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8- 1 I o 4- 8 a pan
przylęc: o
od 4-ó. Przy .leczeniu syfilisu stoso:wanie preparatu „6?6~ „914-". I:eczenie z~ P?.mocą_ elektrymmllS(JJ ( elektrollza) Masaz WJ bracyjny.
.Etlnoi;;kopia. Cystosk opia

Fabr9l{a 1 sl{ład głcwn~: Spuc~rowa 9, tel. 23=170.
n• Piotrkows~a 84 i ,Ili, Konstant~nowska 37, Dzielna ao,.
F 1 1I.. "•
Główna 21 1 62, Zarzewska 49 1 Rzgowska 7.
Zakład przyimu.je wszelkie wchodzące w zakres pralni chemicznej obstaJunki. Pierze i ~arbuje garderobę męską i damską od najskromniejszej do naiwykwintniejszej, czyści dywany meble, port1ery. gobeliny. plusze, aksamity,
koronki, pióra i firanki, dekatyzuje tkaniny w małych kawałkach jak i całych
sztukach po cenach nadzwyczaj nizkich.
Bluzki dams. od rb. - 40 U br. męs. od rb. 1.50 Fir. od rb.-40 za szt.
L.80~: Suknie • od „ I.OO Palt~ „ od rb· 1.50 Port. od rb. 1.50 za parę
Kost.jum..
od „ 1.50 Kam1z.„ od rb. -50 Dyw od rb.-20 łok. kw
NB. Częśći garderoby i inne rzeczy, oddane do czyszczenia, podlegają
w zakladzle najprzód grunwwnei de zyntekcjil
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roboczy w górnictwie belgijskiem
trwał od 10 do 11 godzin). W charakterze środka tymczasowego pozwalono utrzymać do 1 stycznia roku
1912 dzień roboczy 9 i pół godzinny.
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od tego, czego domaga7ą s'ię robotmcy, napotkało jednak na silny opór
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własmc1eh kopaln. Dosrndh om s:wego ulubionego konika i zaczęli wołać, że "wprowadzane 6granfozenie
przeczy zasadzie wolności pracy".
· Przytem fabrykanci ujawnili fozczulając~ ~bał?ść o _inter~s~ robo.tnikó~, .
obawiali się mianow1cie, że o ile
zmniejszy- się wytwórczość, to spadnie zarobek robotnika, a więc wzmo-

Dzisiejszy numer
kolumn.

runkach, w Jakich . zna7au-1e się gorn.ictwo zagraniczne i t. d. Słowem
składa się z 8 puszczono w ruch te W"zystkie argu::>
menty, które tak do brze znamy aż
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POWRÓT W STRONY RODZINNE. pewne zmni ejszenie produkcji, jed. .:.:-™;-w;
G•~--:.z , •:i:: •
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Na tem tu miejscu ja z wami _żyłem, nakże produkcj a szy bko przystoso4
z wami tu koniak Szustowa pił em, wała si12 do nowych ·warunków i oW niedzielę, dnia 17 b. m. o godz. 12 w· południe
Dziś znów zostaję za waszą bramą,
hecnie przy 9 godzinnym dniu robow domu przy ul. Mikołajewskiej M 83, odbędzie siQ
.
Te
same
ściany, wszystko to s~mo.
czym wynosi 'tyleż, co w roku 1910
akt otwarcia
Więc zdrowia swoje z sercem Jedna- przy 10-11 godzinnym.
[ki em
. Pijmy Szustowa znowu koniakiem.
Pochod)o\i to stąd (według tych
samych danych urzędowych), że z
jednej strony wzro sła wydajnoś ć pracy robotnika, a z drugiej strony
na którą to uroczystość zaprasza uprzejmie członków i ofiaprzemysłowcy górnicy
sto s ować. zarodawców
cz ęli udoskonalenia, o które dotąd
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M 262.
mysłowców

z Królestwa Polskiego min · m.ogą być z łatw'>4cią rozwią tylko_ pozbawić wszystkich owoców
rady zjazdów górników, łódzkiegÓ zan... lecz . muszą miAć charakter zwymęstw obecnych, ale narazić takkomitetu giełdowego i Tow. wz. ub. trwały, a wię_c prawno-państwowy.
że na. st.r~~ tego, co już przed wojod wypadków, zgromadził interesująJedyn~ formą takiej gwarancji
Kto będzie prezesem 4 Dumv'? ce dane, dotyczące stanu naszego prawno-p::i.nstwowej w dziedzinie gos- ną miała.
Nacjonaliści będą za ks. W. Wołkon pł'Zemysłu.
podarczej je~t unja celna. Austrja
skim, październikowcy za po;przednim
Według tych danych, nowe pra- też .domag::i. się, aby Sorbja zawarła
prezesem Rodzianką. Prawrna dotąd w~ w naszym kraju rozciągnięte bę- z mą taką unję celną.
zac~owuje milczenie i nie . wymienia
dzrn na 1,997 przedsiębiorstw w któSerbja, jak dotąd, znajduje się
swoJego kandydata. Co najważniej rych pr~cuje 331,300 robotników.
pod względem politycznym w sferze
sze wszakże, to żadna z tych grup
Prezydent so brania bułgarskiego
Z hczby tej na przemysł f~- wpływów rosyjskich. Nie ma żad
nie posiada większości i dlatego-przed
Danew przywiózł pismo odr~czne
b!yczny
J?rzypada
94
proc
..
przedsię-.
nych
podstaw
do
przypuszczenia,
że
wystawieniem kandydatów niezbędne
b10rs.tw I 86 ~roc. robotmków; na ten. s.tan . rzeczy zmieniłby się po króla Ferdynanda do aes. Francibędą
długie rokowania, wzajemne
g~rrnctw_o - 4 I pół proc. przedsię- . ~?Jme, krndy serbja będzie silniejszą szka Józefa. Audjencja, na której
ustępstwa, obietnice i t. p.
Danew wręczył to pismo cesarzowi
b19rstw
i 9 proc. robotnikó.w;. na hu- i Jako tak'.l: bardziej agresywną wo. Na stanowis~o sekretarza Dumy
trwała
przeszło godzinę. poczem Da:
- 1 proc. przedsiębiorstw i bee Austr11. Sposób postępowania oproJektowanych .Jest dwuch kandyda- 4tn~ctwo
new
udał
się na posłuchanie do nai pół proc. robotników.
ficjalnych czynników serbskich tutów. Prawica wysuwa byłego naczelst~~~y tronu.
Jako przedmiot i cel
Na_jbardziej
uprzemysłowiona
jest
dzież
gł?SY
całej
prasy
serbski~j
,już
nika wydziału prawodawczego w 3
m1sp
Danewa
uważają przedewsiy·
Dumie, obranego obecnie na posła w gub. piotrkowska, na którą przypada teraz me pozostawiają żadnych oo stkrnm sprawę. rekompensat, żądanych
gub. tulskiej, p. Szejna. Październi 61 proc. w~z_y~tkich fabryk; w gub. do tego wątpli~ości.
Gdyby więc Austrja, mimo to J>rzez ~ui:nun.ię, z którą A ustrja si~
kowcy oświadczają się za . Antono- w:arszawskieJ Jest 22 proc. wszystki.eh fabr:yk w naszy~ kraju. Naj- wszy.stko, . zgodziła się na to, aby 1dentyfikuJe, a następnie pośredni
wem.
ctwo w zatargu austro-serbskim w
Za najodpowiedniejszego kandy- większą hczbę r?botmków. zatrudnia SerbJa, zwiększona kosztem Turcji, sprawie portów adrjatyckich i w
data ~a s~arszego wice-prezesa Dumy Łódź (92,000) i g_ub. piotrkowska P?z.ostaw::tła nadal we wrogim do sprawie AlbanjL
(72,000); w Warszawie pracuje 38,000 meJ stosunku, to naraziłaby się na
paździermkowcy uważają ks. W. Woł
Okazało się teraz, że zwią ... 0k
robotmków,
w gub„ warszawskiej - to, że ;pod ~pływem Serbji rozpoc-zękońskiego.
~ałkański nie jest równocześnie sołab;r .się. agitacja iredentystyczna w
Liczba prawicowców, wybranych 86,000.
JUszem zaozepno-odpornym, lecz miał
Prze~agę
ma
u
n~s
przemysł
~osm i Her~egowinie, a także i w
do Dumy„ jak pisze „Wiecz. Wr.",
drobny:. vl proc. wszystkrnh fabryk ~nnych poł_udn~owo słowiańskich kra- on na celu wyłącznie zjednoczenie
przestraszyła nawet kilku członków
tych państw, celem uwolnienia chrzezatrudma od 20 do 50 robotników; Jach austr1aclnch.
rz.ądu, kt~rzy uznali, że z prawicową
ścijań~kich prowincji z pod jarzma
~la tego. ~ustrja domaga się od tureckrngo. Jednak Bułgarja nie i:r·rt
większośmą pracy Dumy b~dzie bar- od 50 do 200. rob?tni~ów .~atrudnia
22 p~oc. fabryk, ~ięceJ rnz 200 ro- Ser_bJi drugieJ gwarancji, mianowicie zdec;vdowan.~ iść na wojn~ dla po
qzo ciężko.
•
b?trn~óW: zatrudma 305 fabryk, a polltycznei, która także musi mieć
Wszystkie starania. zmierzają ie- w1ę?eJ rnż 1,000 robotników -:-- tylko chąrakter prawno państwowy, a więc parcia Ser~J~ w razie wojny austr,jar.az do tego, żeby wzmocnić nacjona- 39 fa~ryk. Przemysł .włókmsty za- P?legać na ustanowieniu wspólnego cko-serbskieJ o port adrjatycki.
listów kosztem prawicy. Próbę w trudma 154,000 rob9tmków, metalo- kiero~nictwa polityki zewnętrznej
Po audencii Danew wysłał długi_
tym kierunku robiono jeszcze w 3 wy - 44,000 robotruków.
szyfrowany
telegram do króla Fer<lyaustrJacko-serbskiej.
Ponieważ zaś
Dumie, kiedy od prawicy oddzieliła
nanda,
w
którym
zdaje mu spra~~
najważniej~z~m nar~ędziem polityki
się grupa
umiarkowanych,
która
z
konferencji
w
Budapeszcie.
Danew
ze~nętrzneJ Jes~ arm.1a, przeto przyjpołą~zyła się następnie z nacjonalitr~y.krotnie
konferował
następni~
~
mu3ąc wspólnosć pohtyki zewnętrznej
stamJ.
mrn1strem
spraw
zagranicznych
Bei'c.llpotrzebaby przyjąć także chyba toldem i ambasadorem niemieckim
Pra~ica .i nacjonaliś~i są pewni,
wspólność armji.
że uda 1m się w Dumie utworzyć
Tschirschk;y:m.
Przy tej sposobności
~
Tak więc żądania Austrji wobec
z konfliktu.
centrum. Rachuba ich polega na
p~ze~onał
się
Dai:iew,_
~e dyplom~• ·1a
Serbji dałyby się sformułować w natern, że wśród październikowców namemrncka zupełme się identyfiL.!;u z
-stępujący sposób:
stąpi rozłam i że prawica październi
dyplo~a<?jl:_l
aus~rjacką w sprawie
Ządania Austrji pod adresem Ser- ~. I. Niety~alność Albanji, więc bałkanskieJ. Takie samo stanowisko
kowców .Poprze nacjonalistów i skrajbji streszczają się w następujących medochodzeme do albańskiego wybrze- zajmuje dyplomacja. włoska.
ną prawrnę.
Paździ~rnikowcy nie podzielają dwuch punktach: nietykalność Al- ża Adrjatyku.
Przypuszcr.ają, te Danew pr~y
II. Gwarancje gospodarcze, więc
t;y:ch :przewidywań. Skłaniają się oni banji i dostarczenie realnych gwawiózł też różne propozycje pośredni
więceJ ku temu, aby utworzyć cen- rancji, że Serbja nie będzie szkodzi- unja celna.
ła gospodarczym i politycznym inte. III. ?warancj~ polityczna, więc cz~ce w sprawi~ zatargu austro-serb~rum ~ postępowców z jednej strony
un3a polityczna I prawdopodobnie skiego, w któreJ to sprawie rokowai umiarkowanych nacjonaiistów z resom Austro-Węgiel'.
nia się ~eszcze toc~.
Wobec t .. go
Z
tych
dwuch
żądań
zasadniczych
także militarna.
d~ugiej, i twi~rdzą, że wi~kszość prasądzą, ze w akcJl dyplomatycznej
Kr_ótko mówiąc, Austrja domagawicowa uczym Dumę niezdolną do wynikają logicznie następujące postulaty:
Ponieważ,
wedle
zapatrywania
laby
s1ę w ta_kim razie od Serbji, aby nastąpi obe~nie .kilkudniowa przerwa.
pracy.
A
ustrli
w tym wypadku zgodnego z y.'e~z~a w taki stosunek do niej, w Za pośredmctwem Danewa wsz-ystkie
P~zed.stawiciel centralnej grupy
poglądami Włoch i Niemiec, Albanja J~kill!- po~os!ają związkowe państwa państwa bdkańskie zostały obecnitł
paździerm~owców, E. Kowalewskij,
na całym swoim obszarze etnogra- memieckie, Jak np. Bawarja, Sakso- poinformowane o zdecydowanem ow rozmowi.e ze współpracownikiem ficznym
statecznem stanowiskli Austro-W Qma pozostać nietykalną, i nj a itp., do Rzeszy niemieckiej.
~azety „ Wiecz. Wremia", wyraził nagier, obecnie zaś odbywają się· w tych
jeżeli nie wprost niezawjsłą, to przyBismark juź w roku 1798 . prze- państwach narady co do odpowiedzi
azieję, że po przeniesieniu centralnego komitetu partji październikowców najmniej autonomiczną, jako condo- powiedział, że z punktu widzenia in- dla Austrji. Sądzą wi~c, że po u11tyz Moskwy do Petersburga Guczkow minium włosko-austrjackie, przeto teresów Austrji wi1lzi tylko jedną wie kilku dni nastąpi zamierzona.
weźmie bezpośredni udział w pracaoh dążenie serbów do portów adrjatyc- możliwość zabezpieczenia ich w zgo- akcja dyplomatyczna.
kich, położonych na terytorjum al- dzie z państwami bałkańskiemi, miapaździernikowców.
bańskiem „ipso facto" !iie jest do- nowi~ie wytworzenie takiego stosunWedług przewidywań p. Kowapuszczalnem.
f u między Austrją a te mi państwalewskiego nie inożna przypuszczać
Z tego więc punktu widzenia-pro- mi, jaki zachodzi między Rzeszą a
że w czw3:rtej Dumie będą pracowa~ test trójprzymierza przeciw zajęciu państwami niemieckiemi.
ły tylko siły odśrodkowe; przeciwnie
przez Serbję jakiejkolwiek części wyTakie rozwiązanie kwestji bałkań
~ożna li.czyć, że bę~ą pracowały i br~eża ~drjatyckiego, jest tylko bez- skiej ~byłoby „b?daj najkorzystniejsiły dosrodkowe. Niezbędnem jest
posredm~
kon.sekwencją przyjętej sz~m ala SerbJl I dla narodu serbtylko, aby i wśród nacjonalistów i przez tr.óJprzymie.~ze zasady, że nie- skiego.
.
„Birż. Wied." podają następu}(\"'
postępowców ujawniła się chęć do
tykalnosć AlbanJI ma być utrzySerbia bowiem ma w tej chwili cy telegram z Wiednia, pod tyhlpracy.
mana.
.
.
do wyboru dwie drogi: albo folgując, łem: „Sympatyczne pogłoski":
W takim razie utworzy się cen- . _ Aust_r1a, gramcząc do~ąd z Tu~- swoi ej megalomanji państwowej pro„W tutejszych kołach dyploma-trum! złożone z 250 posłów i Duma CJą, ~yc1ągał3: .z teg? .taktu _dwie wokować Austrję, narazić si~ na woj- tycznych z powodu mającego wkl'ótbędzie mogła pracować. Zadanie niewielkl~ korzysci dla siebie. Po _prnrw- nę z nią lub co najmniej głęboki an- ce nastąpić, według ich mniemauia,
wątpliwie trudne, ale możliwe do wysze m1~ł~ ona absolutne bezp_~eczeń- tagonizm, albo wyrzec się pięknych zaj~cia Konstantynopola przez wojska
konania.
stwo militarne ze s~ony TurcJi. Po form dla dobrej treści, którą byłoby bułgarskie, krążą najfantastyczniejPaździernikowcy będą pracowali
wt?re. ~rzez terytorJUm 'I1urcji euro- dla i1iej uzyskanie w całej Austrji sze pogłoski, które jednak z powodu
G.opóty, dopóki nie stracą nadziei, że peJskieJ sze~ł ~ez przeszkód cały ogromnego terenu :r.bytu dla swojej ich uporczywości uważam za s\Vój
praca parlamentarna w obecnych wa- handel arstrJacln .~e Wsc~od~°:1·.
produkcji rolniczej, zbliżenie się do obowjązek przesłać".
1.'Unkacb. jest bezcelowa. Październi
Up~deJ~ Tul'cJi. europeJ~.1ne7 1 roz- Europy, a przedewszystkiem uzyska„Mó wią - i to w najpoważniejkowcy posiadają wielu zdolnych pra- s~erzenie. ~IQ Serbji wzdłu.ż c~łej gra- nie możliwości zbliżenia się i ewen- szych kołach dyplomatycznych - że
cowników nie tylko wśród starych rncy . b.osmacko-hercegow1ńsk1ej po- tualnie także poł'łczenia się ze ser- po zajęciu Konstantynopola car Ferposłów, ale i wśród nowych. ·Tak
z~awia3ą Austr)ę o.b'.1 tych korzyści, bami austriackimi, którzy stanowią dynand zamierza zatknąć krzyż na
naprzykład w gub. charkowskiej wy- więc .wyrządzaJą JeJ ?zkody bardzo \\iększość narodu serbskiego.
Aja Sofja i uczestniczyć w tej świąbrano Charazina, gruntownego znaw- dotkhwe, zarówno polltyczne, jak goSerbja więc ma do wyboru mię- tyni w nabożeństwie dziękczynnem.
tę prawa kredytowego.
spodarcze.
dzy polityką państwową, a polityką Następnie zostanie wydany manifest,
Austrja stoi na racjonalnem sta- narodową, która. ureguluje raz na zaznaczający, że bułgarzy, którzy -nowisku, że wprawdzie nie pragnie zawsze jej stosunek do Austrji, wpro- brzmi dalej telegram „Birż. Wied."zdobyczy terytorjalnych na Bałka- wadzi ją w bliską i organic.zną stycz- zawdzięczają swoje istnienie polityc'.&nach i zachowuje się neutralnie wo- ność z większością narodu serbskie- ne Ros.ii, szczęśliwie wykonali testabec dokonywanego tam podziału te- go i otworzy jej perspektywę takie- ment wielkiego Cesarza-Oswobodzirytorjum tureckiego, ale nie może go gospodarczego i narodowego roz- dela.
„\Vreszcie klucze miasta Caro·
Nowe prawa o ubezpieczeniu ro- dopuścić do tego, aby sama z tego woju, o jakim nie mogłaby ona nigdy
powodu
ponosila
jakiekolwiek
szkomarzyć
nawet
wówczas,
gdyby
się
grodu
zostaną wysłane do Rosji na.
botn~kó~ od wypadków i choroby
dy,
aby
jej
własny
stan
posjadania
jej
.:UdaJ;o.
~rzeczywi.stnić
:wbr:w
~uZ?ak
wdzięczności
za o_fiary, ponit'.lrozmągmęte będą na 2 i pół miljona
strJl dzisie1sze swoJe aspiracJe wiel- s10ne podczas wyzwolema z pod jarz·
t'ob.otników z górą, pracujących w 10 na Bałkanach uległ redukcji.
Celem też zapobieżenia tym szko- ko-państwowe.
ma tureckiego".
tysiącach fabryk.
Przy fabrykach
d?.m
i
stratom
Austrj.~
żąda
od
SerKażdy
też
rozumny
serb
i
każdy
„Zapewniają, że wobec tego, iż
tych powstanie około 4 tysięcy kas
chorych, do których robotnicy wpła bJl realnych gwarancJI co do tego, prawdziwy przyjaciel tego dzielnego bułgarom trudno byłoby dla siebie
cać będą o.koło 10 miljonów rocznie, że przez r?zszerzenie się Serbji kosz- i sympatyczneg·o narodu, powinien w utrzymać Konstantyno 1)ol, podobny
Serbji, tej chwili pragnąć, aby Serbja za- krok ze strony cara[ Ferdynanda
przell!-ysłowcy zaś około 7 miljonów tern Turc~i, zaJęcie starej
Sandżaku i bezpośre~nie zetknięcie z częła prowadzić politykę narodową, byłby bardzo zręcznym manewrem
roczrne.
•vVe wszystkich okręgach prze- Czarnogórą, rnonarc.h1a nie p~niesie ~'f·-.,·,d. zie mniej efektowną, ale ro- polii.ycznyrn. Rosja zapewne by nie
ą i przedewszystkiem ogólno- mogła uchylić się od przyjęcia tego
mysłowych powstały komitety, złożo żadnych strat gospo.darczych i poli- zl
tycznych.
Gwaranc7e
te
nie
mogą
se;:
ską>;
a najrychlej wyzbyła się daru i w ten sposób, stawszy się
ne z przedstawicieli organizacji przemysłow.ych, cele~ zajęcia się wpro- być zw;ycz~jnern~ obietnicami i przy- niedorzecznych ambicji „mocarstwo- mocarstwem bałkańskiem, ostatecznie
rzeczemam1, ~m nawet układami o 'w ych". SerbjQ podnieca za1)ał wo- i już w sposób realuy związałaby
"\vadzemem w życie nowych praw.
Komitet warszawski, do którego cha~akterze międzynarodowym, które jenny, którego nadmiar przeciw Au- swoje losy z losami świata południo
wchodzą. przedstawiciele Tow. prze- zawwane sa,. Z&wsze na pewien ter- strji skierowauy, może ~a snadno nie wo·sł.owiańskiego~.

Misja Danewa.

Drogi i wyjścia

Klucze Konstantynopola.

robotników.

~
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Do telegramu powyższego „Birż.
Nied" dodają następułący komen.arz:
„Przytoczona pogłoska nie jest
1la Petersburga nowością. Krążyła
. ma kilka dni temu po salonach pet.ers burskich jako „curiosum"· polityczne, ale wydarzenia tej wojny, ze
stanowczemi zwycię.stwami słowiań
skiemi, nie mającemi podobnych w
historji, stworzyły tak wiele niespodzianek, że wiele rzeczy, które kilka
tygodni iemu wydawały się fantazjarni politycznemi, dziś są poważnymi
faktami".

pożądań

państwa

i nowi królowie.
--Zwycięstwa serbów i bułgarów
.
ot.wady pole popisu dl a naj b ujmejszej fantazji co do przyszłego uksztsłtowania stosunków bałkańskich. Między innemi podniesiono myśl utworzenia dwuch nowych niepodległych
pafrntewek: Macedonji i Albanji i nadania koron tych księstw: ks. Haraldowi duńskiemu i ks. Karolowi szwedzk;emu.
Warto przypatrzyć si~ koligacjom
kand. vdatów.
1\:-iiąże Harald jest młodszym bra.tera króla Danji i króla Norwegji; liczy lat trzydzieści osiem. Ożenił się
przed trzynastu laty z Heleną, księżniczką szlezwicko-holsztyńską.
Rodzonemi siostrami ojca księcia Haralda są: królowa wdowa Wielkiej
Brytanji, Aleksandra i CesarzowaWdowa Rosji, Maria Teodorówna.
Książę Harald jest ojcem dwuletniej
córki, Teodory. Tytuły jego związków
rodzinnych są,- jak widzimy, niezwykle mocne, a wzmacnia je jeszcze i
to ta~e. że najstarsza siostra małżonki księcia Haralda, a zatem przyszłej
kRiężnej macedońskiei, jest żoną głowy familji Sasko-Kobursko - Gotskiej
księcia Karola Edwarda, będącego
tytularnym szefem 22 pułku pieahoty bułgarskiej, - zwanego „pułkiem
Tracji", pułku, który :brał udział w
81.iturmie na Kirk-Kilisse.
Książę Karol, inaczei Oskar Karol, ks. Westrogocji, ma lat 51 i .jest
średnim z trzech młodszych braci
króla Szwecji. z domem duńskim
łączy go małżeństwo zawarte w 1897
r. z księżniczką Ingeborgą, siostrą
królów Danji i Norwegji oraz księcia
Haralda, a więc w tym samym co
ksją~ę Harald pozostającą bliskim
związku rodzinnym z domami panującymi w Wielkiej Brytani>" i w Rosji. Związki te zacieśniły się w 0 _
statnich czasacł;t że strony famHji
panu_jącej szwedzkiej pr~~;i małżeństwo królewiczów szwedzkich zatem
bratanków księcia Karola. ;, mianowic;ie przez małżeństwo szwedzkiego
następcy tronu w 1905 '"·z Margeritą,
il:1 iężniczką Wielkiei Brytanji, naj<:>tli rszą córką księcia Connaught, a
wjttu siostrą stryjeczną króla Anglji,
oraz królewicza Wilhelma w 1908 r.
z Wielką Księżniczką Marją Pawłówną, zrodzoną z pierwszego małżeństwa Wielkiego Księcia Pawła Aleksand1·owicza z księżniczką grecką
Aleksandrą. Jeżeli kandydat na księcia Macedonji jest zatem spowinowaeony z familią bułgarską, kandydat
na księcia Albanii jest spowino•\ acony z familją grecką. Obaj są nieiąątpliwie
popierani przedewszystki em przez dom Wielkiej Brytanji i
niewątpliwie mile będą widziani na
swoich nowych tronach przez koła
dworskie Sofji i Aten.
Zdaje się jednak, ~e w Cytynji
.widzianoby chQtniej na obu tych
tronach zięciów księcia Nikity, z
l1tórych jeden bezpośrednio należy do
rodziny panującej w :Rosji, drugi zaś
jest młodszym bratem niezapomnianego w dziejach ba.łlrnńskich Ale-.
ksandra Battenbersk1ego.
Obaj ci
książęta znajdują się już obecnfo w
Cytynji, względnie w głównej kwaterzc swego teścia.
Serbski dom nie ma, zdaje się
~adnych odrębnych własnych dyna~
, s\yc~nych k.om~ina.cji i n.ajchętn~ej
w1dz1ałby d~1edz~ny tur.eckie po~~1~lonc bezposredmo ,po:~mędzy dz1s1eJsze padstwa bałkanskie, gdyż tylko
to dawałoby możność zaspokojenia

dzielny handel jedynie za piśmienną
zgodą gospodarza. W projekcie Dumy ustalono też prawa i obowiązki
obu stron, terminy wypowiadania
pracy oraz sposoby odszkodowania.
(; Sprzedaż książek w
młodzieży 79.
sklepach monopolowych. W
W ciągu roku wypożyczono to- ministerjum spraw wewnętrznych i
mów 9520, czyli przeciętnie po 28 minister.Jum skarbu poczyniono staksiążek dziennie.
rania o pozwolenie sprzedawania
W maju r. b. powiększono czy- książek i wogóle wydawnictw .prasotel:oię pism przy Tow. i oddano do wych w sklepach monopolowych.
użytku publicznego. Posiada ona 56 Ministrowie Kokowcew i Makarow z
tygodników i miesięczników polskich: uznaniem przyjęli ten projekt do
naukowych, literackich i artystycz- ·wiadomości, wychodząc z założenia,
nych.
ża sprzedaż wydawnictw prasowych
Liczbę tę uzupełnia 8 ważniej- o szlachetnej tendencji, może wpły
szych dzienników, miejscowych i war- ną6 umoralniająco na ludność wiejszawskich.
ską.
Wątpliwości wywołuje tylko
Czytelnia otwarta codziennie: w kwestja wynagrodzenia służby monodnie powszednie od 6 do 10 wieczo- :polowej za sprzedaż książek. Minirem, a w świątecZ11e -- bez przerwy ster Kokowcew stanowczo sprzeciw
od godz: 10 rano do 10 wieczór.
wia się obracaniu na ten cel cj._ochoOpłata miesięczna wynosi 20 ko:p„ dów monopolowych.
jednorazowo 5 kop.
··; w sprawie reformy po•
Dla członków „Wiedzy" wstęp licji. w oczekiwaniu wydania prabezpłatny.
wa o reformie policji, izby ustawoW ciągu 150 dni, przewttżnie let- dawcze zatwierdziły szereg· tymczańich, zwiedziło czytelnię 2174 osób, sowych przepisów, przedstawionych
czyli pr2ieciętnie po 15 osób dziennie, przez ministra spraw wewnętrznych.
a po przeniesieniu sied~iby To~v. ~o Prawomocność tych przepisów upły
Rródmieścia bywało w czytelm rne-. wa z dniem 14 stycznia 19l3 r., a
kiedy do 40 osób.
.
_tymczasem projekt reformy policji
9d Noyvego Ro~u czytelm~ zo- spoczywa w tece ministerjalnej. Przestam.e pow1ęk~zona Jeszcze o kilka- pisy tymczasowe dotyczą głównie
naście czasop~sm.
.
.
. zwiększenia etatów policji w ró!tnych
W, różno.ięzyczneJ Łodzi, gdzie miastach i portach państwa.
ludnosć pols.ka podlega tylu o~cym
Ministerjum, obawiając się, że
wp~ywom, piękne wzory mowy .01czY:- powrót do dawnej liczby policji moste~, głoszone. z . estrady pubhczneJ, że mieć złe następstwa, c:llyni stara...
maJą znaczerne n~ezwykle kształcące. nia o przedłużenie pełnomocnictwa
Do celu. tego zmierza Towarzystwo, jeszcze na jeden rok, tj. do 14 styczurządzaJąc koncerty popularne; po- nia 1914 roku.
przedza ie zazwyczaj charakterystyka mistrzów słowa i pieśni. Koncerty dostarczają zarazem szerokim sferom pracującym szlachetnej i przyświata.
stępnej rozrywki w dni świąteczne i ~=
odbyw~ją się co drugą niedzielę, w
godzinach p~połudn~owych od 3 do 7.
O Fałszywy hr. Kwilecki.
Urządzane p1.erwotme w ~om~ Ludo~ Przed niedawnym czasem aresztowawym•.. skutk1~m. wzrasta1ąceJ frek- . no w Berlinie młodzieńca, ktory,
w:encJl, prze_rn~s10ne. zost~ły n~s~ę.P- przedstawiając się jako hr. Kwilecki,
me d.o na7w1ększeJ sali w mrnsc1e, pozarywał i pooszukiwał mnóstwo
zwaneJ Konc~~t~wą.
.
.
kupców oraz właścicieli pensjonatów.
Ceny weJsc1a są ogólme Jedna- Prasa niemiecka puściła wtedy w
kowe - po rn kop. od osoby.
świat kilka no-tatek p. t. „Znowu
. Koncertów u~zą.dzoi:o -w roku u- magnat polski!" Tymczasem okazało
b10głym 1?, w teJ hc~b1e 2 dla .mło- się, że rr.;ekomym hrabią był niemiec,
dzf e~y. Liczba słuchaczów dosięgła najzwyklejszy terminator szewckił
10,238 ?só~. .
.
Otto Moede, który powróciwszy nie~
NaJ.m~ieJsza cyfra wyno.s1ła osób dawno z Ameryki, żył z oszustw
340, naJw1ększa .1,075, przeciętna 68~. i sprzeniewierzeń.
Spraw~zdame kasowe . w~kazuJe
Sąd berlif1ski skazał go na trzy
w doohodz1e 5,80~ rb. 87 i poł. kop. miesiące więzienia, a rodzina postaRozchód wymósł 5,_616 r~. ~l rała się o umieszczenie wy rodnego
k.op„ gotówk1:ł ,w. kas10 znaJdUJe chłopca w domu poprawczym. Tak się
się 189 rb. 36 i po~ kop. .
skończyła legenda o "zbrodniczym
. Ze sprawoz,d ama powyzszego wy- magnacie polskim".
mka:
1) że mniej zamożna inteligencja
złożyła na rzecz oświaty wiele energji i czasu, pracując bezinteresownie
w licznych sekcjach Towarzystwa;
2) że wysiłki tych cichych pracowników riie szły na marne, gdyż
6
Wielki" Guczl(ow.·· Ros-.
odczyty, czytanki, koncerty, bibljote- ławlew w "Petersb. Wiedomostiach"
ki i czytelnia cieszyły się niesłabną twierdzi, że Guczkow jest osobistoś·
cem powodzeniem;
cią historyczną, i pisze:
3) liczba członków Towarzystwa
„Gdyby Guczkow był bułgarem.
wprawdzie wzrasta stale, lecz w sto- odegrałby on głośniejszą rolę, ni~
sunku do filantropji tych 180 pra- Stambułow i jechałby teraz oboR: ca...
cowników jest bardzo nikłą.
ra Ferdynanda do Carogrodu. Gdyby
był francuzem, to ukonstytuowałby
gabinet taki, jak Gambetty. Gdyby
był niemcem, cesarz nie pozbyłby
go się tak łatwo _jak Bismarcka i Bu_WiajomOŚCi
lowa.
/\ Jezuici w Rosji. "Nowoje
~ ' Prawo o najmie w han- 1vVremia" donosi, że synod otrzymał
dlu. Pro,jekt ustawy o najmie w wiadomość, jakoby do Rosji udaje
handlu znajduje się teraz w radzie się pełnomocnik zakonu jezuitów, ks.
państwa, dokąd przesłano tekst tego kanonik Lipiński, w celu starania się
prawa, uchwalony przez Dumę pań o legalizację zakonu w państwie ro·
stwową w maju r. b. Podług projek- syjskiem.
"Nowoje 1vVremia" wyraża prze-tu Dumy pracownikiem handlowym
z najmu osobistego jest każda osoba, konanie, że starania ks. Lipińskiega
spełniająca polecenia
handlowe w nie odniosą żadnego skutku.
przedsiębio:i::stwach
handlowych i
6. Udaremniona ucieczka.
przemysłowych. Umowa najmu mo>i;e 19 więźniów, politycznych i krymibyć zawarta albo na piśmie, albo nalnych, skazanych na katorgę bezprzez wydanie bezpłatne] książki ra- terminową, usiłowało zbiedz z wię
chunkowej, której formę ustanowi zienia Butyrskiego w Moskwie, prz~
min. handlu; umowa może być za- pomocy podkopu.
warta na termin określony lub bezUcieczkę udaremniono.
terminowy. Termin próbny ustano6. Katastrofa kolejowa. Na
wiono na ł tygodnie i w ciągu tego kolei sybery_Jskiej wykoleił się pociąg
czasu wolno umowy nie zawierać.
z robotnikami amurskimi. 3 zabiPensja ma być wypł·acana co tych, 26 ranionych.
miesiąc, o ile nie zastrzeżono w umowie innych terminów. Pracownikowi · wolno będzie prowadzić sa1no-

terytor_jalnych państwa serb- nie pomniejsze Towarzystwo, w miaJ estto pewna zapowiedź roz- rę możności, zakładać będzie i na
dźwięku wśród Rzeszy bałkańskiej, innych krańcach miasta.
Księgozbiór bibljoteki bałuckiej
którą zapewne stara się wyzysf.:a6
dyplomacja austro-węgierska, roszczą składą się z 1262 tomów. Czytelnica sobie prawo okieki nad Albanją. ków lic-zy 440: osób doroslych 361 i

skiego.

Tow. ,,,Viedza".
Garś6

czas

}lowe

~.

l".
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danyt•h z działalności Tow. za
1 listopada 1911 r. do 1 listopada b. r.

o~l

Tow. "Wiedza" istniejąc czwarty
rok, liczy obecnie członków 491. Najni~szaskładka
wynosi rubla
rocznie.
Towarzystwo urządza: odczyty dla
dorosłych, pogadanki naukowe dla
młodzieży, czytanki dla d2iieci, niedzielne koncerty popularne, oraz posiada dwie tanie bibljoteki i czytelnię
pism.
.
.
Odczytów dla dorosłych urządz<)k
b b ł
no w ciągu ro u 5, osó
Yo 584. Największa ilość słuchaczy na jednym
odczycie 130, najmniejsza 62, prze-

ciętna 117.

Przy odczytach prelegenci posiłkowali się przezroczami, których Tow.
posiada 1250.
Za wejście pobierano kop. 5, dla

członkó"V wstęp bezpłatny.

Opracowano program 197 pogadanek naukowych z różnych dziedzin
wiedzy, oraz przygotowano mater,jał
do 65 czytanek literackich z celnieiszych ·utworów poezji i prozy pol··
skiej.
Na wygłoszenie tematów powyż
szych podano do zatwierdzenia władz
40 prelegentów.
Oprócz miejscowych sił zapowiedzieli swt>je odczyty p.p. Bukowiński,
Matuszewski, Umiński, Stołyhwo i
inni.
Pozwolenia na kursy wieczorne,
o które w ciągu lat trzech Towarzystwo robiło starania, władze odmówiły.

Pogadanki naukowe dla młodzie
'I..y urządzane były stale w czwartki,
niekiedy i w piątki, od godz. 4 .do 5
po p~łudniu, w kine~atografJe ,,0deon . Prog~am spec.Jalny~ spr.owa:
.dzany z War.zawy, stanow1~y w1~ok1
p_rzyrody, podr.ó~e •. etnografJa,. h1stor.Ja„ obr~z_y tresc1 fanta.styc.zneJ, obycza10~~-J .1 hui:iorystyczne.J. .Opłatę
za weJsc1e pobierano od młodziezy po
kop. 5· .
.
.
,
. Odbyło się 38 pogadanek, któ~-.e
miały 14,642. sł1;1chaczy. .
. .

P~gadan~1 ?ieszył.f s~~ du,zą fr~k

wen_c1ą.

Na1w1ększa Il?.sc osobna J~
dn~J _pogadance w~nosiła ?93, naJmmeJsza 124.' przemętna cyfra 408. :
Czytanki przeznaczone dla naJmło~szej_ dziatwy, wyg~asz,ane były
co ~edziela, o godz. 2 i poł po poł.,
w ki~ku naraz sala~.h fabr~cz~ych,
p~łozonych w rozmaitych dzielmcach
miasta.
.
. .
.. ~a wstęp pł:1~1ły dzieci po 2 kopi~Jk~. Czyt3:n1n ilustrowano obrazam1 DJ kn~cym1.
.
, .
.
. Tr~sc .stanowiły basm~, op?w1a~
da~ia,. zyc1?rysy, podróże 1 powiastki
z zyc1"a zwierząt.
W yg~oszono c~ytanek 33! na których znaJdow~ło. się 675_5 d~1atwy, od
52 do 69~ dz1ec1 (przec1ętme po 205)
na każdeJ czytance.
Pierwsza bi bljoteka, założona niespełna przed dwoma laty, posiada
obecnie 4539 tomów, w tej liczbie:
2999 z literatury pięknej, 1082 dzieła
naukowe, książek dla młodzieży 269,
roczników 198. Połowę z nich uzyskano drogą ofiar, resztę nabyło Tow.
własnym. koszte~.
.
. Biblioteka J~st czynna codZieJ_l:i;iie. od 5 do S wieczorem, a w dme
sw1ąteczne o~ l? do 3 po poł..
Opłata mies1~czna .w;ynos1 od osoby ? kop .. qzłon~ow10 To.w. korzystaią z b1blJotek1 bezpłatme.
Obecnie korzysta z bibljoteki
1140 osób, w tej .liczbie 115 dzleci.
Tomów wypożyczono w ciągu roku 35,924, tj. przeciętnie po 107 ~iązek dziennie.
~
. Bibljoteka druga na p:rzedmi'tIBcm Bałuty (Rynek Baltrcki N2 5) została założoną przed rokiem. Służy
ona potrzebom czytelnictwa wyła,cz
nie tej dzielnicy. Taki"'. w;y:pożyczal-
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w Australji wygłosi Il cz~ść odczytu
„Z podróży do Australii".
Treść odczytu obejmuje: Ocean
Indyjski; Delfiny; Burza; Zachodnia
Australia; Kopalnie złota; Hodowla
zwierząt; Adelajda i Południowa Australja; Rolnictwo i górnictwo; Melburn - znaczenie handlowe; Gospodarka państwowa w Wiktorji.
Wejście 10 kop.

wszczęli
było

l\~wizji

w mieszkaninch Szymona Zysermapa przy ul. Pieprzowej nr. 6,
mińskich. Posłowie mińscy: KaAbrama Piotrkowskiego przy ulicy
dygro bow, Sorniew, Fotinskij, duZgierskiej nr. 44, Jakóba Grunblata
chowny Jakubowicz i Okołowicz, oprzy ul. Czerwonei nr. 8 i Dawida
l'az włościanie Małajczuk, Smieja!! i
Hali:ńskiego-przy ul. Zgierskiej nr. 33
Wierbiłło
w niedzielnym numerze
przy czem znaleziono u nich przędzę
„Now. vVr." zaprzeczają wiadomości,
ze stemplem firmy Maksa Szyffera.
.podanej przez „Pet. A. T.", jakoby
W wydziale śledczym areszt9wani
należeli oni do nacjonalistów i prazeznali, że kupowali przędzę u róż
wicy, twierdząc, że są prawicowcami
=
(c) Otwarcie oddziału nych tkaczy. Wobec tego jednak że
umiarkowanymi.
pocztowego w Chojnach. Dziś ani nazwisk tkaczy, ani miejsca ich
X Proces p. Narbuttówny. otwarty został oddział pocztowy przy zamieszkania wskazać nie mogą, poSprawa p. Heleny Narbuttówny bę Tow. pożyczkowo-oszczędnościowem ciągnięto ich do odpowiedzialności za
dzie rozpatrywana w sądzie okręgo w Chojnach przy ul. Rzgowskiej nr. kupno kradzionego towaru.
wym dnia 23 listopada przy drzwiach 101. Biuro oddziału jest otwarte cały
= (b) Rozbicie kasy. Dziś
otwartych. Publiczność będzie wpusz- dzień; ci, którzy chcą odbierać ko- w nocy niewykryci złoczyńcy, dostawczana tylko za biletami, które do o- respondencję za pośrednictwem tego szy się przez otwór w pod-todze do
statniego już zostały przyrzeczone. biura, winni nadesłać swe adresy. składu firmy Emanuela Wizenberga
Dla adwokatury liczba miejsc jest Korespondencja wysyłana jest raz na przy ulicy Cegielnianc.j M 27, otwo\'ównież ograniczona..
dzień, a w miarę rozwoju biura bę rzyli za pomocą do branego klucza
dzie uskuteczniana dwa razy dzien- drzwiczki kasy ogniotrwałej, następ
nie. Skrzynkę pocztową umieszczo- nie wybili otwór w drugiej ściance
no przed domem nr. 101 przy ulicy i skradli z górą 1000 rub. gotówką,
oraz weksel na sumę 200 r. b.
Rzgowskiej.
~
Wiadomości
W dolnej szufladzie znajdowało
(r) Z Tow. badań nad
dziećmi. vV niedzielę, d. 14 b.. m. się jeszcze 2000 rub., lecz złodzieje
+Cofnięcie kredytu. „Frajnd" w sali Stow. wzajemnej pomocy pra- zabrać ich nie zdołali.
donosi: „Kilku kupców warszawskich, cowników handlowych przy ul. ·Spa\Vłam;rwacze wyszli nad ranem
izaliczanych do „litwaków", otrzyma- cerowej N2 21, odbędzie się o)dczyt frontowemi drzwiami, nie wzbudziwło wczorai zawiadomienie pewnego dr. Bychowskiego, na temat: „Dzieci szy żadnych podejrzeń.
banku warszawskiego, że kredyt zo- kaleki i opieka nad niemi".
- (o) Mniej pomyślna była wystaje im cofnięty. N a czele tego banOdczyt ilustrowany będzie obra- prawa włamywaczy do kantoru firmy
ku stoją znani żydzi-asymilatorzy.
zami niknącymi, dla których· prze- Adolfa Dobranickiego przy ulicy NoNapad bandycki. Z Mi:ń zrocza uzyskano ze słynnego zakładu womiejskiej gdzie dostali się wczoska Mazowieckiego pod datą 11 b."m. ortopedycznego dr. Biesalskiego w Ber- raj w nocy przez otwór wybity w suficie korytarza I piętra.
linie.
donoszą:
Nieproszeni goście rozbili wpraw=
(k)
Szkoła
w
RadogoW czorai, o godz. 6 po poł. na
Z dniem 1 stycznia 1913 dzie kasę, lecz czemś widocznie spło
jadącego od kolei zarządzającego fab- szczu.
ryką bagietów, p. Zakałowa ze Sto- roku przy szkole elemeńtarnej nr. 2 szeni nic nie zabrali i zbiegli.
= (o) Kradzieże. Z mieszkaJadł, napadli bandyci. Zrabov.'ali mu w Radogoszczu otwarty zostanie nonia Cudaka Dobrzy:ńskiego, zamiesz30 rb. gotówką i czapkę za 25 rb. wy oddział.
Władze
aJministracyjne gminy kałego przy ul. Nowomiejskiej ·M 19,
Na przeraźliwy krzyk ofiary nadbiegli strażnicy. Bandyci umknęli. Za- przedstawiły do zatwierdzenia łódz skradziono garderobę i różne rzeczy,
aresztowano znanego wszystkim Głów ldej dyrekcji naukowej etat dwuch wartości 700 rb.
Z mieszkania Gustawa \.iikulskiekę i żyda. Sledztwo w toku. Zarząd nowych ;posad nauczycieli etat ten
kolei, lub gmina Mit1sk powiuny po- przewidu.Je 600 rb. pensji, 200 rubli go, przy ul. Przejazd N2 35, skradziomyśleć, ażeby zabezpieczyć
życie na mieszkanie i 60 rb. na opał ro- no garderobę wartości 120 rb.
Z mieszkania Krystjana Wajn,
mieszkańców ustawieniem widnej ża czni.e dla każdego nauczyciela.
rowej latarni od strony kolei.
=- (r) Teatr „Casino". Dra- pr~y ul. Rokici:ńskiej M 6~, _skramat „Nędznicy" demonstrowany od dz10no różne rzeczy wartosc1 260
tygodnia codziennie przy wypełnio rubli.
Z mieszkania Dory Migdał przy
nym teatrze, ukaże się jeszcze dziś
i jutro - w piątek - po raz ostatni. ulicy Głównej M 9, skradziono róine
Przyznać trzeba, że tak wspania- rzeczy wartości 128 rb.
Z mieszkania Abrama Zielonagółej gry artystów, wystawy i kostiumów oraz rekwizytów ściśle zastoso- ra, przy ulicy Głównej M 62 . skraNa 11-te z rzędu przedstawienie wanych do każdej epoki widzi się w dziono różne rzeczy wartości 408
rubli.
w tym sezonie dla prenumeratorów kinematogratie po raz pierwszy.
Z mieszkania Michaliny Kęp
Dramat „NQdznicy" szczególiiie
naszych, które odbędzie się w teatrze
skiej,
przy ulicy Stefana M 47, skraIII i IV epoka, wywiera na widza
Popularnym
potężne
wrażenie,
to też jest to dziono różne rzeczy wartości 127
' środę 20 listopada
pierwszy wypadek, aby obraz utrzy- rubli.
'-"'" (p) Przy pracy. Przy ul.
mał się przy tak olbrzymiem powo- '
wybraliśmy arcydzieło wieszcza naDługiej N2 117 robotnik Samuel Mildzeniu
przez
dwa
tygodnie
bez
rodu Adama Mickiewicza, p. t.
przerwy. - Od soboty zmiana pro- ler, lat 15, odniósł w maszynie obgramu. Dziś więc i jutro po raz o- cięcie czwartego palca u lewej ręki.
-:· (p) Ze schodów. Na rogu
statni obraz „Nędznicy", który tak
Zawadzkiej i Zachodniej spadł ze
zainteresował naszą publiczność.
= (o) Kara administracyj- schodów 15 letni Stanisław Wojtanicz
z p. Mielewskim najlepszym z pośród na. Z rozporządzenia gubernatora i złamał prawą nog~.
artystów polskich przedstawicielem piotrkowskiego właściciel piwiarni
Pogotowie odwiozło go do szpitatrudnej roli Gustawa.
la
Czerw.
Krzyża.
przy ul. Grabowej nr. 10, Karol RichBilety, za okazaniem kwitu z o- ter, za przeszkodzenie funkcjonarjuZzndejscowa.
płaconej p"enumeraty, nabywać moż szom policyjnym przy pełnieniu o bo(k) Skazanie szeregowca.
na w administracji pisma naszego. wiązków służbowych, skazany został
w drodze administracyjnej na zapła Magistrat m. Zgierza otrzymał od
cenie 100 rb. grzywny lub 1 miesiąc władz wojskowych zawiadomienie, że
aresztu.
pochodzący ze Zgierza szeregowiec
19 kostromskiego pułku piechoty,
Wypadki.
Otto Kurcman, za ucieczkę z wojska,
=---= (o) Na nowy sposób. W rozsyłanie listów z pogróżkami śmier
--= (r) Wystawa sztuk pięk· liJ..ll:'l r. b. do składu węgla rrow. ci i roztrw0nienie rzet'zy skarbowych
nych. (Piotrkowska 113).--Dotych- akc. L. I. Borkowskiego przy ul. Wi- został przez warszawski sąd wojenny
czas zadeklarowali na wystawę sztuk dzewskiej nr. 60, zatelefonował ktoś okręgowy skazany na pozbawienia
pięknych swoje
prace następujący w imieniu niejakiego Feliksa Kalina, wszystkich praw i przywilejów i trzy
artyści: Karol Biske, Bartel, Borkow- zamieszkałego przy ul. Zawadzkiej" lata oddziałów aresztanckich.
ski, Gliksmanówna, Lasocki (znany nr. 22, o przysłanie na rachunek 30
= (k) Z komisji poborowej.
zaszczytnie z szeregu ·wystaw w Ło korcy węgla. Węgiel odstawiono nie- Komisja poborowa skazała na 300 rb.
dzi), Rutkowski (polski prymitywi- zwłocznie.
kary rodzin~' następujących popisosta), Franciszek Siedlecki (niezrówW tych dniach posłała rachunek, wych żydów, którzy nie stawili się
nany akwaforcista i mal"rz o wiel- w rezultacie czego p. Kalina odpo- do poboru: mieszk. Tuszyna: Lajbukiej kulturze zachodnio-europejskiei), wiedział, że węgla nie zamawiał i nie sia Ciechanowskiego, Mos".?Jka Ja~uba
Skotnicki Jan, Wiśniewski, Trzebiń odebrał.
Brzezińskiego, Pinkusa Hetsza, Zyno
ski, Leon Wyczółkowski i szereg inWszczęto energiczne dochodze- Gelbarta oraz mieszk. Rzgowa Mosznych. Pozatem udało się komitetowi nie w tej sprawie i ustalono, że WQ- ka Lab ba Gutmana i Mendla Rosen a.
wystawy zdobyć kilka prac niedaw- giel zamówił niejaki Maks Lifszyc,
no zmarłego - wielkiego malarza lat 19, zamieszkały przy ul. BeneFranciszka Zmurki.
dykta nr. 57. Węgiel został potem
Wogóle komitet dokłada wszel- odwieziony na ulicę Południową nr.
sceny i
kich starań, aby wystawa pod wzglę 8, do jakiegoś Zelcera, który już w
dem wartości artystycznej wypadła tym domu obecnie nie mieszka. LifTeatr Polski (CegiAlniana 63).
możliwie najwspanialej i w zupeł szyc po spe_łnieniu swej sz~ucz~i
~Z kancelarji teatru komunikują
ności zobrazowała
zdobycze arty- zbiegł z Lodzi. Rozesłano za mm linmn:
styczne ostatnich lat paru.
sty gończe.
Dziś, premjera „Siostry", dramat
= (o) Wykrycie systema= (r) Z Tow. Krzewienia
w
3
aktach, p. Amalji Hertzówny,
Z fabryki
Oświaty. Komunikują nam, że za- tycznej kradzieży.
ldóry
wywołał wielkie zainteresowaMaksa
Szyffera
prey
ul.
Wólczańskiej
miast zapowiedzianego na niedzielę
nie
wśród
bywalców teatralnych.
nr.
127
od
jakiegoś
ozasu
ginflła
przęodczytu p. Myszkowskiego, który te~
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generalna, na której znaosób,
wiel-

lazło się kilka zaproszonych
wypadła doskonale i wywarła

kie

wraźenie.

Dyrekcja jeszcze raz prosi, aby
względu na nastrój sztuki, Publicz..
ność zechciała o 8 m. 15 zaiąć miej-

ze

·

sca na widowni.
- W piątek „Dobrze skrojony
frak", po cenach popularnych.
- W sobotę, o 4 po poł. przedstawienie dla młodzieży „Dom otwarty"; wieczorem „Sluby panieńskie",
arcydzieło Fredry, w nowei inscenizacji I stylowych kostiumach. Rado~
sta wykona po raz pierwszy w Łodzi
p. Orliński, który w tej roli w War·
ezawie odniósł wielki sukces u krytyków i publiczności.
Przedstawienie to przeznaczone
jest na rzecz Tow. opieki szkolnej.
- W niedzielę, o godz. 3 i pół
„Cyganerja Warszawska"; wieczorem
„Dobrze skrojony frak".

Teatr Popularny.
Z kancela:rji teatru komunikuj~
nam:
Dziś, w czwartek, wielka t:ragedja Szekspira "Król Lir".
W piątek, „ Pani Majstrowa", wodewil w 4 aktach ze śpiewami i tań
cami, Błotnickiego.
W sobotę, po południu, po cenach najniższych wesoła komedja
„Mąż o dwuch żonach".
Pełne próby odbywają si~ z głoś
nego utworu L. H. Morstina "Lilje",
w 4 aktach z prologiem. Akcia tego
niepospolitego dramatu rozgrywa si~
za czasów „Baladowych ".
W dworzysku rycerza królewskiego, który za powrotem z pod Kijowa, zastaje żonę swą w ponańbie
niu miłosnem z bratem; dla zatarcia
grzechu „Pani zabija pana", grób 7.asiewa liljami i staje u ołtarza do powtórnego ślubu; zjawia się mąż-upiór
i łączy się z nią ślubem wiecznym
pod gruzami świątyni. Taka jest
mniej więcej treść „so botniei prem jery.

Koncert wokalny.
Koncert wokalny w wykonaniu
Ignacego Dygasa i Heleny Zboińskiej
Ruszkowskiej zapowiada nam na pią
tek 15 b. m. wieczór niezatartych
wrażeń artystycznych.
W szarą przędzę życia, do dusz
skutych chłodem obowiązku, starganych :rozdźwiękiem czynów i myśli
załopocze pieśń czarodziejska i z
muzyką pieśni spłynie zapomnienie o
tern co złe lub smutne - powstanie
nowy świat Piękna.
Gościna takich artystów-śpiewa
ków jak Zboi:ńska i Dygas musi ści~
gną6 do sali koncertowej tłumy publiczności, przekonanej, że powodzenie artystyczne będzie zupełne.
Melomani łódzcy wiedzą jakim
potężnym i metalicznym
tenor~m
rozporządza Dygas, znają :rówme9'
niP1,;orównany czar głosu p. Zboiń
skiej-Ruszkowskiej.
Niemałą atrakcją koncertu będzie
również następujący program, który
pozwoli artystom wykazać wszechstronnie swój niezwykły talent śpie
waczy:
Mów do mnie jeszcze - Rutkowc;:ki; J. Vespri Siciliani - Verdi; Ob"tination - H. D. Foutenailles, wyk
H. Zboińska-Ruszkowska. Dla czego?
- Rut1rnwski; Na ust koralu - Marczewski, wyk. Ignacy Dygas.
Idzie na pola-L1szniewski; Louise-Charpentier; V1lanelle -- dell'Acqua, wyk. H. Zboińska-Ruszkowska.
Opowiadanie Lohengrina - Wagner;
Zanim powrócisz - Rutkowski, wyk.
Ignacy Dygas. Duet z op. „Chopin"
- Orefice, wyk. H. Zboińska-Rusz·
kowska i I. Dygas.
Pozostałe bilety, których pokup
świadczy o żywem zainteresowaniu
się koncertem w składzie instr.
muz. Friedberga i Koca ul. Piotrkowska nr. 90.

Jutro odbędą się bezplatne porady prawne w redakcji naszego pisma od god76 i pól do .7 i_pól wiec~

__.....;H~_M_2:..·----------------N-~~JE~ODZK~!ia l~!~. _"r.0.~-·
Epidemja w wojsku turePoseł ten oświadczył, że co się tyczy sprawy alba11skiej, to trudno bę
ckiem.
dzie, aby Serbja odstąpiła od swoich
KONSTANTYNOPOL, 13 listopa.żądań. Serbja musi mieć port nad
da. - Stwierdzono tu 40 wypadków:
Z u ryc b, 13 listopada.
Adrjatykiem dla swoioh interesów
Dr. Karol Lewakowski
zmarł gospodarczych. Nie można też zro- cholery i wiele wypadków czarneS
Wczoraj o godz. 11 w., w WarPogrzeb odbędzie się zumieć - oświadczył Hartwig - na ospy.
szawie do dwuch policjantów, stoją dziś w nocy.
c~ch w pobliżu rogatek, podbiegł ja- w piątek przed południem w Rapper- jakiej podstawie Austrja ma prawo
Konferencja.
wrnięszania się w tę sprawę, poniekiś człowiek, zdradzający silny prze- swilu.
BUDAPESZT, 14 listopada. (W.AJ
waż kwestja bałkańska reguluje się
strach, mówiąc, że na ul. Piaskowej
*
T.)
Str.onnictwa opozycyjne odbyły
toczy się bitwa na noże i siekiery
Karol Lewakowski urodził się w wyłącznie na podstawi~ faktów do- konferencję o położeniu pod przekonanych.
pomiędzy kilku mężczyznami.
roku 1840 we Lwowie, tam też ukoń
'11 akże poseł serbski w Paryżu wodnictwem Kossutha. Przemawiał
Policjanci udali się tam natych- czył szkoły średnie i uniwersytet i
Vesnicz
oświadczył, że Serbja musi pomiędzy innymmi hr. Apponyi.
miast, wziąwszy· do pomocy kilku uzyskał doktorat prawa.
Poświęcił
mieć
bezwarunkowo
port nad Adrjastróżów nocnych.
się adwokaturze.
W roku 1863 brał
PrzygGtow•ni~ ·wioch.
W istocie, na wskazanej ulicy po- żywy udział w powstaniu narodow~m tykiern, dodał jednak, że obawy, jaRZYM,
13, listopada. Korpus, •
ko
by
port
ten
rn
ógł
być
wyzyskany
licjanci zauważyli kilku mężczyzn, w jako adjutant generała Czachowskierękach których błyszczały noże J go i pułkownika Zapołowicza i do- przez Rosję w celach wrogich wobec \{ 'Neronie otrzymał rozkaz, aby b~
siekiery.
służył się w wojsku narodowem sto- Austrji, są 11ieuzasadnione. W Serbji w pogotowiu ze względ...i. na zawikła~
Gdy jeden ze stróżów i:~cny~h pnia kapitana. Po powstaniu praco- nie ma panslawizmu.
nia na Bałkanie i ze wz~l~du na s())
ujął trzymającego w ręku noz me- wał w przedsiębiorstwie budowy kolidarność z Austro-W ~g;.·is.mi. .
znajomego-, ten uderzył stróża nożem lei Lwów - Czerniowce. Jakiś czas
Zel~gramy
Konnica •erbska w ilh1razz~
w bok, zadając mu lekką ranę gdyż był adwokatem w Krośnie.
gruby kożuch zmniejszył siłę udeBELGRAD, lB (ll)- „St~pa·
Posłem do Rady państwa z mia~aostrja - Serbja.
rzenia.
sta Lwowa został po raz pierwszy
donosi, że konnica seri:J!jka. ·pod do,
Wówczas jeden z policjatów, wybrany w r. 1884; w roku 1889
WIEDEN, 13 listopada.-„Arbeiwództwem generała Żivkowioza p:rzy~
trzymając irnrabin w ręku, usiłował mandat ten zło.l.ył z powodu r óżnic ter z,tg." zamieściła szereg artykułów,
powstrzymać nożowca,
nieznajomy z opinią konserwatywnej większości w których dowodzi braku interesu była do Durazzo.
Księstwo albańskie.
jednak uderzył silnie policjanta pię Koła polskiego, został jednak zaraz dla Austrji w Albanji. Gazeta ujawściił, zerwał mu bagnet z karabina i ponownie wybrany.
nia fabrykację fałszywych wiadomoPARYZ, (W. A.' T.), 13 listopada;
począł uciekać.
Ostatni raz kandydował i został ści, wysyłanych z Wiednia z okazji Donoszą tu, że Serbja zgodziła si~
Policjant wezwał uciekającego dv posłem wybrany do parlamentu w r. kryzysu bałkańskiego.
'na uczynienienie z Albanji księstwi
Głównym magazynem tych wiazatrzymania się, a gdy ten rozkazu 1891 i piastował mandat do roku
przez co zniknęły
domości jest berlińska „Vossische samodzielnego,
nie usłuchał, strzelił doń. Strzał był 1897.
trafny, gdyż uciekający upadł na
Lewakowski był twórcą polskie- Ztg.", która rozpowszechnia fałszywe przyczyny za.targu pomiędzy Austr~
.
ziemi~.
go stronnictwa ludowego i pierwszym wiadomości o decydującem poparciu i Serbją.
przez Włochy austrjackiego veta
Reszta kompanji rozbiegła się.
jego przez szereg lat prezesem.
Zajęcie portu.
Do rannego w szyję wezwano
Po usunięciu się z życia polityćz przeciwko zamiarom Serbji usadowienia
się
nad
Adrjatykiem.
„
VosWIEDEŃ
(W AT.), 13 listopada.
Pogotowie. Przybyły lekarz stwier- nego, wyjechał do Rapperswylu, gdzie
dził stan bardzo ciężki i przewiózł się stale osiedlił i zajął si~ górliwie sische Ztg." naprzykład wydruko- „Zeit" donosi, !ie serbowie zajęli port
rannego do szpitala Dzieciątka Je- sprawami Muzeum, którego Rady za- wała kłafilliwą depeszę z Wenecji, Divaw nad Adrjatykiem.
jakoby włoskie i albańskie bataljony
zus.
rządzającej
był wybitnym
człon
Ostateczny atak.
wraz z artylerją były gotowe do
Stwierdzono, ~e ranny nazywa kiem.
wsiadania
na
okręty,
w
celu
udania
c;ię Bolesławem Uszyńskim, lat 26 i
SOFJA,
(\V. A. T.), 13 listopada.
Jeszcze w roku bieżącym, pod.jest znanym złodziejem.
czas zjazdu Rady w sierpniu, brał u- się do Albanji przeciwko Serbji.
Przygotowania a_rmji bułgarskiej do
IFod Czataldża.
Niebawem na miejsce zaJSCia dział w jej obradach i nader żywo
ostatecznego ataku są już ukończ<>
przybył silny oddział policji z cyr- interesował się wszystkiemi sprawaKONSTANTYNOPOL, 13 listopa- ne. Atak opóźniają roztopy.
kułu i zarządził obławę w granicach mi polskiemi, o które dokładnie wy- W kołach wojskowych przypuszczaPod Adrjanopolem.
gminy powązkowskiej, przyczem are- pytywał bawiąc~'Ch podówczas w ją, że chwilowa powolność ruchów
Gztowano 4 podejrzanych osobników, Rapperswylu rodaków.
WIEDEN,
13 listopada. (W.A.T.)
armji bułgarskiej w kierunku Czatalw których policjanci i stróM poznali
Karol Lewakowski umarł bflZ- dże, spowodowana została działania „Reichpost" donosi, że bułgarzy zabiorących udział w bójce.
dzietnie, pozostawia wdowę.
mi w pobliżu Dardanellów.
sypują Adrjanopol gradem pocisków..
Są to sami znani w dzielnicy poCześ6 jego pamięci!
Wzmogła się działalność oddziawązkowskiej złodzieje, którzy pobili
Załoga turecka nie odpowiada w brałów bułgarskich na wybrzeżu morza
się :prawdopodobnie podczas podziału
ku
kul i amunicji. Położenie 016Marmora.
łupów.
Są wiadomości o ruchach oddzia- ropne.
łu bułgarskiego w sile 250,000 ludzi,
BERLIN, 13 listopada. (W.A.T.)
mającego na celu połączenie się z
„Lok. Anzeig." donosi, że wiadomoś6
wojskami greckicmi, aby wspólnie
opanować Dardanelle. Wówczas flota o bombardowaniu Adrjanopola jest
grecka, mając wolny dostęp, rozbiła przed wczesna.
Zacięty opór turków.
postanowienia i przygotowania ucho- by flotę turecką, a następnie, zająw
Krytyczna sytuacja.
szy pozycję ostatniej, dopomogłaby
KONSTANTYNOPOL, 13 listopadziły za naglące i że ich natychW sytuacji międzynarodowej nie miastowe zarządzenie uchodziło za do zniszczenia fortyfikacji linji cza- da. (W AT.) W porcie Cavala, nad
tald~yńskiej.
wytworzyła się żadna zmiana. Zatarg konieczne.
zatoką tej samej nazwy, turcy t&r
Austrji z. Serbją nie wyszedł dotąd
Kjamil-basza.
Od tego czasu nastąpił zwrot w
czą zaciętą walkę z bułgara
po za granice rokowań. Jest to jego sytuacji o tyle, że nie stracono jeszKONSTANTYNOPOL, 13 listopad. mi. Siły bułgarów są prze•
dodatnią i ujemną zarazem
stroną. cze nadziei w skuteczność pokojoweWskutek różnicy zdań pomiędzy KjaZapewniają, że pogłoski, jakoby po- go porozumienia w sferach dyplomamilem-baszą i sztabem armji żąda waźająoe, lecz nie mogą po-.
seł austrjacko-węgierski w Belgradzie, tycznych.
jącym wyrzeczenia się rokowań o kona~oporuturków.
Ugron, wręczył był premierowi „ulFakt, że podróż następcy tronu interwencję, Kjamil-basza podał się
O zawieszenie broni.
timatum", pozbawione są podstawy. do Berlina została odroczona, zdaje do dymisji, którą sułtan gotów był
Ugron poczynił jedynie rządowi serb- się wskazywać na to, że jeszcze czas
LONDYN, 13 listopada.(W. A. T.)
skiemu różne propozycje w duchu na pertraktacje ze sprzymierzoną przyjąć.
Starszy marszałek Fuad, z nie- Biuro Reutera donosi z Konstantynopośredniczącym, a mające Serb.ii u- monarchją.
Arcyksiążc Franciszek którymi książętami krwi,
uprosili pola: Krążą pogłoski, że Porta zwrómożliwić przystęp do morza przez Ferdynand dziś powraca do Wiedsułtana o powstrzymanie przyjęcia ciła się wprost do Bułgarji o zawiewybudowanie kolei z Bośni do Adrja- nia. Wczoraj był na długiem posłu dymisji, a Kjamila-baszę o cofnięcie
szenie broni.
tyku, lub zajęcie przez Serbję portu chaniu u cesarza, poczem konferował
Jej.
na morzu Egejskiem.
przez kilka godzin z miniRtrem spraw
KONSTAN'l1YNOPOL, 13 listopada.
Władza Kjamila-baszy umocniła
Zapewniają,
że na przyznanie zagranicznych Berchtoldem, z miniWczoraj odbyła się konferencja za·
Serbji portu na morzu Adrjatyckiem strem wojny Au:ffen bergiem i komen- się.
stępców mocarstw z komendantem
Flota grecka.
ani Austrja, ani Włochy absolutnie dantem korpusu peszteńskiego, Tersię nie zgodzą i z tego stanowiska sztyanskim.
ATENY, 13 (11) . Pisma donoszą, miasta w sprawie zarządzeń, majir-,
!Uli na włos nie ustąpią.
że admirał Kondurioti, przed prze- cych na celu zabezpieczenie losu ob.
Austrja zdaje sobie z tego spra- Nie wkroczą do Konstanty• rżnięciem kabla pomiędzy Tenedos i cych w Konstantynopolu.
nopola.
Konstantynopolem depeszował,
że
w~ i jest na ·wszelkie ewentualności
Misja Danewa.
Rząd bułgarski postanowił nie wciąż jeszcze oczekuje na wyjście
zdecydowana.
WIEDEN,
(W. A. T.), 13 listopa·
Mimo, że sytuację uważają tutaj wkraczać do Konstantynopola. Były floty tureckiej z Dardanellów.
da.
"Reichpost"
donosi z kół dobrze
Wobec
panującej
epidemji
choleminister
spraw
zagranicznych,
Naza poważną, nie tracą przecież jeszcze nadziei, ze rokowania dyploma- czowicz, oświadcza, że Bułgarja nie ry, ustanowiono 5-dniową kwaran- poinformowanych, że Danew miał
tyczne dadzą wynik pomyślny, i że myśli a1Ji o zajęciu Konstantynopola, tannę dla okrętów, przychodzących z misję pośredniczą nie tylko ze stroRosja ostatecznie wpłynie uśmierza ani nie chce go wzią6 w posiadanie, Konstantynopola.
ny Bułgarji, lecz również pełnomo0<·,
bo wywołałoby to wielkie komplikająco na Serbję.
nictwa czwórprzymierza bałkańs~\
„N. W. Tageblat" omawia pobyt cje. Turcja musi jednak zniknąć z
własne.
go do prowadzenia układów.
Europy,
Konstantynopol
zaś
i
Saloniarcyksięcia Franciszka Ferdynanda
ki
muszą
być
uznane
za
miasta
wolw Budapeszcie. Dziennik stwierdza,
Rokowania pokojowe.
Oblężenie Skutari.
że nastQpstwem pobytu arcyksięma ne podob11ie jak Hamburg.
BERLIN, 13 listopada. (W. A. T.)
Wkroczenie Bułgarów do KonRJEKA, 13 listopada.-Z głównej
w rezydencji budzińsldej jest, iż Aus"Voss
Ztg." dowiaduje się, iż istostantynopola
byłoby
tylko
aktem
kwatery
czarnogórskiej
nadeszła
tu
stro-Węgry na wypadek, gdyby zad
1 d ·
tnie 'I'urcja rozpoczęła na własną.
szła tego konieczność, mogą natych- próżności, dla któregv Bułgarja nie d
ehce poświęcić ani ;ednego żołnierza. epesza, onosząca, że u nosć mumiast, z całym naciskiem woiskowym, BułgarzJ-, po bitwie pod Czataldżą, zułmafr0.ka w Skutari, zaniepokojona rękę rokowania pokojowe z Bulgarją,
poprzeć swoje żqdania. Na razie jedponiewa~ akc.ja mocarstw była spóź
nak niema mowy o mobilizacji, ani staną pod murami Konstantynopola i bombardowaniem miasta, zwróciła się
stamtąd podyktują warunki pokr~u. do komendanta z żądaniem, aby albo niona
o wypowiedzeniu wojny.
KONSTANTYNOPOL, 13 listopada.
Los
Konstantynopola zaś pozosta'wfą się poddał, albo przeszedł do ofenSprawa leży w ręlrnch dyplomaZ"jrwy.
(W.A.'11)
Kiarnil-pasza odbył dziś
cji. Wszyscy życzą sobie pokoju, a]e bułgarzy decyzji EurOl\Y. , ,
trzeua być przygotowanym na wszystponownie
dłuższą
konferencj~ z dra~,
Serbja nie ustępuje.
Komendant odpowiedz.iał, że jego
kie ewentualności i dlatego wszyst„Temps" ogłasza rozmowę- ko- ?bowiązkiem jest _wytr':~ć tak długo, go manem ambasady bułgarskiej, Pukie obecną sytuacją ·wskazane, przygotowania są poczynione. W nie- respondenta w Belgradzie z posłem Jak to tylko b~dzie mozllwem, ale o- po wym i ze ~specj~l_!l..YmL wysiańc~
~~ .
' .
,dzielQ wyglądaij" spra..wy tak... że. t~ roayjskim w, Be~ra.dzie, _}~r~~i,gierp.. .e-.-!eJ.!Z)'W~ ..J~~,.niell).O.Żliw.a.
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zolucję, że uznaje ważność trójprzymierza, lecz Austrja powinna nie mieszać się do sprawy bałkańskiej i pilnować raczej pokoju europejskiego.
Obstrukcj~ będzie klub prowadził nadal, ponieważ rząd nie załatwił dotychczas sprawy uniwersytetu lwowskiego.
O zawieszenie broni.
PErl1ERSBURG, (W. A. T.), 14 listopada. Donoszą tu z Konstantynopola, że podczas konferencji Kiamila
paszy z dragomanem poselstwa buł
garskiego, prosił Kiamil o zawieszenie broni. Popow oświadczył, że zaGiełda.
nim rozpocznie rokowania, musi poWIEDEŃ, 13 (11)- Na giełdzie znać
zasadnicze postulaty Turcji.
panowało dziś usposobienie lepsze z Kiamil pasza prosił o zwłokę.
powodu przychylniejszego osądzania
sytuacii. Alpiny poszły w górę o 10
koron, Prager Eisen o 80 koron, Skoda o 9 koron.
Pogłoski o mobilizacji nie
prawdziwe.
--WIEDEŃ, 13 listopada. - W koW ministerjum sprawiedliwości
łach parlamentarnych oświadczają, że wkrótce już ukończona będzie praca
wszelkie pogłoski 0 mobilizacji w nad nowym projektem prawa o koAustrJ·i są nieprawdziwe.
· mornikach sądowych i o trybie wykonywania wyroków w sprawach cyWIEDEŃ, 13 listopada. -- Na· wilnych i handlowych. Zmieniony
miestnik Bobrzyński od dwuch dni być ma obecny podział na komornibawi w Wiedniu.
ków przy sądzie okręgowym i przy
Król grecki w Salonice.
zjeździe sędziów pokoju; komornicy
· sądowi otrzymają każdy swój osobny
SALONlKA, 13 listopada. Wczo- rewir.
taj przybył tu król grecki Jerzy. UPrzepisy dzisiejsze o działalności
i:ządzono
mu uroczyste przyjęcie. komorników ulegną znacznym zmiaObsypano go kwiatami.
nom, których konieczność wykazała
praktyka dotycllczaso1Ya w CesarPokojowe nastroje.
stwie i przykład państw obcych.
WIEDEN, 13 listopada. W koMiędzy innemi ma' być zaprowałach parlamentarnych zapewniają, na dzona spec.jalna instytucja zarządza
podstawie informacji z kół miarodaj- nia majątkiem aresztowanym, podnych, że sytuacja przedstawia się legnie ścisłemu obliczeniu sytuacja
prawna umów, zawartych przez
dziś bardziej pokojowo.
. dłużnika co do majątku sprzedaRosja miała oświadczyć Se.rbji, wanego z licytacji, ustan~wione bę
~e tylko wtedy ją poprze, jeżeli dą
szczegółowe
przepisy, co do
wszystkie państwa bałkańskie za nią nakładania aresztu na pensję osób
się oświadczą. Tego poparcia J. ednak pracujących, określony będzie tryb
nakładania aresztu
na należności,
Serbja od państw bałkańskich nie u- przypadające dłużnikowi do innych
zyska.
osób, komornicy zyskają prawo przyPrzypuszczają, że rokowania mię- . muszan~a dłu~ników . d-0 poczynieni.a
dzy Serbją i Austrją potrwają jesz- l~b zamechama okre~lonych czynnosdł
ci; rozszerzone będzie prawo komorcze ugo.
kika do rewidowania lokali i ubrania
Walka pod Czatald:ża.
dłużników.
SOFJA 1 4 listopada. _ (W AT.)
"':r.V wy)ąt~owych raz.ach za poz\yo•· ri.. •
•
d lemem sęuz1ego pokoJU komormc.y
wai•ka na' 1•IDJI
uOJ~W~J po. będą mogli spebiać czynności swe w
Czataldż~ wre w całeJ pełn~. dni świątcc;.i;ne, ora~ w porze nocnej.
Artylerja bułgarska otwarła
Nowy projekt będzie wniesionv
zabójczy ogień na pozycje do IV Dumy.
, tureckie. Turcy mają 200
•
tysięcy
żołnierzy
i
wciąż

Zawieszenie broni.
BERLIN, 13 listopada (W. A. T.).
„Voss. Ztg." donosi, że głównodowo
dzący turecki pod Czataldża zapytał
przez parlamentarzy głównodowo
dzącego wojsk bułgarskich, czy zgotl.ził by się i na jakich warunkach,
na zawieszenie broni, celem przeprowadzenia rokowań pokoiowych. Dowódca bułgarski miał postawić dwa
warunki: 1) Natychmiastowe oddanie
Adrjanopola i 2) wojska bułgarskie
wejdą trjumfalnie, jako zwycięzcy do
'Konstantynopola. Turcy podobno wa~unki te odrzucili.

~rzybywają

nowe posiłki.
MU~TAFA .PASZA, 14 listopada.
(W AT.) Walka pod Czataldża trwa
już od trzech dni i jest bardzo krwawa. I armja bułgarska znajduje się
pod Czerkemeze, a III na wschód od
Czataldża.
Niezawisłość

Albanji.
ATENY, 14 listopada CW. A. T.).
.Przywódcy albańscy w Valonie prolamowali niezawisłość .Albanji.
Porozumienie Austrji
z Serbjil•
BERLIN, (W. A. T.), 14 listopaJa. W sferach dyplomatyczn;ych za' pewniają, że pomiędzy Serb.ją i Au. strją przysz!o już do porozumienia.
Syrbja m::i, otrzymać port na Adrjatyku, lecz nie Durazo, ale San-Giowanno di Medua.
Walna narada.
WIEDEŃ, J4 listopada.--(vVAT.)
„NWTageblati" donosi z Petersburga
ie odbyła się tam walna narada miafatrów w sprawach bałkański ch.
Sazonow konferował z posłem
serbskim o żądaniach Scrbji.
Rezolucja klubu ukraiń·
skiego.
WIEDEŃ, 14 (11) (W A.T.) Klub
ukr11if1ski na odbytem wczoraj po ietlzeniu zajmował się obecną sytuacją
~i~dzynarodową.. Klub powziął :re-
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(Tel. Ag. Pet.)
Pu·~e!:h.vkn sp~~-tu~acji.

PE'l'ERSB URG, 13 listopada. W ceiu przeciwdziałania spekulacyjnemu obniżaniu wartości papierów
procenLu\\'ych w Petersburgu tworzy
się związek 22 banków i irantorów
bankierskich dla zakupu ;papierów
po1.kzas przesileń giełdowycn.
Budawa koszar.
PE'l1EHSBURG, 13 listopada. "\V;rdział ·wojskowy stara się o 30
miljonów rubli na dalszt\ budowę
.koszar.

O fthngolję •
PBKIN, 13 listopada. Minister
spraw zagra·· iczn,> eh Lanżuetao podał siQ do dymisji, co .stawiane jest
w związku z ugodą rosyjsko-mongolską.

MUKDEN, 13 Jistopada.
Pod
przewodnictwem Czausiduania, odbyła się narada -wojenna,
w
celu
opracowania kroków vrnjennych, jakie w najbliższej przyszłości mają
być zastosowane w Mandżuvii. Zdecydowano wzmocnić siły wojskowe
w Mandżurji przez wysłanie 2 dywizji, zreformować wojska ochronne i
wzmocnić milicj ę.

TOKJO,

listopada. - Prasa
zawarcie umowy
ros;rjsko-niongolskiej wywołane zostało konieezno ś cią obrony interesów
handlu rosyjskiego i mniema. te Chi13

japońska uważa. że

ny

będ?, musiały pogodzić

si~

z

tą

ugodą.

Twierdzeniom jakoby Japonja
zamiar postąpić podobnież w
stosunku do Mandżurji, gazety za-

miała

przeczają.

W Persji.
TEBRYZ, 13 (11).
Na miejsce
szóstego kaukaskiego pułku irzelców, który wysłany został z miasta
przybył tu pułk apszerański.

Te!egr. własne.
„~

ow. Kur.

ł.ódzk'•,

W czwartej Dumie.
PETERSBURG, 13 listopada. (W AT.) Panuje tu przekonanie, iż
żywioły reakcyjne IV Dumy skierują
się przedewszystkiem przeciwko Finlandji, a następnie silnie zagrożona
jest sprawa kośdołów na Litwie i
Rusi.
Szpiegowstwo.
PRZEMYSL, 13 listopada.(\V.A.T.)
W sprawie wykrytego przez władze
tutejsze szpiegowstwa, śledztwo ustaliło, że istnieje cała, do brze zorganizowana szajka, do której należą oficerowie i kobiety lekkiego prowadzenia.
Zgon Szeptyckiego.
L WOW, 13 listopada (W. A. T.).
Zmarł Jan hr. Szeptycki, ojciec metropolity, członek izby panów.
Zabójstwo studenta.
DARMSTADT, 13 listopada (W.
A. T.).-Pomiędzy rosyjskimi i niemieckimi studentami przyszło w jednej z kawiarni do krwawej bójki.
Student W ei cer z Częstochowy został
zasztyletowany. Kilku odniosło poważne rany od kul rewolwerowych.
Zabójcę Weicera, studenta niemieckiego Bahra policja natychmiast a-

___

rjum spraw wewnętrznych, gdzie -po
kilku minutach zmarł.
MADRYT, (W. A. T.), 13 listopada. Policja wiedziała od dłuższega
czasu o planowym zamachu na prezesa ministrów, lecz Canalejas, któ·
remu o tern doniesiono, stanowczo
sprzeciwił się zastosowaniu jakichkolwiek środków ostrożności.
MADRYT, (W. A. T.), 13 listopada. Tysiące osób zwiedzają gmach
ministerjum, gdzie wystawiono na
widok publiczny zwłoki Canalejasa.
MADRYT, (W. A. T.), 14 listopada. Jak się obecnie wyjaśniło, morderca Canalejasa chciał wykonać zamach na króla Alfonsa i czekał na
niego pod Puerta del Sol, lecz pojazd królewski spóźnił się, wobec
czego anarchista, myśląc, że król ju~
nie nadjedzie, zamordował Canalejasa, którego spotkał przypadkowo.
Zakaz wywozu.
POZNAŃ, 13 (11) (W.A.T.) Rząd
pruski zabronił wywozu cementu do
Rosji i Królestwa pod karą 1000 marek za każde przekroczenie zakazu.
Burza na Atlantyku.
PARYZ, 13 listopada. (W.A.T.) Na północnem wybrzeżu Atlantyku
szaleje od kilku dni straszna burza.
Okręt „Pleurus" został porwany przeZi
wichry w otwarte morze. Panuje obawa o los jego załogi, złożonej z 15
ludzi. vVi€1le łodzi rybackich i mniejszych okrętów burza zaskoczyła w
morzu otwarłem. Los ich niewiadomy.
Proces Kostiewicza.
BERLIN, 13 listopada. (W.A.T.)
N.a proces kapitana Kostiewicza, który rozpoczyna się jutro, przybył 2i
ramienia rządu rosyjskiego, senator
Dynowskij.

resztowała

Katastrofy kolejowe.
NOWY YORK, 13 (11) (W.A.T.)
Różne wiadomości.
Skutkiem złego nastawienia zwrotnicy. zderzyły się na stacji Indjanopo- Zwolennicy rózgi. U gulis dwa pociągi. 14 osób zostało zabi- bernatora moskiewskiego odbyła się
tych i 16 ciężko rannych.
narada, w której wzięli udział marBERLIN, (W. A. T.), 14 listopa- szałkowie szlachty i działacze · spoda. Na linji kolejowej Berlin Drez- łeczni.
Przedmiotem obrad była kwestja
0 zderzyły s}ę pociągi osobowe pod
walki z ·wzrasta)ącą po wsiach demoGrun. Hamulczy został za}?ity i kilka ralizacją i wybrykami młodzieży. Minister spraw wewnętrzn;1ch zwróosób lekko rannych.
Za karą cielesną.
cił się do gubernatora z prośbą obLONDYN 13 (ll) w AT)
Od- myśleuia środków zaradczych. Nie'
· · ·
którzy uczestnicy narady zalecali jabyło się tu zebranie, protestujące ko najskuteczniejsze lekartswo chłoprzeciwko uchwale Izby gmin, która stę rózgami.
znosi karę cielesną dla mężczyzn za
Kwest.Ja ta wywołała o~ywioną
rajfurstwo. Przemawiał biskup an- dyskusję i oddana została pod głoso
glikański, Cancerbury i biskup z wr.nie. Sprawę wprowadzenia rózeg
wg. moskiewskiej odrzucono większoBirmiHgham.
scią tylko jednego głosu gubernatora
Po zamachu.
Dżun lrnwskiego.
MADRYT, (W. A. T.), 13 listopa- Przepowiednie greckie.
da. W kolach rządowych wiaclomość Istnieją dwie przepowiednie greckie,
0 zamordowaniu Canalejasa wywoła- dotyczące odebrania Konstantynopola
turkom. Według jednej miasto, zdoła przerażenie. Połączenia telegra- byte przez Mahometa II, będzie odeficzne z zagranicą natychmiast przer- brane za panowanht innego sułtana
wano, a rozmowy telefoniczne po- Mahometa. Według drugiej nastąpi
między Madrytem i Paryżem uległy to w roku, w którym święta Wielkiej
ścisłej cenzurze. Widocz11ie obawia- nocy wypadną dnia 25 marca. Otóż
w roku bieżącym przypadły święta
no się, aby wiauomość nie przedosta- Wielkiej nocy 25 marca sttl.rego stylu
ła się zbyt ·wcześnie za granicę. Pa- a na tronie tureckim zasiada sułtan
ryż do-wiedział s]ę o fakcie· dopiero Mahomet.
Niewielu dni brak też, jak się
0 godz. 6 wieczorem.
MADRYrr, (W. A. T.), 13 listopa- zdaje, do chwili wzięcia Konstanty·
nopola przez bułgarów.
da. Canalejas po zamachu żył jeszczp, czas jakiś i zachował przytomOdpowiedzi Reda 1·<cii.
ność umys]u.
Policjantom, którzy
pospieszyli mu z pomocą, wskazał ueiekającego mordercę i rzekł: oto
'Prenumeratorce z Głów•
ten łotr mnie zamordował. ·J\Iinistra nej. Zechce się Pani zwrócić. d<>
przeniesiono po zamachu do ministe- konsula bułgarskiego w Warszawie.

Sz
~
f0l

1

oła

przyg towawcz koeDukacyjna
Wólczańska

43.

pod k;eru!1kiom doświadczonych pedagogów, przyjmuje dzieci intelige_ntny_ch
rodziców i gruntownie przyspo::alJia do &zkól śrcdn!ch K~nwei:sacJ~ n~e·
miecka i fra11cuska. Slojd, gimna..clyk11., zabawy i troskllwa opieka. ;!,apisy,
~ iu10rmacjc-cod:i;iennie od 11-2 po południo.
r30-l-1
'
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A. K. GREEN.

•

- Tylko to: Przesłuchaj pan bardzo uważ
nie dozorczynię. Powie panu coś tyczącego się
jej obowiązków.
- Czy pani wie, co ona mi ma powiedzieć1
- Nie, gdyz powiedziałabym to panu.
. - A skąd pani wie, że ona coś ukrywa przed
nami'?
__:. Z całego jej zachowania. Czy• pan tego
~-nie zau vfażył?
W <'.ruszył ramionami.
-- Mnie, całe jej zachowanie dało wie} do
myślenia - rzekłam. Gdybym była detektywem,
wydobyłabym juz od tej pani tajemnicę, .ząwszel
ką cenę.

Wtedy Mr. Gryce zapomniał się do tego stopnia, Z.e roześmiał się ns. cały głos. Potem spojrzał na swoich ętarych znajomych na suficie, wyprostował się sztywnie i rzekł z godnością:

.

Ja~e

-

w. szczęście,

!tem się nauczył pa-

nią rozumieć,

miss Butterwortb! Ju~ my obo.,e
razem, cał'ł tę s.prawę ku ogólnemu zadowoleniu
wyjaśnimy.

.MóWił to ironieznie, ale udałam, te słowa jego biorę zup~łni~ na serjo .. Jestem co najmniej
tak chytra Jak 1 on, chociaż młodsza i niemam

jego doswiadczenia.
- A więc zac~nijmy · zaraz ·- rzekłam. -

Pan ma swoje teorje, a ja- swoje. Czy zechce pan
je porównać'!"'· '- . (
Rzucił wścielilie ' 8pojrzenie na malowane figury i odpowiedział-przyjaźnie:
- Jestem pani z pewnością ogromnie obowiązany, szanowna miss. Później, zapewne skorzystam z pani uprzejmej pomocy. Ale teraz jestem
zatrudniony. Bardzo zatrudniony! Czy zechce pani za pół godziny oczekiwać mnie u siebie1
- Dlaczego nie miałabym tutaj na pana poczekać1 odparłam. Atmosfera tego domu. może
tylko pobudzić moją przenikliwość. Jedno tylko
spojrzenie na miejsce morderstwa, może mi wiele cennych myśli podsunąć.
- Pani..! Powstrzymał jednak pochlebne sło
wa, jakie mu się omal nie wyrwały. Ja mimo to
skłoniłam się szyderczo, tak, że musiał się domyślić, i~ myśli jego odgadłam. Namyślał się przez
chwilę, zanim w odmienny poważny sposób odezwał się do mnie:
- Dziś po południu wyprowad:.;;iła pani pe·
wien wniosek, co do którego chciałbym mieć jeszcze wyjaśnienie. Przy oglądaniu kapelusza, po:.
wiedziała pani, że raz jeden tylko był wkładany.
I ja także doszedłem do tego wniosku, ale zapew~e na innych podstawach, niż pani. Czy zechce
m1 pani o tern powiedzieć1
- W kąpeluszu tym była tylko jedyna dziura od szpilki. Jeżeli pan oglądał kiedy kobiece
kapelusze, to pan oceni słuszność tej uwagi.
~ Do djablal Tak, tylko panie znają się na
takich rzeczach! Ach, moja pani, ja naprawdę
jestem pani bardzo wdzięczny! Pani rozwiązała
nadzwyczaj ważne dla nas zagadnienie. Szpilka
od kapelusza! Hm!

z najlepszego

węgla górnoszląskiego

1 60

lOOsz~ukzdostawą
do kuchni (cena stała
przez calą zimę).

•

Sprzedaż
korzec.

•A

si-:

Ufy.
wMy zamiast gold-creme. Puder $1.
mon (La poudie Simon) i Mydło Cteme
" Simon (La :-iavon i la Crłme Silnon)
o tymźe zapachu co i Cr~me Simon
ur.upełnlają, działanie tegei:~
'
Marka
za t wie r „ zona

oo 59, Foubouru
J" SI.mon· Saint·Martin,

Pari~

Sprzedaż detałictna u fryzjerów, w uerf 11 merjach
I aptekach,
r287ó-ó~2

J. Wl!!_!IMAN

ogłaszać się

oraz
sc1sle, we ług
"

•

r

można w

w tychże

-- '

cen redakcyjnych

„PROMIENIU"

P1otr~owsaa di, teleton 1200.
Główne przedstawicielstwo prawie wszystkich czasopism
warszaw.;kich,

jak:

·

·

• !Ygodoik !llus~~owan>:" · „Swiat", 11 Nowe ż7cie"; • Wol.ue Słowo" M śl
i Tlygodn1k .M\'.Jd i Powieści•,
.l'rzfjacłel Jjzieci" 'd'at~a
~Wlfite~zua•,„ ~. rubadur P~lski•, „Goniec Por1<uny i Wieczerny,; ," Nowa
G;i~~a „• "MR:uqe~ .Poranny • „Kul'jer Polski", 11 Wiadomości Codi~enne"
„ o e , ucha l t. d.
""' 9 O '
-"'
-> - - I

t:1 1 epodległa

„

jesiennych butów
pierwszorzędnej

fabryki

I lletaliczna sprzehź
lecz

ćharakterystyczny

Duo Obolensky

Pierw. ros. duet wyk. typ. Gork.
lllojsze Słucki

atletycz.

1

Urian~a s;o

Nowa serja obra»ów.

J osefsan walczy z każdym kto dl•
walki stanie i daje 600 rlJ. na•
grody temu, kto nie zostanie
zwyciężony w ciągu S minut.

~

~iotrKowsKa ~5.
40 dni

mBEZPŁATNIE
m
nie naucaycie w

Jeżeli

zwykłe.

stałe.

L=-========-=•I

piątku.

Ceny miejsc

się

40 dni swobodnie

i

mówić,

oiągu
~zyta.ć

pisać

po niemiecku, francusku,
i łacinie przy pomocy
naszych samouczków, ułożonych
podług naJnowsl'lej metody (wszystkie inne reklama)
ańgielsku

,fkuszerka

masażystka

z dyplomem C~rskiej Akademji me•
dycznej w rJtltrsbtlrgu, praktykują
ca. 20 la~
~:~jrrk 11Je; masaż. porody
w DOCf_,,. !DOWllllllh \ , 11/:l słabmlć, podskó_pr,'e •tr21ykiwanie1 ud.ziela porad
sekretny ch, dyskrec.Ja zapewniona.
Nie:tamm~nym ustępstwo . Andrzeja M

wyrohu

Ceny umiarkowane

Geafier da Costa

-

własnego

· j\techan icznego szytego i filcowego obaw.._

Les IVlorasso

Tylko do

1'

jak również posiada bogaty asortyment

•

Zdumiewający ekwilibryści,

W alki atletów l:lystelllem Glima

wszystkie pisma

e
8

oraz

Tom•Mils

hllandczyka JDs~fsona

części i nowego interesującego programu.
18 wyborowych numerów

z 3-ch efektownych

Poleca Szanownym Klijentom

Komiczny gimnastyk-cyklista.

-

P:ren umerować

Telefon 21-68.

wielki wyb6r r6:1nego męskiego,
damskiego i dziednnego obuwia

Gil lis
N ajtnniejsi art. Wirt. na U instr.

ćwiczenia

L• p . T ru zz1.·

ett= Hurtowy sklad obuwia
fi

P rogram od 1 do 15 Listopada r. b.

Zadziw. godne

(C. d. n).

Wielkie manewry wykona 12 tresowanych żrebiąt, wyprowadzonych
przez dyrektora· cyrku W. 'l'ruz111i. Wyst'p oryf?inalneg? klO\yna-komik:a
kaskadera i skoczka p. Aleksandra Ntno. Biorą takze udział wsz-,sey
artyści i artystki cyrku.
Anons: W niedżielę d. 17 listopada 2 wielkie świąteczne przedsta,..
wienia. W tych dniach Ferie-pantomina p. t. „Pan lfwn:rdowsk:i oraz 1 'Wy&<'
tęp napowietrznych gimnastyków p. t. „Zywy propelerny", 4 Eagles.

-

uet

rym

Konkurs „Epic" między dźokejami i dźokejkami-~- -

Teatr „~HAN~".

Mu~ński

Czy pani chce się o tern przekonać1 Mr. Gryce poważnie.
Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że im bardziej poważnieje pan Gryce, tem mniej jest szoze-4
-

zapytał

Dziś

za

udehkatoienia skóry.

lazłeś.

Wielkie ,,par force" przeDstawienie

złożone

I

1 słuz'lCY ~o

--· Nie zabra.f jej z sobą, a przynajmniej nie
jej daleko z sobą. Wychodząc na ulicę nie
rzucił iej; zwróciłam uwagę na jego ruchy i by~
łabym to spostrzegła. Ułamana część szpilki jest
więc gdzieś tu w domu, naiprawdopodobniej na~
wet w salonie, jeżeli pan jej na podłodze nie zna,..
zabrał

W czwartek dn. U listopada 1912 r.

W·- FINDEłSEN i S-ka, Pt·zejazd 21

u

uważać.

Targowy Rynek.

W'Jłączni przeł! stawiciele 1

Cr~me Simon jest to produkt o
~h..v~caiłlcym zapachu, ni~psuJą,cy

- Złamany koniec tej szpil.ki znaleziono
w ranie. Dalszej części jednak morderczego narzędzia szukaliśmy napróżno, nie mogliśmy jej
znaleźć ani w salonie, ani w hali. Jak pani sądzi,
co mógł ten człowiek zrobić z resztą tej szpilki~
Pytanie było z pdwnością znów ironicznie
zrobione. Ciągle ze mnie żart.ował! Ale r2lecz zbyi
mię interesowała, abym miała na jego ironi~

cvRK

WAGĘ: rb. 1.40 z dostaw~ za

GremeSimon

mówić.

Stołeczny

e. w.

Brykiety

Tu ciągnął dalej z zupełnem zaufaniem.
- Znaleziona na trupie rana, zadaną została
bardzo długiem i cienkiem narzędziem. Nikt nie
pomyślał o szpilce do kapelusza; gdy pani jEid~
nak teraz tę szpilkę wspomniała, jestem przekonany, że szpilka posłużyła jako morderoze narzę~zie. Czy szpilka była w kapeluszu, gdy go
pam oglądała1
- Nie - zwróciłam na to specjalną uwagę ,
Pokiwał głową i zdawał się nad czemś namyślać. Czekałam spokojnie, aż znowu zaczął

39

m. 13 od 12-5. List~ w językach; ro. . łlyjskim, polakim i nieP";eckini,. .

zwracamr pie n t;tdze

Cena samouczka w jednym jęl'.lyku
z przesyłką za ~alic1t,eniem poeztowem rb. l kop. 10, 2-ch rh. 1 kop.
90, 3"ch rb. 2 kdp. 80, 4-oh tb. 3
kop 05. Zamówienia przyjmuje jedyny na całą Ros,ję skład Si. Peterstrnrg, Peterb. stol'Ona, Bols1.oj
prósp„ 56-565 J. K. P.E'fliJJ.tS.

Zgubiono 8 weksli
;jadąc

z Tomaszowa do

Łodzia

400 rb. pł. 114 wystawca Ss. t. Czerniłowski; .ł29 rb, pł. 1314 wystawca
Sz. L. Czeruiłowsld; 400 rb. pł. li!;
wystawca Sz. J,. ózemiłows.k:i; 100 rb,.
pł. 20i! wyst.awea W. Neumaek, żyro
[Jei11er i Jiubin; 67 rb. kop. 13 pt
l! j8, wystawca Ą. Gl'inbaunt, Toma-esów. Przekar; OOO tb. płat.ny 17111~
wyl'itaw<'.a M, St.ajer, Będzin. 100 rb
wyf1tawca :Spal~r, tyra E. Gn1lld.maD
\18 rb. wys.ta:wca E. GtttnQman, N()(
woradomeli'. Zastnetenie . srobiomt
um~oiwy zml.!a&elł. uahoe takowe WYł,
ął.lt>!. za wynaiąodsenfom p. a&.: JakóJI
Gntman, Bęrlzin.
25a-3-i

NOWY lCTJRJER ŁODZKI -

8

ee

14 listopacla 1912 roku.

e

w czwa ek 14 listopada i jutro w piątek 15 listopada
OST TNI RAZD
OSTATNI RAZD

•

według nieśmier·

telnego u t w o r u

Les
li

EPOKA I

isirables••
i IV-ta.

6

Yliktora
Hugo.

eeeeeeee·
Sellera pra.me nowtl sprse~
za połowę ceny. Ot'ert.y
26-3
"Okazja".
Weneryczne, p!c.~uw~ 1 s~óry. od CAŁKOWITY KURS WYKŁADOW Dotrzebna kUcharka z dobrem1~śwr,;.
dectwami. UL Dzielna 1ł 16 I plQ10-1, 6-8. N1edz1de I święta p. t. „STOŁ POSTNY I OSZCZĘDNY", .C
tio.
12-2,
od 8-t.
około 1000 przepisów na je~enia, naKUJ ł!RO.N TO WY o dwu eh oknach
Dla Pań-5 poczekalnia o I poje, pieczywo, kompoty, leguminy, J.U udo
wynajęcia. Południowa nr. ~
d , elna
.konfitury, pierogi i t. p., przeszło 300
2913-0
z
•
stronic wyraźnegv druku. Cena z prze- !ront. lll piętro. m. 15.
Kr otka 5 1 tel. 26-50.
syłką za zaliczeniem 2 r. 60 k. WSKA- >obotnik umiejący czytać i pisać
ZOWKI jak należy prawidłowo pro- \, po polsku i rosyjsku poszukuje
wadzić gospodarstwo domowe i przy- jakiegokolwiek zajęcia. Wiadomość
gotowywać
ekonomicznie smaczne ul. Lipowa G3 m. lf>.
i pożywne obiady, z objaśnieniami jak ""prze dać, za.mienić, wydzierżawić
11ależy kra.1a.ó mięso i zdobić stoly u kupić każdy interes jak: równie:i
i dania, około lUO str. z rysunkami. zaciągnąć pożyczkę, ulokować kap1·
Cena z przesyłką za zaliczeniem 1 r. tał najlepiej za pośrednictwem W•.
20 k. Obydwie książki razem 3 r. 3ó k. Niemierskiego Zawadzka 10.. 3376-li
ul. Piotrkowska N2 71.
(można markami).
Z zamówieniam
klep .1wioma1Ilo-aystry oucy JD.Y o.o
c ~ oroby sęrca i płuc należy się zwracać tylko do J. K.
-.) sprzedania z powodu zmiany in·
przyjmuje od 10-ll po poŁ od 4--6 PETERSA, S-Petersburg Pet. Stori teresu. Krótko-1.<'ranciszkańska ~~ 9,
Bolszoj pr. 1-e óG. 2736i
Telefonu j u.·. 21-19.
Bałuty.
._-3-1
~klep kolonjalny w dobrym punkcie
u tanio do sprzedania. Zgierska 23.
20-4:
~lusarnię sprzedam ulica Leszno
u M 32.
.
21-a-a
•> pokoje, przedpokÓJ, kuchnia z wył.I godami, I-piętro zaraz lnb od 1
POLECA.
choroby skórne i wener.
pracownia wyrobów pończo 1" stycznia 1913 do wynajęcia. Kon·
11· itantynowska 98.
1-3
szniczych.
ul. Mikołajews"ta ~ 18
11 o.olna krawcowa, izraelitka, poszuJULJI MACHER.
Nawrot 4. L.J kuje szycia w domach prywatnych
Telefonu ~ 2060.
od 4 i po
W óJeza.Jis.lca- 52, K Uszerowicz 5-~
Godz puyjęc od 9 do 12
święta od
o 7 i pół w" w Niedziele
araz do sprzedania sklep ko10n1al·
I ~ o-dystrybucyJny z powodu zmia·
r 376 O
" do 12 • pól.
ny interesu. Krzyżowa J'e 6, Rado-g_oszcz.
13-~
aginal ~ asł's.:.Jt:rrm ooi. Las.!i:a·
• wy inalazca ra_czy zwró?ić w~aśc.\cielowi Abramowi Lewkowicz ZgierSpecjalista choróbskórnyce weneska ·:N? 48.
·
9--ł
fAf Różne ~ebie oraz maszyna r1 aginął paszport, wydany z gm.
rycznych i n1emoli płciowe!
• • do szycia, lampy, gramoton, L4 Uniejów, pow. turek, gub. kali„
obrazy, i różne drobiazgi sprzedam skiej, na imię Józefa Krzesłowski&
tanio. Piotrkowska. 117 m. 2, I-piętro ~o.
2i-a-3
Przy syphilisie 9tosowanie pr~P: .?OG" front.
28-a-3
i 9U" Leczenie e lektrycznosc1ą I ma
aginąt
paszport,
wydany
na
imię
1
gentów na prowizję, którzy by, l.J
n
sażem wi bracy;nym.
Antoniego Nowakowskiego z gm.
A
każdy w swojej okolicy, godzili Kłokock. pow. lipowskiego.
26-a..-!
Konsta h
01111sk
12
ludzi do pracy rolne.j'dla kraJU i za- ., aginął paszport '!ydany_ z gnuny
o o · t ;atru aeli aa.
granicę, poszuku ie wszędzie. Central- L4 Wierzchy, pow, sieradzkiego, gnb.
od 9-1 i od 6-8. dla pań od 5--6 ne IJiuro pośrednictwa J. Welke, kaliskieJ, na imię Ignacego 'fumczyw niedziele od 9 do 12.
2701-0 WarBzav•a Leopolilyny 33. r2991-3 ka
11--S
nna .Purmanowa właścicielka pen- .j ~~inąi paszport, wyda.ny z gminy
sjonatu przez sezon letni · w Ino- L.J Bllntków pow. brzezińskiego, .gub.,
włodzu ma do odstąpienia.· pokój du- nlotrkowskiej, na imię Feliksa .Piele&
ży z calodziennem utrzymaniem ala i niebiebki bilet wojskowy na to saI
dwueh panien lub dwucll młodych mo nazwisko.
10-3
ludzi. Lodź. Pańska 58 m. 8 od l do
ens tan , li NIK
l.
'J aginąt paszport wyda.ny z gminy
3 po pol.
L.1 bielce pow. p~ońskiego, gub. w~
Syphi11a, akorne, wanervczne,
W inteligentnym izraelickim do- szawskieJ, na ilillę Jana MairnwsineA • mu,
w \Varszawie, jest miej- go oraz kwit lombardowy <:03008 wychoroby dro11 moczowych
sce dla kilku panienek Łaskawe
Przyjmuie od 8 - 1 rano 1 od oterty proszę składać w adm. ninieJ- uauy z lombardu przy ul. Pasu
Al.ayera ł"Óg Mikolaie_wskiej.
18-3
5-~ w1ecz. dlapan od
4 - f> pe sze){o pisma pod "X Y~.
6-3
aginęły karty oCI. paszportów, wy~
południu.
7 t 3-v ,-~ałe urządzenie sklepu rzeźniczego .J dane z fabryki 1. K. Poznańskie•
v do "PrteJania. Wiadomość Długa go na imię Leokadji i Mar)i Chrza·
10 u ~oopodarza.
r2980-6 no~skich.
:28-1
>om urewmany z placem do sprze1 dania. KonstanLynów uL Pall Janicka, pomiędzy domami .M:ilecliiego
i Ciężkiego. Wiadomość Zawadzll:a U.
22-a-l
POŁUDNIOWA .Ni? 2.
o wyna;ęcia lokal na restauracje
'l'eleton 13-59
lJ lub piwiarnię. bzosa KonstantyChoroby skórne, włosów. (kosmetyh nuwska ~9 od i\owego !loku.. WiadoSPECJALNY
23-a-3 FRYZJERS i<I SALO!"· dla PAN
lekarska) weneryczne, moc~opłc10'.l'.e mość u gospodana M 2±.
j niemocy płciowe ;. Leczeme syphi: c.; ortepian używany sprzedam tanio.
lisu Salvarsanem ~ b:rlieh-Ha ta 606 I .I: Konstantynowska ól-5.
3460-5
1114." wśróażylnie .
L'iqa pralrucza do sprzeuania duwieLeczenie elektrycznością i masa- .11
dzieć się można u właściciela
iem wibracy1nym.
pralni. Zachodnia 44.
24-2
Przyjmrje: chorych od 8-1 ran.o 1 do
awiarnfa -ciołirze prosperującaliO
4-6 po poł. pa!lie od ó--6 po poł. \ sprzeoania z powodu zmiany inDla pań osobna poczekalnia.
1\ARTOW~KA,
teresu zaraz lub od Nowogo Roku
ul. Benedykta 27.
29-a-4 Łódź, Konstantynowska 5
L. ietlarkaPOtrzebna. Cegielniana
Te etonu N!ł 2d-OI.
n N '.:!9 m 29.
29-1 l'oleca ~tau Plio•o:n w E:.~J" 1 okol ' cach.
'l'ł ebi'Ei'SBionowe, kandela.bry, obrazy,
NAJF ĘKN . EJSZć CZESANIE
.1ll. tremo-wyprzedam. Zielona 41. m.
8. I piętro.
14-3 mycie glnwy z natychmiastowym wysu•
Siu ro
~)kazY)nie do sprzedania zpowOifo szeo.em (Mani ; ur) czyszci:emc pamogc!
\ wy1azdu piwiarnia. egzystująca 5 larhe..vaaie wlotów I wsielkie roboty vr
us-r„ ~eruk1trst wa w::.h.od.a,ae l""k" 1t1
lat. Wójtows.ko. Nl 23 (Dąbró\Vka).

Dr. Leyberg 1-B tulinarnB ~urs~ zao~zn~,

Pianino
da.m

1

j{atychmiast potrzebni

W. K~Tlm

są wszęazie

agenci - współpracownicy .
bez ponoszenia kosztów i ryzyka na stałą pensję i procenty
wysyła sie bezpłatnie. Irkuck. Kantor
gazety „Sybirskij torgowo-promyszl nnyi Wieetnik" Pocztamskaja Je 14.

Szczegółowe informacje

Specjalista chorób wenerycznych,
skórnych i dróg moczowych

Piotrkowska M 14 , róg Ewangelickiej
Telefon 19-41.
Gabinet Rocnte:enowski (PrześwietlelJie i foto rafowanie wnetrzności ciała prom1eniam1 Rontgena .i, Swiatłoleczniczy (choroby skóry i włosów) i Laboratorium
lekarsko·lmsmetyczne. Bada•1ie i,rw1 1a Syf11i5 1 le·
czeme Salvarsanem (Ehnlch-lbta 606.) G 1binet elektroterapeutyczny (Masaż w bracyjny i pne 11 mat 1czny
podłu.,-: prof. Zabłudowsk ! eg() 111emoc p •..:iowa).
Got.izmy przyjęc • a: 8-2 rano i 5- 9 pp. Dla ań
osobna poczel<alnia.
r2521-0-1

i. Silberstj om

A. Krenicka

ZawadzitieJ M 12.

Lekarz-Dentysta
skóry · wenerycLne
syfilisie prepdrat z Warszawy osiedliła się w
606), Kosmdyka ;ekarska (usu•
Łodzi.
wanie szpecących włusów, plam ul. Konstan ynowska 37
Choroby

płciowe (rrv

etc.)

Przyjmuje cd 12-2, 5-8. Ne...
dzieie 11-3. Dla Pan 4.....:..5 poczekalnia oddzielna.

róg Długiej.
Dr. IEu;jenia

Xerer·y{?rszuni

Dokt6r

Choroby {Ob.ece.

B. Oonchin

Pio!rkowska ,\2 121

'felef. 18-07

przyjmu1e ou 3 do 6 po p. W oiedz.ide

od godziny 9 do

12 ra1n .

specjalista

)'larja Ełcyn-Zak
chorob oczu Dr.
Akuszerja i choroby kobiece
69.

Piołt kowska · 69.

Telefon 28·39.
Lecznica ze stałemi łóż·
kami.
Godziny przyjęć w amhulatorjum od 10-12 i od 4-7 po poł
Przyjmuje chorych. na stałe.

~

~j

i·H

powróciła

Cegielniana Z3. telef. 'Z-19.

Przyjmuje od 10 i pół do 12
i od 4-6 po poł.

SREDNIA M ó, POWROCIŁ.
Sp choroby skórne. włosów, weneryetme, moczopłciowe i kosmetyka
l1karska. Leczenie !!yphilisu Salvarsanem E.lulich-Hda "606~ i „!Hł"
(wśródżylnie). Leczenie e lektryeznoś
cią (elektroliza) .i ma.wem wibraCegielniana 38 tel. 10-58. cyjnym.
Przyjmuje od 9-1 l od 4Choroby kobiece i wewnętrzne. 8, w niedziele od 9 -2 po południu.
Dla. pań osobna poc:.1ekalnia.
Przyjmuje do 10 rano i od 4'-6 pp.

Doktór

f. praszkier

--Wydawca.: Antoni

Kguą

r. med. Z. Golc

Pończocll~ isKar~elli1

Ogłoszenia

Dr. Le

owicz

d/ohne.

A

A

Dr.

Ż

Dr.L. P1~yhul~ki

Ważne

„EUGENJA"

·1-

7-3

posiada adresy \Vszelkich lokali.

Dia

loki turko.atu.we warli:uei:e

1

post1scb, t:!.

~j
riy1muję po przystępne}eenTc'dó w11\e w na1oow11ym styla wykony ."a
prze la!'ouowa.nia. k~pelu~z~ dam- p1JJ moim kieru11k1em. Wyuczam f>IBa
skie: pluszowe, aksanutne i lilcowe. ma oajnows:i.ycb. l1y,ur w f> I c1a cb.
Al>ooamet1• oa mie1scu 1 w d1>1)lacb.
Główna 65, B. Grilr.berg.
3::ló8-9
~~~~~~~~~--:-77'---

Red a.kto r. .1a

ił

arli~o••

