynosi
się tamże na miejscu, stosownie do traktacie handlowo-cłowym z Serbją; około 210 kilometrów. Za.J~wszy Moogłoszenia w „extrablacie" OrQdowni- pogląd drugi natomiast domaga się, nastY:r, mogą stąd se~b._ow10 _wyvroka urzędowego (Amtsblatt) królew- by Austro-Węgry wzięły czynny u- wadzić w _pole znac~IlleJ~Z~ siły i. ~o
skiej regencji poznańskiej z dnia 24 dział w rozbiorze Turcji i zapewniły drodze. ~aJmować znaczmeJSZe ~IeJ•
października 1912 roku NQ 3547-12 P. sobie korzyści terytorjalne na Bał- scowosm, co znowu ma znaczeme z
tego powodp, że tędy ma w przy- termin celem sporządzenia taksy, kanie
.
.·
.
szłości iść granica grecko-serbska.
na podstawie której odszkodowanie
Ten drugi p.ogląd bierze górę..
Pochód taki, mogący się rozpocząć
właściciela ma nastąpić.
Z powodu
Es~adra woJenn~ i;iustro-~ęgier- dopiero teraz, trwałby 10 do 14 dni.
tego przybyli do Złotnik wyższy radDruga linja pochodu wiedzie z;
ca regencyjny Angern z Poznania, ska sto~ g?towa kazdeJ godzrny do
Austro-W_ęgry
chcą Tetowo przez Dibre i Tiranę do Du·
jako komisarz rządowy, wyznaczony wypłymęcia.
•
do przeprowadzenia wywłaszczenia stworzyć fakt, dokonan;y ~ obs~dzić razzo.
nasamprzód
b~zeg
albansk1
AdrJatyw
poprzednim
tygodniu :serbotychże dóbr, radca p. Bartenstoin z
łona komisji kolonizacyjnej.
Jako ku z yal?ną i Me~uą, ):>o~em. całą wie zajęli Gostiwar u stóp wyżyny
. Tetowo. Należy przypuścić, że ta
doradca tejże komisji przybył także AlbanN. srodkową I poł~dn_10wą.
Myslano nawet o zaJęcm Salomk kolumna serbska już się znajduje w
obywatel ziemski Richter (gdzie pan
ten mieszka, nie mogliśmy się na ra- - 13:le te zdobyte już zostały przez pełnym marszu ku wybrzeżu morza
Adrjatyckiego. Wśród normalnych
zie dowiedzieć). Po za tern przyby- arm.Ję grecką.
Obsadzenie Albanji nie tylko nie warunków atmosferycznych komuni·
ło także dwuch taksatorów, wyznaczonych ze strony rządu, a mianowi- napotka na trudności, lecz przeciw- kacje są tutaj stosunkowo dob~e
cie obywatel ziemski von Bake z nie wywoła radość wśród plemion i pozwalają na marsz większych sił
Cmahowa i obywatel ziemski Caesar albańskich, które się nie chC!f dostać rrylko na wielce górzystej przestrze· -f
z Morownicy pod Smiglem. Jako pod panowanie serbskie, czarnogór- ni Di bra-Tirana, mogą ser bo wie by6
rzeczoznawca w sprawach budowli skie i greckie. Dopiero po stworze- zaskoczeni przez obfite opady śniegu..
przybył radca budowlany Hirt z Po- niu tego faktu dokonanego, Austro- Ta droga wynosi około 190 kilome·
Węgry będą się układały z państwa- trów i wymaga również kilkunastu
znania.
.
Drzwi do dworu, zamknięte na mi ba~kań?kiemi i zainteresowanemi d~~ ?Za~u ~o jej przeby-cia, ?c~~;
wiscie .Jeżeli po drodze meprzyJaCH'
klamkę, otworzyli przybyli panowie na Bałkame.
Pierwszym ofiarują uznanie ich nie będzie przeszkadzał.
sami. Nikt ich tam nie przyjmował.
Trudniejszym jeszcze byłby_'.P<>
Gdy się rozebrali, zapukali do jed- zaborów i powstrzymanie Rumunji od
nego ~ przybocznych poko.i. Tam wystąpienia zbtojne~o 'Przeciwko Bul... c.Md z ,prz.estrze;ui pomi~d~ _DJak.o-,

Listy z Wiednia.
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a Prizrentem, a wobec tego jest przeszła do ogólnego zgromadzenia
prawdopodobnem, że kolumna serb- Senatu.
ska idzie obok Skutari, wzdłuż moTen ostatni obecnie większością
rza do Durazzo. Jakąkolwiek serbo- głosów utrzymał swą poprzednią uwie wyb.iorą. czy już wybrali drogę, chwał~.
pochód rnł ni:i Durazzo nie będzie
ta twym.
. Głó~nyn: warunkiem powodzen~a będzie n 1 e;nganne funkciono wam.e tych organów, któ1·e mają obow.iązek zaopatnrnnia arm ii we wszyst~ui

po~r~eby,

zwłasz cz a

i amumc.~ę
ną przem w

w

żywność

Czy albai1czyc;r pO\"\ staser bom, ni e w in.domo, ale
wątpliwą to jest rzecz ą vrn bec fa id.u
że dotąu nic okazali z bytn iego entuz~
~azmu ~l a . sprawy tureckiej , w dodatKU mus1•' l1 by wal czy ć sam i 7J r e-g·ularną H. • rni ą serbską, b ez pomocy
turków.
Durazzc, po słowiańsku Drncz
po tureck11 Dure, a po al bajc,k1.1 Du~
rnssi byto niegdyś ważnym pO!iP.m.
Leży ~ wilajecie ęk.utari, ,~ a6i·nej
AlbanJi, w odległosm 85 kLJi"ri<>irów
na połu~nie od Skutari, na s.i;a.H:-tym
półwyspie.
Otoczony murami b;i~rn
tyńs~im i 1 turecki!Ili,
napół z>i.guiłym1, nu;·nzzo posiada cytadelę, iłjJ
war nadmorski, mający 240 metrów
długości, stację dla okrętów „Lloydll."
rnstrjackiego, tudzież konsulat au·
strjacki. Ludność jego wynosi olw-cmie 5000 głów, gdy w roku 1890
chodziła zaledwie do 1,200.
Dura770 nazywało się w stai-otytnośC'i f1:pjdamus i było kolonj8z
grecką. \~~ roku 229 przed Chrystusem zdobyli je rzymianie i dali mu
naZ\.YQ Dyrrhachium, od nazwy przylądka, n.a którem leży.
Stąd wiodła
słynna droga przez Macedonię i Trar.j ę do Bizancyum, to jest Konstantynopola.
Ku końcowi III stulecia
po Chrystusie miasto znajdowało się
w. st~_nie kwitnąc!rn, jako stolica prowrnc.J!. Przechodziło następnie rozmaite .Jrnleje w ciąO'u wieków, aż wreszc te Turcy odebrali je Wenecjanom

uo-

w [', 1501.

Znaczenie portu Durazzo polegai dzi~ jeszcze poleg a na tern, że
Jest to tort półwyspu bałkańskiego
położony najbliżej Włoch.
Tutaj
kończy si0 transadrjatycki kabel telegraficzny. Niegdyś port był wyborny, obecnie został piaskiem zasy-pan!.
D~og!, w~od ąc e ~tąd w .głąb
luaJU, zna3duJą sH~ w hchym stanie.
Wywóz idzie prawie wyłącznie do
Trjestu i wogóle do portów austrjackich i obejmuje głównie wełnę
pszenicę, iedwab surowy, futra bara~
nie, tudzież drzewo dębowe.
O to miasto, znane do 11iedawna
niewielu turystom, wybuchnąć może
dzisiaj wielka wojna. Serbowie chcą
mieć „kury~arz n a morz.e", którym z
początku miał być wąski pas s andża
ku Nowybazar, a obecnie jest cz~ś ć
Albanji - chcą także mieć „okno na
morze", którem ma być Durazzo.
~o

Odpoczynek · świątaczny
w

handlua

• vV pierwszem ogólnem zebraniu
knatu rozstrząsany był spór pomię
izy Senatem a ministrem spraw we~vnQt.rznych i ministrem handlu.
Spór ten dotyczy prawa organów
samorządu miejskiego do wydawania
postanowień obowiązujących, normu1ącyc? odpoczynek świ~teczny pracowrn ków handlowych I przemysło
wyob.
.Gu.bernator turecki wydał postanowieme obowiązujące dla niżnieudiń
skiej rad~ ~1iejskiej w sprawie odponzyn ku sw1ątecznego praco·~'ników
h~nd_low;ych i przemysłowych w m.
N1żmeud1ńsku, ułożone na zasadzie
-prawa z dnia 28 listopada r. 1906.
Kupcy w Niżnie udińsku zasJrnrżyli to postan owienie
obowiązujące
do Se natu, twierdząc, że w niektórych parag rafach te go postanowieni a
ob \1· iąwi ąc ego r ad a miejska przekroc?iyła granice swej komp etencj i.
.1 ~ t>~wa :%ywszy wsp omniane postanow rn nJ e obowiązuj ą ce 1 departament
Senn111 postanowił je znieść.
~J inister spraw wewnętrznych nie
uz na t sł.uszności. niektó~yc~ motywów
Senr. tu 1 odmóWlł pod pi sama decyzji
S enatu.
J\~ini stra· spraw
we-wnętrznych
popar:1: mh1ister handlu i sprawt1.

W r. b. upłynęło 30 lat od wpro~
w ż;rcie instytuc.ji, które,i
za<lamem było czuwać nad
wykonywaniem praw fabrycznych.
Zaznaezyć trzeba, że inspekcję fabryczną nie odrazu dopuszczono do
wykonywania Jej obowiązków. z początku polecono iej zająć się badaniem życia fabrycznego", miało to
trwać tak długo, aż zostaną wypraC?Wane specjalne przepisy i instrrukCJe.
.
Opr~~owywanie tych przepisów i
1~str~kCJI trwało 2 i pół lat. Inspekc.1a ~abryczna przystąpiwszy do peł
mema swych funkcji napotkała, rzer..7.
prosta, odrazu na opór ze strony fabryka.ntów, którym nie mogło podobać się wtrącame osób trzecich do
s:praw. fabryc~nych. Zaczęły się s1rnrg1 :na rnspekc1ę, memorjały, wyka·
zu7ące szkodliwość jej dla przemysłu
krajowego itd.
. Ministeriu~ skarbu w odpowiedzi na te petycie fabrykantów zaczę
ło zasypywać inspekcię
okólnikami,
µrzedewszystkiem zas dokładało usiłowań, aby działalność inspekcji nie
nabierała r ozgłosu. Tak np. kary nakładane. na pr~edsiębiorców za wykroczema przeciw prawom fabrycznym u.znawano za niepodlegające ogłaszamu. Program sprawozdań skła
danych przez inspektorów w r'. 1895
znacznie. ograniczono, a od r. 1901
zaczęto ogłaszać tylko wyciągi ze
sprawozdań
inspektorów fabrycznych.
. Nie koniec na tern. Inspektorom
fabryc~nym zaczęto narzucać \\'ykonywame czyn:i:iości czysto policyjnych, tak np. Jeden z okólników z r.
1896 z~lecał inspektorom fabrycznym
ko;rnumkować o "wszelkiej propagandzie wy-stępnej" _nie tylko depa.rtamentow1 handlu 1 manufaktur ale i
policji miej scowej.
'
Gazeta petersburska
Prawda"
pisze, że jeden z inspektorów fab~yczny.c~, zajmujący obecnie wy·~ntne mrnJSCC w ministerjum handlu
w~dzenia
głownem

w

o~wór

oglądać ~reszto w an ego r.o bot. celem stwierdzenia jego oso bistosm.
Wreszcie w r. 1903 poddano inspekcję fabryczną władzy gubernatorów.
. T? te~ inspekcia ~a, pomimo chę
ci, me Jest. w .starne odpo'iviedzieć
sw~mu. zadamu 1 pracować z takim
pozytkiem, jak np. inspekcja fabryczna w Anglji.
·
Sło~em i~sp ek cja fabryczna domag~ s~Q reformy gruntownej i zasa~mczeJ; czynnikiem dodatnim w
regu.low~niu zatargów fabrycznych
stame SH~ ta inspekcja. dopiero wówcz~s, gd;y- w skład j~j. wchodzić będą
?bieraln~ przedstawi mele robotników
~ robotmc i .g.dy na~zorowi takiej
zreformowaneJ mspekcJi poddane zos~an'.ł wszyst~ie bez wyjątku przedsiębiorstwa fabryczne, przemysłowe,
handlowe, rzemieślnicze i rolne choć
by z.atrudniały tylko i najemn'ego robotmka.

mk~
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.:.:.:: Zjazd taryfowy. W d.

D bm.
w .l\foskwie, pod przewodKowalewa, ogólny zjazd ta-.
przedstawicieli kolei rosyjskrn~, w którym wobec ważności om~ wianych kwestji biorą również udział _przedstawiciele rządu, komitetów giełdowych i towarzystw prze-

o~warto
m~.twem
ry~owy

mysłowych.

.

Dla ruchu kolejowego zjazd ma
znaczenie, gdy'ż po
raz. pierwszy, z pominięciem najrozma1tszych in stancji, rozstreygnięte
zostaną kwes~je taryfowe. wymagaja,pierw~zorzędne

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ......._~ '"'--·„

ce ~otychczas kilku miesięcy czasu
na rnh rozważenie i uchwalenie.
0 Ubezpieczenie robotników.. Ja.kkolwiek wszystkie prace
o~gamzac.yJne w sprawie wprowadzema ?bow1ązkowego ubezpieczenia robotrnków od wypadków i urządzenia
kas chorych są w pełnym biegu, ustalon?, że nowe organizacje zaczną
funkcJonować dopiero z d. J stycznia
1914 r., a to z powodu niemożności
wcześniejszego zorganizowania się.
R1l:d3: ~o spraw .ubezpieczenia
robotm.kow i urzędy mrnjscmve mają
b;yć mianowane w ciągu :rrnihliż. s zyr11
kilku tygodni.
·
yv Króle.stwie Polskiem ube-zpi eczemu obowiązkowemu, ,jak ustal on•_:
na mocy. danych urzędowych, pod1<i·
gać będzie 330,000 robotników.

I ~rzemysłu zg~dził się stawić
wydziale ochrany I tam pr:z;ez specjalny
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. Je~en z bandytów

wtargnął do
od kasjera wydania
p1~mędzy, oswiadczając przytem, że
o ile pracownicy biura nie będą stawiali oporu, nie spotka ich nic

b~ur'.i i zażą~a~

złego.

W kasie znajdowało się około 3
tys. rb. Zagarniając pieniądze, bandyta !ozpytywał o 25 tys. rb., które
"". dmu n~padu miały być przywiez1.o~e do brnra. Istotnie, jak się póź
meJ okazało, powyższa suma miała
być przelana do kasy, jednak z po·w odu op ó źnienia się pociągu, inkasent P.r zy był w pół godziny po do-·
lrnnamlJ.. napadu.
P Pn dy ci zdołali um knąć bez.
}~ :ir~i'e.

,

$Wiata.
O

Przeciwko kobiełonn•
adwokatoma Wyrok rzym8kiego
trybu~ału
apela.eyjnego uniewa'.llnił
decyz.Ję sądu kraJowego, pozwalają cą
profesorce prawa, vani Labriola, praktykować w charakterze adwokatki.
Wyrok ten zamyka kobietom włoskim
przystęp do adwokatur;r.
r 1 Kc~iieta s:zpieg. W tych
dniach w stolicy Bułgarji rozstrzelono publicznie kobietę-szpiega.
Słynn:i ze swej pi~kności 21-letnia Bożem Własta wys.r.ła prud trzem~ laty z::i. mąż za oficera bułgar
skiego, po roku pożycia rozwiodła
się z nim i pojechała do Konstantynopola, gd?iie była odaliską w ha.remie jednego z baszów, a przed wybuchem wojny przyjechala do Sofji,
została uwięziona pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Turcii. Rewizja w
mieszkaniu wydała obciążający rezultat-i sąd wojenny skazał kobietę
szpiega na śmierć. Wyrok został natychmiast wykonany, iakkolwiek mło
da kobieta usilnie zapewniała o swej
l'.liewinności.

;
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========
6 Niezwykły członek Ra·
państwa. Na ostatnich wyborach do Rady państwa od przemysłu
i handlu wvbran:v został Iwanow o
dy

którym pisn1a podają, że przez plęć
lat pracował js,ko kowal w podrzęd
nej kuźni, nast~pnie przez rok peł
nił obowiązki pisarza biurowego. Od
tego czasu w życiu jego nastąpiła
gruntowna zmiana, wste;pił do szkoły
górnicMj na Uralu i po ukończeniu
jej wyjechał do Akademji we Fryburgu. Obecnie Iwanow jest ą.yrek
torem kysztymskiego okręgu górniczego.
6
Rewizja unhvers~tetu
-Odeskiego. Odbywająca się obe-

Z myśl~ złotych Szelka Ben

Jakuba.
rrr oj r' ; ~ st w ~wiecie rzeczy cięż·
kich do 1:11szenia: wielki majątek, do·
bre imi Q ·i urząd wysoki. Ale n:>] wi ększym ciężarem jest próżny ·;;orek.
Chw-'.l'.': nnie jest być tą pszczołą,
która skr,1 ęinie miód zbiera. Ale .i!.leko wygodniej mządza
sobie ż?C l '.' niedźwierl.b który miód
ten zjad ~1 ';>ez żadn e go moz o łu!
'

Pełnym

jest

gło s

wyraz.u

d o brod u r.:~m ości

b:.w :i nka -

Ale wi lk w owczej skórze umie
swemu nadać \Vyraz jeszcze
do brodusznicjszy.
gło sowi

Mó\1 ią: ś wiat kłams twe m przejdzies7J, ale siQ nazad nie wrócisz A ja powiadam: kto kłamstwem
świat przejdzie, ten z pewno ś cią na·
zacl się nie wróci-piechotą!
Niemasz szczerości dzisiai już na.
Albowiem to, co nazywajn; szczerością, nie jest niczem innem, jak
tylko zręcznem udawaniem.
świecie

Synu mój, jeśli szukasz ludzi,
niedosyć ,j est J:Jaop atrzyć się w latarkę, jak to u czynił on gi Diogenes Albowiem latarką bronić się nis
można i trz eba .j eszcze koniecznie
uzbroić sict w dobrą 1)ti.łę !
Są ludzie, którzy wstaj ąc z łM;·
ka mają lat 40, ubrawszy siQ 35, w
chwili "\Vażnego interesu 15, a kładąc
się spać 90.

Nie trzeba

zazdr oś cić

lotnikom i
no-

suszyć głowę nad wynalezieniem
wego przyrządu do latania -

Albowiem zaprawdę człowiekowi
w życiu nie tyle potrzeba skrzydeł,
co kaloszy!
J. W.

cnie rewiz.Ja .uniwersytetu odeskiP-go
wykrywa wciąż nowe, wprost niesły
chane szczegóły z życia studentów.
Ujawniono, że studenci t. zw. .,akademiści-ochranniki" ćwiczyli slę w
strzelaniu w samym gmachu wszeNa 10 z rzędu przedstawienie w
chnicy i rewizorowie znaleźli w ścia
tym
sezonie dla prenumeratorów nanach wewnętrznych tkwiące w nich
szych,
które odbędzie się w teatrze
kule.
Szczególnie skrupulatnie baPopularnym dziś,
dany jest wydział kancelaryjn y .

yrzeDstawienia ata naszych
prenumeratorów.

L\ Po~owne przyjęcie. Mioświaty L. A. Kasso, pozwolił
przyjąć do uniwersytetu petersbur.

mster

\·1

śrooę

13 Hstopada

wybraliśmy piękną tragedję

skiego 10 z wydalonych w roku u- tach Szekspira p„ t .
biegłym. Ogółem z 498 wydalonych
przyjęto z powrotem 239, a 70 pozwolono zdawać egzaminy.

Wiadomości

+

krniowe.

Z prasy. B. docent uniwersytetu petersburskiego, adw. przvs.
B.ronisław Bouffałł, otrzymał koncesn na wydawanie w Warszawie pisma p. t. „Skaut, dwu tygodnik sportowy ilustrowany dla młodzieży polski.ej". „Skaut" zacznie wychodzić z
dmem 1 stycznia 1913 r.
Napad zbrojny.
Przed
paru dniami, banda złożona z 10-12
uzbrojonych napastników, dokonała
napadu n.a biuro culcrowni w Gniewaniu.

+

w 5 ak·

z p. Bolesławskim w roli tytułowej.
Bilety, za okazaniem kwitu z o.
płaconej prenumeraty, nabywać moż
na w administracji pisma· naszego„

Kro
~-:-: (s) P1„zeniesienie r z eź ni
do Łodzi. Z jnicj aty wy z arządu
rrowarzystwa akcyjneg0 budowy i
ek~pl?atacji rzeźni w p ań stwie rosy1skiem, którego siedlisko jest w
·warszawie, a posiada to Towarzystwo wzorowo zbudowaną, rzeźnie w

--4•·---------·--------..._N..;;O._W..;...;;.Y, KU_!{J.§R~ ~..9.Q~!__T. -;,.~..J~9p_a_da~~~r_.·,_..___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __;.Ni~1..;;t;.;;6;,;l·;.......;:
Łodzi, zacz~ły się układy z wysłań
cami magistratu berlińskiego uraz in-

nymi reprezentantami miast pruskich
zakupujących woły na rzeź w Warszawie, ażeby całą operację rzezi
przenieść do Łodzi i stamtąd wywozić mięso do Prus przez Kalisz·
Towarzystwo rzeźni przedstawiło
lpruskim delegatom plan całej kampanji, oparty na wyzyskaniu wzorowych urządzeń rzeźni łódzkiej, najbliższego kierunku ku granicy pruskiej z Łodzi przez Kalisz przy !\'lirunku bezpośredniej dostawy łl "·~Mw
na rzeź z południowo-zachodnich pi.."'0wincji Cesarstwa i Polesia, wprost do
Lodzi koleją szerokotorową kaliską.
= (r) Sprawy miejskie. Ineynier miejski zwrócił się do prezydenta z prośbą, w której znznacza
konieczność powiększenia liczby urzęd
ników wydziału budowlanego przy
magi stracie.
Projekt ten omawiany będzie na.
jednem z najbliższycn posiedzeń magistratu.

=

(o) Sprawy 1 budowlane.

=

(r)

Jak ju~
donosiliśmy,
gubernator
piotrkowski wydał przepisy, zabraniające prowadzenia robót budowlanych, począwszy od 14 b. m.
Na skutek tego rozporządzenia
miejscowe firmy budowlane zwróciły
się do gubernatora z prośbą żeby
ro boty mogły być prowadzone do nastania mrozów. Odpowiedź gubernatora w tej sprawie oczekiwana J!!ist
w tych dniach.
oświaty.

Z Tow. krzewienia
W niedzielę, dnia 17 li-

stopada, o godz. 4 po południu, w lokalu przy ul. Mikołajewskiej N~ 11,
znany krytyk, dr. fil. uniwersytetu
lipskiego. b. redaktor „Społeczeń
stwa", p. J. Muszkowski (z Warszawy) wygłosi odczyt p. t. „Młodzi i
starzy",
·=- (o) Moratorjum. Na rzą
da.nie wierzycieli firmy „Hurwicz i
Syn" ogłoszone zostało tej firmie moratorjum do dnia 31 grudnia 1913 r.,
ponieważ wierzyciele uznali, że upadłość wywołana została ogólną stagnacją.

= (r) VI sprawie gazowni.
Projekt zbudowania nowej gazowni
odłożony został przez magistrat-do
czasu wprowadzenia samorządu mieJekiego w Królestwie Polskiem.
=
(c) Z Tow.
drobnego
kredytu. Na konferencji przedsta-

wicieli Tow. poż.-oszczędnościowych,
które odbyło się pod przewodnictwem
adw. prz. A. Raubala, uchwalono
prosić piotrkowską komisję gubernjalną do spraw drobnego kredytu o
niewydawanie ju~ pozwolenia na zakładanie nowych Tow., oraz postanowiono, wymagać na przyszłość wi~
eej poręczycieli przy udzielaniu potyczek.

=

(c) Nowy

tułku.
chrześc.

gmach przy•

wiosnę r. p. zarząd
dobroczynności rozpocznie budowę nowego gmachu dla
mstytucji Tow., gdyż gmach dotych-

Na
Tow.

czasowy przy ul. Dzielnej nr. 52, jest
zbyt mały.

=

(c) Wystawa

=

(r)

drobiu

o-

twarta zostanie w Helenowie d. 6
grudnia. Wystawa trwać będzie trzy
dni-do d. 8 grudnia włącznie.
= (e) O związeky Grono praeowników składów aptecznych zwróciło się do gubernatora piotrkowskiego z prośbą o zezwolenie na utworzenie w Łodzi związku pracowników składów aptecznych gub. piotrkowskiej.

Przedstawienie

„

dla

młodzie.ty, urządzone przez Wiedzę", odbędzie się ,jutro wyjątkowo

w .kinematografie „O a s i n o" (ul.
Piotrkowska NQ 67).
Ceny biletów są bez zmiany: 5
i 10 kop. i dla dorosłych 20 kop.
Przedstawienie piątkowe obrazów
z objaśnieniami, oraz następne, odbędą się w teatrze „Odeon".

=

Dziś

(s) Ze związku felczerów.

w lokalu własnym przy ulicy
Konstantynowskiej nr. 5 odbędzie sie
wieczór dyskusyjny z zakresu chirurgji.
Na zebranie powyższe proszeni
są o przybycie wszyscy felczerzy
łódzcy, nie tylko będący członkami
związku.

= (r) Z Tow. „Wiedza". Po
dokonaniu wyborów nowych człon
ków, zarząd „Wiedzy" u.konstytuował
aiA w ilposób nas~pający:

Do prezydjum weszli pp.: Edward Mittelstaedt - prezes, Michał
Cierpiński sekretarz, W acla w 1'.faciejewski - skarbnik.
Zastępcą sekretarza
został p.
Wacław Zajkowski, zastępcą skarbnika - p. Andrzej Niemirko.
Ponadto wchodzą w skład zarzą
du jako jego członkowie: pp. Aleksander Domański, Arkadjusz Goldenberg, Sabina Gontarska, Ka.rolina
Hansenówna, Andrzej Kołynia, Wanda
Majewska, Stanisław Majewski, Oskar
Szy:ffer i Aleksander Szymborski.
Do zarządu również należą - w
charakterze zastępców:-pp.: Edmund
Jasiński, Stefan Maciński, Zygmunt
Mittelstaedt i Karol Waleński.
Organizacja sekcji poszczególnych
nastąpi w ciągu tygodnia.
= (s) Z Kozin. Koziny i dalsza miejscowość Mania, jak wiadomo
zostały przyłączone do J!J.iasta, atoli
obywatele tamtejsi, oprócz znacznych
ciężarów podatkowych, nic na tern nie
zyskali.
Ulice pozostają w da1ozym ciągu
niezabrukowane, na których podczas
słoty można brnąć po kolana w bło
cie. W takim samym stanie znajdują się i chodniki, o ile ich sami
właściciele domów nie doprowadzili
do porządku.
Jeśli dodamy do tego zupełny
brak oświetlenia, możemy sobie wyobrazić stan gospodarki miejskiej na
Kozinach.
Niejednokrotne napady bandyekie na konduktorów tramwajowych
przy cmentarzach, mają również zapewne swe źródło w tern, iż w opisywanej dzielnicy brak jest odpowiedniej liczby posterunków policyjnych.
Należy zaznaczyć, że same Koziny liczą z górą 7,ooo mieszkańców,
narażonych na wyżej opisane niewygody.
To też obywatele z Kozin wystą
pili w tych dniach z odpowiednią
skargą do gubernatora
piotrkowskiego.
Również ładną gospodarkę prowadzi zarząd cmentarza ewangielickiego. Oto na chodnik wzdłuż cmentarza wywieziono z tego ostatniego
wiefaą ilość gliny, która, rozpu~ciw~
szy się wskutek deszczów, uniemożli
wiła przechodniom korzystanie z chodnika.
Szczególniej cierpią na tern dzieci, zdążające z Mani i Kozin do szkół
w mieście.
Ładne porządki! nie ma co mó-

Szajn-Zylbera, ponieważ jak ustalono,
herbata skradziona u Jakubowskiego
w rzeczywi stości pf\wędrowała za pośrednictwem niejakiego Jakuba Walda, do Tomaszowa.
Na drugi dzień do Walda zgłosił
się Szajewicz w towarzystwie dwuch
nieznajomych i herbatę od niego o-

= (p) Poparzenie. Przy ul
Zarzewskioj nr. 126, wskutek wybuchu maszynki naftowej odnieśli cięż
kie poparzenia małżonkowie Rajnhold i Katarzyna Millerowie.
W stanie groźnym odwieziono
ich do szpitala Szeiblera.

debrał.

Wczoraj w nocy do składu obuwia
Lewka Goldsztejna przy ul. Nowomiejskiej nr. 7, dostali się złodzieje i
skradli obuwie wartości 1,500 rb.
= (o) Pożar. Wczoraj około
godz. 2 i pół po południu w domu
nr. 34 przy ul. Nawrot, zapaliła się
belka. Pożar ugaszono przy pomocy
straży ogniowej. Straty obliczono na
100 rb.

Nieznajomi ci, jak się okazało, są
sklepików kolonjalnych
w Tomaszowie: Nusen Tugetman i
Przy rewizji
Maszek Kozłowski.
odebrano od pierwszego 97 funtów
herbaty.
Wobec powyższych danych Szajnzylber został wypuszczony na wolność, a Szajewicz, W ald, Tugetman i
Kozłowski, osadzeni w areszcie.
właścicielami

=

(o)

Znacz111a

kradzież.

Zamiejscowa.

Wypadki.

= (x) Ciemnośa:i w kor~·
= (o) Aresztowanie zło· tarzach. Więks7iość właścicieli dodziei. Dnia 19 października 21 mów w Zgierzu, którz;y ohętnie na.-

mieszkania Michała Wajmana przy
ul. Siedleckiej nr. 10 niewiadomi zło
dzieje skradli różne rzeczy, wartości
270 rb. Sledztwo ustaliło, że złodzie
ja widzieli niektórzy lokatorzy domu,
kiedy wychodził z mieszkania Wajrnana. )V przedstawionym im albumie przestępców lokatorzy poznali
go z f otografji Maksymiljana Bromińskiego, lat 22. Złodzieja aresztowano onegdaj dopiero w domu ViZY
ul. Milsza nr. 41.
- Dnia 5 bieżącego miesiąca vkoło godz. 11 wiecz., na powracają
cego do domu Józefa Mzuka, zamieszkatego przy ul. Tramwajowej
nr. 16, niedaleko domu napadli dwaj
rabusie, z .których jeden uderzywszy M. jakiemś tępem narzędziem w
twarz, wybił mu ząb, a drugi obrewidował kieszenie i zabrał yortmonetkę, w której znajdowało Się 50 rb.
Przeprowadzone dochodzenie śled
cze stwierdziło, że sprawcami rabunku byli: Józef Kołodziejski, lat 27 i
Antoni Olter, lat 29. Obu aresztowano wczoraj w nocy w domu nr. 183
przy ul. Cegielnianej.
=

(o) Amatorzy lornetek.

śladują w podwyższaniu komornego
kamieniczników łódzkich, o jakiekolwiek wygody swoich lokatorów nie
dba wcale.
Do najdotkliwszyoh niewygód
należy nieoświetlanie korytarzy domów. Zdarzały się wypadki, iż lokatorzy rozbijali sobie głowy w ciemności lub tłukli niesione naczynia,
a właściciele domów przechodzą nad
tern do porządku dziennego i ani
myślą zaprowadzić w swych domach, mało kosztownej, a niezb~dnej
wygody.
.
= (z) Zabłąkan7. W ezoraj .,.
Zgierzu policja zatrzymala 18 letniego chłopca oddzianego nadzwyczaj
ubogo, który '.:>łąkał si~ po ulicach
bezcelowo. Chłopczyna ten jest mało rozwinięty umysłowo, tak iż nie wie
jak się nazywa i skąd pochodzi. Nadto chłopiec jest sparaliżowany na
prawą r~kę.
Chwilowo zaopiekowała
się nim policja.

=

(:x:) Strzały do złodzieja.

Dziś,

o godz. 1 po północy, stojący
na posterunku przy magistracie w
Zgierzu dwaj strażnicy, spostrzegli
idącego przez Stary Rynek w .kierunku ul. Piątkowskiej, jakiegoś mło
dego człowieka, obładowanego pakunkami.
Gdy stya'i.nicy we7.wali niezna)o-.
mego, aby się zatrzymał, ten rzucił
pakunki i zaczął uciekać w ul. Piąt
kowską. Strażnicy rzucili si~ w pogoń, dając do uciekających kilka
strzałów, pomimo to, złodziej, osło

Od dłuższego czasu w teatrze „Urania" ginęły lornetki z krzeseł. W
tych dniach ustalono, że amatorami
lornetek byli dwaj kupleciści, zamieszkali przy ulicy Wschodniej nr. 57,
Stanisław Jędrzejewski, lat 31t ~ Mieczysław Rzeszowski, l_at 23, z ~óryc~
pierwszy brał lornetki, a drugi nosił
je do blacharza na rogu ulic Zielonej
i Pańskiej Zygmunta Polskiego, nięty ciemnością, uniknął strzałów i
zdołał zbiedz.
który usuwał z lornetek napisy.
W porzuconych pakunkaoh był)
Jak
dalej
ustalono,
jedną z tych
wić.
lornetek Rzeszowski sprzedał atlecie, bite gęsi, kilka. funtów flg, 'gar= (o) Zamknięcie kawiarni. występującemu w podrzędniejszych nek szmalcu itp. produkty, pochoZ rozporządzenia gubernatora piotr- teatrzykach - Fridmanowi za 1 ru- dzące widocznie z okradzenia sklepu
kowskiego zamknięta została kawiarspożywczego.
nia, Michała Budzyńskiego przy ulicy bla. Jędrzejewskiego i Rszewskiego
= (:x:) Napad.
W niedziel~ u.
Przejazd nr. 20, gdzie odbywała się osadzono w areszcie przy wydziale biegłą dom Andrzeja Łuczaka m
gra hazardowna.
przedmieściu Przybyłowie w Zgierz1
śledczym.
był widownią krwawego napadu, któ
= (o) Listy gończe. Miejsco= (o) Na goracym uczynku.
wy wydział śledczy otrzymał listy Wczoraj około godż. 2 po połud~iu, rego przel;lieg jest następujący: .
Gdy Łuczak, o godz. IO w1ecJJ
gończe, wysłane za byłym naczelnikiedy skład manufakturowy LeJ by
kiem poczty w Irdning (Austrja) - Hachberga przy ul. Cegielnianej nr. 17 wyszedł z mieszkania. w celu zau
Karolem Wimmerem, który zdefrau- był zamknięty na czas obiadu,. ~o knięcia okiennic, został w sieni ud
w ręce I
dował 52,000 koron pieniędzy rządo drzwi wchodo.wych składu poczęli s1ę rzony kawałem żelaza
głowę.
wych i zbiegł.
dobierać złodzieje.
Na krzyk Ł. wybiegł z mieszl!Austrjacki zarząd poczty wyznaZauważył ich przechodzący przykania gość jego, Wawrzyniec Laufe
czył za ujęcie zbiega 1,000 koron
padkowo agent wydziału śledczego,
nagrody, a prócz tego 10 proc. od który zamknął szybko bra;m~ i przy którego również ktoś, zaczaj?n~ '
sumy jaka będzie Wimmerowi ode- pomocy zwołanych stójkowych oraz sieni uderzył · w głowę tak s1lrue, a
ten ~padł brocząc krwią. To san
brana.
stróży, zatrzymał złodziei.
spotkało lokatora MateuszaFrydzysi,
= (o) Kary administracyj•
Od aresztowanych odebrano pęk
ne. Z rozporządzenia gubernatora wytrychów i dwa łomy żelazne. Są ka oraz bawiącego u niego chwilovt
piotrkowskiego skazani zostali w dro- to znani złodzieje recydywiści_: Manel wi~śniaka, Franciszka Matusiaka.
Poraniwszy tyle osób, tajemnic~.
dze administracyjnej: rządca domu Tygier, lat 28, Ajzyk Rawsk1, lat 19
napastnik usiłował wtargnąć do m10
nr. 30 przy ul. Zawadzkiej Moszek- i Berek Landau, lat 28.
szkania Łuczaka, lecz je zdołano '
Aron GrUnbaum i lokator domu nr.
- Wczoraj rano, do piwnicy dopor~ zamknąć.
36 przy ul.· Wysokiej Ludwik Kolęda
mu nr. l przy ulicy Nawrot dostali
Jak się okazało, napadu tego do
za przekroczenie przepisów meldun- się dwaj złodzieje, których zauważył
kowych na 15 rb. grzywny lub 3 dni stróż, Andrzej Kępa i przy pomocy konał w niewyjaśnionym dotą~ celu
mieszkaniec miejscowy, 18 letm Wł8i
aresztu i zamieszkały przy ul. Lipo- stójkowego zatrzymał.
dysław Piestrzykiewicz przy udziab
wej nr. 22 Ignacy Gocek za użycie
Są to: Emil Blum 1. 22 i Robert
Stefana Walerowicza.
noża w bójce na 3 miesiące aresztu i
Ring, lat 19. Znaleziono przy nich
Obu aresztowano.
wysłanie do miejsca pochodzenia.
różne narzędzia złodziejskie.
Rannych opatrzył lekarz m.iejski1
= (r) Niewinnie oskarżony.
= (p) Przy pracy. Przy ul. dr. W erdman. Rany ich, na szcz~
W zeszłym tygodniu donosiliśmy o
nr. 55, w fabryce Abla uległ śie są lekkie.
Milsza
kradzieży popełnionej w sklepie Izra= (o) Kolej elektryczna
ela Jakubowskiego na Bałuckim ryn- zmiażdżeniu przez ~aszynę dłoni i .3
palców
u
lewej
ręk1, tkacz, Franci- w Lasku. Z 'Lasku donosz~, i~ r~
ku nr. 5.
boty przy budowie linji tramwajowej
Aresztowany wte dy, znany paser szek Kubicki.
- Przy ul. Pasaż Szulca nr. 12, w Łasku już rozpoczęto. Przystanek
Lejzor Szajewicz, zeznał, że herbatę
w Łasku ma być urządzony przed
skradzioną u Jakubowskiego kupił i odniósł złamanie drugiego palca u
gmaczem urzędu powiatowego, stacja
ręki
robotnik
Wacław
Kierzlewej
sprzedał następnie właścicielowi sklezaś
przy let11isku „~trł!-ta", odległym
lat
25
.
kowski,
.;pu kolonjalnego przy ulicy Brzeziń
od
mia.sta
o półtore.J wrnrsty.
=(p)
Napad.
Na
ul.
Zgierskiei
skiej nr. 37, Abramowi Szein-Zylbe~: (s) IEksilumacja zwłok.
nr.
88,
napadnięto
na
robotnika
Alekrowi, którego atesztowano.
Dalsze jednak dochodzenie usta- sandra Frontczaka, i zadano mu to- Ze Zduńskiej Woli ~o!lo~zą,_ że w
głośnej sprawie nagłeJ s!Illerc1 służą
liło, że Szajewicz wplątał, prawdopo- porkiem ranę w czoło.
lekarz
cej
Zofji Macie)ews~iej, ~ . powodu
Poszkodowanego
01:iatrzył
dobnie w celu wyłudzenia pieniędzy
czego żydzi boJkOtuJą lille)SOOwego
do tej sprawy zupełnie niewinnego Po.gotowi~
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NOWY KURJER ŁÓDZKI -

Autor powyższego utworu przylekarza polaka, w piątek zjechała kojeżd~a na premjerę i ma być obecmisja rządowa.
Przybyli mianowicie sędzia śled nym na próbach.
r:,zy i lekarz gubernjalny Lubasiewicz
l w obecności miejscowego lekarza
Koziołkiewicza oraz felczera Le dera
i policji rozkopano grób i wysłano
czf}ść zwłok do Kalisza.
·
Przed cmentarzem podczas ekshumacji zgromadził się tłum chrzeUmarł w Brukselli pianista i kom~cjan.
pozytor, który potwierdza teorję dziedziczności, zastosowaną . do rodzin

Józef

Wieni~111ski.

muzykalny~h.

Brat jego Henryk był pierwszorzęd
i
nym wirtuozem skrzypcowym a kilka
z utworów Henryka Wieniawskiego
Teatr Polski (Cegielniana 68).
żyje stale w repertuarze koncertowym
Z kancelarji teatru komunikują świata całego. Siostrzeniec dwuch
zmarłych braci napisał kilka pieśni,
nam:
które przed dwoma laty poznała
Dziś „Do brze skrojony frak".
Jutro, we czwartek „Siostra", drP-- '.V arszawa i jest autorem opery, zamat w 3 aktach p. Amelji Hertzówny. powiedzianej u nas na sezon biePremj era ta obudziła wielkie zainte- żący.
Cechą wirtuozowską Józefa Wieresowanie. Pozostała niewielka tylko
ilość biletów, loże już wszystkie roz- niawskiego była-wytwórczoś6. Umysł
przedane. Dyrekcja teatru najuprzej- niezwykle muzykalny był podłożem
miej prosi Sz. Publict.ność, aby ze gry pewnej i dokładnej.
Józef Wieniawski urodził się w
względu na nastrój sztuki, zgromadziła się punktualnie, gdyż po roz- Lublinie dnia 23 maja 1837 roku. Po„cudownego
poczęciu drzwi na widownię będą siadając już rozgłos
zamknięte. Dziś odbyła się próba dziecka" wstąpił do konserwatorjuin
paryskiego w roku 1847. Był uczniem
generr.lna w obecności autorki.
W piątek, „Dobrze skrojony frak", Zimmermana, Alkana Marmoutela i Le
Couppey'go. W roku 1850 powrócił
po cenach popularnych.
W sobotę, o 4 po poł. „Dom z bratem do kraju, gdzie wielokrotnie
Otwarty" po cenach najniższych o koncertował.
Przez pewien czas odbywał stugodz. 8 min. 15 stylowe „Sluby panieńskie" na dochód Tow. opieki dja. pod kierunkiem Liszta w Wejmarze, w teorji zaś kształcił się u
szkolnej.
.
W niedziel~, o godz. 8 i pół „Cy- Marka w Berlinie.
W roku 1875-6 zajął stanowisko
ganerja Warszawska", wieczorem „Dodyrektora Warszawskiego •rowarzybrze skrojony frak".
stwa muzycznego, poczem jako profesor konserwatorjum zamieszkał w
Teatr Popularny.
Brukselli, gdzie do śmierci pozostał.
Z kancelarji teatru komunikują
Pomimo gorliwej działalności wirnam:
tuozowskiej i pedagogicznej, Józef
- Dziś, we środę i jutro w Wieni~wski pozostawił spory doroczwartek wielka tragedja Sr.ekspira bek kompozytorski, a mianowicie:
Koncert fortepianowy, dwa walce
.Król Lir".
- W piątek, „Pani Majstrowa z koncertowe, trzy polonezy, dziewięć
mazurków, „Sur l'Ocean", Fantaisie
Lodzi", wodewil.
W sobotę po poł. „Mąż o dwuch et Fugue, Balladę, Fantazję na tle
„Lunatyczki", 24 Etudy, sonatę na
tonach".
Pełne próby odbywaja, s1~ z prze- fortepian i skrzypce, sonatę na fortecudnego dramatu L. H. Morstina „Li- pian i wiolonczelę, kwartet smyczkol)e", w którym udział przyjmuje ca- wy, uwerturę koncertową „Wilhelm
ły zespół teatru, z p. Mielewskim na Milczek", pieśni i inne.
czele.

Ze sceny estraoy.

Wojna na
telegramy flg.
Naprę:.t:enie

w Austrj i.

LONDYN, 12 listopada. „ W estminster Gassete" pisze: „Nie chcemy
imniejszać
znaczenia zatargu austrjacko-serbskiego, ale wydaje się
nam śmieszna myśl, aby Austrja rozpoczęła z tego powodu walkę z Rosją i Wciągnęła w nią inne państwa,
.naletące do trójprzymierza. Austrja
zachowywała dotychczas stanowisko
iupełnie godne i cierpliwe sprawa
jednak albańska jest tak ważna dla
Włoch i Austrji, że nie spodziewać
się, aby zapatrywania Serbii pod
tym względem mogły . ur,hodzić za
decydujące".

WIEDEN, 12 listopada. „Biuro
koresp." zaprzecza pogłosce, że rząd
posłał do Durazzo statek Lloyda austrjackiego z oddziałem, złożonym ze
100 marynarzy. Statek wysłano do
Durazzo do rozporządzenia konsula
austrjackiego dla obrony kolonji austrjackiej, ale bez załogi wojskowej.

Rumilnja.
WIEDEN, 12 listopada. „Zeit"
11.onosi, że przybył dziś do Budapesztu były prezes ministrów rumuń
skich Karp, jak mówią w specjalnej
misji i z własnoręcznym listem króla Karola do cesarza Franciszka-J ó1.1efa.
Widocznie misja Karpa polega
.na tern, żeby pogodzić żądania Rumunji z nowym stanem rzeczy, wywołanym przez
powodzenie oręża
bułgarskiego.

<

Pod Adrjanopolem.
BIAŁOGROD,

(W. A. T.), 12 listopada. Wojska serbskie pod Adrjanopolem zajęły wczoraj kilka nowych pozycji. W czo raj turcy dokonali znowu rozpaczliwej próby urzą
dzenia wycieozki, lecz ponieśli klęs
kę. Serbowie oczekują poddania mfasta lada eh wila.

Misja Danewa.
LONDYN, 12 listopada.-Wiedeń
ski korespondent „Daily Tel." donosi
o misji Danewa :
Złożył on wo bee rządu austrjackiego następujące zapewnienia:
1) Bułgaria uczyni wszystko,
aby skłonić Serb.ję do odstąpienia od
zamiaru obsadzenia portu adrjatyckiego.
2) Gdyby Serbja obstawała przy
swoich żądaniach, Bułgarja odmówi
jej zbrojnego poparcia.
Korespondent sądzi, że w rzeczywistości sytuacja nie jest tak złą,
jak się na zewnątrz przedstawia. W
kołach informowanych spodziewają
się, że pokojowe rozwikłanie sprawy

zdolni-do pełnienia straży w Pary~u
i do przedniej~zych czynności wo}
skowy eh.
WIEDEŃ, 11 (12). (W.A.T.) Austro- Węgry nakazały oficerom urlopowanym powrót do szeregów. Ka.ncelarja komendantury przygotowała
już pian mobilizacji ogólnej.
Zoł
nierzy wysłużonych zatrzymano na
czas nieokreślony.
N a 'razie wzmocniono znacznie korpusy XV, XVI i XVIl, stojące w Ragusie, Serajowie i Temoswatze. Wzmocniony także jest korpus XIl,
w Zagrzebiu.
PARYZ, 12 listopada. (W. A. T.)
Francja czyni energiczne przygotowania do mobilizacji.

Cholera pod Konatantynopolem.

LONDYN, 12 listopada. „Daily
Chronicle" donosi z Konstantynopola:
Miejscowość Derkos, położona pod
Konstantynopolem, z której sprowadza się wodę dla europejczyków w
Konstantynopolu, przepełniona jest
zbiegami tureckimi, wśród których
panuje cholera, tak, że epidemja ta,
będzie możliwe.
za pośrednictwem wody, dostała się
Przesilenie wojenne.
do Konstantynopola. Lekarze opowiaWIEDEN, 12 listopada (W. A. dają, że na stacji kolejowej w DerT.).-Wczorajszy dzień uważany :jest kos, wszystkie wagony są przepeł
za pierwszy dzień przesilenia wojen- nione chorymi, umierającymi na chonego. Wprawdzie konferencja w Bu- lerę.
dapeszcie doszła do· konkluzji, że
KONSTANTYNOPOL, 12 listopaAustrja powinna wystąpić pokojowo, da. Cholera przybiera groź•
lecz jednocześnie postanowiono silnie ne rozmiary. Smiertelnośó
stać na stanowisku bezwzględnego jest ogromna.
oporu wobec żądań Serbji i za żadną
Nowe bitwy.
cenę nie dopuszczać jej do Adrjatku.
BERLIN, 12 listopada.-„Berliner
WIEDEN, 12 listopada (W. A. Tageblatt" donosi z Konstantynopola:
T.).-Panuje tu silne przekonanie, że Jedna z korespondencji tutejszych
Serbja da nieprzychylną odpowiedź, donosi, że między wschodnią armią
wobec czego, pomimo chwilowej turecką a bułgarami toczy si~ nowa
przerwy sytuacja nic nie straciła na bitwa koło Czerkieskoj.
powadze.

Pod Czataldi:a.

Pasicz wobec

żądań

Austrji.

P ARYZ, 12 (11)-„Echo de Paris((
SOFJA, 12 listopada (W. A. T.).donosi:
Bułgarzy z nieustającem powodzePasicz odpowiedział wczoraj po..
niem prowadzą akcje pod Czataldża i
słowi austrjackiemu, że informacje,
zdobyli w ciągu dnia dzisiejszego
otrzymane od niego odnoszące się do
kilka nowych, bardzo ważnych postanowiska Austrji, przedłoży Radzie
zycji.
ministrów. Dodał jednak, że nie mal
Zwycięstwa bułgarów.
jednak nadziei, aby Rada ministrów
SOFJ A, 13 (11). (W.A.T.) Agen- wdawała się wogóle w dyskusj~ nad
cja „Bulgare" donosi, ża wo1ska buł- propozycją Austrji. Po zwyci~stwach
własne.
garskie zdobyły Strumnicę i Emir Serbji rząd serbski musi utrzymać
Hassan. Przednie straże dotarły do swoje żądanie co do zajęcia portu
Ostrzeżenie dla Serbji.
BERLIN, (W. A. 'r.), 12 listopa- Czataldży. Miasta Erikli i Sy liwry nad Adrjatykiem.
Także poseł angielski.' i rosyjski
da. Otrzymano tu wiadomości, że zostały otoczone. Pierścień pod AdrjaRosja posłała pod adresem Serbji o- nopolem zacieśnia się coraz bardziaj. konferowali wczoraj z Pasiczem i
. strzeżenie, aby nie doprowadzała kon- Forty Katapepe i Katarli zostały zdo- mieli oświadczyć, że rządy ich nie
byte.
poprą wszystkich żądań Serbji, ale
fliktu do ostatnich granic i nie poZwycięstwo serbów.
tylko te, które uznają za uzasasuwała się zbyt daleko wobec Audnione.
strji. Panuje przekonanie, iż wojska
BIAŁOGRvD, 13 (11) W.A.T.) Różne.
serbskie, choć dotarły już do Adrja- Wojska sersbie zdobyły po zaciętej
tyku, powstrzymają się od operacji walce wyżyny nad rzeką Beranicą.
NOWY JORK, 12 listopada.(W.A. T)
Krążownik Tennese wyruszył na mowojennych, ponieważ musiałyby one
Stanowisko Anglji.
rze Sródziemne dla obrony interesów
niechybnie wywołać takie same opeLONDYN,
12
listopada.
W
soamerykańskich.
racje ze strony Austrji i Włoch.
botę, odbyła się nadzwyczajna rada
WIEDEŃ, 12 listopada.(W. A. T.)
Ponowne zdobycie Czorlu?
ministrów w sprawie zatargu aus- Eskadra, stojąca w porcie Pola, oKONSTANTYNOPOL, 12 listopa- tro-serbskiego. Ambasadorowie Fran- trzymała rozkaz zmobilizowania si~
da. Mahmud Mukdar pasza, który cji i Rosji, którzy chieli konferować
d~':odził le~em skrzydłem pod Kirk- z Greyem, musieli odejść z niczem,
W Konstantynopolu.
K11Isse, wyJechał do Czataldży. ~ak. ponieważ rada ministrów przeciągnęKONSTANTYNOPOL, 13 (11) słychać, za~ądał on posiłków. W czo- ła się do późnej nocy.
(W.A.T.) Redaktor „Tanina" uciekł.
raj wyjechał pociągiem z wojskiem
zagranicę. Kiamil-pasza postanowił
do Czataldży. Dzienniki donoszą, że
W przededniu wojny?
rozpocząć energiczną akcję przooiwturcy z powrotem zdobyli
BERLIN, 12 (11). (W A.T.) „Vos- ko przewrotowoom.
Czorlu ('?). Wojsko z Małej Azji o- sische Ztg." donosi, że Francja czyni
Misja Danewa.
kazało przytem nadzwyczajną wa- jakieś podejrzane przygotowania woBUDAPESZT,13 listopada.(WAT.)
leczność.
jenne. Wczoraj odbyła się narada Danew odjechał do głównej kwatery
. . ministrów z udziałem min. wojny b u ł gars k"IeJ,· a b y z d a ć rapor t ze swel·
D o Kons t an t ynopo1a przy b y ł Je- Milleranda, na której zapadły nader
„
jeden krążownik angielski i niemisji. Wyraził się on, iż jest zupełważne uchwały.
. za d owo1ony i. wiezie
. . go t owy p1an.
me
.lnl.ec]{J·.
Bezpośrednio po konferencji MilWkroczenie do Salonik.
Okrucieństwa Serbów.
lerand wydał polecenie prefektowi
LONDYN, 13 listopada. (WAT.)
SOFJA, (W. A. T.), 12 listopada. miasta Paryża, aby ten postarał si~
1
Oddział wojsk bułgarskich pod gen. zbliży6 r1 ow. wysłużouych żołnierzy Daily Chronik! donosi, że serbowi.a
Todorowem wszedł do Salonik. W do armji czynnej. W razie wojny, w straszny sposó-b znęcali si~ nOO.
oddziale tym znajdują sie książQta weterani mają być rzekomo użyci arnautami po zajęciu Sko-plje. Wyc~ś.ciowo do służby czynnej„ a mniej ·.. :roorW>.wa.no tam 2000 alb~Jcó.\TC,
bułgarscy Bory~ i C,yrytt. . .

Bałkanach.

pet.
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do uciekających strzelano po drodze go. Czasowy sąd wojenny w Smo- 16, skazanych na rozstrzelanie, poda- siedniej Portugalji i zwycięstwa tam„
że. republiki, ~miał Canalejas załago
spalono prawie wszystkie wsie i mia- leńsku, rozwazywszy w d. 23 paź ło skargę kasacyjną.
dziernika tą sprawę, uznał szeregodzić. Rządy Jego były raczej umiarsta.
Kapitan Kostiewicz.
wca Bachurina winnym sprzeciwiakowime, aniżeli skrajnie reakcyjne a
BERLIN, 12 listopada. - Przybył jego zasługi dla kraju są niewątpli
Austrja grozi.
nia się wypełnienia rozkazu naczeltu
kapitan
Kostiewicz, którego pro- we. Przyp. Red.).
WIEDEN, 13 listopada (W. A. T.) nika i zdecydował, po pozbawieniu ces rozpoczyna się pojutrze.
wymienionego szeregowca godności
Następca tronu powrócił z Budapeszżołnierskiej i
wydaleniu ze służby
tu. Ogólny wynik narad jest ten, że wojskowej pozbawić go wszystkich
Austrja nie odstąpi od swoich praw stanu i zesłać do robót ciężki0h
własne.
żądań i w razie potrzeby pod· bez terminu, z zastosowaniem przewidzianych przez prawo nastQpstw
„JJow. Kur. ł.ódzk'·,
łrzyma je z bronią w ręku.
tej kary. Sprawa szeregowca BachuZądania Rumunji.
rina była następnie przedstawiona do
Słll"aszna katastrofa.
- Prośba kozaków. 14 oLONDYN, (W. A. T.), 13 listopa- Najwyższego Jego Cesarskiej Mości
łaskawego rozpatrzenia; na najpodCZERNIOWCE, 12 listopada (W. ficerów i 1,400 szeregowców-kozaków
da. Jak donosi „Daily Telegraf", dańszym raporcie, na prośbę . wymie~ A. T.).-W po bliż u granicy rosyjsko- przesłało do Kokowcewa prośbę a
zapłacenie im 700,000 rub. za obronę
Rumunja wzamian za przyrzeczoną nionego
skazańca o ułaskawienie, austrjackiej, koło Rodnej, zawalił się
kolei
wschodnia-chińskiej,
podczas
na początku wojny neutralność, żąda Najiaśniejszy Pan własnoręcznie ra- tunel kolejowy. Olbrzymia skała spapowstania bokserów w roku 1902.
ł
następującej rekompensaty: Uregulo- czył skreślić:
"Dla okazania Mojej wdzięczna- d a na pociąg pośpieszny, idący do
- Kobiet" w parlamencie.
wanie granicy nad Dobrudźą, zajęcia
ści za miłosierdzie Boskie, które przy- odesy i zgniotła kilka wagonów. 15 Prezes ministrów duńskiego "folketLi.p,ji i zajęcia na własność kolei, łą wróciło zdrowie Cesarzewiczowi Na- osób zostało zabit}'ch i R9 hingu" w~rowadził zmianę do ustaw .
konstytucJi w tym duchu, że kobieczącej Konstancję z BuJrnresztem.
stępcy Tronu,
przebaczam ciężkie ciężko rannych.
tom
ma być udzielone czynne prąwo
przestępstwo szeregowca Bachurina.
Wróblewski pi•zed sądem. , wyborcze
Porozumienie moź:Uwe.
do parlamentu. A służyć
KRAKÓW, 12 (11). Dnia 15 b. m. im będzie od lat 25, nie zaś od 30,
BIAŁOGROD, 13 listop. (W.A.T.) ~~za~i~:~ ~fu~~ę'~.8 pułku Praskiego
O talnej Najwyższej rezolucji o- odbędzie się tu proces przeciwko jak pro.ieldowano początkowo. Liczba
Prasa serbska nie tak czarno zapaczłonków
„foltkethingu" wynosi o·
truje się na Rprawę konflktu, jak do głaszam w celu jej wykonania". Pod- Wróblewskiemu, oskarżonemu o probecnie
114,
lecz może być podniesioniedawna i stwierdza, iż przy dob- pisał dowodzący wojskami generał pagandę idei anarchistycznych i w na do 132.
Trwanie okresu parlakawalerji Plewe.
z"wiązku z tym, przechvko poruczn. mentarnego - z lat trzech zostało
rych chęciach możliwem iest poro1e.O flongolję.
Sr.adowskiemu o obrar.ę Majestatu~
przedłużonem do lat czterech. Oparte
mienie.
na przs wilejach prawo wyborcze do
PEKIN, 12 (11). W związku z
rłapad bandycki.
WIEDEN, 13 listopada. ("W.A.T.)
KRAKÓW, 12 (11)- Na dworzec „landsthrngu" ma być zniesione, za„Neue Freie Presse" donosi, że pre- umową rosyjsko-mongolską cała prarówno jak i przywilej osobisty króla,
sa energicznie potępia rząd, Jl:tóry
zes ministrów serbskich, Pasicz, przez swą bezczynność, doprowadził kole.jawy w Dobrej napadli dziś trzej któremu służyło dotychczas prawo
przywiezie z głównej kwatery, gdzie do utraty przez Chiny zewnętrznej bandyci, chcąc zra bo\va6 kasę, lecz mianow~rnia 12 członków „landsthinzostali · otlparci przez urzcidników. gu". Z ogólnej liczby 66 członków
bawi u króla, nader ważne decvzje Mongolji.
Pism& wzywają ludność do orga- Ofiarą rabusiów padł naczelnik stacji. tej instytucji, 54 ma być wybieraktóre nadadzą wypadkom zup~łni~
nych przez reprezentacje miejski3,
Pr:.Eeciw A~ademji.
}nny bieg. Porozumienie pomiędzy nizowanin oddziałów do walki z monowi zaś 54-maH wybierać pozostagołami i doi:nagają się od rr.ądu
,
Austrją i Serb.ją będzie możliwe.
przedsięwzięcin stanowczych kroków
·w1EDEN, 13 listopada. (W AT.) łych 12 czhmków.
przeciwlrn I\osii, nie cofając się na- Profesor Akademji Górniczej LaubenPogłoski o po!toju.
wet przed wojną. Zgromadzenie na- Rednich ogłasza w „NFPresse" artyKONSTANTYNOPOL, 13 listopa- 10do".re zainterpelowało rząd w kwe- kuł, w którym występuje przeciwko
da (W. A. T.) --Pogłoski o bezpośr~rl stji umoV'l'.f ro syjsk o-mongolskiej.
· zalożcniu w Krakowie Akademji GórOdpowiedzi Redakcji.
nich rokowaniach trwaią w dalszym
PEKIN, 12, (11) Z powodu pod- niczoj, uważając ją za zbyteczną.
ciągu. \V czoraj pienvszy dragoman }lisania umowy rosyjsko-mongolskiej
Samowola hakatystów.
poselstwa bułgarskiego, miał dłuższą u prezydenta. republiki odbył.a się
P. R. Klimczyńskiemu w
długa nara.da.
Podobno uchwalono
GNIEZNO, (W. A. T.), 12 listopanaradę z Vv. ·w ezyrem. Przedmiotem
Pabjanicaoh.
'11 a1de Il wiadomości
nieuznawać tej umowy i przy po-· da. W środę zabrano niespodziewabyła S?;Jrawa nawiązania rokowań pomocy oręża przywrócić w Chałce nie do domu wychowawczego dwuch możemy udzieli6 tylko ustnie. Mo:ie
Pan przyjdzie do Redakcji w dzień
kojowych i zakończenia wojny.
rządy Chin.
chłopców braci Krzaków za to, że po·wszedni od 9 rano do 8 po połud
ULASUTAJ, 12, (11).
Potwierdzają się pogłoski 0 pornwaniu się po śmierci ojca., protesta.ntn, matka., niu, w świ'tta i nicu:z.l:e'i.e ~d. ·n. do 12
dwuch oddziałów piechoty i kawa- katoliczka, wychowywała dzieci w w południe.
lerji chińskiej z kartaczownicami i wierze katolickiej.
armatami górskiemi od strony Gu- zamordowanie Canalejasa.
czena do Ulasutaj.
N"
T
Przypuszozają, że jeden oddział
MADRYT, 12 listopada (v . A. .).
uda się do Bohro, a drugi do Ulasu- Prezes ministrów hiaz~ań·
Rewizja w redakcje.
taj. Nieocze 1mrnne puiawienie się skich, Canalejas, ~ostał dziś
Dr.iś w nocy o godz. 2 do iePp. Salomea Heller, Stanisława
oddziałów znskuczyto. mongołów zu- zamordowany, w chwili, kiedy
dakcji „Słowa" vrzy ul. Swlętokrzy
pełnie nieprzy~·otow~n;yeh.
igroma- wchodził do gmttchu mini~terjum Haltrecht, Celina Spokojna i Edwarskiej nr. 3ł, w \Yarszawie, przybył& dzone latem wojska puszczono do
da Natanbluch, na dom sierot
policja i po dokonaniu szc2iegóło wcj domu. Nowtt mobilizacja wobec mro- spraw we"vvnętrznych, aby przewod- rb. 1 lrop. 50.
rewizji w caJym lokal ' '"edakcyinym, zów i śniegu, trudną jest do urze- niczyć Radzie ministrów. Sprawca
P. A. S. dla n aj bi e dnie jskonfiskowała cały nakład nr. 310.
czywistnienia.
dał dwa strzały, kładąc ministra tru- s z y c h, do uznania redakcji, zaKonfiskat;)' dckc.na110 z rozpolt'zą
SytLtaujn. taka wytwarza mnóstwo pem na miejscu, a nast1}pnie skiero- miast kwiatów na grób ojca rb. 5.
dzenia komitetu do s praw prasowych. przeszkód dla handlu rosyjskiego. ł b ń d 0 · t·1 1·
b'ł
·
1
.Ro sianie prr.er wali handel i wszyma- wa ro
sic ? za
się.
P. C;;namon dla n aj biedli kredyt i nie czuj~ się bezpieczni
BERLIN, 12 hstopada (W._ A. T.). n ie j szych, do uznania redakcji
wobec gwałtów i rabunków żołnierzy Tutejszy ambasador hiszpański otrzy- · kop. !6.
chińskich.
mał o godz. 8 potwierJ.ienie wiado~
Z okazji ·pomyślnych wyborów
Kupc~' cJ:.ińscy d?wiedziaw~zy s~ę mości 0 zabójstwie Canale jasa i daje vosła Jagiełły-A. S. składa rb. 1 na
o rnch~ s.wo1ch woJsk, J?Ospieszrne naste-mJ·ącą sylwetkę zamordowane- Tow. Wiedza i 1 rb. na Tow. Krze·
sprzedr-qą towary, w obawie rabun- - .. •1 · .
.
,
wienia Oświaty.
ku.
r11ern si~ rCnvnież tłómaczy od- go. Canal~1as był . z pr~ekon~n de(Tel. Ag. Pet.)
mown furmanów-mongolów dostar- mokratą 1 sly11ąl, inko rn eprze;ednaczania w grnnicc Rosji surowiz!ly. ny wróg kościoła katolickiego. vVyBiulet}'r.
\YiększoM
firm
ros~Jsl~ich
zwróciła
dał on kilka ustaw, skierowa11ych
PETERSBURG, 12 listopada. ·-(Urzędowo). Biuletyn o si.anie zdro- się do kon~ula rosy_1skie~o, vrosząc przeciwko kościołowi i zamknął wiele
. , .
.
, _,
wia Jego Cesarskiej ·wysokości Cesa- go, by w:nedn a ł za posredrnctwem .'
ministra spraw zagranicznych środki, ldasztoro>L G~b~net ut\: orz;} l w 1.
rzewicza Następcy rrronu z dnia -9
listopada: „Godzina - wieczór. W w celu ulżenia doli rosjanom w Zn- 19J O. W l3erlm1e panu Je przekona-·
11ie, że Canalejas został zamordowany w Krakowie .ul. Krupnicza 22 1-p.
ciągu ubiegłych dwuch dni ciepłota chodniej Mongolji
MUKDEN, 12 listopada.-Umowa przez anarchistę, albo przez zwolen- urządzony z komfortem i oświetl
u Jego Cesarskiej W .rso k ośc:i Cesarzewicza Następcy Tronu wynosiła rosyjsko-mongolska wywołała olbrzy- nika ks. Don Jajme, pretendenta do elektr. Łazienki. Telefon. Kuchnia wy·
borowa. Ceny przystępne.
rano 36,9 i 36,8, wieczorami ~aś -- mie wzburzenie. Prasa uważa urno- tronu.
r2895--10
37 ,3 i 37,1; puls rano - 112 i · 104, wę za przywrócenie działalności Ro*
·wieczorami - 120 i 112. Cera na sji na Dalekim Wschodzie, prr.ewidu(Canalejas byl prezesem minitwarzy poprawiła się jeszcze cokol- jąc rychłą aneksję Mandżurji i oskar- strów hiszpańslcich orl 9 lutego 1909
wiek. Podpisali: lejb-pedjatra Rauch- ża Rosję o to, że daje ona początek roku, po upadku gabinetu Maury'a,
fus, lejb-medyk Ew. Botkin, honoro- do podziału Chin. Prasa wzywa rząd, następn]e Jo:ótkotr:vałego is~binetu
Pia~ista-pedagog
wy lejb-medyk S. Ostrogorskij."
by w odpowiedzi na wystąpienie Ro- Moneta. Objął go w chw11I nader
sji,
wysłał
wojenną
ekspedycję
do
krytyc~nej
.
Kwcstja
Maroka
była
w
Ułaskawfonie Bacbul:"ina.
Chałchi w przekonaniu, że naród po- wysokiem naprężeniu, grożące poMOSK\YA, 12 (ll)- (Urz~clowo).
tr,afi ob;·onić . honor i terytorjalną nie- wstanie so~jalis.tyczne i dążności seRozkaz do wojsk :Moskiews1:iego otykalnosć Chin.
paratystyczne w Katalonji groziły (b. p1 o· esor w Ces. szkole muzycznej w
.Kręgu wojennego z d. 7 listop;„da za
tlcstowie nad Donem)
burzi
wewnętrzną.
Canalejas rozNowa kol~j.
nr. 451. „Rozkazem do olrn:;gu z d.
vYiąiał natychmiast Kortezy, a na- udziela lekcji gry fortepianowej pry
16 października za nr. 420, szeregoPETEHSBURG, 12 listopada. wiec 2 Sofijskiego Geseri' c• .\Jcl-::s:w- Komisja kolejowa przy minis (c rj 1tm s tępne w:i.·bory wypadły dość ko- watnie i u siebie w domu przygoto·
. dra Trzeciego puł.Fu piechoty Grze- komunikacji rozpoznaje projekt no- rzystnie dl~ rzą~u . Alf~ns~ ~lII. wuie do konserwat. Warszawskie~o
gorz Bachurin, oddany zo.:Jtał prz6- wej linji, która ma połączyć Zagłębie Równocze:- me, · dz1ęk1 zamiame kilku w Cesarstwie. f.l;awadzka AA 19 m. 20
osobiśc i .; od 2---4 i od 7-8 w.
zemnie pod sąd wojenny okr~gowy, dąbrowskie z Zagłębiem donieckiem. wyroków ~ mierci na socjalistów i separatys~ów na wygna11ie ~ub ~a ujaJrn oskarżony o wystQpną działal
Zmiana wyroku.
wolnieme, umysły uspokoiły SH~ coność, przewidzianą w 106 a1·t. 22
1
kolwiek.
Kwestja marokańska zostaSEW
AS'l
0POL,
13
listopada.
księgi zbioru ustaw ,„·ojennych 1869
ła
załatwiona
mocą układu z Francją
t., z zastosowaniem w dodatku, na. Skazanemu na śmierc marynarzowi
w
czerwcu
r.
b. rrakie nowo grożące
zasadzie 91 art. tejże ksit!gi, k_ą.r Machotinow1, zamieniono karę na
zawikłania, z powodu rewolucji w Sl\•
bezterminowe
c-;.ę·żkie
roboty.
Reszta,
<>kreślonych na czas stanu wojenne-

Tel . gr.

Róż1~e wiadomości.

Telefonem z VVarszawy,

Telegrmny.

T

•

)?ensjonał

,,Savoy"

t \łaro Sm1oow cz

•••

,.__11t2__ z M - - - - - - - - - - - - - -- _

.NOWY KURJER ŁÓDZKI -

0

16}

18 listopada 1912 r.

jak inne. Odwró?ił się szybko i odpowiedział, nie
bacząc na trwożne spojrzenia ojca i brata, z nie„

A. K. GREEN.

opisaną lekkodusznością:

Czy macie zamjar dłużej tu pozostać? Howard, który zdawał się nie zauważać
ainteresowania oica i brata.
Detektyw jednak nie zwrócił n·ań uwagi.
- Szybki, pewny cios! Ni eza.wodny, 8miec.
dny Qiosl Biedna kobieta, nie zdążyła ·nawe: pernie jęknąć!
- Ale ta szafa i cała ta poreelana na
tupie?
_
- To jeszcze nie jest zupełnie wyjaśnionem.
~abójca jednak był zdecydowanym, wytrawnym
IOtrem!
Howard wciąż nie okazywał zainteresowania
-

1apytał

tozmową.

Chciałbym

-

telegrafować·

do Haddam -

l'yrzelrł.

·- Jużeśmy telegrafowali- odpowiedział Mr.
Gryce. - Żona pańska jes.łlcze nie ppwróciła.
- Musi być zatem gdzieindziej - oświadtZył Howard twardo. ·- Już ja ją znajdę, niech
nnie tylko stąd wypuszczą.
P. Gryce skłonił się. Potem powiedział:
-- Muszę tylko jeszcze kazać trupa przerieść do sali oględzin.
Uwaga ta spadła niespodzianie, widać jednak
tyło, te _ją Howard przyjmuje równie oboj~tnie,

- Nic nie mam przeciw tamu. Zrobicie to,
co będziecie uważali za właściwe.
Mr. Gryce oznajmił, że już wydał rozkaz
przeniesienia. Nie wiedział co ma bardzie) podziwiać, czy zimną krew i umieiQtność panowania
nad sobą młodego człowieka, czy też jego brutalność. Detektyw nie wątpił bowiem, że Howard
wystawia tak lekkodusznie trupa swojej żony na
widok publiczny.
·
ROZDZIAŁ

VI .

·wracam do moich własnych spostrzeżeń.
Gdy do 10 wieczór nie otrzymałam od nikogo żadnych wyja8nień co do dalszego przebiegu
tej sprawy, postanowiłam sama się o nie postarać. Gdy młode panny oddaliły się do swego pokoju, pobiegłam do sąsiedniego domu i pochJignę
łam za dzwonek. Przed kilku minutami widziałam tam wchodzącego pana Gryce. Musiałam za
wszelką cenę postarać się o chwjJę rozmowy
z nim.
vV sali płonęła lampa. Mr. Gryce otworzył
mi osobiście drzwi. Zapewne nie spodziewał się,
że o tak późnej godzinie znajdzie się wobec damy.
- A to dopiero! - zawołał. - Bardzo mi
miło powitać panią miss Butterworth.
Nie zapraszał mnie jednak, abym weszła.
- Tego się właśnie spodziewałam - odrzekłam. - Mam panu coś ważnego do powiedzenia.
Wpuścił mnie po tych słowa.eh i zamknął drzwi.
Teraz musiałam przedewszystkiem powied~ieó, co
mnie tu przywiodło. Tak więc poczęłam:

Mr. Gryce, bądźmy oboje szczerzy. Opowi~
mi pan, jak panu poszło z Howardem van BU!'- ·
nams, a ja. pa.nu powiem, co zauważyłam dzisiejszego popołudnia. Chodzi tu o taki drobiazg, że
inna kobieta zapewne nie wspomniałaby nawet
o tern: Tę Q.robnostkę opowiem panu, jeteli pan
mi powiesz to, co i tak w jutrzejszych dziennikach będzie już wydrukowane.
Moja przemowa iiezbyt ma s~ podobała.
Śmiejąc się, przyglądąl si~ swoim Qoklom, jak- ·
by coś nowego na nich wynalazł.
- Jestem na usługi :pani - wyizekŁ
Nie uczynił ml )-edn&k żadnych poufnyoh
zwierzeń, ') nie! :Nt>. ~o był za sprytny. Przybrał
minę wielce szczerl.'!l i był .na pozór bardzo wymowny, w ~nmcje rzeczy iaś nie powiedział nio
nowego.
Z tei jil~ rozmowy jednak mogłam wywnioftkować., że sprawa. Howarda żle stoL Co Bi~ V-czy samego wydarzenia, wyraźnem było, ~ ni6
stoimy ani wobec przypadku, ani wobec samobójstwa.
Powiedziałam to panu Gryce i wtedy pnysnał się, że rzeczywiście na trupie znlłole~on-0 ranę, której młoda kobieta sama sobie zadać nie
mogła.

Słuchając

tej wia<l.omości, musiałam okazać
wielkie zainteresowanie, bo stary lis długo swoje
binokle przecierał, zarii.ffl im nadał hl.ask wystatczający i do kieszeni s~.hował.
- A co pani ma .mi do powioo.zenia;~ - są..
pytał, patrząc jednocześnie poza mnie na drzwi
wchodowe.
(C. d. n).

„~'!iL~~5! ~ ~~ ·.

m Latoratorjum cllemlcmo-tecllnmznB

~~-~tj.~""i,~~

pod posta~ią bezwarto~cfowych naśladownictw Sperminu
nie mających z nim nic wspólneQ'o a często nawet za.
wierających Cllynniki szkodliwe dla zdrowia.
Przy neurastenji, impoteucji, uwi;łdzie starczym,
histerji, newralgjach, imemji, suchotach, przymiocie
(syfilis\ skutkach kuracji rtęciowej, chorobach serc(oduszczenie, skleroza serca, bicie serca, arytmja mia
ca1ditis, arterjo-sklerozie, alkohoUźmie, wysychaniu role
cza pacierzowego, paralitacb, rekonwalescencjj, wyc~er
paniu Ol!'ólncm i t. p., tylko Sperminem-Poela udało się
osiągvąć wspaniałe rezultaty, o których świadczą ba... dania najmakomitszych uczonych lekarzv całego świa
. ta. .Ńależy zwracać \JW3gę na nazwe

~

~ ;'1 i nie brać tych wszystkich wyciągów

·t'~

i

i fizjologiczne

m„Zjdnoczonych chemików"
m

m
m

ul. Sre!p

~:~!i Sąlnej

pod kierunkiem lnfynlera DOMINIKIEWICZA

liiW

Analizy chemiczne dla wszelkich dziedzin

Mil przemysłu włókiennego.

~

m

o rółny<"h nazwach; bezwartościowość tych preparatów została opisaną, w specjalnej broszurce, którą bezplatnie wysyła się wraz z naj- .
no~ szą literaturą, o Spermmie
!.

Wii1

~

1!:!.111

[OO

t. d.

••••••

™

l!!Jil

Iii J

Analizy produktów spożywczych.
Analizy wydzielin (moczu. plwoclny

~

płynów

Im
~

11

Oli

SPERMIN-POEHLA
•

-

;~

m

,~

Biuro porad technicznchy dla przemysłu
włókiennego. Porady chemiczne. Przt plsy.
(U dzielanle porad od godz. 4 do 8 p. poł.)
W niedziele laborat. otwarte od 12 do 2-ej.
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~~~~~ ~~ "Eli5ffl!ii~

L. p . T ruzz1.·

Stołeczny

~ cvRK

Targowy Rynek.

Ważne

MAGAZYN SUKIEN

,,La Saison''
ul. Andrzej ea Nr. U II-gie

W środę, dn.

2186

-~0

:piętro, fron~.

::EUGENJii~~
KARTO WSKA,
Łódź,

13 listopada

1912 r.

Wielkie pompatyczne przeDstawienie
w 3-ch

SPECJALNY

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

,,La Saison••

ala J7ań!

Telefon 21-68.

częściach.

Po raz I-szy „Jazda sportowa" w :powozie wykon. M-lle
Zina Abert i dyrektor cyrku p. Williams Truzzi. Deszcz
klownów czyli 30 klownów. Angielski policjant, komiczny
wyst~p czyli ~ywy skoczek p. Nino. Biorą także udział
wszyscy znakomici artyści i artystki cyrku.
W sobotę, dn. 16 w
przedstawienia.

Anons1
świąteczne

niedzielę

dn. 17 listopada 2 wiellde
r2989-0-J

Konstantynowska 5

Te efonu Ng 28-0I.
Poleca Szan Paniom w

JCo„ftureJtcja!
.Naiwiększy

wybór męskiego, damskiego
i dziecinnego obuwia, z najlepszych zagranicznych skór najnowszych fasonów,
jak również obuwia s!mowego po cenach
najniższych.

··

Kalosze sprzedaje po cenach fabrycznych.

-"""""'
2634-lQO

______

_______ _______

,_

Pro9~ę się
Ą.

prze!· a :;ll! ó!
B. RZESZIUH. !iKI
....;...
Nowomiejska
M ·6.

Łodzi i

NAJPIĘKN l EJSZE

._:

okol !cach

CZESANIE

mycie głowy z natychmiastowym wysuneniem (Maniour) czyszczenie paznogci
farbowanie włosów i wszelkie roboty vr
zakres peruker~twa wchodz'lce jako to
loki turbanowe warkocze i postisch, za
wsre w najnow~zym styh wy'!rnnyw;i.aa
pud moim kierunkiem. Wyucząm upln:i.
nia najnowszych f1yLur w 5 lekcjach
Abonament na miejscu i w domacl1

Wydawnictwa GEBETHNERA i WOLFFA

Adolfa

Nowaczyńskiego

Cyganerja WarszatYska Sztuka w 4-ch aktach.
\\' pii:lrncj styliwwanej okładce J . Bnkowslctego
Fryderyk. Pd,vieść rlramat.yczna

Wielki

Bóg Wojny. Epi7i"d

Napoleoński

z zin1y roku 18-12

1.60
2.UJ5

...-

·~Ą ~:==;,:::;-=::::.:i:arni:~
„

Rozkład pociąg6w

szt 1•.•
Nafta
1882

najwyższego

W AGA 5
CENA 0,28

18Yt.

10
o,53

20
1,04

40

pnedstawidele:

2,05

I

.

tel. 9-82 i 9.93

tel. 9·78i17-09

pułrztbni są wszęDzie

SzczegÓłowe informacje

penstę

i

wysyła się bezpłatnie.

Irkuck. Kantor
gazety „Sybirskij torgowo-promyszbnnyj Wiestnik" Pocztamskaja }G 14.

st

...
Prenumerować
wszystkie pisma,

Krotka 5, tel. 28-50.

oraz

można w

Szymon Wolman

Piotrkowska 145. te!. zg.oo

S.

n~fl

prof.

(Masaż Wibraeyjny
ZabłudowskiegJ -

osobna poczetcalnia.

Dr.t. Prybulski
POŁUDNIOWA

.N2 2.
Telefon 13-59

Choroby skórne, włosow, (kosmetyka
lekarska) we.nerycznc, moczopłciowe
i niemocy płciowej. Leczenie syphilisu Salvarsanem „Erlich-Hata. 606 i
914." wśródżylnie.
Lee.zenie elektrycznością i masażem wibracyjnym.
Przyjmrje: chorych od 8-1 rano i do
ł-6 po poŁ, panie od ó--fi po poł.
Dla pań osobna poczekalnia.

Okulista

Dr. Ilu~o GoMijlatt
\

I

D7rektor kliniki chorób oczu
Qpiekuństwa Ociemniał7ch

Andrzeja .N2 4, telefonu 970
od 12-1 i od 5-7.
34'48-9-1

fJlentysta

Berta Ab
nr,l'tw~·ó:i.i~t'i a

mieszka obecnie

Piotr :. ows.<a U09
dawniej ZAWADZKA N! 8
Godziny przyjęć od 10·-l i. od 4-7 w

n f ł'k. Sk .
ur.
eI s us1ew.cz
Andrzeja 13.
Choroby

weneryczne

skórne,

1 moc:wpłciowe.

Przyjmuje: od 9 1/ 2
5 -

8 g. popbł'.

święta

od 911, -

-

11 g. rano
W niedziele
12 g. rano.

Telef. 26-26.

pp.

wibracyjnym.

Dr. B~ ftQj~ CeehGzia"dziMurarskie

1 pne nmat) cLry
-iemG>c prc.:iowa).

Godziny przyjęcia: 8-2 rano, i 5-· 9

r. Bogusławsk1

b. ordynator szpitala Ś-go Ducha w Warszawie przeniósł
o o t '?atru S~liiia.
się z Warszawy do Łodzi
od 9·-1 i od 6-8. dla pań od 5-ti
w niedziele od 9 do 12.
2701- choroby kobiece przyjmuje od 4 do 6 po południu
Przejazd Ni 30.

lekarsko-kosmetyczne. Bada11ie 1<rwi na Syf1Ji3 i le·
czenie Salvarsanem (Ehrlich-Hata 606.) GJbinet elekDla . ..iń

SliEDNlA M 5, POWROClŁ.
•
Sp cuoroby skórne, włosów, weneW .t.odzt.
ryczne, moczopł~iowe i. _kosmetyka
lekaraka. Leczeme syph1hsu Salvarsanem Ehrlich-Rata „606" i „914"
(wśródżylnie). Leczenie elektrycznoś
cią (olektroliza) i masażem wibracyjnym. Przyjmu1e od 9-1 i od 48, w niedzi~le od 9-2 po po~uduiu. odbyć się mający w Sobotę
Dla pan osobna poczekalma.
d. 16 listoyada r. b. w Sali
~ Angielskiej Pasaż Szulca

Jla1·uprzejmiej zaprasza "W.

r'.2521-0-1

' Dr. Maksymiljan

COH
2957-5

Dr. D. Helman
powrócił.

p. na

j · ,
Or. L. K~acz
' 1n -- - - - - t.
· Ogł s1enia lt'O~ ne.
skórne, weneryczne,
róg

powrócił„

Wólczańskiei.

Ktnatantydwab i
Syphllis,
~, ajtańsza amerykańska che·
choroby dród moczoNyoh.
miczna pralnia i farbiarnia
Przyjmuje od 8 -- 1 rano i od pod firmą „Józefina"' Łódź
5 -8 wiecz. dlapaii od 4 -5 po Piotrkowska i7, pod osobistym
właściciela Pawła Musiap0łudmu.
713-0 kierunkiem
łowicza , który po ukończeniu studjów

1'

ITeatr „LIRA~~".

w Ameryce wykonywa w

przeciągu

24 godzin najwykwintniejsze w zakres
Mi~ołaoews!r.a 4
wchodzące zlecenia. Tanio bow podwórzu.
2630-150
Choroby uszu, nosa, gardła i krtanl
nna Purmanowa właścicielka penPrzyjmuje od 10-12 i od 5-7 pp
sjonatu przez sezon letni w Inor2b95-l.-0
włodzu ma do odstąpienia pokój duży z całodziennem utrzymaniem dla
dwuch panien lub dwuch młodych
Program od 1 do 15 Listopada r. b.
ludzi. Łódź. Pańska 58 m. 8 od l do
3 po poł.
„
Gillis
Akuszer i specP,a lista
Najmniejsi art. wirt. na 14 instr.
Nauczycielka, która przygotowychorób koB»iecych.
• wała wiele dzieci . przygotowuJe
Tom-Mi Is
dzieci specjalnie do mie.iscowych
P:iyjmu.je do 11 rano • od 4 1 pół po
Komiczny gimnastyk-cyklista.
gimnazjów. Gwarantuje za dobre redo 6 1 pół po pohtdniu.
zultaty. Wynagrodzenie po egzamiUlica Południowa 23
Les Morasso
nach. Zastać 9 - l O i pół rano i 6 i
Telefonu N! 16~8ó.
Zdumiewający ekwilibryści.
pół 8 wi-.rcm Diuga 31 m. 8. 25-3
i t:m;JOtiat
"'.tiacllęta"
Heleny
Geager da Costa
·\...·.) Kuczalskiej kuchnia smaczna,
Murzyński duet charakterystyczny
zdrowa na źądanie djetetyczna lub
Duo Obolensky
arska. - Obiady dla. przychodnich.
Pierw. ros. duet wyk. typ. Gork.
i na miasto N owogrodzxa 6, Warszawa. 2887-6
Krotka 52., {tel. 18-61 )
Mojsze Słucki
l, ałe urząctzenie sklepu rzezmczego
Zadziw. godne ćwiczenia at\etycz.
do sprzedania. Wiadomość Długa
Choroby: nerek, pę·--···-·10 u gospodarza.
r2980-6
Urania Bio
-eherza, cewki i
d.
Ltil,ia pralnicza do sprzedania dowieNowa seria obrazów.
Godziny p~zyjęć: do 10 rano
.I: dzi eć się można u właściciela
Walki atletów systemem Glima
:g;_alni. Zachodnia 44.
24-2
1 od 4-7.
Islandczyka Josefsona
f1 (]'ortepian używany sprzedam tanio,
. Josefson walczy z każrlym kto do
3450· - 5
1 .I: Konstantynowska 51-6.
! walki stanie i daje 500 rb. na•
t" rawcowa poszukuje szycia w dogrody temu, kto nie zostanie
L\. mu prywatnym. Zawadzka 16 :µi.
zwyciężony w ciągu 5 minut.
14. Bałuty.
R470-3
CHOROBY GARDŁA, NOSA
Tylko do piątku.
j USZU.
~1 eble salonowe, kandelabry, obrazy,
Zielona
Ceny ~z:;:. zwykłe.
_
s. 1 ~f;~~-wyprzedam. Zielona j~·~s

Dr. Ma Papierny

A

A

u: litn1anowicz

--·---

t.

Dr. Rabinowiez

Wydawca: Antoni Ksie-:tek

a.

a.

li

I_

wszystkich czaso;;i3m

prawie

Ko„rsta11t.iinOll!fSka U!

Roent~enowski (Prześwietlonie i fotoi_(rafowa- .
nłe wnętrzności ciała prom1eniam ! R<htgena;, Swiatłoleczniczy (choroby skóry i włosów) i Laboraturjum

120~ .

jak:

.

"

Przy syphilisie stosowanie prep. ,60ti"
sażem

teleton

Tygodnik Illu.strowany" „Swlat • • •Nowe t7cie"; • Wolne Słowo", „My•I
Niepodległa", .Tygodnik l\lód l Powieści" .Przy1aclel Dzieci", „GazetĄ ~
Swią.teczna•, „Trubadur Polski", _.Gon ee Poranny i Wiecierny•. „Nowa ~
Gazeta", Kurjer Poranu.y", 8 Kurjet Polski" n Wiadomości Coctii.rnne", ;
Kolće 4 , »Mucha• i t, d.
29ó9-0- l

i „914". Leczenie elektrycznością i ma

Gabinet

podług

iłł,

warszaw..;kkh,

Dr. Lew owic:z

Piotrkowska .N! 144, róg ~wang e lio~iej
Telefon 19~41.

troterapeutyczny

„PRO l\111 ~NIU'~

Główne przedstawicielstwo

Specjalista chorobsk6royco wanarycznych i memonv płciowej

K1'NTO~

~

cen redakcyjnych

Piotr ows1ta

••

.

'

Porady w zakres lecznictwa wchodzące, szczepl onki djagnostyczne ekspertyzy.

Specjalista ohor ab wenerycznych,
skórnych i dróg moczowych

ogłaszać się w tychże

ściśle, według

Lekarz-weterynarj i
'

można dostać wszędzie.

Odchodzi ze stacji Łódź-kaliska do Słotwin a godzinie &.20
ze Słotwin do st. Łódź-kaliska przychodzi 7.12. Odchodzi ze
Łódź-kaliska do Koluszek 1.11, przychodzi z Koluszek rlo stacji Łódź
kaliska o godz. 7.4.6.
UWAGI. Godziny, wydrukowane tłustym drukiem o.rmaczają
czas od godz. 6 wieczorem do 6 rano.
. . Poci~gi o~naczone literami b), e), h), ł), o), r) są bezpośred
meJ komumkaCJl z Warszawą.
Pociągi oznaczone literami a), c), h) k) m) p) łączą się
z pociągami kolei Koluszki-Skarżysko.
' '
'
'

dzielna.

-·---------------------------------------------------~
Sprobójde, a przel{~macie się, że najlepsz9

2961-20-1

Kolej Obwodowa.

Weue1 yczne, µ1c1owe 1 skóry od
10-1, 6-S. Niedziele i święta
od 8-1.
Dla Pań-5. poczekalnia od

procenty

Koniak Rostomowa

do Kalisza1 o godz. 7.55, 12,24, 4.39 i 6.13
do Warszawy o godzinie 11,01, 12,34, 5.30.
'
'
Przychodzą z Kallaza1 o godzinie 10.51, 12.22, ó.20 9.50
z Warszawy o godzinie 12.14, 4.26 , 6.03.
'
'

Dr. Leyberg

-=======·== agenci - wsp6łpracownciy
s!ahl

Kolej Warszawsko-Kaliska.
Odchodzą

S~.

Przejazd 21

bez ponoszenia kosztów i ryzyka na

z Łodzh a) 12.1~ b) 6.55 c) 7.20 d) lOC.V
e) 12.50, f) 1.50, g) 3.451 h) &.10, i) 8.:15.
I
ł
•
Prz7chodzą do Łodzh j) 4.37.l k) 7.22, l) 9.35, ł) 10.iO
m) I.OO, n) 4.35, o) ó.15, p) a.os, r) 11.ou.
I

funtów netto
z dostawą do mieszkań

Piotrkowska 83

J{atychmiast

Kolej Fabryczno-1.ódzka.
Odchodzą

gatunku

W. Findeisen i

Wyłączni

zimowy od dnia 1-go października.

1

DOKOJ FRONTOWY o dwuch oknacł
do w;rna,1ęcia. Południowa nr. 42
trout. lll piętro. m. ló.
2913--i;
-1.obotnik umiejący czytać i pisa.,
\. po polsku i rosyjsku poszukuY,
jakiegokolwiek zajęcia. Wiadomoś•
ul. Lipowa ti3 m. lf>.
~~·--·"!"""--·~~---"!"'----~
'°"przedaJe
się tórtepian gabinetow~
~w dobrym staniezpowodu wyjaz
du. Ul. KrJtko-Drewnowska •V! Ił
m. l, za. fabryką 87.t;yidta..
23-J
,) pokoje';'"przedpokój, kUehiliA z wy,
f..I godami, 1-piętro zaraz lub od 1
stycznia 1913 do wynajęcia.
1-?
•
f.......
t
łaśc1cielka pensjonatu przez se·
zon letni w Inowłodzu, ma po~
kój duży z całodziennem utrzyma<
niem dla dwueh panien lub dwuch
młodych ludzi. Łódź, Pańska a8 m. r
od 1 do 3 Pf17-ą
r1 dolna krawcowa, izraelitka, poszu>
LJ. kuje szycia w domach prywatnycJI
Wólczańska 52., K. Uszerowicz
a-r
araz do sprzedania. sltlep kolonial"
-' no-dystrybucyjny z powodu zmiany interesu. Krzyżowa M G, Rado·
goszcz.
13-1
•1 .agmąr pies, buldog żółty, wabJ
LJ się "Rab.ciu" Uprasza się
odpro<
wadzić za wyuagroazenien. UL Zal.
chodnia 39, l{estauracia.
3479-(
'I aginęły 4 weksle po 100 rbL wY!..
LJ stawione w Aleksandrowie przEI
Teodora Steiuske z żoną Matyldą ni.
zleeellie Walentego Abrahama, płat(
ne w Aleksandrowie. 0strzega ~
przed nabyciem takowych gdyż sai
nieważne. Łaskawy znalazca. zeehe(
je oddać Walentemu Abrahamowi "
Babiczku przy Lutomiersku, kolo~
Babice, pow. łódzki.
3474~
. agrną! .Ni< dorożkarskl !:ltll. LaSa-;
I J wy znalazca raczy zwrócić właś-'
cicielowi Abramowi Lewkowicz Zgier-;
ska M 48.
9--&
aginął paszport wyo.any z gminj'
I -' Wierzchy, pow, sieradzkiego, gnb.
kaliskiej, na imię Ignacego Tumczy-.
ka.
11---iP
rJ agilląrpaszport wydany z gminy\
LJ. bielce pow. płońskiego, gub. wai.J
szawskiej, na imię Jana Makowskie•
go oraz kwit lombardowy 203008 vry.J
dany z lombardu przy ul Pas~
Mayera i:óg_}Hkolajewskie,i.
18---.'ij
J aginął paszport wycJany z (ślll~
LJ. Chełmno, pow. kolskiego, gub. Ka-'
liskiej na imię Józefa Kończa.k"a~

r

..............

W

34t\B-3'

«1aginął

paszport wydany z magł·
LJ stratu m. Łodzi na imię 8zmula.
Frydmana.
34/4-3
11 aginął paszport, wydany z gmrny
n Bentków pow. brzezińskiego, gub i
piotrkowskiej, na imię Feliksa Piel~
i niebie;,:ki bilet wojskowy na to sa„
mo nazwisko.
10-3
aginęła karta od paszportu, wyda'/.~ na z fabryki Jolenia, na imif}
Józela Pawlaka.
2~-1
'/.. aginęła karta. od paszportu wyc1ana
-' z tabr.Y ki Poznańskiego, na imiia
Bronisławy Łuczak.
27-l

.łł:ł!:łł:łfśJłt!~

1

--..,,,w=--d=-r-u~k_a_rn_,ic--=S.,.--t. Książka,

Zachodnia 3 7 - -
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Redaktor: Jan &arli&ows~d

