1912 r.,
Kalendarzyk tygodniowy:

N~· 252.·

Sob. Dzień Zaduszny.
Miedz. ŚW. Huberta' B.
Pono św. Karola Bor.
.Wt. św. Zacharyasza.
Śr. Ś\\'. Leonarda W. .' .,
C.zw, św. Mikandra n,.
Piąto ~\1l. Gotrrydn,

CENA PRENUMERATY:
W ŁODZI:
Rocznie rb. ó k. PÓlrocznie " 3 " Kwartalnie " 1 " 50
l'1iesięczn." .. n 50
Odnoszenie 10 k. in,
Egz. pOjedyficzy 5 k.

....... ~,...J'-f':.t~

Wsei:t6d st gOd2 6 m. 58
Zachód st. godz. 4 m. 29
Dłag. dnia godz. 9 m. 31
UbyłO ~ godz. 7 m~ 01

. Z przesył'tąpooztową:'
ROCznie
rb.' 7 kop •. 40
PÓlroc~nie .. :; .. 70
. Zagranicą:
Miesięcznie. rb. 1 kop. 10
''1
II MQi4iiiMW'

. CEN}'

OGŁQSZEN:

~.

Redaktor lap. jego
"_i

.......

• ••uu'

l

dzłsnnikpołifyczny, przBmvsłowJ, sDołBczny

AedakcYII
w Łodzi
ul~ Przejazd

Na

i UtBFacki,

ilustrowany.

. Sobota~dnia 2 listopada. 1912 raka.

,
Kanlory: własny w Warszawie, liliI. HOlEa oM 32;

8

VI Pabianicach II p. Teodoaoa'Minket
telefonu Nil 595.:,
lM Zgierzu, w aptece p. Patka.
. .
""==='
ł\lliadesłall1e prze4 tekstem 50 kop, ża wiersz petitowy, Zwyczajne ogłoszenia za tekstem po 7 (wp, za wiet'sz nonparelolPY lal> .jego'
miejsce; Małe ogł~Bzenia 1'.0:- kop •.od wyr~~u (dlaposzukającychprai:!,YPo 1,11, kop.). Najmniejsze ogłoszenie 20 kop. Reldam1 i Ne..
krologii 'po 20 kop. za wiersz petItowy. Za· dol1)cz~nie prospekt61l) 6 1'ub,. od tysIąca egzemplarzy, Artykuł,. bez oznaczenia honorarynm
Redakcya uważa .za bezpłatne: r.ękopisÓw drobnych nie .zwt'aco.. Ogłoszenia W tekScie 1 ral>. 2;11 wiersz petitowy. Ogłoszenia, których terJJlin;v
. przypadają' w dnie świ4teczne. dnlkojemyw przed d2;ień świt;ta lop po święcie.
.'

~astępca przyjmają
"

• .:.....

Teatr SCALA"
. 15-04.-Ul.·
""
CegielnianaN2 18.
Telełon

Pierwszorzedny teatr Rozll'aitości ~lla rodzin. Najpfękni€ijszy Teatr ,w Królestwie
Polsldem. Dostępny kaźdemu.

.

.'

interesantów

.. t si

.

"

'.

.

' . '

~odziennie,
11

reD a

" , "

.

z wyjątkiem dni
~m;;;-~ ~ii6;; '" . 'wr: r

świtltecznych,

'

od godziny 1-2... ej po poradnia.

~-:'-'-"-'lIdiia-'_"Tfti"I~itiljnus:

r nu.

__

o

'ewu m2 UlIlIii_;g

~iji~ mE

--:aa

Ceny ~ieC20"0we. W pla'tek J listołD.ada i W sobotę 2 listopada po południu o g.5 1/ 2 walka mlędz>, p. p. Johan..
nes Josefson GHma i ZBYSZKO n Władysławem C:r~anewiic3':em systemu Wohlej walki amerykańsktej Cai:ch .. as"
catclh .. can MatchWalka rożstrzygającanastąpl po drugll11 spotkaniu W sobotę .jeśli pierwsza zostanie nie rozegraną i
trwać.będzie najdttliejgodzinę. Semi.n·amis. Balet wschodni z elektr. efektami· profesora O. R..evator z swoją wyjątk,owo
oryginalną sforą psów- wilczków (policyjnych) Poraz pierwszy na scenie. Numer. wysoce interesujący i 'sensncyJn:y, oraz
12 ,pierwszorzęanych ,atrakcyi. 12 O.pÓltIl10CY I Ar1ystye3me wieczoll"Y śmle~hu na sali Chat .. noilr W teatrze
"Scala" pod kier. tu·.tyst)lc.znymHs1IIIIi·yka Ste .. fl1Iegga. W.s:a;ellde nowośCi sezonu. PierwszorzGijdhraareatallliracya.

DYREKCYA.

....

. Chory
Określenie

to jest zupełnie odpowiedniem przy nieznacznych zasł'abnięciach. szczególnie zaś - przy nerwowych. Człowiek nerwowy bez
cierpi, niż otoczenie jego przypuszcza, szczególniej zaś jeśli osobnik tąki.z natury energiczny, pragnie ukryć swe cierpienia. Najmniejszy hałas lub sprzeciwienie mu się gniewają, go i rozdrażniają, lecz bądź pragnąc .oszczędzić swych najbliższych, bądź wskutek konieczności
hamowania się wobec swyth zwierzchników, bądź, wrzeszcie wobec swego materyalnego stanu pragnie ukryć swój stan duchowy. Ta podwójna męka
niezależnie od owej nadmiernej drażliwości są gMwnemi oznakami nerwowości, dalszemi zaś są ciętkość głowy, drgawki, podagry, bóle rąk, nóg
i gard,ta, bicie serca, ćmienie w oczach, bezsennoś~, zmory, widziadła senne,. strach, zawrót głowy, niepokój, lękliwość, żółte plamy na skórze, bez"""·
.
. wstręt lub· pociąg' ku czemuś, drżenia rąl\: i
z naj błahszych p()wqdów, gęsia skórlm, szum. w. uszach, niemoc pŁciowa, skłonność
. .
uisłabnięcią .
. tldel1,1przemęczcnia sy:;teniu nerwowego,. jako to: skutkiem długotrwałej choroby,
.albb,·tez sKutj)#im-noąy:bezsęnnYFb •. albo· hl.jlaszczego±ycia.. Poniewaź jedna 'Jest
por6wnaniawięcej

...n"I",.<łn''',\~V$Z:Y;.$t)<i,c;:łl .. tychpr~,ylczwni l~t9rę: ,»,~~o,tuJąl\<>i~tr6jl~ęrwd~y"

k~idy '7~ł~wJ~~!W;{ " !.!e
' .. nerWQw;. Pozostaje Jedyna droga ratunku, a. h1lanO;wlcre'"':-wzma .. nle
swych
nerwów
ś~odkami .... Systeml1erw?wY,źyw'isię< pt'zewaztiie ';organl~znyltli . ,z.wią~I<~'łpi
fosToro·kwaśnymi, tak zw. lecytyną. .
mezbęq.n~Jesti,aby orgamzm otrzymywał tłuszcz, btarkO,l1Iektóre sole f t.,d,
w odpowiedniej.tatwo przyswajalnej postaci, --:- tak
niecznie jest, aby ten organizm dla zachowanie siły nerwowej 'korzystał znajodpowiedniej·
szych leu temu rnateryałów odżywczych,
system nerwowy wystawiony j~st na .uciążliwą pracę. Otóż wreszcie udało .się'utworzyć .pr,!;parat, który zawiera lecytynę w stanie skoncentrowanym, co przedstaw!a doniosłe' znac?enie ?l~ cierpiących na nerwy,. gdyż sprzyja .w~mochreniu.i odzy
wianiu przetłuszczbn~go systemu ner~oweg?, Preparąt ten zo~ny Jest. pod nazw~, ..,Kor~Jalm~", dora. Hąrtman~a l prz:y~otowany Jest do~żytku Wt
wnętrznego w postaCI, pastylek o dośc pr~YJergnY!11 .smaku.f:e ?l'Odekte~znakornlclestwlerdzI~ poldadan.e. w nIm nadZIeje, ,~owodzątęgo. hcznegłos,:
dziękcz~n~et. otrzymywa~e przezn~s codzten~Je. ~az~emu.clerplą.c~n~ydaJelnyprawo ~orzystaOla z okazy] do .. wypr6bowanla ta,k 2;n~k<;mltego sr;od,l<(1
ją,k"Kordjallpa",.zupełnte bczpłatOle, powołUJą,CSlę ]edYOJe nanmteJ$zy artykut ... ;Wystarczy w tym celu. dokładny adr~s sW6J, wysłac~a pocztówc\,:
do firmy Ot'. , ~ed.l,<ar1. Hartmanry, skrzy~ka poszt~wa. N~, 29ó w. Peter~burgu .~r .. · 420,przyczem 'YysyłaJący a9res, s~óJ otrzyma. d~rm()J~dną. I?r?~ne
pudełko. Radzlm~ nIe.~'Y"lekac,J me doprowadza c clęrpJeh. swych doostatccznoscl, lecz, skorzystac ,z nadarzające] sa; sposqbnoscJ, gdyz Jepl~uest
zapobiedz chorobIe, l1lzh leczyc.
.
. . . . . ., '.' .
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Cegielniana Nr. 64.
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fosforem necytynią, używaną z 'ba~dzo
.'
dobpym .skutkiem
ZAMiAST . TRANU,
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b"
1
k
" ' h'. an
. g'le 1'1
,.
przy o jaW,ac 1 S ro.f ulIcznyc
s (jej
. chorobie, wycieńczeniu i ,t.p. 4052

'(ecznlc~ ,chorób 'skórnych i wąneryoznych

D::.a:.Ó!!' falka"Golca i Jelnickiago

·~>w
War.:szawle
~
~.

'A!ei~.Jeroz.oJimskie 21.
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I' . Czy~ty wolyński, znany ze
'B'

I

{

swejdQVfooi

rr

Szekplra
5
aktach.
"KROL LIR"
D"
,~Jł
Ol"
Kful
J:;,
.,
"
zlaóy
.....
A. Mickiewicza wiec z
lir"
prty :;;.
16. niedzielę
r--:-:.
,.. ~-=-.:.....:...:. . ...:::'::'i"·I"'dZi:~ł~;lie
;;.'t;f;icZI1'" ~łle '-;lie ·:J·ec"il·\OC·"Z:1,c1'
e··!"-kI
"Nmle):>zf"Hl lTIallly ZaS2Gzyt zm,Jludoflur: Sz
.. '
_'.
.C '.
....
. Pi:lnie, it pr; powrocie z Wiednia i po wspólnem
tFwe. PlOnt wOJ,ska tureckIego w obr~ble forI poro:cumienin się swoim zawodzie otworz-yły.:.I toW ;ldryunopolsklCh rozciiJga się na linii :35. ki-

Teatt' Popularny

Dziś

Wiec:zorem
l ulroVl

KonstlłntynoWskiej
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~z ~ielll _dzis~ejs~ym pit:rW':;Z(;~.:'~I~ną 1.)t(I<.'O~.nę :,uklen okryć L !wsty um6.,".y dam.,!{)l.h, Ifzy uh-

: !omeŁr(iW, a jeż:li
I se
przez buł:"a!'ow

kiórzy z owych ludzi sami przyłącZYli sie do
mojej k?mpal1ii, n~ektórych, ;LU1USi~iśmy' do tegO,
ale gdysmy stanęli w ogmu posród kul c.mi
prawie bez wyjątku zniknęli. Nerwy Otm:óv,.'iły
pOShlSZel1stwa, pomimo wszelkich wysiłków vlolf,
Nie. były to wypadki pospolitego lrhór;;.o"Lwa,
zdaóaj~\ce się w każ~ej wojnie" ale roz:,trtłj uerwowY'3~I1aIly tyill, ktor~y. bral~ udział 'tV woj.
nach. Czasem wola welnue gorę nad tym stanem: ~zaselll jednakie na nic id,! ws%yśtkie jej

teraz po zdobyciu Kirk,KilisskraJ'ne skrzvdło IJl"lWe t 1',',
-(
,
l l
wyslłkl.
M'
iU
I..
II k?W, p!'awdopodoblUe zn<łJduJe SIę na pr7.cstrzefi.I.
fe a ł n. OrOWSM\2 i m,. T;:s.kl-Baba-!.11Ie-Burgas, to front t~n armii tl1~
materyaly i ao(Mld z.agrllniczne w wielkim wyI reL~!eJ, Wy~lOSI. okoł~ 60 km;, ~a tej PEzestrZCl1l
borze !~Hdcszl)', Na j jWlf.'Ż,S2.e :i:mna.le i .l!lOdCle
II zna.1dltm SIę SIły, ktol'e W bnWIe pod GraveIotie
Zniknięeie złota
pcsbdam.l'~ Ko.s:ty.,\w.y ~'łji;ony~ują speey~liśd
rozci(lgaly się na przestrzeni 14 km. front ofenkra'h'q, PQleGi.l)~~ s*~ ;;z, P~lfll~rn pozost<l)~m'y
I zyw.y bułgarskiej od Kadikoj Ila zachodzie at do
i wl'ażenia po ostatniej derucie.
;
.
I 1. po:vaZ€llllem
I Kirk-Kilisse na_ wsch~zie. ;WYl1~ił ~1av.:et przeff ~Jy~IA~S H ft~ifłA'Mt!'fle
I sz!o ~o,!ml., rc:w,na SIę ~ęc llmIeJ wIęcej fromo,~ogata i c1;llła. c~ocia EtU'<?PY, ,Francy,:!, staje
Q.
YhJiM
gil ~1Jl~ l6'UI~a. . WI a~mlJ pruskicH w dmu 28 czerwca 1866 ro- Sl~ cleka~em zpwlski~m. cU~ fmanslstów euror:-ej.
.
.
iIfl ku na przestrzeni od Nachodu. do Muenchengra- skich, a lest mem zndo11ęcle złota·. DwudziestoI e~z, W obu wypadkach strateglczne współdziała- fra?kó\'l(ka złaf:~ z?i~ęła w otchłani '1legendarme oddalonych oddziałów .zamieniło się przez ne.! ponc~~zkl', ZJa~lsko to ponawia się już po
koncentryczne pochody w taktyczne zjednoczenie ' raz drugI 1 występUJe w spotęgowanej formie
na polu walid,
a składaj,! się nau odmienne jak przedtem przy:
, Wojna .bałkruiska jest krwawa, a wbrew .wszd- czyny.
klm przeWIdywaniom wypadki na terenie walki
Po agadirskiej aferze w· r. 1906 nadpłynęły
rozwijaj<,l się szybko, Żołnierze państw chrze- wielkie I?0tr,zeby gotó'Ykowe i spowodQ~vały Od__"''''" "._""""...,.... _ .....
ścijailskich biją się znakomicie, natomiast rurec- pływ WIelkich zapasow złota francuskiego za
cy zadaję kłam swojej dawnej sławie. - Wcltwili ocean.
!Ił
l1l1I
obe~ej, gdy za Du?ai.em rzesze ludzi, oddanych
Na teraźniejszy objaw składa sic w powaiŚ' d' Nr 5 powrócił
do .medawn~ SI?okojneJ pracy, otrzymują chrzest n~j części trwo~a przed wojną, która wywołała
Iiip, ~boro~y "k6Tn:, li \\.~~~u\\': :,:eneryczne, luoc~:.Pldowe l kosIU'WO!e~ny! zaJIl!uJ~cą będzie rze~zą 'przytoczyć spo- .mebywałj<.l panIkę we Francyi, a która- obecnie
tyko! lehukl\. L<'e~cui" ~'!l'hlligu Snl'tl1..rsaacm Elu'H"ll-l1at" .GOIi"
strzezema doswladczonych oflcerow co do za- zmusza wźdego szanującego się francuza do zai·.Ił1~· (wttó.tyJnle), Luu. ~etli" ,,1~ktryc1.:n(ł';dl] (elektrolizą) i ICA!Ul'
ch oW.,',
' .l łr' ,
.
li,'
01Datrzenia' , swego skarbca WO]'ellnego
tllJll, wU'r:ICj'}ny"-"
Pl'-:.\'jltluj., oi.! 9-1 jod oj,-S w ni:,dziele od ji-2 I
"Il1d SIę ZO l!elzy w czasIe wa 1\"1,
.
,
.
fl~p~hlchIltl. NI, p,,,\ OSobtll1 poczeka!""I.
6193 '
Nowoczesne bttwy wymagają OdWagi. zupełPozatem sliI i inne nienU1iej znaczne J idennie innej, niz dawne walki, W których wroO'owie tycz~e z rokiem 1906 przyczyny. Strum'iefl franPATENTY na wYll1laBazki
i1 stflli naprzeciw siebie oko w oko, "bili się ~liele- c~skIego złota zmienił kierunek. Obecnie płynie
marki, moc1ele etc.
dwie osobiście, Nowoczesne .walki nie maj~ oso- VIa Petersburg do Bllłgaryi i Czarnogóry, gdzie
InżlInier D. FRAEI'tIKEL
1957
bowośc1; nie widać w nich nieprzyjaciela, sły. według pewnych informacyj WySilano 25 wilioWarszawa, tlI. NowogrodZka Ni 25.
I chać tylko ciągłe gwizdanie kul W powietrzn. nów dla ,Bułgaryi, a 10 dla Czarnogóry,
I Odwaga osobista może wpłynąć na niepr'!yjacieW.,?aJbUźszym ciasie nast~.pić· ma vryplała
la, 2 którym walczysz na rękę, ale nie A:mieni 600-TIlllio.nowej poiyczki włoskiej,.l1a która mU·
n O·",
bO~l1\\ •
biegu kuli.
..
.
siano ściagnąć rezerwy gQtówkowezłota. •
1
JuWiS;, \.'dZieło
.'..Angt.woiskowe,
'elski u.JkOWll. ik Mau. de w.ydał nieda.WilO
Te wszystkie czynniki składają się na opróż_
w którem :znajduie się dtUo Ulellle europejskiego śpichlerza złota,-- Ażeby
.•
.
. zajmują.cyeb, .szczegółów o psychologit nowoczes- temuza:pobiedz, uchwalono l procent premię .
muraun Adryallo~la 1 nad br~e!4'anll i nych bItew l o tak zwanym . chrzcie wojennym. Kto przyniesie dOI banku 5 dwudziestoh'ankówek w
rzeki • V~rdar . ro~rywa . s'1ę dr~~~t, d.Zl~lowy lOdy po ..,:"ojnie pohldniowo-afrykaflskiej przybył złocie, otrzymuje 101 franków w papierze i 9reogr9m~cJ domosłoscJ.; śW:1at chrr:CscllalJslo 1, s~o· do ,Ang.n ~;enerał Botha, jeden z wodzów bo- brze. Jaki będzie rezultat tego zarz~dzenla-:
wianski. walczy, o. prl:edwlecz~e srcd;;rby 7~ .sw1a- ersklch, wyraz jego twarzy wywołał powsicchncl1ajbliżSIH przyszłość okaże.
rem manorr;etanski.rn. 1 ttu·e~lmn. ,Niema, sC~Sly~l i z,dziwienie pośród ludności. Malował się na ni,;j
Francusk..1. prasa zajmowała się w ostatnich
danych o liczebneJ, Sile WOJS~, kto re z~a)dt\Fj Się l clagły niepokój. Zdawało się, że człowiek ten (';'.<ls~ch wynikłym kryzysem giełdowym, stwierna pOh1Ch Tracyi ,l Mac~donn; ale naJm2~;;:e na' ,ni~l.I~~tannie nasłuchuje, że ci?gle wyt\~lo!lelJl dzemem go, pracowała usilnie nad ognmiczewet cyfry s~ a Wiele Większe od· tych, ktore zna- okiem śledzi za C2elllŚ.
i niem paniki przez powstrzymanie pubJic~ności
my z ~,istoryi wielki,ch wojen cnfopejski<;h. M;~Dziwiono się powszechnie, tylko ci, któr!.J ' od lekkomyślnego wyzbywania się swych papie'
by sable uprzytommć ogro~ne masy SIt ~broJ' i brali udział w wojnie z b<?crami, nie zważ~\ti na rów wartościowych,
.
.
nycłt,. które obecnie występu~~ na półwysple bał- i to. Wszystko to było dla 1llch rzecz~ zupełnIe na.'
Po przetrawieniu ostatniego POpłOc!lH wz.ykańskim, wystarczy zaznaczyc, fe sama ~eFbska I naturalną. To niezwykłe usposobienie psvchicz;ne w.\ swych' kapitalistów do rozwagi w kit:t'lll-tku
atgtia polowa. przewyższa pod wz~lędeI? .1~cz.eb- które .. pozn~1i śwh~domie lub nieświadomie wszy- ::mieszcz~l1ia kapit~łów. i t~d.owadl1ia -:n dłuż
nym .~łl1 ro.-m1ę fr~ncuskl! pod Oxavelotte,' lest sey u~zestmcYw;oJny w Afryce połud1110wej, na- s~Yct: wy:vod~ch, z~ mem~H;J. ,tr~dno Jest pe",:tik Wll:l!ka, Jak umila Napoleona I pod ~,~gr:U!1, zwano "mauseritls", a tym wyraZem określono me l korzystnie kapitał UnlleSCIC, Jak go I:do.byc.
. . lh.lł.ga.,rya .v.:.YSłała W p?l~ armIę, l'OWllal<.l~Q II stan. nerw.ów, .k. t6r y pow.s.taje na tle nowoczesnej . Ideałe.!Il" do ktor~go dąży każdy 1\.'3Plt<.~hsta,
SiO prawLe arJIUl austryackie] lPodSado~;J. Co wojny. Mijaj~ miesiące a nawet lata zanim trki Jest llsnmęclC wszelkIego ryzyka. Czy dOJdz!edo
. sft.
. tyc;zy Turcyir t? o siłach jej 1aąią~ozmaite żo!nie~zprzyjdzie do ~ównowagi, z~nim pazbę- tego :~zul~atu, robiąc w~b6r moż!iw~ mi~dzy
Wersyei wszystkie .lectnalcl:e. źródła zgodnie poda- l dZłe. SIę nałogu do ciągłej niespokojnej czujności :wart <?SclanlI prz~mysłowemI. francuskler.~ł,oplera·
~e na, połudnte <?d Adrya~opola jest ~OO,OOO Nałog ten powstaje w owych dniach, gdy fol- J~C .~lę na spod21ewany~h bd,msach? N1C•. 1\0. ba:
wojsk tl.ll"ecklch, a W1ęC tyle; .lle sprzy.nuerzone nierzniętlstannie słyszy, jak kule gwizclni1! W po- l' .dal1le ró!nych s~an?wJsk J?Ozwala mu poznac
mocarstwa przywi~ły pod LIpsk·;; pl~rw~zym I wiet:':w, gdy· widzi, że naprawo i nalewo paduj~ I przeszło~c, lecz .me mf?rmUl e fS.0, na przy~;Lłość,
dnlu bttwYl zwanej walką narodów. Nlewlado- ludZIe, jakby porażeni sUl! niewidzlalna.Kula
Jeieh zrobi wybor SZCZę3ltwy, to leszcze
..mo sz~egółowo1
jaki sposób siły.· btlłga~skie jest niewidzialnym posłańcem śmierci. "
wówcz~s nie ?yłby ochroniony od omyłki,gdyż
,t terb~kle surozmles.zczonena p~lach walkI w • QenerałBotha opowiadę:ł, te człowii!knigdy WSZYS,tkIe, paple~y war~ościowe twór~~. kłlpit(~ł jeCkolicy Adryanopola l W Maced9r~1l) alep~Wl1e~ llle zdoła przyzwyczaić się do pewnych ohjawów df!- ell tel sam~J gałęZI przemysłowe] l przcdsmfest,.lak się zd.aJ.e, że, oonąjmm~l dw'i.e .rze.cI.e n?w~ze~nej wojny, a pewien wybitny oficer ano Wla}l!. stan ogolny dot:~'cząCeg? przemysłu.
~ bułgarskiej, a WIęc około 290,000 lu.dZI, ~els~l oswiadczył hawet, źe~o każdej nowej
N1e. wystarcza kUpIĆ papiery obce, aby .być
:2Il8tduje się na te~enle a?ry~opolsklm...
.
bitWIe wzrasta nerwowość fołmer:zy. Ro;~poczy- ochrom?nym .do ryzyka na:rodowego, Je,żelI to
. Bitwa, która SIę tutaJ lUŻ rozegrała, prz~- namy - opowiadał ów arieer - z pewnym za- ~\t k:aPltały (rancuski~ na. obczyźn~e, ~tórepo'
wY~sza tedy pod względem. liczebnym wszystkie sobem odwagi· i waleczności.a po każdej bitwie zwoliły na otworzeme kopalń, drag zelazn'lch
bitwy ubiegłego s~lecia, Tylko P?'lLipski~m w tracimy część tęgo zas~bu.,' .
i t. ,d., to na. papiery te nie b~dą wpiywaćwatrzecim ~nh~ w~lkl było po strc:>me spr.~yl~l(~r:~oGenerał niemiecki Meckel, jeden z instI'\lkto- . ntnkt .ekonorrlJcz~e . kraj1.I,.z któregopochod7ą,
aych Wlęce], nit 200,000 ludZI, podobme; Jak rów armii japoflskiej opowiada jak w r 1877
lecz kraju, do ktorego pos.złv. . .
.
podOravelotte po stronie niemców, apoa., Sa-jako kapitan prQwadtił swo1ą kampanię ~a pol~
Postaw~oI1o wię~ zasadę; że wSl.y'stkie papied.oWii po obu strot1~ch. TaIcle nad Szaho ";'1{ dl1lUc~ bitwy, "Było to. już w późniejszym okresie ,val- . ry wa~toścl0we kra,lu, które . wykaZUją w swycb
::.od 16. do .18 pa~dZlerntka 190.4 ~Oktlt~lły rosYJ' k~. i I?usi~liśmy iść. przez pole, gdzie najtawzię- w!iliamach zdarzema. polityczne,~ocyalne i ek~n?
·.'f$leUle były wl~ksze. Z wYH!tkl~m bl~wy. pod. Cle) SIę PItO, Prżywykłem już do widoku pole. mlC4ue watpeVj ŻY,ćlU tego· krajU udowadn1a~ą
''!\Wtdeq:IPl. ~dz~e. kaida strona mIała WIęceJ, nH: głych i rannych, ale nie bylem przygotowany na potrzebę .rozdzIelema ~rtfelu .!la części, z kto:
'?Oago,vuu ludZI, obecna .walka pod Adryanp·p.o- to, co oko moje ujrzało w owej chwili. .
r~chby katda odpOWiadała Jednemu ry~kow!
lm .:ijf.!l!tod~~ów Sadowy i Oravelotte m\)'Vlę'
. Pole było za~ianeciałami .ap0Śród nich wio finansowemu. A'Żeby wykazać słus;;mcśc tej
j~.:::W'~~laJy, npwsze. cz~sy: W sto l~t po c!zlał;-ln żołnierzy wyczerpanych z1..tpelnie,pozba- zasady,. trzeba w:zi~ć jako przykład l ry~ek
J"'~~~i:woj~Xl napQleon~kich na~tąp'lł 11~ : wionych. woli i· panowania. hadsob~. Spoglądali : :francuskl podczas derutypapier·,) >(l. W\łrto~go'
nnro",."""'
... ,P!ł,~~k~4~~Jel!:<?rdllc:zeQny ~lł zbroJna nas ~ałkiem9bojętnie. Obejrzałem się na lHo- wych. przemysł?wych w r.. 19~; ryne/{. aogte~.n,.ch&ld~.e!.,.! .... ,J~?. 'ii. .:.~.IiIP
. "le. . . "w
. . . y. . {}tQi.Pi~Y.. ,..
. ich~ołme;rzy; Było .im widoc.mieniemiło.. Nie· sk~ podczas wOln. y .. tl'an.s.wMISld~J .1. ty.n.ek fJS)1. . .pr,a . Ak ,.ą.U..y.!.,,~.1'.9.,J.,.ne •. :. . . ;l.:rt.a.1'.!~{Ją slę?a J którzy gw1lłt0W?ie ,p.. obledh.'; Ja r6wnieź. odczu· ; ski podC2aS ostatl1ie~o kryzyJI,t i E<>fÓW!lllĆ, je.
:ptzeatrzel1l, W\,IlJ/,!C .1dó.ffeJ.Jl()!liWem. ,··)cst w.społ. łem prlygnębiaJlJce "Y!ażenie tego widolcu. Nie,.~.
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Warszawska Jeneralna Reprezentacya

Rosyjskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Kapitałów i Dochodów
.

Ił

.

"

za-9'oiclI\lego

U'i1

1185 lI'oku

..

I "

z dzialem wyłąc~nie ubezpieczeń życiowych,
którego kapitaly wynoszą
"

45.000.000 rubli, przyjmuje ubezoieczenia
ludzIdem opartych, na Wielce udogodniollych, naj'tańszych,
I Idących z postępem warunkach.
.
.
.. Towarzy~two przyjml!-je ta.kże ubezpieczenia ludowe na wypadek śmierci bez oględzin lekarskich, z oplatą
premJ1 od 5O-ClU kop. mIesIęcznie,
.
B1iZszych objaśnień udziela Inspektor na Łódź i okolice
Ku Jasiński, Łódi: ul.. Przejazd .M a4, teRefoi/lI ms-u"
'Broszurki i prospekty na ządanie bezpłatnie. Zdolni ajenci i osoby ustosunkowane poszukiwani.
4144
..
""
J darzeniom.
Pokój europejski wart był tych ofi;
monarchii i utrzymania "status quo. Ale do~
gmatem nie mogło to być nigdy, jak wog61e
w polityce dogmaty nie istnieją.'
Przyznać należy, że przy' rozpoczęciu wojny
bałka~s\~:iej Rosya narówniz Austryąoświadczyla panstwom bałk~ń~kim,że nie. dopuści do
I zmiany terytOl'yalne] na Bałkanach. Sądzono
I wtedy, że. ma się przed sobą jako tako odporną
Turcyę. Przyszedł zawód; przekonano się że
młodzi Turcy mniej jeszcze są odporni niż' starzy. Budynek turecki wali się, Austrya nie ma
ani siły, ani powołania do przeszkodzenia temu.
_
'5201
Minister Berchtoid w ostatniej mowie powiedział,
że monarchia stoi daleko od Wszelkich usiłowań
kAł
ku zmianie terytoryalnej na Bałkanach, dodał
O . us~ryl"
jednakże, iż monarchia we wszelkich okolicznościach będzie swoich interesów pilnowała. Oko~
liczności takie za~hodzą obecnie. Turcya ukazała
Wiedeńska gazeta katolicka "Reichspost", 'się zupehiie bezsilną; ani polItycznie, ~mi militarktóra jest w blizkich stosunkach z następcą tro- nie nie może się utrzymać. Już sam narodowy
nu, Franciszkiem Ferdynandem, 'zamieszcza zna- . zapał na Bałkanach wskazuje, że państwa bałmienny artykul, w którym zapowiada zasadniczą kań3kie bynajmniej lekkomyślnie swoicl1 sił' nie
zmianę polityki Austryi na Bałkanach:
przeceniały, Europa musi mieć na to otwarte
Dotychczasowy stan rzeczy,' "status quo" oczy. Rosya musi to' tak samb zrozumieć
na Bałkanach-pisze "Reichspost"-był bardzo jak my.
w~żny dla pOJity,ld pokojowej, DI~ dyplomacyj'
Austrya związana jest z BaJ'kanami najwaml~dzynaro~oweJ by,ł ,wy&odnyp: sl'odklem, bo iniejszymi interęs,~mi, ~I? nigdy rzeczy niedoszły
"<~~c! bąłE!,~ .• odpowred,w\lnoscl; .A1..\~t~o~ Węg~y j·tak d.uleko j abYl1lemo k lI,wcm ,byłopo~Qdzenie
:"
~l~,;I!.
. , .t'!l'h!,Y(k:lt'bo'm~Ją
tych mteresów z upraWmOT!emlŻądanianupaństw

pocUug Wszelkich

możliwych

·
SIanowIs

kombinac:yt,

nażyciu

I

·

.\

I

l

Ii~J '., . . :~te"

.' .!tIai:;h,i:!a'.:p~,pnrjf!10:;tob,~ł~afis!{icli~Międzysferą !nter~sów~tJs'~ry~~-

me. roblły,mc,~by ruszyc SIę n~ :po~~drl1e ,od

: -- ;r-'m~~~

·
I

I{obietyvv. aclwokaturze.
Z powodu kilku wy')adków zaliczenia j')rzez

.'
,ł
• ,
rady ~dwokac~le .kobl:t w po~zet, pomocl1lk~w

'. ad~o~:ató~v .~tzys~~gl~cl~" Sel~a~"I1d, p~łą.cli?ner!l

I P?sl?dz~l1111 (lep~l tarn~~LOw J...3~~CYJI1~\I,I, l d~ml
ItlIs~r~cy)ne"g? ,OIzek1" ze w m:} ~I • ,PHI N~ ~sO.by
płcI zen~k~eJ; n~e mog,ą. wstęPO,WdC clo· ~d\\ ol~a~
tury przys:ę~i?J, choclUzby l~k0.nczy,ły. kursy: ~raM
wne w. ul11welsytetach roSYJ~kICh, albo z,tozy.ły
egzammy w rzą~!owych kOITJIS~ ~ch CŁ?~mlf1acYJu
nych ze wszystkIch przedmwtow wy\.I~Jału pnJ.~
wneg?
.' ,
,".
.
~enat WYCh~~:, z"za.!?ze~Ja, :1...e ,pomo~OIcy

ad:vok~t6~ yr,~yslęJ!,YCII są człOl1kd!TII\ adv\'~~ą.-

tUly plZY::;lę:::..1e), a tUli samem .Icoblcty, zostając
pom?cmkaIUI ad~okat6w prZYSIęgłych, stawa1yby SIę członkamI tego stanu., .
.
. TY!11czasem pra~? wyrazme orzeka, ze "koblety me mogą otlt.ymywać tytułu adwok~ta
prywatnego w, sprawacb sądowych u~tano,wJo
nego .~~rzez artykuł 4.06 ustawy organJzacyl są~
doweJ,'
'"
.
,
1 :l11bardzleJ Wlę~ k?blcty . t1I~ mogą.otrzymyw3c ty1.utu adwo,<ato~ prZYSięgłych. pkkolWiek p:a,:V? .?, ~em P.rz()l11llcza~., OrzGczen~e . Senatu, zakLl~L1~<l~.,e ,k~~letom d~",tępu do ~.twol<atury, przysl:gł.e j , za~~~dto przed dwoma lat~, IC?z
d.oPle~o.t ... raz :zo::;tdło og-loszonewcałeJ roz~

~1~g.tOSCI •• ~..'

.

~

...... "

.' ' . : . " ; ' . '

. . ~~dI1'lJen~c,nąleiYt Ge Dumą. WIO$1,14.r:•.. ~:
Drmy. Ąl~ polItyka utrzymywan,18 .',status qu~" .sa,mo, doty~zyGrecyi; zM, cotyczydElżeń ekspan-' u~bwah~a zmIanę prawa ~a korzysć . dOPUS~c~?
mogła mlec tylko ten cel, aby mkt Jednostronnie I. sywnych (żaborcżych) Czarnog6rza i. 'Serbii to n,ta kobJe~ do adwok~tury, ,prOJekt ten znajdUje
nie por1;1szy.ł ~iebezpie~~neg? zagadnienia. N!e !.w, pewnych ~arLlnkach mogłyby by~ urze~zy~jst- sJęobecm e .' w Rad.zJe panstwa, która gqprEmogła ]ednakL.e skłomc mkogo do stawania jmone. Grantce tych warunk6w konczą SIę tam, wdopodobme Odr2;UCJ.
w poprzek zupełnie niezawiśle występującym wy~· . gdzie zaczynają się ,Źywotne inJeresy monarchii,
kicH

I

oułg,ąrsklch. wog61e mema styczności; to

F ++VF··di?!::=1:.:::~~::::!~:.

kulturalne i handlowo· polityczne. Pamiętajmy
o tern, że mamy 8 milionów ludności pokrewnej
z ludnością owych państw.
Austrya-kończy "Reichspost"-staje wobec
'Ważnych historycznych zagadnień. Austrya, .nie
powinna pozostawiać wobec świata wątpliwości
co do swej drogi na przyszłoś;; i powinna energicznie dążyć po tej drodze.
Artykul ten jest bardzo znamienny~gdyi
dotąd Austro-Węgry nie chciały s.łyszeć o jaldmkolwiek rozroście terytoryalnym Serbii. Jest jednak ogólnikowy. Należy się spodziewać,że
omówiony zostanie obszel'Clie przez prasę eLll'o··
pejską, a wyjaśni się może bliżej, jak kierownicy
polityki austro-węgierskiej rozumieją e!\:spansyę
Serbii f Czarnogórza, oraz zabezpiectcl1~c Allstryi
dostępu do morza Egejskiego.

.j prawdy
.prZYJ.'dzcie,.ka.znodZieje wielcy i siejcie s.·karbY
i dodajcie nam otuchy i przepowiedzcie

,precz z· pogaństwem,gnębiącem Europę od pl~du wiek6w zg6i'ą. . ..
.. I
.
'..
lepszą przyszłość. .
..
. Ale zgniła i zdemoralizowana zachodnia Eu:..
.'
' .
Przybądź ty oraczu polski, którego potro- l ropa na hasło wielkie i doniosłego znaczenia
Dziel'i zaduszny. - Co on nam przynosi. - Armia si każdą grudkę ziemi polskiej, każdy nieomal rzucone przez ludy bałkańskie, zawalała:
'
bałkańska, czyli obrona idei chrześCijańskich.; Urą~ atom. Przyjdź i zaświadcz,. że ziemia ta, którą
- Bić się Wam nie wolnol My Me Doz.wagowiskQ.z gabinetów ministrów konstytucyjnych .. Bat" chcą ci wydrzeć, z kt6rej chcą. cię wywł"aszczyć li'lmy, a kwestyę, O k~órą wam chodzi, uregulukany i WYWłaszczenie. - Smutna a1ternatywa~
by,ła twoją.'.
, . , jemy sami.
.
Dzwony huczą w mieście na nutę żałoby! '
Priyjdźcie,' wielcy . prawodawcy i naucz~ie,
, ---: Zap6źn"O! - zawołał głos słowlaą.ż.za
Kirein wiatr miota ... Smutny dzie6 listopadowy jak prawa· powinny być pisane i jak należy je Dunaju -. pięć'· wieków słowianin~cbrześCijal1in.
przybrał 'jasne nasze niebo ciężkiemi ołowiane- szanować. '.'
'.
. . . . . cierpi w niewo}i. Od pięciu wieków koń .tutecmi· chmurami. Deszcz tnie silny:..
.. .
A przedewszystkiem przyjdźcie wy, matki ki kOpytami rOztrąca dzieje chrześcijiu1Ski~jcy~
\vilizacyi, a wy, .łgarze politYczni z ZachOdu; wy,
Kałuże błota. rozlały się po ulicach aż po
śWięte nasze, cpśde nas "credo" ijaszego uczyły
wrota cmentarne, gdzie jeszcze bardziej grząiko icośde nam pieśni przy kołysceśpiewaly,coście 'zgłodniałe żwierzęta.. ministrowie państw konstyzimno,mokro przeraźającol LiścieojJadły w nas swą piersią wy'kannily wIeWając W dusze tucyjnych"'--co radzi byście na każdy odpr'ysl<;kqśt':i
tym 'roku. wcześniej i zdążyły zczernieć... Mimo nasze świętą cześć dla nasi dla naszych . ide- rzucić. się z zacield'ością i poświęcić nii/fony lu~
·dzi W ofjerże,aby innej bestyi zgłcrGtniałejten
dżdżystej pogody w kaplicach 'pogrzebowych i naałów, .coście' kochać nas uczyły naszą święą
odpryski gnata się nie dostał,wypatr~yliścle'l'la: .
cmentarzach pełno... . .
.
ziemię.
To dzień uroczysty, 'to chwila, która łączy , Przyjdźcie i przypomnijcie młodym pokole- to szamotanie się dusz chrześcijańsldch' wśr,ód
nas z telli pozagrobowem życiem, z tymi co niomo ich obowiązkach, o korli.eczności wspól;. ni.ewoli . pogaflskiej, widzieliście,.: jak'd(l}p~rriinali
sl,f ci biedacy o wl'asne: Prawa, jak ·skarnł.a;llo
odeszli.'
..
.
nej miłości wśr6d .nas samych,
.
swobodę., opószanoWanieswQidi' pęrkwi,kQśt:i<>"
Przyjdźcie i przebaczcie, .żezapominamy
. Dzwony huczą, jak 'gdyby wzywały du!=hów
ł6w, jakdopominałisię.o~wł.asną,szkot~1 .' .
rozpierzchłych w .bezgranicznycł1 przestworzach niekiedy waszych nauk;' pełnych serca' j waszych
. '. '. :Slysze!iście·'ptaG2sj:epany.chniem(iwląt i 'spę.~
li wołały ,na nidł:. .•
. '.
'..
. przestróg, przyjdźcie i' powta\zajcie.nam cOdzien-.
zmatyczne wołania'matek~ . . ale z.·poża,swoich
:r,;:.-;-Cb,odzcie.w" kJ:ąż.ci~ .pko,low~szychmo- nie szeptem:.
. .... .'. ", ' .' ,
.
gIl razem z namI, mech ObClergmy SH~ o wasze
- Do. wspólnej pracyI . .
....
.'
. zielonych stolik6w:bi Ul'bkratyctrtychOie myśle
liście wejr~eć w,sprawy bałkańskie, bo lękaliście
sza,tY, ~:wJY!Tldnlu,cqijam . sm.1JtIle d.n\roz~
"Nam waszych napomniell taktrzebal .
się, aoy wtych·zatriegach'JdoŚkawałka zietp. i,
.
·stania'niesiet·.
........
.' . . . • . . .• '.'
OnebyłystanQwczea,pelne po'b.łazliwości.
' .. , . ..
."1 u :-.,
. "hQdit:ie do nasi patrzcie na nas~ą )1iedo.- Rozkazywaszewykonywaliśmy,tal<::' ch~tnie,~, nie lIs:z;q;kn.ął. " ,:.' '.
Wy,.;wlelkichdzJerżaw .zachodnich .prze r
1ę, na nasze walki, na naszą n\emóc.. ,:J~r~ęiąźąię więc idziś,przyjdźc,!t!'i ,napominar~ie, ;,aby wasz
wiGielę,
:,.wy;ministr:owie .konstytucyjni, wy>z! ś
się po naszej ziemkwy", wOdio,o/ie'.wielcy, kM- posiew nie·:iagiqął. .; •... ;;. '..."
: ,..' ". '."
rzyście za nią polegli i c~ któ'ry~h jhk9tryum- "., Niech"rniłość;nas.zwiąże~w iedmr silnąi.ni~, uc:pwal'acieprzymu$owe wywłaszczenie w fiek o
stwie' Poznańskiem, wy,· przodowi1icy wielkt .
fatorówwprqwadzano do'waszyc~.stbHc,;wśród rozerw~riąoałośćl
. .
francusl~i~gQ -'coście przedsię\Vięli,i1~~'
narodu"
błogosławieństwluduj Wśródpieśrti';;r6~ptQIhłę,;,
'*';
ten
straszny
..o~lenna ~ał.kan.ach PTiygasić?i~'
oonychdzieci.
. .' ' ' ..' ..'
i
.. '
.' ......••... '.",,:~; ' : . '
OglusIllscle tym lllewlell<Im panstewkoin.h'
;'. . Przypłyńcie" ~u chy ." ··wielkich . nas~ye~>.·i,~i;S~,! 'i•.. ;\iJ!\ .j;Ąl~~l,~i;~·~j:''7;zawołał~':~;~#~,"'~~'tk~~~l<!ę . •~
kanskim, ',że .im ł'askawie pozwalacie.$i;f:i'~ .'
szezóW i roz,rzucCle skarby nowełnowepatcn~'!~I:i: :.~~:b:~J~I:i!,::~;!;\:,j;;\'! .' .; ,.: ',ul.,,,; , l ' . , " " ; ' "
nia Wśród młodzieży naszej.
. X i i i ' J DO'·OQFOClzenial do walki! Prec~iz'niewolą. 1 prawa uCleml~żonych 'wsp6łbrac~,IJ;;~1Ifi

KRONiKA

TYGODt~IOWA.
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Zduńskiej-Woli.,

I
II idąl

_.- Na!:iz
przepad L
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Dano sygnał gwizdawką,
duktor zawołał:

Kanicki o-

balił się.

-

Poszukamy drugiego.

pociąg stanął. I(oll~

Zduńska 'W'ola-·--wysiadać!

Prmvyborcy poczęli się troczyć, zabierając na
nami
Je:3l:C::'~ 11IOż'eiIl\' kupi':: za tanie pielliądze I plecy i pod pachy trochę towaru, kupionego
wy.oClr0w.
'. sto gtosuw. A co one warte? Naszego w)'borcę IV !{aliszu. Ten wiózł koronki, ów pudełka z cyJt:chałcm z Kalisza. Konduktor wsadził mnie l musi wprowadzić w świat sam cymes.. sarna garami. ..
Nie dowiedziałem się czego jeszcze ma wyr.10 wagonu, w którym przebywali ~arnl pravry- I dosl,onałość ze Zduńskiej· Woli. Jest jeden jegoIlHl,g;ać ten wyborca od przyszłego posła z ziemi
borc)' zt: 2dl1tiskiei-WOli.lmoś,;, co on udaje bardzo nieszczęśliwego, źe
;"1 usieli to być POlitYl.:ZIlI potentaci, gdyż: się na taki "partykularz" dosiał. 011 chciałby kaliskiej.
Zato onegdaj doszły dopiero do mnie wiekrzykil robili więcej. nii tUfc.:y po ~praflilJ pod stqd ur.;j.el\a~ ja!majpn:dzej, ale ni? bójcie się, on
ści, ~·.e w Zduńskiej \.[01 i zwyciężyła lista bloku
Kirk-KiIisse.
tu b(~dzle sIedzIał, bo ma dobry IIlteres.
i:ydowskiego. Wyszli: pan Stanisław GarczyfIski,
_ Veriort!f1! Vt:rloren!-·- dawały się vm,lZ
Ten drugi, to jest ogromny krzykacz po·
kt6ry otrzymał 662 gł. i pan Hersz Braude 557
słyszeć ,głosy.
dlej:;zego l~atl1nkll. Tran1tadratami nazywa wszystglosllw.
_. A gubernator powiedział: "Wybory !{ cwr. I kich. Popiera nas, bo z naszej łaski żyje. On b)
Z listy bloku chrześcijańskiego·~ obywatel
tu matieri"! Nasz kandydat przepadł i nasz czł()- l z nami poszedł, ale nam nie wypada, ahy wprO'
jan Michalski otrzymał 512 głosów,· ks. 19naq
wiek .z nim przepadł.
! wadzał echt-naszego wyborcę na salę.
_ Kazaliśmy robić dla nasz{;go wyborcy I
Trzeci ma wielce ambitną ŻOllę, to się jej J R1szka-497 głosów,
Stał się tutaj wielki cud!
reklumy, kto za nie zapł~ci...
zachciewa osobnego pałacu, żeby w nim tanim
Sprawa, jakby na wp6ł czysta
~ Odwołać, żeby nie robili...
kosztem przyjmować u siebie różnych dygniZa szlachcicem wlazł dentysta!
Co? Odwołać!? Nasz człowiek przejść musi. tarzy ZdUJ"ISko-wolskich. On uchodzi za sam cyW. W..
My i drugiego naszego kandydata przeszwarcu- mes, on nasz. On pójdzie de pache z naszym
jemy.. Nie chcieli mieć jednego, będą mieli dw6ch. ukochanym wyborcą·
Bez litości!
- Dobry! Dobry! - krzyknęli prawyborcy.
Zrobit siG wielId hałas. Wszyscy prawybol'- Za tego będziemy głosowali.
I
Teatr Polskimi
eJ krzyczeli w różnych językach, ale jeden fra-- Gemachtl
I
zes: B e z l i t o ś c i!
,-- Nasz by-ł tJ.'och~ cze~~w~ny, to on t,eruz I
..... S t ił!--odezwał się stary jegomość 'l. si- musI trochę przybladną,. DZI!; Jeszcze Zdunska i Gra serc iZtuka. W 5-ch aktach Stefana Kiedrzyńwq brod.!. Wielcy gwa.uownicy jesteście. Tak roWola, żyjąca trochę ze szlachty, musi być poi- I " ,
ski ego.
bić nie moina. Zawsze po trosz,;clku. Powoli sIm. t tak już dużo hałasu narobiły wybory w I
jedziesz--' dalej dopłyniesz..
Łodzi i Warszawie: lI~y naszego po.sła ubi~rzemy !
Autor czwartvQwej premiery w Teatrze Pol-- Tv znó\', z ta zimna woja!
\,! l\ontmz. On wejdZIe na sale.' .lak walewoda I skim Stefi:U1 l<iedrzyftski, nalcZy do najmłodszych
- Sial - I\rzykrit;ło p.irę ~losów. -- Niech uo ~ana. Mazepy. Ja bul nu takle] sztucel To pisarzy scenicLIlYch w naszej literaturze. Niezaon mówi, on ma rozumJ
bGdzlC gIt!
.
"
przeczony jego talent, nerw.komedyopisars'jd i bar·
-- Czy jak my wybierzemy dwóch nas,;ycb,
Jak on SIt:; ro7.p~trzy w tym interesie, to
dza dobra znajomość techniki scenicznej wróżą
to jeden zaraz pójdzie do Dumy? Nie. Gzy oni my potem własny soole otworzymy.
I dodaLrrio o tym młodym talencie, którego rozmogą głosować ze skutkIem na inne[ł,o ktilldy.- 1J. każdym razie trzeba powiedzieć naszew6j silnie S.i ę zaznaczył w czwartkowej premiedata, jak nie no tego, 1':1Ćlrego tamci clJcą Także mu wyborcy, czego on ma ż,!d:.;ć od posła...
rze "Ora serc", 3·aktowej sztuce współczesnej.
nie ... Oni dziś muszą H6 razem z nimi. A·ty jt!sz- A czego ma żądac?---wrzasnęło kilka głotywość d~alogu, trafna i psychologicznie
Cle raz wybierzemy ~ob]e naszego po!\la, bo pan
sów nn rar.:
l uzasadniona c.harakterystykapostaci, zajmująca
gubernator naprzeciwko niemu nie może mieć
- Najpierw to, ~eby Bułgarya zrobiła już ! akcya, s~ to niezaprzeczone plusy twórczości kO"
nic. Jakkolwiek on jest trochę czerwony, to on '\ spokój, bo .nam ograniczyli kredyt w bankach. I medyopisarsldej Kiedrzyńskiego, ale Sll- i minusy,
teraz będzie nacyonalistą polskim.
Potem, ;'~cby monopol był w Królestwie wypusz- I a do nich przedewszystkiem należy zbytnie ule--- Tful \tu! tful - plunęło kilkanaście prn- . czony w arendę. naszym, następnie, żeby w Zduń- ,ganie wplywom. obcym, bo o ile w "Dzisiej·
wyborców!
sklej Woli był burmistrzem nasz... i żeby han- I szych" Wpływ Gabryeli Zapolskiej jest aż nadto
...... Do ty m6wiszl - wrzasnęli inni.
dlować i" podriady" brać nam t~ilko było wolno!.. I widoczny, o tyle znów w "Orze serc" wyczuwa
- A czem on będzie?-·gładząc swoją siwą
- "Stil ", ja powiem. Zcby zrobić dużo kas I się w dużym stopniu wp1yw autorów rosyjskich,
brodE;, z:lpytał 1TI()wca. - j\1oże nacyonaJistą xy- I oszczędnoś.;iowych i wzajemnych kredytów, ale; co czyni środowisko, w którcm akcya się f OZdowsl{llTl? To Z~\ kim I1:a głosować? ~a sobą l żeby tam weksle przyjmowali żyrowane tylko I grywa, .eżeli niez~pełnie nam obcern, to w każ
samyliI. Otrzyma wtedy Jeden głos. Moze dwa I przez naszych...
I dym raŻle zabarwIone obcym dla nas kolory~em,
głosy"., a gdzie większość?
Tyś nowości nie powiedział... to już l J;tóte:,;o nie zaciera bynajmniej WSpf)ll1l1t':'lie .l<h~On teraz pójd;de z nimi. Jego na salę wy- w wielu instytllcyach u nas jest wprowadzone. ; cholmu, Choclma i Wiednia włozonc w ust,t
borców musi wpro\l,'adzić nasz cz.towiek.
Ale ia wam co powiem...
l szlachcica Orczyflskiego.
\V aroWte .: Kdis:;:a. -- Wralt:llie ;.: Ilie.zatwierdzonyclt
wyb CI 1'1;' \v.-· Pvliiyku wwu!Joni('. ... Rezultat pOllownych
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zastrzegliście, te "status quo" tam musi być za- I
Myślały państwa zachodnie, że Tmcya wyj- I
.Dbający tylko o siebie i o swój kalifat suł·
chowane, czyli akceptowaliście dalszą niewolę i dzie zwycięsko z tych zapasów. Okazało się, że ! tani wyssali naród, zubożyli. ogrupili i doprogrubo zawiodły ich rachuby.
.
wadzili go do upadku. do haflby!
i dalsze krzywdy wyrządzone tym ludziom.
Jest w duszy ludzkiej jecinakcoś strasznego
Jak tu wybrnąć z tej nowej afery. Wstyd
Zasłużona kara ella najeźdźców!
I wielkiego zarazem, jakaś .siła mocarza. która i wstyd, poraźka za porażką--od czegóż jednakZasłużona kara dla narodu, l,t61'Y pozwolił
zawiązuje o,zy i pcha na oślep najsłabszą je- że są krętactwa polityczne.
się tak zdeprawować.
dnostk~ 11a odwiecznego, bodajby najpotężniej. Niemcy, aby uspokoić czujno~ć swoich oby
ltly, ministrowie potężnych par'lstw zachodSlęgo wro.ga swegol .
wateli. rzucają im na pastwę cztery majątki poI- i nich, wy, co szafuj(cie duszami ludzi nic będą. Tą siłą jest nienawiść złego, jest poczucie 'skie do kolonizacyi.
.
j cych jednego szez; :Jll z wami, wy, co nakazujesprawiedliwości, jest poczucie prawdy.
Francya nie wie sama, co ma zrob!ć z Ma- de modlić. się nic ". matczynym języku i co ze
19rotba tych wielkich powag zachodnio· rokiem. Austrya szachruje z posłem serbskim, szkoły urządzacie i <hę tortury-patrzcie się na
europejskich rozpadła się, jak bańka szklana, żeby coś wytargować przy tym podziale, \Illochy ten upadek stras?), :lallslwa potężnego, co podrzucona na kamień, podeptano ich rady j za· już wzięły swoją porcyę,
bijato kiedyś slo;\ l, węgrów, greków i czy tajstrzd:enia. bo. naród poszedł za głosem sumieKażdemu z paIlstw idzie o napch,mie swego cje na ich gruzach :-;lraszny wyrok, i spojrzyjcie
nla, poszedł bronić swych braci ginących w nie- żo.łądkal Bałka,ńskienarody walczą W imię idei na tę marę-mściciela, wy.łaniającą się powoli z nad
woli pogańskiej I
oswobodzenia się od drapieinościotomańskich Bosforu i posuwającą się szybkim .krokiem ku
l stał się cud.
.
najeźdixÓw.
waszym krajom z wołani~ m: zbliża się i dla was
Turcya. o której statystyka powiada, . że na
,Boć było to państwo potęgą za Otomana, I ta straszna godzina ...
SlłOP~ wojennej może wystawić p~tora ~1i~iona I zaję~o ono si!.rte cesarstwo bizantyjskie, boć I
*
.
.łoł. me!%y, a wtem pOłOW,t: zupeł01e. Wyc.wlC:l.O-1 odbIło chrześpl)anom w 1362 roku Adryanopol.
Zw y. cięska armia zj ednOCzon y c.11 wojsk bał
Pfch l wyu. czon~ch. przez Instruktorów memlec-a w 1453 r. zajęło K~nst~ntynopol, boć ~zło pod kaliskich posuwa się pod Konstantynopol..
kich.. rozpada Sl~ la~ pę~herz nadęty razem ze . Az6w, szło pO,d 'Wleden. !?wóch J~glellor:ó~
Idzie oż wiona 'ed m duchem idzie z haSWOJą flotą, o 42 krązowOIkach, stworzonych na poległo pod mleczem tureckim, bromących IdeI i stem na ust!ch'
] ny
. ,
mod,tę nO\yoczesną1 ro.zpada się i ginie. pod na· c~rZeŚCij~ńSk.iCh,... b~ i ono Polsce podcinało no-I
.Za wolnoŚć, za prawa współbracil"
~rem. WOJsk. bułgarskIch. czarnogórskich, serb- gl sweml ~aJazdaml. . . .
'..
Małe kraje bałkańskie dają przykładzdeIkl~h 1 greckich. . .
,
Patrz~le, wy, p~tęgl śWJata .zac~.odm~g~, Jak : prawowanej Europie w jaki sposób mozeprzyjść
. ,.Armfa, dopommaJąca s~ę o pra.wa dla swo· str~sz~a leS! NemeZIS... ~atrzcle,)ak gml 7 po- odrodzenie.'
..
.. ,
. . . ~ wsp6łroda.ków, ~kład~ SIę z W~lsk:. .
~anskle panstwo ze SWOJą poga~sk~ pohtyką, i
Oto podnieść ducha chrześcijanizmu, oto
~ .. pułgarsklch .W IlOŚCI 20Q.OOO zołmerzy
łak .stado kruków czarnych unosI Sl~ nad kra- wszczepić w narody zasadę Chrystusa, aby czło,;
.""l
-, czarno~6rs1dch"
37,500
II
;tarni sułtan6w.
. .
I wiek· człowiekowi nie był wrogiem aby znisz~
'ł Iet;b~~lhCh
lO
350,000"
Zbliża się straszny dzie6 zadus~ek: Tam na czyt barbarzyńskie pojęCie'
'
,gre<!N';:.
li
82,000..
polu Kosowem przejdą 'jak przez dolinę JózefaS.ł
.
I'
----ta wszyscy ci sułtani/co. mordowali i więzili
" l a przed prawem .•
razem 669,500 tołnierzy.
swoich braci, aby utrzymać się na tronie, co za.
Dziś już tylko dwie ostatecznośc;j.-albo zer·
~li prtYnajleps~ym.rachunku stanowi za- mykali szkoły, co. zamieniali kościoły na me- wać 2: polityką kłamstWa i Obłudy I. iść w dudw!e tr:l:ecląc~~ść;.arrnłitureckiejj a jednak ów czety, co przywłaszczyli SObie !wści6ł św. Zofii. chu braterstwa Chrystusowego, albo z zasadą
Jawlanie uląkł$ięolbr~ma, poszedł W imię
Daremnie nar6d domagał się reform, da- ni~sprawiedliwoś(;i zgniĆ . jakpa6stwootomanhasła. up0D!1naćslę .oukrzywdiooycb. pos.wdł rem nie wołał o oświatę, o prawa, o podniesie- s~u::,
upommać ~lIe o SWOJą włłl.$nolć.. • . .
nie. dobrobytu materyalnego.· .
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roli MO'rsk!ego przez. pana

~lOSC, grę w karty i totalizatora stracił spory Dla· ~ Orlmsklego, postac tego marzycIela nabrała .'ech
]<}tek,
wprawdzie
trafnie podpatrzonych svmpatycznych,
a co naJ'waznie]'sze, zatracała do
rysów ma
charakteru,
wadduzo
i zalet właściwych naszej
J~
szlachcie, ale uJ'pty zbyt powierzchownie. tracI' pe:wnego stopnia obcy koloryt. Gra p, Hydzewr
)
sklego w roli lana Orczyńskiego ml'afa Sl)Ory zana ,wyrazistości. .Toz samo zarzucić mol,.na postaCl Mora-Morskiego, marzyciela o gOłębiem ser- sób siły dramatycznej i wyrazistości, czego nIe
cu, pragnącego uszczęśliwiać ludzi na podstawie można przyznać p, Wiślańsldemu, który zasusho
ka.żdy z nich w grtincie rzeczy ]'est uczciWY'm traktował rolę Radwana, za mało uwydatnił to
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T
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dał, by zarząd miejski sprowadzał mięso z S1'
beryL Wobec tego, że projekt ten upadł gen
K
' po ra dę do zarzą du To'"n,
azna kow zwr6 CI'ł Sl~
akc, rzeźni miejskich,
PrzedstawI'CI'el Tow p PI'etraSZ!'l'e'Wl'Cz po
,.
,
. '
dał w6wczas projekt aby miasto pobudowałc
przy rzeźni chłodnię! oraz otworzyło w mięście
kilka sklepÓW i w ten spos6b mogło regulować
ceny m,'ęsa
.
.
. .
Projekt ten był· na żądanie gen, Kaznako,
wa, rozstrząsany przez zarząd miejski, ale się
nI'e utrzyłuał
•
.
Trzeba jednak przyznać rzeźnikom w Kr6,
lestwie, że umieją . oni bronić ,swych interes6w
Są solidarni i czujni, Oto gdy w Dumie roz·
ważano projekt samorządu miast w Kr5lestwie,
rzeźnicy z całego kraju wys.łali do Petersburga
swojego przedstawiciela i ten' robił zabiegi, b,y
wykreślono z projektu praNO wyłączności budowy i eksploatacyi rzeźni miejskich przez miasta_ oraz opłaty Zfi. :nf0.S0 przywożone do mia.st.
•
Towarzystwo ",i{,:yjne rzeźni miejskich w
Rosyi przez szcn:g lat za\:howywało się zupełnie
obojętnie. Nie odpiera 1'0 fałszywych zarZut6w,
nie występowało w prasie. Bronno swegostanowiska na dl'odze legalnej... w milczeniu ..
Taki stan rzeczy· trwał do' ostatnich paru
lat. Wreszcie, gdy ujawniło się, :te mim9 niesłychanego wzrostu ludności w .todzi, ubój bydła
w rzeźni .miejskiej nietylko nie wzrasta w odpowiednim s.tosunku, lecz. gwałtownie się zmniejsza.
Tow. rzeźni zupełnie słus.z:nie zariiepokoHo się
o swoje interesy.
. •
Po dokładnem zbadaniu sprawy Wyjaśniło
się, że W. miarę wzrastania cen mięsa, zmnieisza się jego spożycie. Następne dalsze badania
'ujawniły, że ceny bydta i trzody chleWnejsta·
le wzrastają promieniuiącod Łodzi, . bo gdy
rzeźnicy .\'ódzcy podnieśli ceny wieprzowiny, do~
stawcy podnieśli cenę żywej wagi wleprzów,w
następstwie czego wytw6rcy· uczynili to .samo.
l tak ten piekielny taniec wciąż si~ powtarzał na

cierpienie, J"alde mu niewątpliwie sprawl'ła Irena,
trzeba tej jego uczciwości bezgranicznie za.
uciekając od Diego przesycona zbyt prędko jego
dyskontUje weksle wszystkim bez por.ęczenia l' na- miłością, a następnie upadając!.~
"J
Roman .w osobie p, .Rodm. unda, Orczyńska w
'
l
,tura me traci lwią część swego majątku' dlatego
Idealizuje upadek kuzynki swojej Ireny' którego osobie p, Maliszewskiej i KUcki w osobie pana
przyc",;"yny leż.a~ właściwie w jej If'.mp~ramencie. ~1J~szewskiego - znaleźli dobrych przedstawi·
tyio~~ki to typ dość powszechny w literaturze o e h , ·
.
rosYJskie), ale dla naszego społeczeństwa obcy.
CałoŚĆ dobrze zgrana i owładnięta pamięci oNasI marzyciele, [lawet llajskrajniejsi, mają, inne., WO, szła bardzo gładko i w żywem tempie. Auba~'dziej ,r~lne dla swych narzeń podstawy. Ale I tora po dntgim akcie wywoływano kilkakrot.nie
najbardzlej naszemu społeczenstwu obr<l ]'cst po- I i wręczono mu wspaniały wieniec z zieleni i żysta' Ir
"eż byt
. h '-V:.
,
wych kwiatów, którymi obdarzono też i p. Cze.c eny, f?Wm z
powlerzc, owme ujęta chowsla).
i ]ednostronIl1e podpatrzona, w ktorej w dodat.
S ' la r: ~.
ku dla jednego rysu autor koncentmje wszystkie
tama w IIJ'.łpillski.
cechy kobiet upadłych, Irena, dziewczyna namięt.
na, o silnie rozwiniętej zmysłowoś~, ucieka z
~omu rOOziców do kuzyna Radwana, ho dławi I
J~ d~s~a atmosfera s~omnego ~~, gdzie oj- I
.."
lilii
Ciec Je], dumny szlachCic, przepusClwszy. fortunę; I
gra tylko w szachy i kłóci się z jej matką, prze- I
Walka mięsna, jaką rozpoczęli rzeżnicy ł6dzsyconą ~wieściami bohatersko-sensacyjnemi, lub : cy z rzeźnią miejską z okazyi założenia przez
:z: filQzofudą.cym na swój sposób i graj~cym na : nią chłodni .i otwarcia kilku sklepów z wędlinagitar~e . ~orskim. Radwan ~,uwi6~ł lrenYz~le mi, trwaVf ~a!szym ci,g~.
raczej Je:! temperament rzucił l~ w Jego oblęCJa.
SkutkI Jej d.ały Się JUŻ .zauważyć na targu
Po trzech miesi~cach powraca ona do don1U ro-: ; miQsnym, Podczas bowiem, gdy w Warszawie i
dziców, ale odep<;hnięta,~tacza się": otchłań innych miastach Kr61estwa, ceny mięsa wskutek
rozpusty, Szlacheckie nazW1sko ratowac trzeba, otwarcia granic dla przewozu bydła do Prus,
wezwan.o więc Irenę do powrotu, by j~ wydać idą w g6rę, w Łodzi ceny te spadają i jest naza baWll!cego w dtYII1u Orczyńskich, pup'la zbo- dzieja, że spadną jeszcze niżej.
gaconego na kopalniach nafty Radwana młodeStanowisko rzeżnik6w w walce tej wy jaśnigo euhlzyastę Romana, który z fotografii zako- : ły już po części sprawozdania, jakie pomieści-o
chał się w Irenie i po wzajemnem poznaniu się I 1iśmy w piśmie naszem z odbytych przez nich
o-bojga młodych, szczerą jej miłość pozyskał, nie- . zgromadzeń. Obecnie rozchodzi się tylko o to,
świadom jej przeszłości i ślepo wierząc w jej ; jak się zachowuje i jak się7.achowa w walce
~stoś'ć dziewiczą., Zakochana w Romanie Irel;a, . tej rzeźnia miejska, a to tem więcej, że na zgro- nieszczęście spożywcy.
Jak chce autor, zapłonęła dość czystą odradzap- madzeniach rzeźnik6w grożono, że na wypadek
Wreszcie postanowiono położyć kres tej
c~ miłości'.!, postępuje jednak jak zdeklarowana zwycięstwa rzeźni, podniesie ona natychmiast orgii i przedsięwzięto odpowiednie środki. VI tym
i wywiera na widza wraze.nie, że to ceny i straty jakie poniosla w walce w ten spo- celu zarząd rze~ni miejskie I wni6sł w roku ubie~U'iiJ1:l"'!·. ale
sób w dwójnasób sobie odbije.
glym do magistratu prośbę o pozwolenie wyChcąc ~prmvęzbada4 .. na miejscu. jeden~e budow~ńjana gruntach rzeźnisWolmkO$~ętn
spr'aiwotdawą6V(. naszych uąałsię-dQ żarzą- chłodni. zw,runldem podarowaąi:(Ii."':,m$:i.stu
durzeźni, gdzie mu Wsprawie załążeniachło- :ptzy wyelcsplfowąnTu kon~akMt'i"
Stta:t1e..
zakochatla)
.
··kur. ' dni, otwarciasklep6woraz obecnej sytuacyi ńa dna~ z powodów nie.zro.z:uiniałych odrzucił' ten
tyzany, me umie wyszlachetnić swego uczucia; . targu mięsnym następujących udzielono Jnform!ł- prOJekt, wobec czego straciwszy zupe'łnle Iiiepapije w jego obe.cności namiętnie koniak iwypra- cyj:
.
!rzebnie l\i1ka miesięcy czasu, wycofan()projel<t
wia sprośne harce w tallCtl. TO' nie polka!
"Od chwili otwarcia rzeźni przedjedemistu I pobudowano' na własnych gruntaćh chłodrli,ę i
Walki Ireny i jej rodziny z, Rac1wanetu o Ro- laty, rzeźnicy -chrześcijanie nie chcieli uznać i. fabrykę masarską. Następnie otworzono·~y ,
mana wypełniaj~ cał~ akcyę sztuki Kiedrzyńskie- jej jako Instytucyj kontrolującej ith przemysł, sklepy w dzielnicach zamieszkiwanych przęz. spogo - 1 toma byĆ OWa "gra' serc"usprawied1i. Ze. smutkiem patrzyli na ~tarą,zgniłą chałupę, żywców najbiedni.ejszych, a mianowicie p.rzy.:uUwiaj~ca tytuł sztuki. O wiele lepiej udały się aub stojącą przy zbiegu ulić Pańskiej i Radwanskit:1i cach : PIwnej Nr, 17, Zawadzkiej (BałutY.)' Nr. 22
rowi postacie epizodyczne, jak Julek, brat Ireny, kt6ra. slużyla wrzekomo za miejsce uboju wie~ iOl6wnej Nr, 24 j ustanowiono na mięso{ prQ"
telegra;ista, kuzyn Radwan i naczelnik stacyi te- prz6w. Rzekomo,""- bo właściwie każdy ż; mai- dukty masarskie ceny możliwie najniiSzę,opielegraficzno-pocztowej KUcki.
str6w poważniejszych wolał zabijać w domu i rając się jedynie na własnych obliczeriiach,po"Ora serc" nie ma ,wprawdzie tej brutalnoś- p.łacić dzierżawcom rzeźni o 5 kop. od sztuki nieważ taksy. obowiązującej rzeźnikóW· i ma-·
ci, jaką cechowała "Dzisiejszych"', al.e nie posia- drożej za to udogodnienie.
.
sar~y Ł6dź nie posiada. . l oto po tygodniu:pra~
da jeszcze tej cz~stej atmosfery piękna) co 'L1sz1aTo teirzeźnicy nie. mogli się zgodzić na. cy osiągnięto nadzwyc!l,:ajnę :ręz;ulta;tYQ~ólną~ńi~.
chetnia i· podnosl, . co czyni teatr instYtucy~ spo- ścisły doz9f weterynaryjny w rzeźni i równie kącen, ku, zadowoleniu sPO~WCĆW, wQbęecZ'ę~
łeczną o znamiennie kulturalnem znaczeniu, ani ścisłą kontrolę wmieście, W kilka miesięcy pogoi ub6j bydła się zwiększy. A oto Właśnie
tej głębiautora.myś1i ci ela, so W, ze3tawhu i ll <h8- 9 tw ąrciu rzeźni,rzeźnicy chrześcijanie stworzyli chodziło dzierżawcom. rzeźni miejskiej; . ' ... c
raklerów ujemnych z dodaŁniemi ro7wiljl.uie lub zmowę i ogłodzili miasto, Trzeba przyznać, że,.
lłl najbliższęj przyszłości mają być otwarte
rozwi~zać pragnie problema społcc~11.e; .
żydzi zachowywali się odpornie i ·tylko pod jeszcze trzy sklepy w dzieJni.cacb ró\)otniczych:
Dzięki jednak zaletom swo ni l:'lal'rJ:?iej. sCeuj· przymusem ulegli i przyłączyli się. do zmowy.
Ze strony rzeźni miejskiej nie bylto gest
czno-technicznym; niż literackim; słucha się jej
Zmowa trwała przeszło dwa tygodnie Lnie. filantropijny, jak si~ podobało komuś wyrazlć,
z zaj.ęciem i:z;ainteresowaniem. PUź'! przeciez dóczekała się interwencyi władz, ba ustała wsku- ·lecz rozumna polityka e~on.omic~n~; 'SzerS2:y,ch'
zasługę tu maj~ reźyserya i wykonawcy, gdyż tek wymuszonego haraczu w sumie 10,000 rubli zam~ar6w na t,eraz przedslęb\O.r~,nle mają,'; c,hy. "Ora serc" wymaga W\1trawnej reżyseryi i nie· zapł?conych cechowi przez zarząd Towarzystwa. I ba, ze wyzywająca postawa rze:z;mków zml;lsi to,poślednichakt?fów .. Pod tym ;~vzględem. p, Be- c Taki był początek pracy rzeźni na gruncie warzystwo akcyjne do obrony swo'ich.łntere.$6w
. dnarczyk wywl~zał SIę z zadamabez zarzutu, a . łódzkim. .
..... .
, w bardziej energiczny spos6b. " ."
." c
. jako telęgrafista Julek-brat Lrenyzągrnł rolę
Odtąd zaczęli walczyć rzeźnicy z rzeźnią . . . Dziwny jest 1:lpos6b myśleniąr2e:ŹI1Jk6w,~dd2!~
. sWoj(l W ujęciu, jej i wyrazie z . rozmacbem,ce- . nową bronią a mianowicie:, przez szereg, latwma- kich~ Straszą. oni publiczność ł6dzką; wi.c;łm,em·
,chującymwybltnego i bardzoutalentowaoego l wiali w publiczność, że wzr()st cen mięsa wy~ . trustu, .do kt6rego niby dąiy rzetnia, miejska,
aktota-artysfę, .'
'. .
.'.
. wołu je rzeźnia miei~ka" .
. . . , . , ", I a sami dopięropod wpływem 'tej osła~ionej
, "Jłani.]adwidze ~zec~owskiyj. za wykoL1unie'
. Tymczasem przyszedł "ru~h\Volnościowy«. 'rzeźni' musieli. się go wwzec•ł4
.
t'vuctnejl.c1i.i ryzykowne] roll Ire:ny nalet.ą: się slo; Pracownicy wszelkich zawod6w upomni~Ji się ,0
.Mg.
wa;~ZQie:regouznania, Ułaleniowana.Ła bezspor- lepsze warunki płacy. A więc i czelądźt:zeź!.1 i ..
nie':'l'i}itltelig;entna' atjgstka nietylko ,nięza,tracHa cza najcięz~j. pra,cująca .i .naibar~2;ięjwyzyskiwa.. ·l<ALt,.DARIVK TERMINOWY.
ani jl~~2~łt>~.;ceodch cf1arakteru Irru.;y,. prrzeciwnie; na, upommała s.l(~ o poprawę ·.sw. OJ"ego .bytu •. c'
i."
'. .•.. .' . .
uwv" @,t~~:Il w Je
p~erws7ego W]SC1·
D ż i ~Mściwoja,
Wytymtra. Ju ..
e. {l. ':11;(;1 .Sc~en"~!
Skutek . był ten, że ma,strowię podwyt~~yli t r. 'ó....I.M.IONASŁQWIĄNS~lE,
ChWalisJawa. W pQmedziatek:
l 'ich· i.·m.l"'sa., c"'.eladt:. . "'as"
r,li!
nadto
nader
umiejętnie
i
,,(.lyskrątn,ie
·to~ja$ni~
c.en,.y
wy
I'O
bów
asar.s
TEATR
""OLSKI
(C
"1
ł
byt g '
t"
k'l t
I"
''iO
~ ... ~ ""
. . . · .•
i.
f' . . . . . ' egleniana nr. 6'3),Dz!ś
a z , zęszczony przez.;:tu q!"1'l9~ęWAY·o ory
mimo to nic niezyskała~ .straciła teŻJppbli~"Otasetc.;Kledr:zYtl$kie~O, (Po raz 2.~i), Początek o
w scenach, gdzte Ireha jest.tylkG.k#r~Yr.a;ną) .sce- .(:ZDQ$ćplacąc.do. ostattnichdniznac~nję' wieceit goąz,8 nllu.15Wieczorem.
nom zaś uczuciowym nadąła tnldWytazs~dero'niż przedtem. .•.
... . . .
. .·c,' . • . • . . . . .•. -'J ut r ° "Cyg ane l1a Warsz.awska" NowaczyilśGi" fevyidz uwierzyć O1usiał'Y::czY$t~ l~j.':tri!;.·. .... .Na tliepomierny: ,wzrost . cen . ml~s<l. i.prze,; ,sJdego.' Początek o gO,dz, pół 1 po pol. ,...... "Ora serc",
łośc dla Romana przez co 'XT'\TS lach·t i· ~" ., .,....
·f cc· ,: . . , ,," ....'.;:'. c'", 't" .... ,.•.... '"':·.,'7\",· .. ,
:f>oc:z;ąteko.godZ. 8 mm, 15 Wieczorem.
.
". .'
,
.
.
. " J ;,:;~ 1fl.,:ę~~~il:~ą~ ·j~?r~\i::m~~Se~~.i~Wn",CI '.. ?, ~~rJ;~ ;.,.~~!1~lę. :~~~g~ j •• TEATR POPULARNYA. Mielewsltle o .
ma postacIreny, Dzięldumiejętnenl~·:!,,\§~~te\~~:~
.~~r0iu~xF:e~tpt),:Ł9,dzl)1iep,.(}~~«,ak9cy.')zą~ tynowska 16). D.. iś· "Król Lir''.
~
]ell0

wierzyć, platego Morski zakłada bank, w kt61)'m
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O]:rd.,,11 !ffiordjim'Di'3, 12 (I ~!HHu~'!Icl.' r J!.rtystyczu3 wi~lOzory śmiechu nn sali Chat .. uoiateatrze "Scalali
f!odkier. artystycznym milclwyika Słerl'llcgga. Ws:e:e&kie nowości sezonu. !P'ierwszol"zęjthaóll 1·~ata!!l·aclYollI.
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zebrań

Stow. spo. ,(nem,
głoszona drukiem i kłotoml !,ażdemu z czł0n- i żywczego "Zorza" w Widzewie, Obradom prze.- Jt1 t r ° "Dziady" Mkldewii~"Il, F'oczqtek u ~l()- l Ó
1 1
d' ł'tl1spe:kt or d ro b nego k redy tu p. Kre,:r;ie 3 po pol.- ,,!~I'<:tI Lir", Poc:zfjtel, o ~od:{.inie 6 ' W W:'lJ Z.
' WO l1Iczy
i , !5 wi-';czorem,
\11' my:;] llC!lW~;.ły ostatnie;~o ogóinego zebra- I stjanow, który w diuższem przemówieniu wyj a··
TO\'I, "
. Jutru li) suli Kuncertowej
lIia cz·!onkó\l/ TOWcll'z:;51wa przewodniczący do- i śnił zebranym historyl~ i rozwój kooperatyw
,:,.:;drw 1l:l) kom:<!rt jl0ptlłllrllJ, Pot'zq'.dt o l~odz.. Zi
n;czył obecnym, speł!liaj'lcym, jak wiadomo, 0- 'pot.yczkowo-os!;czędnościowych i omówił koi:, 1:'5 pp.
bowiqzlij swoje honorowo złote ~;etony parniąt- ' rzyści, jakie one przyniosty i przynoszą naszemu
lE.1I,I<ANIA. D z i ,i mil:". pwa, czl. i zarząd!! Stow. kowc, z okazy ':O,letnje,t~O jubileuszu, wykonane: społeczeństwu,
;,nj:;rl'ów prui dz :1In., [J f40dzinie 8 I\'loczorem.
:,~rtysty,•.:zl1l,'e IV pracowni j:Jbilersldej Teodor~i:
Następnie dokonane zoslaty wybory zarzą... " Ju t r () o!ci , zehr, czl. Resursy izernieślnic:zej,
!
,r
'
d 'd
k"
,.,
1t'lclT! spnlwozdmda z odbytej W\';ltaw\, tW lok, Resur:)zymans (lego w ,Hlrszawle.
u I r~ ~ oraz omlsyl rewIzyjneJ przyszłej wi;.>: .r.l.~~1.'." V~i(j;:eW$~~ )~l) ,~:,.(,~ Pg·.'''~, ZeL)r.~ c~d. I
(e) Z goc11IOd9.I'ld miejskiej. Niekiedy przy: dzewslCle) k a s y . .
,
.... tl<(J,v 4,w (o!,m,p',l\.n,.I',i, \'(lkZ<lI~"il.,l 7,,~,- N",!zw. I projel'tach robó· micj'skicl1 projektodawcy nie
ZapIsy nowowstępujących członk6w przYJ"11. zebr, ('IJ. ZWHrJ:IW 'LaW, prac, plekarsluch (Miko.~
~
' l ' .. k'
' k ' mowane będą począwszy od poniedziałku dnia
iuj;;;Wslm VI) CI g. j pp.
zwraCdJą l1Wdgl na ewcntua IlO::sCI Ja le wyll1 nąc
4b
d d d, 7 ' "
.
STOl.V. ROBOTNIKÓW CHRZ. 'u t r o Kolo dm- , mogą przy wprowadzeniu projektu w wykonanie.
, ,m,.o ~o z. . wieczorem do ~ w sldeI?H!
matyczne prz.)! Sto"J. roh. chrz. odegra "Hajduczka". j Za przykl'acl posłużyć może fakt z projektem za- I sto~ar;.ys~~OI~ spozywczego "Zorza , przy uhcy
Poczatek ogodz. 5 po P?!. :- ,:l)opychadlo" Sz.utkieWi- brukowania ulicy Karolewskiej. Łatwo bylo prze- ; RoklclllskleJ. ~~ 109.,
.
CUl. ,,'początek o godz. 7, W,leczorem.
" .
. wid~ieć, że dla ułoźenia bruku z kOliltek granito- :
Czynnos 7t kasy rozpoczną. ~Ię ~d, Nowe!{o
. J OWo KRZ. OSWIA n. J u t r o , w, sali T, ~c 0, wycn pod który uprzednio należy połoźyc beton • Roku, do których ma tez Ilalezec przYJmowallIc
"
'.
• •
! bardzo drobllych oszczfldnos'cl' bo J' " od 10 .
(Milwtaj'ewska 11) p. Marvlllt Mecho'.l'lc1u wygiosI o d - ,
etyl p. t. 'nZ podróży do' Australii". Początek o yodz.
ulIca muS) byc rozkopana l zorana a tem samem ! , "
..,
UZ
-CIU
<1 popoł.
zamknięta dla ruchu kołowego. Trzeba było do- [ kopieJek.
CZYT. l BIBLIOTEKA TOW, KUl,TURY POLSK. piera przystąpienia do robót i poruszenia w na- I
(a) Sprawa. Lahmerta. Dowiadujemy się, te
~Z;~ll~ta cod'liclluie od godz. G do 9 wiec;,; w niedziele szem piśmie sprawy braku dojazdu do stacyi ko~ ) obront;l, Osk~ra La~merta, osk~rżonego o deflol tlWlętn 0(1 godz. :5. do {l I~O pal.
".
lei kaliskiej wrazie zamknięcia ulicy, by dojść do i racyę meletmch dZI~wcząt, objął. ad~~kat przys.
CZYTg,LNIA PISJil rO\'Z. "WIEDZA (Piotrwniosku że robót prowadzić niemożna dopóki I z Petersburga Bobnszczew-Puszkm (OJCICC) który
Rowska 100) otwarta od godz. ij po pot. do 10 \Vleczo.
d'
. b d'
' b r o '1 hr Ron'k' a
'
rem a VI niedziele i święta od godz. 10 r. do 10 wieuprze 1110 nIe ę zle otwarta druga komul1lkacya ,"
ni
' . I ler .
ezo;em.
..
do stacyi ,kolejowej przez przeprowadzenie i zaOnegd~J pr;ZYJechał z petersburga pomocnik
, BIBLlOT,EKĄ STEBE~.SK[9H, O',iikolaj~wsl~a 59ł l' brukO\~anle ulicy ~kierowanej przez park Milsza. pa~a Puszkma l na zasadzIe uzysk~nego po~wo·
otwarta codzl~mlle od g, li - S Wlecz,; W llledzlele l
Obecme postanoWIOno roboty około zabrukowa- lema prezes~ sądu, okręgowego pIotrkowskiego
śWięta, od. 1~.1 po p~l., ,
'..
I nia ulicy Karolewskie,i odło;łyć do roku. przyszłe- : - P?r~zu.mIewał ,Sl(~ z Lahmertem, osadzonym
" MUZEUM. NĄUhl 1 SZTUKI (Piotrkowska nr,. 91) I' ,'10 a Jedynie wykończyć przeprowadzenie kana- .' w wlęztenlU łódzktem.
otwarte codZlenIIle od ~(jtlz, 4 po pol. do 10 Wlecz
JS'
;
"
,
•
•
i
'11 ill~dz!elei święta od godziny 12 VI poludnie ,do i~~' tymczasem. zas, za.lą~ SIę wykon~llIem .pro"
(a) O naduźycia w kasie posagowej. W dniu
10 WIeczorem.
l;-Ktu przcprowad7.e~la ultcy do slacyl Ł6dz·!(a- 2 grudnia izba sądowa warszawska rozpatrywać
l!ska przez park Mtlsza.
będzie głośną sprawę o nadużycia w kasie pofi'..t.
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sagowej n~ Bałutach.
.
Oskar~~nego prezesa zarządu tej kasy .Mal~r~nca brome będzie adw. przys. Pepłowskl (oJcIec) z Vjarszawy, pozostałych obwinionych (h) Z ()mentar~y. Od rana wczoraj deszcz,
adwokaCI łódzcy.
który chwilami ust~p(Jwał ptatkom śl1iegu, nie osObo
(x) Teatr "Casino" nie szcżędząc' kosztów
~zczególnie usposabiaj' do spaceru Ila cmcntarz,
(x) Taw. IIkl'zuwi<:Hlia oświaty" przypomina, i zabiegów zakupił na wyłączną własność na
aby pomodlić się na mogiłach za l.marłych dro- ze jutro t. .f .. w r:iedzid-; dnia 3 b. m, o godz. Łódź obraz "NędznicyU według nieśmiertelnego
glch sercu._ . .
'
I 4- po por. w lokalu przy ul. Mikolajewsldej nr. utworu "Les Miserabies" Wiktora I-Iugo. '
VI południe pr.zetarł się trochę nieboskłon, IIp. fl!ll1ryan Mcchowicki, który przez dłuższy
Dramat "Nędznicy· jest arcydziełem sztuki
wtedy zapełniły się cmentarze, na których groby I czas przebywal w Au.> t ralii, podzieli się ze słu- kinematograficznej, w. wykonaniu nalwybitniej~
pm'brane były wspaniale kwiecicm i zielenią. ' chaC?arni wra;';(~niami swemi z podnJźy.
szych ~iednoczonych artystów (Film d'Art.) Jak
Na n:ogiła~h .zapalano światła, które jednak
Wejście 10 kop" członkowie płacą 5 kop., n~s intormowano, firmę ?athe wystawienie "Nędzskutkiem sllnegowk:bru stale gasły.
' ) Z H""
.'"
.','~
i !11ków," prawa autorskH!, honorarya, ekspo.z~cya
, , Słychać szept pacierzy, a gdzie niegdzie i . . (X
,. arm~nłi,' J~K JllZ za~?Wla~ahsmy I l t. p. kosztowały przeszło półtora mIliona
płacZ, a. jakby na urągowisko dolatuje do USzów l~ut!O o .~od7; ~·e! wle\..zo!~m odbędZie Się po- I frank6w.
ś. m.iech r.o~b.aw,...ionCj młodej pary, któ.ra zapo. mi- sw:ęcem~,.l~"al,l. ~-wa m!lzycz~O-~,~~~na~rczneg~
VI teatrze • Casino" ukażą się ko)~jno po
na.'.' gdzie ,.S.. 9 znajduje i poco tam przyszła.
I 1>~la!m?'lla , śWle~o :;>urZ'IdZon. e""o ł-"""Y I", GM.
sobie w Z-ch pt:9gralTIach cztery epokl-serye,
; PO~leszporach białych, ;e; powodu uroczy- \\neJp\\ dOT~. ~r .. 6,:"
:, .""
r: _., '", t z których od c.lZIS będą demonstrowane 2 serye;
:itoścl Ws.zyst~ich Swiętycb. w świtltyniac:h odo P?;\~l~wenlU roz~o,"zml:: ~lę.J ..\>,.te,;,'~~)rl1l(;a : następne zaś Z-ie od czwartku 7 b. m. a to ze
p(aWiQnQ.. ni,e.sZpory żalobne i 0. d te,j .ChW.Hi .roz- .dla ~zh~nko\\, l, z~pri)~Zollych gO;,CI, ktorą wy· wzglt;du na długość filmy która posiada około,
póCzęłasi~ uroczystość Zaduszek, t. j. Swit!ta l pełm Uloz!UmCOD) program,
5,000 metrów długości. Każda serya dramatu
zmadych. .'IJroczystości dopełniają protesye z h- ,
(x) "Lira" w Odeonla. Przypominamy, iż stanowi zupełną skończoną całość. 0'0 "N~dz
robnemi' chorągwiami i pieśni po~oźlle za dusze w, nadchodzący poniedzjl1l'ek dnia 4 b. m., z sze- I ników" zastosowana jest specyalna muzyka.
JlllarJych.· ...
.
.. .. ' ' . . . .
regu zap~\\(iedzjanych, odbę9zie się pierwsze k'~-II
(a) List z pooróikam1, Majster fabryczny, za;,Na Ctl1elltar~u w. Zarze:;v:e. rówme~ pełno nen;at?gluflczne przedstawl~OIe w teatr~e .. Odeon ,: mieszkały przy ul. Wólczańsklej nr. 237, Kaz!luazJ. ,l~q tam Jest skrommej l biedniej, l.atO I orgal1l~o,?,a~e przez .łódzkle Tow. śpIew. "Lira. mierz Bartoszewski zawiadomlt policyę, że otrzyw. łęceJ .zaIU::.
" ..
.
'.'
dla d.,ZlCCl. SWYC.h członków oraz sympatyków I mat list anonimowy, w którym autor, za wyda. Tam SIerota. rzewme płacze na !11~glle m~t-gOśCl. " .' ;..
,
"
lenie jednego z 'robotników, groził mu śmiercią.
ki. ~t6ra, gdy .odestłaz ,tego. śWlat~t,. został
pZI~ki ,starannemu doboroWI progr~mu, od- I Naczelnik wydziału śledczego wysłał agenta, aby
on ~m 'pod opIeką ~~'!zy l bezdomnoscl. .
powlednlO Ilustrowan.ego prze~ .spe~yal:lle ~~pro- l zajął punkt obserwacyjny przy bramie fabrycznej
. Talachspotykało ,SIę sporo.
Sozonego prelege~ta" Jes~ nadzieJ u,. ze l mleJsco- na ul. \Ii'6lczaflsklej.
, (a) JubileusI ,Towarzyetwakredytowego. m. I w~ sz~oł1 po~ąz;ą hczme, popler~F:lC te~ .s~mem
Gdy Bartoszewski wyszedł onegdaj po pra~
Lodzl, \Ilczoraj, to j. dniu '1 listopada f. b., o uSltowama zalr.ądu, Tow,~ena bll;tu.,We)SCla od ey z fabryki, kierując sic: ku domowi, wślad za
godi l1ęej rano, odbyJo się uroczyste posie- 5.~o 25 I~op, Początek przedstawlema punktual- nim podążył jakiś młody człowiek, który przed
dzenie po,łączonych w,ładz dyrekcyi j komitetu nIe o godz. 4, po poł.
chwilą krąiy,l około gmachu fabrycznego.
na~zorczego Towa~ys(wa kredytowego m. ,to.' (x) Wieo:zórh~moru i śmiechu, Jutro w nie.
1tl po~liżu domu nr. 197. nieznajomy sięgnął
dll, pod przewodnictwem p: Edwarda Herbstą, I uZ1elę 3 b.m.Koł'ko dramatyczne pod kierun- do kIeszenI po rewolwer. Spostrzegł ten manewr
rcp()wodu. ukończenia ,iO~ktniej działalności in- klem p~n.a E. jędrzejewskiego urządza w sali agent policyjny, podbiegł szybko, schwycił za r~. stytucyi.
przy k~scu:lie św. Anny na korzyść tegoż kościo· ce {nałoiył kajdanki. Przywieziony do wydziału
. . Przewodniczący l.wr6cit się do obecnych ła "W'lecz6r humoru i śmiechu."
śledczego aresztowany zeznał, It nazywa się Doz,(lkolkznośCiowem przemówieniem, zaznacza- .' Na program wieczoru śmlechu:złożą się Im- nat Michel i twierdził, iż nie miał bynajmniej 7.a·
ll\c Iw~rtoM' in,styt,ucyi ,dla miasta i ro!:), jtlk~ ona medyno w .[edny.m akcie l sztuka l~dowa ze śpie- miaru zabijać Bartoszewskiego, lecz d~ć mu tył
o~ęgrfl.ł~."w,1tIl.eścle wciągu lat 40.
.
wamI,l taJ~cunlłl .de~lamacre p. PIlarskiego,~o- l(Qnauczkę.z~ .~ydalel1le z fabryki. Mlcbla osa';,J~'~PQr:Amał ,prl teżzaslllglzarożycleJi i no.logl p, :SzymanskJego I kuplety p. Jędrzejew- dzono w WlęZlel1lU.
pie~s~ych.'dzi,ałaczy Towarzystwa lżyczyl; mu sklego. "
,.,
. '..
(a) Napad bandYCkI. We czwartek o godz.
dal!ijlęgoro~~~.lt:ll. d)ę.d<.tbra oi;6l'u ~bywateh.,
,Początel<przedstaWtema o godzmle 7.eJ wie- 12~ej w nocy, gdy tramWaj .n 82 stał na przy. . "Następmaąyrel"tQ,r.,p~).", GajewIe:/: W'ygłOSlł czorem.
.
" " ..'
gt~nku w końcu ulicy Milsza, ' obok t. z.W. "Le~
prtyg~tO\yal1~tdst()rY7zTlyzarys ,stopmoweg~
(g) Z Widzewa. W ntedzlelędl1ta 27 b.m. ślllczówki'\ dwóch tlzbro'on ch w rewolwery
rozwoJu,mstytucylpqd W~głą4em flllUn::iOwym l I o ~o~z;. 2 P? pOłl1~l1ju odbyło się zebranie za- bandyt6wwskoczy:ło na tYlh ą Yplatformę, na KtógospodalCZYm.
lozyC1Ch wIdzewskiego Towarzystwa pożyczko- rej znaidował się' konduktor Michał Sądek. JeO,·'··
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K ,' . .
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(11) O poborze do wojska. VI czwartek o g.
po pOłudniu uk?ńczono ciągnienie 10s6w po-I
tJ1sowych.\Vszystklch los6w wyciągniqto' 1340.
Od wczoraj rozpocz(lła się superewizya. Pierw- I
si ~tawili sit; z zielonymi biletami w liczbie 150 l
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ROZWOj. -::~Sobota, dnia 2 listopada 1912 r.
.. ,...
..._-

_-_

den ~ ba~dytów, przyłożywszy lufę rew()lwerową
*
do skronI konduktora, rozkazał nie ruszać się " ,1Nczorajsze wznowienie "Dziadów" na scez miejsca; drugi zaś porwał przewieszoną przej' ,1'C 1eatru popularnego, by.to jednym wielkim
ramię torbę sk6rzaną, w kt6rej pr6cz biletó\\~:-iumfem dyr. Mielewskiego. Drugiego takiego
pasażerskich znajdowało się rb. 22 kop. 73, po
"l\onrada", jakim jest p. Mielewski scena pol·
czem obaj uciekli.
:,~a . nie . posiad,a. Swietną grę i głębokie od·
Zanim Sądek ochłonął z przerażenia, bali' czucI.e . roll oce~lła też publiczność, kt6ra po
dyci, kotzystając z ciemności, znikli w parkjj trzecI,eJ odsJonIe zgotowała p. Mielewskiemu
,.Leśnicz6wld".
' burzliwą owacyę. Z lóż i galeryi pod stopy
Zaalarmowani strażnicy policyjni puścili si" artysty posypały się pęki żywego kwiecia.
.
w pogoń, lecz bezskutecznie.
Całość przedstawienia szla skradnie, wysta·
(a) .Morałoryum. Wydział handlowy mini- wa była bardzo staranna. WidOcznie dyrekcya
steryum handlu i przemysłu zawiadomił łódzki. teatru nie szcz!;ldziła kosztów i pracy by dzieto
Komitet giełdowy, że z powodu wypadków na . nieśmiertelnego wieszcza Ilaszego wypadto -jak
Bałkanach rząd bułgarski udzielił moratoryum: najlepiej i by zrobiło odpowiedne wrażenie
na trzy miesiące wszystkim osobom prywatnym, : A przyzna~ trzeba, że wrażenie bylo potężne:
towarzystwom i bankom na wypełnienie przyj~- ! Chwilami w akcia Hl i IV w czasie improwlzatych zobowiązali, wynikających z tranzakcyj han- i cyi panowała na sali grobowa cisza.
dlowych, zawartych przed 17 września r. b.
~
Z reszty wykonawc6w wyr6żnili się p.p.
Moratoryum to nie uwalnia jednak od doli- iBiskupska, Oryfic.z (dlaczego blondynka?) Dą
czania wzrastających procentów od sum należ- [ browski, Kułakowski Piekarski Orłowski. i' Orlik.
nych.
i
Teatr był przepełniony.
(a) l fabryk. Zarządzający fabryką paWła,' . Za sp~ktakl teg~ rodzaju, najeży się dyrekSzulca (Zawadzka 16), p. Buksz, zawiadamia nas, cyl prawdziwe uzna me.
,te apretura i farbiarnia nIe zostały zamknięte I .
Hg.
z powodu }raku zam6wień na. wykóńczenie to- ~
~x), Teatr polski. Z kancelaryi teatralnej kowa.r6w, lecz e;zas roboczy ?gramczono do t'7ech ; mumkuJą nam:
.
dI~1 .w tygodnIU. Z. tego tez powodu wym6wlono I.
Dziś dwa widowiska! o 4-ej po poł. po ccmiejsce 30 robotmkom.
lnach naj niższych dla młodzieży "Dom waryatów",
(a) StlI'lIUn" .""taBelek. Fabrykant Samuel Zim- I arcywesoła krotochwila K. Laufsa,-wiecz. o 8
mer, ~amieSZkałY. ,przy ul. Żóraw!ej, w Radogoszczu, 11/4. pO raz drugi sztuka Stefana Kiedrzyńskiego
po WYJllclll rohotmków z farb i arm, chcąc zobaczyć,
G
"
w jakim stanie znajduje się przygotowana· przędza, 1 p. t..tO ra serc, która we czwartek podczas
wszecll na stopnie schodów, prowadzących do kotll1, ,premjerowego widowiska doznała wyjątkowego

napełnionego wrzącą wodą. Straciwszy nagle równo-: przyjęcia.
wagę, ZImmer wpadł do kotta. 'Na krzyk lego nadbie- .
- W nied 'el odb d
. 6 .. d
.
:;lly znajdujące się w pobltżu osoby l wyjęły Zimmera
'.
. Zl ę
ę ą SIę r ~f1Iez wa WI~ wody. Uległ on tak ciężkim poparzeniom całego ciała, dowlska?, 3-~J p~ poJ. punktuall1le ze względu
ze wkrótce zmarł. Zmarły liczył 52 lata..
n~ długosc WIdOWIska "Cyganerya warszawska",
(p) Zamach samobójczy. W mieszkaniu wtas- , Wlecz. o 8 lI, po raz 3-d "Gra serc".
nem, przy ul. Tramwajowej nr. 2, w zamiarze samoW najbliższy czwartek teatr polski wybóJ czym poderznął sobie . brzy twą g~rdlo 47-1etni ma- stąpi Z arcywesolą w miarę pikantną krotochwilarz pokojowy, Józef J. MImo energIczną pomoc1 PO-II
Md
M t" P .
'
,
d!lną desperat?l3li przez lekarza Pogotowia, W stanie li" a a!U c o.uton (am Baran), w której
clężldm przeWieziono go do szpitala Poznatlskich.
pole pOpISU znajdą p.p. Czechowska, Leszkówna,
(a) Cif,!ikiie pOplm'zenie. Szofer Józef Mar- oraz p.p. Orliński (reżyserujący sztukę), Leśniew
cZE\Wski, zap,alając zapałkę, wywo,!al wybuch benzyny, ski, Rydzewski i Woźniak.
llnl1eSZczon 7J, W skrzynce automobIlu, stojącego ,na ul.
Dyrekcya i reżyserya dokłada ws elkich
PiotrkowskIej okola domu nr. 12-'5. MarczewskI uległ
•
"
,.
'
z
tak ciężkiemu poparzeniu ciala, że po udzieleniu do- st~ral1, aby.swletna ta sztllka wystawIOna byhl
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K~ęska

turków.
\

I

!<lęsk~ tur~clGł pod Lule B1;lrgas była, jak się
zdaJe, naJdotkhwsz~ ze wszystkiCh. Arm~a bułgar
ska wyzyskała czas, jaki upłyn~ł od bitvvY pod
I(irk·Killsse, na uzupełnienie zapasów broni i
zastwuenie dO'lychczasowych nowJmi iołl1ier,,'ll'
mi. DecycIttj~cy wynik W bitw;e pod Lule Btlr,
gas rozegrał się w centl'llill obu frontów armii
Bułgarom udało się przerwać Unię bojow~ tur·
ków i rozdzielić ich na dwie C7ęŚCi.
Wobec tych ciQgłych katastrof armii tureckiej
:w;edel1skie koła wojskowe zastanawiaj!.! ~,ię na
icb prz.yczyn~ i przychodzft do wnil.~'31{6w, j I
niedostateczne wyżyw:enie .żołnierzy, polityc;r \
r07..5'lró1, usunięcie starych oficerów za\Vodo\v\'.;
i zastąpienie ich przyjaciółmi m1odo:urJ.\ów," \V
końcu zaś przyjęcie chrześcijan do armii wyw,-~
lało obecny stan armii tureckiej.
Po obecnych ~dęsIcach Turcya pozostała w

Europie jedynie

w

posiadaniu okręgu niewielkie·

go okolo Konetantynopola. Bitwa pod Kirk-Kilise stanowi jut koniec pogromu Turcyi wobecnej wojnie. - W. czasie bezprzykładnie krótkim,
od 17 października, gdy następiło zerwanie sto·
sunków dyplomatycznych l11if}dzy Turcyl! n pat'l·
stwami bałkańskiemi do dnia wczorajszego, T1Ircya zosiała prawie zupełnie wypart~ z Europy.
W tym stanie rzeczy obawiaj~ się rzezi chrześcijan i mocarstwa postanowiły już teraz wysłać
okręty dla ochrony swoich poddanych w Konstantynopolu.
Rokowania między mocarstwami trwnh dalej,
trudności Si! jednak wIelkie, bo pailstwa bałkan·
s!de oświadcza.':;!, że w sprawie zawarcia pokoju
porozl1~:ewa~ się mogą tylko wprost z Turcyą:
bez posredmctwa mocarstw. RZf!d bułgarski
ośwhdczył, że rozpocznie pertraktacye dopiero
po wkro<:zeniu armii bułgarskiej do Konstantyno
pola. Pai1stwa bałkańskie zgodziłyby się na !n.
~erwen~yę mocarstw tylko pod wanmldem, gdyby
1m zgary dano ,gwarancYQ, że zdobycze ich t~ry'
torya1ne będą ruenaruszone i że będą pdntormo
wanc dokładnie o zamiarach mocarstw.

."
../
KO~!9art J,WWdZY;. JutrzeJszy, popul.ątn.~
koncert" "Y/Jedzy pośwIęcony będ2:le paml'ęcl
!--udwika Rondra~owicza CW"ł~dY3ława Syrokomli)
, ...
.
ja~o w50 ro~znJcę zgonu lIrn}l<a. wioskowego,. PEl ERSB~RQ, 111~topada. (P.) (Urzę~owo).
śpiewaka zaŚCianków szlacheckich i serdecznego Bl!lletyn.o staDle zdrOWIa Jego Cesarskie] Wy*
(a) Zaduszki w Zgi~rzu:
Wczorajsza proce- gawędziarza.T,o .też lwią część jutrzejszego pro- s.okości Cesarzewi,cza Na~tępcy Tronu z dnIa .1
sya żałobna, w kt6rejwzięt'o udzia.t . kilkanaście gramu wypełmą ut~o:y Syrokom)i w śpiewie so- llistopad~:~ "Godz1l1~ 7 WIeczór. Jego Cesarslca
tysięcy wiernych, wyruszyła z kościoła b godz. lowym, ch6ralnym I zywem słOWie produkowane. Wyso!<~:sc CesarzewIcz Następca Tronu przez ca4 po południu .. Celebrował ks. kanonik Stefań.
Słowo wstępne odpowiedniej treści wygłosi! ły dZl,en był. we~ół, czas jakiś spędził w pozycyi
ski W asyst~l1cyi\Vikaryusz6w. Na cmentarzu, p. Stanisław ,Łąpiński.
P?ł sledz~ceJ. CIepłota W: południe wynosiła 36 t 7,
podczas modlitw żałobnych, ch6ry połączone:
Następnie członkowie kola śpiewaczego Har wleczorel11~36,9j puls w poJ'udnie 112;wieczokościelny i Tow. śpiew. "Harmonia" pod dyrek- monii pod batutą p. Maryi \Ililkoszewskie( wy- rem 116. Wobec ustalonej ciep-łotyi znacznego
cyą p.\Il-t. Kopcińskiego i z towarzyszeniem in. konają I<ilka pieśni do s-ł6w Syrol~o'mli solo polepszenia st~ll1U zdrowia Dostojnego chorego
strumentów dętych, wykonały marsza Nideckie- i w kwartecie, p. Iwański grać będzie na skrzyp· od dnia: 2 listopada biuletyny będą \yydawan~
go. Kazanie,.stosowlle do uroczystości, wygłosił cach j panna Jadwiga Horstówna wypowie jedną tylko wIeczorem. pOdpisali: lejb-p'edyatra Rauch·
ks. Kwiatkowski, wikaryusz miejscowy.,
z gawęd ,S~rok0IT!Ji. Ch.6~ ?umowy z parafii ś-ej fu.s, honorowy leJb-~hirurg profesor. f'iodorow,
. Wczasie pochodu orkiestra "Iiarmqnii ", Anny odsplewa kilka plesm pod batutą swego lejb-medyk }~w. Botkll1, honorowy leJb~medyk S.
między Innemi, odegrała marsza Chopina.
dyrektora p. Zygmunta Paszkow$kiego.. ,
OstrogorskJ) ".
. . . ..
Powrótprocesyi do .koŚcioJa nastąpil o szaProgram urozmaici wreszcie piani~ z War_PETERSBURG, 1 listopada.
(P.) Wiadomogć
i
, rej godzinie. Wieczorem na cmentarzu zaptofl~ły szawy p.Elertowicz~ Ceny miejsc zwykłe.
podana pI'zez ttW!ecz.\I!relnia
', a przedrukowa~
u
tysiące świateł, .które jednak, z powodu silnego
.Początek koncertu punktualnie o g. 3 po pał. na przez ,!Riecz i ponownie powt6rzona przez
wiatru, wkr'ótce ,pogasły.
, , '
"WleCZerl1le \ITremia" , jakoby wszystkim orklc"
(a) Z Tomas:wwa. W najbliższej przyszłości
strom w. Petersburgu zal<azano grać hymn buł·
powstajedutaj nowe Tow.akc. pod firmą "M.
Z WARSZAWY.
garski dą
j\ marsz "Szumi Mari.ca", nie jest:z;godna
Piesch,.sukcesorowie",kt6re prowadzić będzie
z pra'Y . Podo~ny zakaz me był wydanY1a naprzedsiębiorstwo farbiarni i. apretury.
.,
wet me był proJektowany; Istotnie zaszedł 'wy.
p,adek. i.e ~ restaur~cyi "Mledwied" przedstawi~ . '
(a) N,apad bandycki. W czwartek wieczorem, I
* 'Wyrok Vf .sprawie o szpiegostwo.
CIel pohcYI .. zabrol1lłodegrania ,. wyrnfenidneg'o .
w lesie lu,ćmierskim, na .jadącego z.Łodzi woźni. '
Po dwudmow~ch. rozpraWach izba sądowa marsza, lecz gdy o zarządzeniu temdoWiedział
cę fabrykI S. Wohlmana .z Ozorkowa, Wojciecha warsza,wska wczoraJ. Wieczorem wydała wyrok, ktć- się minister spraw wewnl';trznych; natychmiaśt .Je
.N9.~akow~kiegq, napadli. dwaj bandyci i zrabo" rym lejtenant pruskI, Dahrhm, oskarżony o szpie- slmsował.
"
.'
waUmulO rb.
gostwo, ska~anyzo~tał na pozbawienie wszystkich
KONSTATYNOPOL,l IisŁopada(wł.) :Le".':1
'.
.. . .
.
praw staQu l zesłan\pe do ro?ó~. ciętkich .na 5 lat. we~l,rzydłowojsk tureckich cofnęło Si~ do
SZl n.K B..
. Do czasu up!aWOmOCnlema się wyroku ska- Czatal~ż~, . pra"Yę zaś sk,r~Yqło; cofa się ,w tym
'k .•.: }!(.:~~l·. '. :ki'1:~~...t.,r.P,OP.U.I.ar.ny~ .':~ :kan9ę1a.ty
. . ,. i .teatralnej zanego pozostawl()no· na wolności .zapor~ki4.w j- samym... kIerunku, : zachowulącłąctność·.z mo, omun., uJe nam:
.
.
....
lości30,OOO. marek:
. . ..
rzemCzarnem. . .
.
DziŚ 'w sobotę' wieczorem ukaze się po raz
* Morderstwo.
'..
.
..S~odeka'rrlJHr6whież cofa się powolt
p!erws.zY' wspaniała tragedya Szekspira "Kr61
.z Wis-ły. wyło:wj?~ow~zoraj swasznie pokale.. . Bltwa d~cydująca oczekiwana jest w C~a~
Lir".
.
. ..
.....•. . ). ..,. ", ., i czone .zwłokl 30.letmeJ Zotu Cąp6wnej, robotniC3yfaldźa;·kt6ra festdobrz.e obwarowana.
J~tr() w.niedzie~ę popoł. 'o:. a~eJ\. '!"Dzhidyą ! w fabrycekopytna\1l.}zkirrl Dunaju;
. . , SRFIA, l Jistqpada (wł.) .Rozpoczęła si~
arcydZIeło WIeszcza naszego Adama. Mickjewicza '. . PrzypuszczaJnąg.o mor4ercę JulJana Hieroni.~enęrflt\'abit)Vaz łą~rem armii tureckiej w sile
W 4' czę~ciach, .wi.eczorern Zaś po .• raz ,drugi ,l!ia,gą ubranlu~t?r~gO.2;naJezi~nojśladykrWi~~ . . 159 tys. ludzl.naJmn Bunar ~ Hissar ....... Lule
.. ł(r61. llr" Szek~plrą wS akta~JJ.);:l', e.;,.! . . . ••. ,'resztowano.WYPlera SIę 011. wmy;mimo tó'Q.Ęłurga§. .... .
.
.. \\Te .wtorek po raz trzeci ,.Kr6rL.ir~,(-;!:~ęk$:}rsad~~ąf\:~oW>Wiszienłu. . '. . ; ..".:;'.. 'oPUS~g:;:il:y p~~~~~~ t~~~:r~:a~~~~i
pu-a.
. .. i~:Jii:!:!ik~!i~;t:t'f;'"li~;
.---. .
s.zybko zaczęli ich ścigać.
....',

(a~ ~a','~r-~

.. '! 'łrt,~ Sęqftla pol~~j~ IV J~wlru
m. Łodzi SKazał· R())oerta MIllera, za. dopuszczenie
gry W ltartY. W cukierni na 1 miesiąc aresztu.
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.,p
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. (x)

Turcy w nieładzie i popłochu uciekaj,! do I
Bit\'hl. Pl Jd \\dryanopolell1, trwa, przyczem ludności chrześcijańskiej panuje coraz większe
Seruj i Czorlu.
II jJow\2~he!l,J(': sprxYFl 1l~~:-eJ ar~llł.
"
,
zaniepokojenie \V obawie rzezi. Mnóstwo chrześ, l}dgarq ,zabrali mnóstwo dziat, sztanJa~wyclęsko odrzuclll~my meprzYJaclela z Oi'\rę- I cijan zwróciło się do ambasadorów obcych
rOWi amumcVI.
I gu VIZY,
"
śb
W Jkl
k'
k
Do n ic\'\!r) li, wpadło mnóstwo turków, stra-!
Przybyli ranni w liczbie 29 oficerów i 2392 r pa~1stw z pro. ą o pomoc." sze . e ozn~ I WS, aty lJu!j!iir('i';;" sl::i:-,u!łkuwo njc:wllCl.ne,
źotni:r~y,. ,
,',
~
: zUJą ,na to, ze ~ząd tureckI . powladOml?ny Jest
RZY,\L l 1!'':7()padd (wł.) tvlmL)ter ~;praw ,I
!.:Iurh.ll1 modllł SiG w meczecie Starego Sera- I o agltacyi przeciwko europejczykom wsr6d tur\h:\'.. nęli"znydl Uiidi,wi lldaje sit:; w niedzjdi~ do
ju przed ptasl.czem I:)rorol<a",.
! k6w udaje jednak że o niczem nie wie.
f:erlina w mi-syi dYP]Ollwtj'Cy.nej.
I
Prasa ttJrecku ]ednomyslnle ośwIadcza, że l '
" d (t) P b r
'
PiSlllU .1!1i'pirowUlle wyrażaj,. przekonanie, I islamizm nir4dy nie przeżywał tak ostrego kryzy- I '. Kon,stancya, .z JI~to~a a, . w ,
rzy y I tutaj
ż;;; pomif;dzy mor:arstwami ~r6j'przymierza , z:apa- \ :ltl, ja~ ?becrue".,.
,
, I z~l~g~wle z okolIc Klrkhss~ ,1 L!la-Bu~ga~, opolIowalo zupełne po)'ozumleme w sprawie hałArENY, 1 listopada. (P,) WOjska greckie: wladaJą o strasznych okruclenstwach, Jakich doLa{lSid~j.. ,Vi razie . potrzc!~y (~iulianj udać się I mli$7.el'~lą ~a Sa~(lnikj"
.'
.
. ! puszczają się turcy nad chrześcijańską ludnością;
fila z BerlJll<1 wprost do \\ It!dmą.
l
Al ENl, 1 listopada. lP,) Rząd g~eckl otrz)"
twierdzą oni że przyczyną klęski turk6w w obyATENY, 1 listopada (v/l.) Dy\vizya grecka I mat 200,000 rb, ofiar na fundusz wOJenny,
,
.'
.. , . ,
, •
zadała turkom klęskę pod Koila; turcy stracili I ,Według ~rążą~ych poglo,sek wojska greckie ; dv.: u bitwach było przejscJe zołmerzy chrześclJan2 tys, w zabitych ~ 4 tys, rannych. 'furcy c~- zajęły ·Saro..ylcze l bomb,ardu)ą Prewe~ę.
i sklch na stronę bułgars~ą.
taj,,! s~ę ,ku , ?alomlw,m. gr~cy postępUjąc za m- ł
• Rząd ml~no~ał" kom!sarz6w do zajętych przez l
Konstantynopol, 2 hstopada. (v:ł.) Rząd turnI, Zajf;h mlelsco,wo!ic Wernlc.
•
i wOjska prowIncYJ tureckich. .
i recki ogłosił komunikat, który tWierdzi, Iż pra,Ą-TENY, 1 h~top,nda (w!-). Ja,k słych ac rząd!
KONS!ANTYNOPOL,l 1.I~topada (wł.), Am- ! We skrzydło wojsk tureckich pod Wiza odparło
gre;::KI p~st<mowlł me ~rzYlą~ zadnyc? rokc:- I basadorowIe mocarstw uchwahh z,ażądać o~ swych: t k b łg k" t g·ł6wna armia pod Lile-BurWan pokojowych lub posredl1lctwa, zamm armia l pallstw silnej pomocy, aby zapobledz rzezI cbrze- ' a a l i . ars I l. ze
K'k
.
grecka :mjmie S~loniki.
..
i ścijan w Konstantynopolu.
; gas st~wUl zacięty op6r.
o~um at ten spo:
ATEMY. 1 listopada (wł.) Grecy zajęli wy- I
Wobec tego przedstawienia ambasadorów tyka SIt: nawet wśród ludnoścI mahometańskiej
sp~ Samotraki. ,
' . ' i państwa zażądaj1j od Turcyi ,V:'pus,zc~enia okn~: z niewiarą,
WRANJA, 1 listopada (wl.) \oloJska seroskle i tów wojennych do Darda~ell l zaJ~cla pozycyJ
Białogród, 2 listopada. (wł.) Zinicyatywy
zdobyły. Tetowo.
.
' .w porcie konstantynopolsklm,
.
ó d
l
I
j
. . BIAŁOGROD,.l t listopada (wł.) 1 eto~vo .
BERLIN, 1 listopada (wł.), Do "Lokal An- i serbskich pos~ w o, par amentu, p ano~.a~a ~t
leży na drodze z Welesu (Koeproelu) do Pnle- zeigera" donoszą z Mustafa-Pasza, gdzie chwi- konferencya wszystkich posłów chrześclJansku:b
pu i stanowi ważnąpozycyę strategiczną· Przy- lowo znajduje się sztab bułgarski: kon:yści, od- I państw bałkańskich w celu utworzenia unii.
puszczalnie Pril~p wkt'~tce, dostLlnie,si~ $ert~o:~l~ niesione przez armię bulgarsk~ są ta.k stanowe.ze! I Konferencya zwołaną zostanie do Iskibu zaraz
gdyż turcy, ktorzy uClekh z We!esu cofnęlI Się że ,0 powaźnym ,oporze turkow ~le mo~e J~z i po ukończeniu wojny.
do MO,nastyru,..
".
. . , , byc mowy. Armia turecka cofa Sl~ pośple:3zme
Wladomosc o zaJ~clU Pnzrendu potwH.mlzu na Konstantynopol.
Sofia, 2 listopada (wł.) Wczoraj zdobyły
sIę.
Pod Czorlu zadali bułgarowie nową kl~skę l wojska bułgarskie po kilkogodzinnej walce Di. WlEDEN. 1 listopada (wł,) Krqżownik .tu- turkom, Równieiz pod Doriite dochodzi wia- : motikę na linii kOlejowej ·Saloniki _ Adryanore~ki ",f'ethi" zatonąl wraz z całą załogą, SKU- domość o IilWYcięS. twj~ bulgars~ie~.
pol' oddziały tureckie poszły w rozsypk~. prze;t
tklem wybuchu torpedy wyrzuconej z torpedowSztab burgarsld Jest zdal1la, ze w przeciągu.
"
.
.,
"
.
cagreckiego "nr. 12".
.'
tygodnia arn.lia 'bulgarskastanie pod Konstanty- . j zajęcie Dlmotlkl zostaje. przerw.ane połączenie
. .ATENY, . 1 listopada (wł.) Miasto Mezovo lnopolem. .
Saloniki - Adryanopol z Konstantynopolem,
W Epir4ę .z~taioprzez tU~'kóW spalone, Co wy- 1\\I'IEDEŃ, ·1 listopa~a. (w~.). Ostatnie de- l
Sotia, 2 listopada (wł.) Bułgarski minister
w~o ,Wielkie. rozgoryc,zeme . u Greków.
.
pęsz~ z pola . walki. potwlerdZłWl stan<;t~czo za- , handlu oświadczył, żę po ostatnich zwycięstwach
Bl~ŁOGR,OD" 1 listopada (wł.) ~)onoszą: iQs:le przez ln.ągarów s~acyi węzłowej I miasta państwa bałKańSkie byłyby skłonne do zawarcia
.że Wqls~a ,b1,lłga~skle:z.ostaną wzm ocn: Qne. zna- , Dimotika nad rzeką MarlCil.
. . . ' ......•.... ", '" ....... '. .... .' .
..'.' . .
.
ć:zl1ymI pQą:Ucami ze strony' ?trbii W li(',zb~e f6
W tuteJ:;zych kołach wo1skoWych. ,uważaląpą~.pI~~Jurkarnl, .Jl~ .. blit.. 'p~.śrę.dnl~a . motysięcy l'ekrutów~ którzy ul1eh być. pOWoł"l!l~ ~lO: l położenie armii tureckiej za rozpaczliwe.
.
carstw; wszelką Interwencyę panstwa bałkańskie
piero w roku przyszlym a zosiah wezwam JUZ I
KONSTANTYNOPOL 1 listopada (P). Mie- Odrzucają stanowczo. Podobne oświadczenie
na 8 listop::lda. ' .
. ,
' __ , l szkańcy. stolicy ,z ,trwog:l, oczckt~ją P?wrotu ~n:nii I ogłaszają półurzędowe dzienniki innych państw
9C?Fl~, ~ l"~~~OJ2.(lda, (\\'ł.) Bl~:~, \vc7.~raJ~z,l I tureckiej, rozwsclecz.onej porazkarnl, obawlaJljc! bałkańskich.
na tU1l1 Llle.Bwg,ls-ZaflljC b~b balo,-o .gW;Jl/ow- ! się wybuchu ekscesow.
I
lUl.Al'llIia ,ture,cka po~ komend,! Nai.uua-,baszy t
TcJeg-mmy Nazima-baszy, donosz}Jce o '1.wY-II;watala x:ozblta leoia stę W popłochu, wln~nHl- cięstwach, znajduj;! Ulało wi?ry,
Piotrków, 2 listopada (tel. wł, terminowy).
ki!"Ciorlu, przyczem pozostawIła wlel1<:~ liczbę·
.
~
Dziś godzinje 12~ej w południe, po .uprzednio
zabitych i rannych..
. '
Z o$łabu6j ohwdl.
"'d
l
b . , t'
k ścl l F l
· .·l\ON~TANTYNOPOLJ lUstopada (wł.) LuB r '>J't . d (ł) D"'.'
I ~oi;~~z~~e~rę n~v~~6~~ w;~s~
·PAQś,ćw.'.· ··Sta.··nibl..114i.,. ~.l.1;łpręlel1'.lel1t ocze:m.jc.dal. ' 61",,11,".'1:. ,1:,oPl~T'al .w',. ZIStletJS~~ "Berl_, l t
•
'i I t k
k"
P
d' ł
s\Chwiadomości 4 teatru wojny, Cała uwaga
TagebL dOllOS! 7. llllleuua, ze. os a nlt: wynu i S woweJ rZ zIem t p o r ows lej. rzewo mczy,
zy ..... .
.
'
.. d . . . l" i' L t
.
'S
t ~
'ok'
s
prezes owarzys wa kredytowego ziemskiego,
tw
. .'.'.:r.·fl.. ea.,., St.'ę•. , r.l<\.W
...a. lk.,. . ·i ·kO'10.·....ArY
. an9po a . '. Ul;" rze~la •. !l:onowa z.aos :ZYIY . mep oJące. ~ po- p, Myszkowski. Wybtany został Łempicki z Sos~
e%.~as"W~ap0ut9ŚCl z ,m!1ych p1a~ow WOjny.n~e l soblenfe, Jakle tu panUje od wybuchu wOJny,
nowcra.
Ją· }użwćalt zrunte;li'esowarua.. lnpewlllRJą.
Uchodzi· za rzecz pewn~· fe Serbla nie ._......_ _ _. . . . . . , - - - - - - -_ __
·
tab ,
e alt go :rtadeszły korzystne
. ,G.
.
'iJ. .
.'
,~~. :~9~~vJyw~ !Wlel:ldczadowole· jest . skł(mna do.żadnyc,h teryloryalnychreODPOWIEDZI REDAKCYI.
.'. ...'
..
., .
kOmpens?tna rzecz AustrYI, . . .
'.
·····;,~ĄWli.WVt ,1~tQPada ("Yt):,ZoWet;~~,rlaro~<?- '. OŚwlFldc~enle SazQnowa; te w formule POln- ko TeatruWielkiegQ, AdreS zakładu, o lttóry Pahl
pŚei ·rtecld
. eJ.,którzy .zbl.egU z· anru~ turec.!des, rego rtlema o.lc.o.. utp;y.ma,nlu status q.u0.I,. po~ :e~Pyt!1jęi jeąt ulica Zytnia nr. 9,
l.. lir k.
waeleni lako dnl~cjło,wiilrv·.
'
A Xd S bÓ
.,
Pąna4
' •. B. li! ulio, ptr;r;fłdza1niran&j. Ofiaropt:r..YI,IY · ~~.,.. przez.,TfUJ~at. ... i;:,zostali
......"....,
er " w op 6r przecIw
P()rozu~ dawca,.
pr:teciWko ldóremu Pan występuje W swym
rtzefW~1i:.l: :~o arwu greckieh ~'Ndaw. owaCYlwe mleniusi~z Ąu;stnrą i utwierdza serb6w w na- lIśc.ie, Itle fZt!CI1 gromów na żaden .t nl1l'od6W, obecnie
'~;Zwl~~~ tktopada (wł.).JVk~acli>,polł: dziel, te.w opo~e tym popierać Ich będzie :~~1ą~~ą~a:~gh tr~rro~~cJ3nL1:g:~~~, ~!J~~~ ;:Ji~
~yc&.uwata~:rz.godnie, ~ leSlrWlądO,l1lOŚCi Rosya..
.'
,
gają na współczucie bez. względu nadq:t.llQŚ.~j,11 poliO: W~1kltlch
t\diyattopolem,l Lule-Burgll:$ ofa:
.lagrżeb., 2 listopada (wł.), \ol czwartek WIe- ~~i~6~~h 6g~~~wporr:e:'t'Ibrl4~711~~b:że ~ld\1~/:~~
q 8l~. praWdzl.W
.. e,. ,:. fl'.oin
. a.. WOlU. ~uważa.ć,.za. . s.k1o. rt. czorem sł.u:t:haĆi S kursu prawa,.Stefan ~le- dziennie, jak ,osopy niemal ubogie, pOl'uszone współ.
~ooł, Dalsze w!lil1d· beQ4·łylko fOZPflę.Dl wO,en·.
·'ń
' ... ,
.... d
: ł
. d. c~lll;iem, wspleraJIl t.}'ch, których liWatają,za jeszc'ie
...... Wtaldni ra~e dlU.e;ze st~kol1.ferencya.mQ-: . naJ. czuk~ str~eltł trzykrot?le . o gmac lU rzą o "nteszczęal\wsz'ycli 1 ~Ie ,:;z)1nlmy im wyrzutów :t teso
!.
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do 6um:r ;faó:
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w.

al.

. 'i

poo

P~.. J,tó
. . ., mrt>rere:&ę,ij.jatamL.pań~lw wego, Inl~.~~ulł:.4Qrt;:zuwaJa,czwarty . strzał.. skie- ł
carst,!,!,ta Zafi:1Z-r; Z ". ~.. . , ..•.. .·1.'. d.li "'1 Ili.\ .'. ·'b
" 1 ' 1 ...
et
•balkansldcll ;zastanQWla~t ·.··łUty. ukońcuUle];U wo •ro~~ł ~.:~ e~I~1 ~a. IJaJ4c ~l~ n.a 'P. eJsc~.. a"~
j '·

:ay• .Na.

. korzyści

.

,ale.

C

zQStatlł· pr~Y~ła;Uę . peWlle
'.
Serb!, l.~t.a~

'.

I'

•

WJadom~Cl p 14~cJ:l"'i,.\ . ;;~
!i,~il,ł~tP~iąd,~«~~r);/1(>: l1ł~ę)sfO"
rvarlOO{}jew i Lule, B\1~~as. '. ;' .•
wo~ci ........... jesf w;tg6rze>ęąl#,ii·,kt6reJ.:()~ł:1Qę·
~ęfW.~'~.....' d~;W najbllbzycb
,

Płu.. ulł.

' ... . . . .
OlcII:,kO\llli. Norma. sltla.dkl

•

SZkolneJ.
lIJhlllowiona, na~statn\em posle4zeniu. komls~l .szkoltlI.!J •. dOt)lo..Z)lwszystldc\i II1,le!Jz!tal'lc<h1) mia~taj lile '#;_

~.,~~autr~yilt)'~la'Je$t w. sclsłeL tfl!e~tlnlW ~ . .\1Je
•WOl.nCitRI'Pi'rii.:terni'isaĆ. ;'. ..' .': ,.• ' ... ..'. .1,~t~J~~ P~lIPUJilcyclt ~ f~b;ykach,

..(,!,.)~p~ed;Jt~~ '~;r;~:r:t~ar;'::;~~jne:U~;~t

dt'>nt,i;lłW sJ:)JSb~~!:,~

powodu.

.", ..

Zi~~wy rozkład. pociągów
od dnaa

~8.do

p.idzi ..... ik ..

<(GzaS petef&burski różnloa 37mlnułwczaśnłel).

)0 sfę~sk~t~RsPAdłYCh des~~~w;lt.~$ypałÓ .5
" KoJej FabryGXnlhlód~ka. ;
cbat>~ł@,~9~~~WI;qh;:i;l.l,:r:a~lnęj\s jadąlą~· SIę',. ' Ód<JbodZłll!ł.odzl; a)12.1~b), 6.55, 1.20, 10
. t09.
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Po d.ługlcJ~.1 CIężkIch cte~·pl~nl.Hch zasnę/a

w Bogu dnta 1 lwlopadn o godz. b-ej runo, ulwchana córka nasza
ś. t p.

'.
Jad wiga

Bałkanie. Podnoszą tutaj, iż mimo, że opera- I
I:'. I cye
WOjSkOW. .:.c. tak dalece zmieniły sytuacyę, po- I
I't k
._.
d
61' k '
t' I

o wsp neJ aCyl pozos aJe I
niezmienh,)Ilfl. 'prace mają przebieg pełen zg;ody (I). Jest' f/czą naturalną, że ostateczna u- :
l chwała co -rlf) l:lterwencyi jest niemoi!iwq. zanim
I nastąpi decvr\p".!ca walka.
Zaś ,.EdJO de Paris" donosi, jakoby mit;dzy gabinetiiIlII w \\['iedniu, Petersburgu i Białogrodzie toczyły się rokowania i widzi wtem
' szanSe blizkiej interwencyi.
I
"W interesie zatem ludzkości życzyćby sobie
! można, aby-skoro już losy Turcyi zdają się być
I rozstrzygnięte-tocząca się krwawa walka zostala

d ł
. a ys awa

Wł'

przeżywszy lat 12.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi
dnia 5 listopada to jest W niedzle~, z domu ża
łoby ulica Przejazd 51 o godz. 4-e po południu,

na stary cmentarz ewangielicki.

I

a smutny ten.

obrzqd zaprasza krewnych, przyjaciół i znajomych,
pozostali w nięutulonym żalu
4184
Rodzice I rodzina.

. ś.

.r

t

jaknajprędzej zakończona.

OBLĘŻENIE SKADARU.

Sytuacya załogi tureckiej w Skadarze wciąż
się pogarsza. Cżarnogórcy obsadzają coraz to
nowe pozycye j' ze wszystkich stron ostrzeliwają
miasto. Wskutek wylewu rzeki Kizi część załogi
I została odcjęta od twierdzy i znajduje się w po. łożeniu kryfycznem .
Walectny . komendant Sl,adaru Essad basza
nie chce jednak poddać miasta i na wezwanie
do kapitulacyi odpowiedział, te raczej siebie i
całą załogę wysadzi w powietrze.

p.

hl

I

opatrzony św. Sakramentami zmarł dnia 1
listopada 1912 r. przeżywszy lat 48. Wyprowadzenie zwłok odbędzie się dnia 3 listopada
o godz. 3 pp.,; dom~ przy ulicy Długiej 22
na stary cmentarz rzymsko-katolicki na ~
re uprzejmie zaprasza krewnych prZ)'jach~ł
ł znajomych.

o F lA

R Y.

M. Kuba,zamlast kliIlut6W na !trób ojca 5 rb.)
Od Tadzika .M.. 'Ił dniu imlanin 50 kop,

.,.,

,

Plotr01ersa:on, majster tS rb.
t#pistl dla. ni8Zo/IMMayM

Na

HMłdZoW6j

kupi6óttca

I

ucJSm'ów IJzkoly
.

łódzkiego

Zamiast depeszy z powodu !IIuDu p. AnŁonie-go

Wojna na

Lubo:wieekle~o składa Mlchnł

Bałkanach..

1

Goldmftntz 1 rb.

N" •.kolłJ "umia,l.

.

~

VALKI DECYDUJĄCE.

zmywania włosów "Pixavonem", głównie zaś je·
go nadzwyczaj dodatni wpływ na włosy, obecnie
jest powszechnie już uznane.
'.
.
.Łatwość, z jaką "Pixavon,' usuwa łupież
i brud ze skóry głowy, prześliczna piana nadżwyczaj łatwo dająca si~. spłukiwać z włosów
i wyjątkowo przyjemny zapach w wysokim stop;
niu utatwiają stosowanie preparatu.
Wybitno działanie "Pixavonu" polega ,na tern,
że dzięki zawartości dziegciu, przeciwdziała wy_
padaniu włosów.
5245
Cena flakollu 1 rb. SO kop., przy stosowa'~~~~~!'y~~~~!!,_ ..5t~r~rw na ~ka 'n:!esito/..:...,

,.6Inimdo" TQtII. &pilJki nad dPJietfmi

Nil

Rodzina.
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' : :

1.Y a moca;· ... ·'" co

,',
"

. (Na funduu Im. Bolesta'Wa Pr!ll3a).
PeliksoWa Patz, zamiast palenia świec na lttobie,

. W zestawIeniu wiadomości z placu boju z
rubel.
••
.., •
statniem! depeszami okazuje si~, że w dniach 28
Dla lńea.~ Bt4.4ł'U80lki MichalslMj_
1·29 b. m. toczyły się walki na całym froncie,
Bmlch i Kules:u, znmitlst ubrania grobu, 1 rb. 5Ok.
rozciągającym się od Midii na wschodzie aż po
Na budowę koki()la. 4w. Stanisława K08tlti.
rzekę Ergen w okolicach Lile-Burgas na zachoZamiast palenia światła lIa 1łrobie męża, 4, p. Kwldzieł t. j. na przestrzeni przeszło 80 km.
r1na Oąbrowskieltlo, 5 11'9.
":i:~~~CZ r<>'~~L/ ~~ }l~u.~i~j . rQ~,ciągłoścl . . nie.
.
. Dla' 1IajbilJ~niej8IJJ!I~.
mo~,. bYĆ, ... 9iWMfQ.'.<.'JeąO'~JÓl'tWi~:,1~. J'%. eC~j.ś. c. le ". z. a.ml.M.··t tłWfatl.ftn4 groble. rodtic6w tl. p. ,1lel~1i
hl
rfcRZ
"
w ol<oltcach Vlzy aź po Mldlę.
.'
S ' . ,. .~.
.

0-1

l

Od !SobołV 2"90 de poniedziałku 4-90
Di5!~opq)da"

Ił MOIeDVW ~u. V

1",

iPlY

pnCa'"'AM II

WIilIilIlli

iiI'(o

S 1ał Kadi
ł

Petrmu~la

11'!6

W$panialn nat1ita

bierze

wyścig komlcz.ne

PRZEPO, I E 011, I A
'.
. '.
,lkamat w fa .kta~h .
~; ,>'
~~ł~6~~:: od ~Ltl:!~u~~:t.~~~~: ,~~~~~g~il:' z'~OfpU!!O''~S' O~~wNI:,~~t~~~;~OGICZNE .~ ~~h°Vr~ler~"J,1gll~$~~~I~~~2~1"8~~1ett~Rw;
wnlebywaJe wstr1.:qsnll1ce efekty .
J

,...

.

.'y

i

l

.

l'

Ze źr6dełbułgarskich. poniekądstwierdzoStacy1 centt'1l1ne)
K•. Bilól•. L.
1'!1"3:Jl!ti łH1I n"\'l 1I'U'Izn!!'H.. U'.1 ..po.w·l"od.ł,.o . ·. sll
nych przez źród.ła.· tureckie pod Lile~Burgas. at·
....... '....~ 11 ]'1:1
"'IUlU'I!!.r
a U~ um
10
"
~f';
~r.i
o., 11\ II to j.J j" I'II:~ł
ruja turecka została ro:z;bita i uszła w popłochu
4IlHIl)Ił •• ltomedya.
"
u.,,,,1
Cod II
o
Głł
ll
VI ltierunku' Rodoslo.
~
I
"
~
~'!!\II\'I
JL'
.
~ o 'CI
It
i;;l s.t:l.
~~ ~ lł
Co się' zaś. tyczy walk pomiędzy Vizą a
!la ygwaJHlmllUK MtUIUSłJ.irOWanV
Z dllial?if: 1
Midią, gdzie turcy pOdjęllgwaltowną ofenzywę,
wg[Jadki o~ltlltnieJ doby:
.'. ,.a.mo
'
i/XI lpG~,
.,.. ',lI ~ . oZ •
T ..
"'u; + 7.8C.,
-O,lI
!lIS
l"n " iI
ostateczny wynik ,ich do tejch,wili nie jest zna~ i/XI 9 ",1.-, 11.0.1
Trll~a
S~hiovani
zdjęcIa
'~k
"Iii.... - l,o
110
l"<1W 3
O,lI
71,'.1
ny. Zt6dła tureckie podają o nich wiadomości, !/Xl? ru.
il'j'"
~, ()PO\~!, 0,0 ...
...
odnoszące się tylko do dnia' 29 b. ITI., wedle
których tureckie siły w okolicach Vizy tegoż
WIQS. 1\0
. 'Do ObraZÓ.woZ
dnia dokonały napozycye bułgarskie gwałtownego ataku. zakończonego zupełnym sukcesem.
• _',.,},,_.,.,_.j_.~_:e::z::::::;:::
..,.~!!!!.'~.~
śpiewaczka
hlle~
Esparza..
.....
(
. \,.
ć
z~ .ran.
'.
~ ._:>.~
aułgarzy rme I zosta
wyparc'iz '
wieIk'leml. stra· Czek! Bęrlln •• (t"2
--.- "'1. r..•• Piotrkow.. ":::;,'"=-=;:::::
.;" 'i1:~~
f,
, "
południowy
4,'1. ~Ionla • • , • 98,84 -.~- Alic. LilYł"'l'Y' • , -,- lal.M
tarn i ., pozY~J' pod Czon.garu 'na
'5~ PożyC2>kII • HOli -..... -.....
• l'\l~llol'uld. • -,-- 168.60
."AIi .
wschód od.izy) w kierunku Klrldlise.
&~: l'o~.mb a 1906 '-. _ _~ • ll.u,d.ld i S-h Ha - . . Szereg ostatnich walk, od wyniku kt6rych "Pfemj6wuJ::l':'
B.;k~Sr.~I'~~~~~. :;;= ~i
'1
los z wielką zaci~tością.
wojny,' prowad2:ony
.p,'.
".
z obu stron
BJerze zaśjest
w ,~.
'.... - .... - . . . B-ku H. Wam. n.ltk:. - , - =::
-,nich udzia t około 400,000 .ludzi. Bułgar;ysą ~!f daty w~~.. :~::~ ar;:; ak!;"~;~d~~kt ::= 9:~~
.ll'czebn'le s,łabsi od swych nrze,iwników, ale .0- 5Jt. L. ·Ud~.1 B.......~' ~.,"" $".7; (tbII,. Wnn.,. ~.- -.I"
,li."" Lo Ló.b:. . •• '-._ -.,.. ',!f. L.• C.~'tocho\vy -.- - ....
iywia ich~i.Jpełnie ~hny 'tiuch, n,lż turk6w, kM- IlUklLL4Hlzlc •• ~-.- -,- $i&ll.k Pań_tWA , . -:-.- -.rzy od. poczfltku wOjny ponoszą Jedną klęskę za _ ....,;. ., ;____
.,
~_.;..-......;.._.~.;...
........ '-~-.---·~
P4.'&l1iłł ,Henrsgkal B(łfl'owskanlezcłaję sobie
drugą .
'.
USI"ł'-ff=a"n·ł·:a pnZllJgl~du H:lł·olirł'·lfłnn.u
sprawy z niewłaściwoścI swego postępowania.
WkaMym razie bitwapoc;l, Lile-Burgas·Viza. n· 'Ił!Ma'.M fi .1: u ,!'1 '.' LI
lUn "stU
.tifyrok jest nieprawomocl1y. "Wsz'$'scy lu4,tW'
Midia zapisze się w dziejEich,jako jedna. może'
UL. SW.ANDl~~EJA .Na 3.
1113
myślący łatwo wyrobią sobie sami zdanie oH.
z najwi~kszych i najkrwaw$zych,kt6re kiedykol- POLECA: żYWOT~ ŚWI~TYCIlPOLSKIOH, I(R~LOWĄ JAOWIG~ I W51.V
Sorcw!lldej.
. '
:.wiekst6czyli chrześcijanieź wyznaw'amiislamu.
&TKIEWYDAWNlcrwATu:iI!:K$I~QARN1, JAK lłóW~HE:t OIJRA~Y,
4180 '
J. ProppejW.Próp~e
\~Może ró~strzygl1ieona ostatecznie () usunl~ciu półIł uŃCIl:, !'GOlfÓW"1 A!ll'YSTYP'ZŃE.1 MATERV.U,YP1ŚMIENNEi" r
JtksiężYC8' :r:b3Zyliki $w. Zofii.
.
'i·
'·,BJ..,IZKA INTBRWENCYA.
, Mnotą'$i~>oznaki, ż~mocarłtwa, Obawiając
.sięj . .• aby sojusz.nicy bałkańscy na. własną ręk~
nie .PrzeIm::>;waazl U likwldacyi spadku po' rozgromionejTurgyi •.', . zamier~ajl:} naprawdę pqdjąć interwencyę," celem wstrzymania. WOjny vii temsta.,
dyum, które pozwoUłoby<ieszezą .na~tatowanie
resztek "statuś quo II, o któr~taklmdf!.wnlel
·10S2r~10KO
chodziło..
.'
"
"
.
"
.....
'
"
.
....4
"'1'
"Biuro Reutera tl podaje, 'te mO.carstwaerQ~ '.
8

".

l)

łllU'-,CCI

7111ł,.

.....~ ...,,..,,,,, .. ,,,,,,,

",p.f41~1'II

.,>I'łtI~.~~.,,",-

. ...,.,....rJ{JI"~."t

ISO

I(~ •• o("

outUl"yś.p'.'ewó

II.

.'T

d····'
,
.)... ... ,.··z'.· .· '· :.'I !ł'
••

zawisł

!l: ::::
:it~~k~l~~ki_: '~:5 :::R;d~kl·l S~k!:~;t. -~
.

toczącej Się

o.'

ó ........

NIE-2WYKLE WYKWINTNE:
."
f! "
,

wa.dząda.lej rokOW.ania, aby...p.' ()~n.ać,'. sta. . ~.o. . \V{. ~...k.
'rozroai,tych rządów w sprawle.'ulterw.p~'· ..a::,.
O."

. . • t.···,,:."

... "

i;:;81"iw''''f'''·'''':;';~·:1;~R:~~;;,~;.~>;!il"

,

"

,

,
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Sobota, dnia 2 listopada 191! r.

ROZWOj. -

'
U
R'
li

ZatwierdZIJ.".~e

IZ:'Z: (l2Z

l.',J.~'arr;;zaw. sld

.

~ '\W· . prlygotow~wcze

• .~.

."

"

'.!,'

p. l

elr n e

J

lU

J

i

J

!

'.

Mlkołajowska

do lG-ej wieczorem.

S"

.

"

~U-68.

t

wszystkie znakomite sily
wszyscy klowni. Począte~ o g.
hi.:.~ o ił i pól. J...OŻ8 4 ruble. Niezwykle urozmalcone
~~:~\\1~~ej =~mltodcl c}'rJtowej. llczęś~

·Ił

2 weksle

_ _-::-:::O.;..9o;.;;b;;;;n,,=p~o;,;;;c.;;.;;e;;;;ka;;;.ln;;.;;la~._....:86::.::.:..9r

•

Dr.. Eugermia

In,;edzflelę"od S-n-ełj~h
u-~a ~, Igva
J u~ uu~rnH

~~e~~l:l{, ś~ł~{~ r9~1~ ~~ 5m~
. OKAZYJl\IlEi

M

anna

RaulOPR y~

Udział· biorą

artyści. i artystk. l,

ar ze

S

z

ornz

1

p

F. R. Y. ZV.E.R .

oraz 5<1' koni.
się 2przedatawienia ..
wieczorem o. godz,

J.BUCIKOWS,K'
'Ul. 'Ą łij' drZ9J"aM. 1,~i:'
rógPio.trk~wakiej.

~Q

~iutrkllws:(a Ng 127, tel. 25-98
..!G3
_tóg Ro.~wsldej 1\; 1).

Dr. :J.PIENIĄIEK

Choroby

koblisce

sp~

cibor. nosa gard"". i
us:.'tu. .PrzeproWąd~it· ~i.ę . do.. j•..':T " ..~.W
... $C.~o.· dnia .Nil 59.
iIIhll"slI\!awy. ' Nowogrodzka
""
.
·.·.·r=·e·"':::_.',', •.......

Sw lIiedzielęHwiętaod Ul-UD.
1

""

męcząceawędzenie
0'0 L~Jl~ ',li·y"zc:z;e
.!ajlepicJ· wylecz"
zaapteltarza
i

Dł'• mBd
Chorobo Y. skÓł'noi wenar. yCZJ1 :
·~·
fi

.;)1,)0

. 'tawail.&1l.& '12. . .

2.
J an"d,lI"o
JI
fi .krem.
!.~phls!kiegli). Cena razem rb. l
,wp. 25. Sprzedaż W aptekach

IJ I
,.,;a

ul. m,koła]ewska

:mcloe)1!a

i s~lada~h apteczno WysytallJ.,za
poc;ztowem.. Adres:
Mk ó
t
Ed
o ot w. Ap oka. ,.
Liplńskiogo, skrzynka poczt. 461.

aa

Godziny przyjQć: od g. 9.-12 i od 4, I pól
zahczemem
od 7 I pół wlecz., w. nledżiclei lhvlęt~
W
do 9 do 121 llc\ł. TaJałoun
20:~., ,arszawa --:

Iii

. au

Ch()i'ohy
A. K. U Si 'Z

V A.

"

Dr._ Ja oC ad.a rsk i.
.

Aku8zerya,.

•• .

d '10
"4'6
l
o
r. l . po po
. 5526

W • .PIlU!e: ~-5·foCZQk.

od~ie,Lnn. W "le-.

liZłelę "H~-ą Pop,gl.

7.121'

Ur.. L. KLACZI(lN
.

"p,'Ol'llftBRIIYU
lWU
. an,

z."daJcie . .

Wllll~lió

Tylko MlC~ lJUUąPIEWA .
,..11111111

'JIł

.

:Przyjmnie ·na. .: l la.
..!..A.och
nU'..
.

.........
' "Ul

59 m.29

li\1
lIlI

"Q

III

.

przy)lrtu)e

ul. Cegielniana 9 m. 4.

.

l

jest

......

nhR. a" ··t,
~ ij ;

R.·.o·. . S' O,.

.

.

·t·

OH

I_

....

ąhorollyskóry wonerY9~l1e(sfQsowanie chorobychirurglczno'i kobiece: ... ~

.prepal'/ltu 60G.l.moe. ZQpłclowe. Kosmety[ ku leJ'Arskal\lsą,wil,nie szpccącycp. wlo'
,sów, . Plam.. .itd.) 04.12""'.2 p. 1" i od 5.~8,

5109

'·,iS W
.." !II 11-., ,;...~,
U ""I:

iJ,.:Iel. 5O",:,""17.Prz:yjtnUiJęb!i~dó

••
1IJI1.·NawlI'ot 38. ·fet.20 ..U l . ;
.c:y:alnle: cłtórouyżołĄdkaklszek ! prze.
wewnętrzne,
DiunY, materyj (cukrowa, pQd"g"ll, aty·
,Ii D""
lose! ltd.). Nleżbędne dla dyagMzy 1lIl"~
....
lzy .chemiczne i baltteryoJog. wyd~ielil1
rano. . i 5-7
i
'lfi:Ij
~e
.
' .':
]qowiw laboratorvum wl:asnllm. Qd ,.
.'
,.
~lrauół P,d .5_711, po ""IMni)! •. lę5
' .'
'

Dr.I~SllBERSTROM·

i

wn~trzna

~r•. ·;e~:kSZW-a~-cw-a~erm. Ar~.· 50łn~nDem

Chor~bt!~::Q~~!~~!wn.!~ Spęo

powrócił

p~.. rL:"~~i~;. gahlIleele

1 pp. i od 5 do 7 wiecz. 5191

-.

Najwieksza fabryka wyrobów fryzyersliich, specyalne salo.ny dla
.,
ó
C
.
d t
pan .1 pan w: zesame, Dn u 'acya, mycie głów, momentalne suszenie aparatem; farbowanie ila
różne kDlory,manic;ure. Ceny
konkurencyjne..
•
. 4118
':.
_ -

fi

ą

Ul.

kowską N~ W l~sze piętr. z fron
adm. "Rozwoju" pod lit R.J.4176 tu PO WROCIŁ z zagranicy i
LS:·
:i przyjmuje codzien. sum od lO r.

..

mil

Sta D brOWSkI
PrZY}lUoje

.'
aryża ze skutkiem; raczy nas przeprowadził się nu ul. Piotr-

=::.;

1'1ieszka oDecnie
IIJIB. Piotrka_ska 101.

I

Hm PUTZMAIM

łaskawie o tem zawiadomić

'.ł,ęo;11 1.•1' W Egipcie.

I

Przyjmujood9_liod

l-Bwll.edz,clcod9-2popDł.D1apan

w mieszkaUliu. prywa1l:raem
firanki, sztory krajowe i zagra- !
niczne, hafty kahsl~ie i szwaj-!
carskie oraz resztki na bluzki;
żaboty, kołnierze, woalki. Ceny i
fob'::1 Gznf," Wielld wybór. An- ;
Jeżeli kto z czytelników sto- drzeJa 44,m •. 2.
2777 l,
soWal metodę leczenia .
d"
Mil. [JI~nł:Y$ł:a

świąteczne przedstawieni~

'-d8Jąeeslę :'I; 5,częru:i.

"~am.·.CZQCo

i:emwlb~yc~jnym.

Dr. A. Grosglik

in blanco wystawione: Jeden na
50 rb. pzez Dawida Osowskiego
drugi na 58 rb. przez Abrama
Piernika obydwa na zlecenie Fajwela Maasbauma ul. Zgierska 44.
Uważać za niewaZne.
4170

~oil'ł 2 listopada 1912 roku. odbędą si~

.~ .' Wielkie

IU

Zaginęł,

PilIa Tall'uowym Rynku.

"reld.fOBII

Średnia a.

Zachodnia 68, (przy Zielonej).
KERER GERSZUNS
Choroby skóry i włosów, Weneryczne i dróg moczowych. Insty. !
chłllli"oby kobieoe.
na lepszą budowląną kutą giętą tut ROntgenologiczny i światlo- : Piotrkowska 121, tel. l~,przyj.
robotę mogą aię zgłosić u R. leczniczy. Badanie krwi na syfi. ! muje codziennie od 5-6 p<) pol
BUH~E! ŁMt, mu~a 162. 4166
2721

lI"'giopiQłro. 1684

22 m. II, lewa

stan'" prz"J'ęci do pracy \ł Buhle Przyjmuje z·chorobami kohieceml, mo·
. 4164 czopłciowemliskórneml(ltahletyid.i~
1 n"t
J
. uga 162.
ci) od 11 r. do 1 p.!? ! od 6 i pół do B w
Zdolni

8-ej

..

Zand.

U •

rangę. specyalnie dla urzQdników
. od godziny
wieczorem, na 'lwiadectwa:
.
i Int}e odcodziennte
godziny' 41 od
pól godzmy
po ,I?oludniu:
6-eJ
n'au. CZY' cllle(skl-e ZapIsy
,

279:; Drll B .. REJ T

Dl". Gustawa.

Tenenbaumow~
~t:m~~.~~~~li:~~riek:;:e~;k:l~'hi.~!:
.
P'10trkOWS
ka 145I tC.I 24 - 11"o ~'H.ata,J
~ Leczenie
Syphllisu S ..lvarsanem ErlJoh·
6.oa "i"O.4"(WŚródż
I' mają
porządnychrodzlców,którzychęć
Y1nICl.Leeze.
nauczyć się ślusal'stwa zonie elektryczno~clą (elektrolizą) I masa-

Cle a gmnnzyum. . . . .,
•
. " . . . . ..
OddJiDi~ iS"lJo listopada @1"fJ&lRl'lOZIIIlJJ' nowe .... mp.chJ' na:
"
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. b"lego naucz'"
1~1 ~
ki u ki
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5577
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.'II
111.

niezbędną

•

na o zamn.O
....

!!II

.
przeto p r s z ęśpieszyć
do magazynu M. Kolodziejskiego, ulica An-

' ~~~zj~.I·n·.Nla2n~' śgw.1:~e
żoportJda±y'transkoszul,

kalesonów
. skarpe~
tek i
t.d.
w r6żnych ,gatunkach.
!!IUU
·Stalenpwoaci.

krawatach
,'. 'ig al ant e.rYI '
'W

'tn~~kleJrclarnskieJ •

~r•..:5.~
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- .•
adic a!1I mai:lć poleca się od e!t ntoni Szafarczyk' ~u.bł" kartł
i}otrtebny uczeń fryzyerski Górr uy RY.!I.ek 5.
951R·!)·5· reumatyzmu, egzemy, skrufu- H od paszportu wydaną'~ f_i
! WIdzewska oM 156. 9656-2-1
potrzebna plelęgniat'ka. Wlado- lów, hemot'Oidów, ran, oparze- K. Anstadta.
9619-5~
Pro~esorów na godziny;
_
'~=
mość W lecznic.", Podleśna uia i Wszelkich chorób skór- - -~..
_ •• intehgentne wychowaw. ril()brz~ wykwnąfll~'owańihci~l;' ,15.
"9408--."-5 n}'ch. Ządm~ waptelwGb i sltla- filIlIla I\.owalska zagt{!'J\.!t1 kartę
czynie, francuzki, angielki, niem- l1i drucy kraWieCCY mogą się
"
da~h ~ptecznYi.!h, Kan tor VI Lo- &,1. ,od paszportu, wydnrH! z faki, freblanki, bony, z szyciem
zgłosić, GłÓWna 55; Józef Ku- 'potrzeb~y chłopiec l5-to letni dZI, PlOtrltoW31m N, 10, telefon ~D.'d Stolaroffa.
H66R ::1
pielę~lIiarki. $.lospodynie z do~
roch.
9683-1
do tapicera, Rozwauowtlka 14] 21-91.
IHlH--21.;-17 (,·ttlstaw Stacllurbwsld Ulgllliit
bren1l śWiadectwaml, poleca biu- .D-Ziewci!yn,kn. z' inteli2entne rl o ____,_ _,_,,_
fJf:m~-l ;,-~i,k,)-fć(iTzPIlI1i;'---FJ--~:;;r:';::l:::~E111 \:] .kartę od paszportu, Wyr.lO'lf!
ro (:l1!lOwiczowe)','
Piotl'lwllliJ;
potr,zebnH SlllŹ[lcf.l:'w-;fi:-e"(lnilll
'" ., . .' , '" ", L.d c.. ~"7 1'l/1l'''kl Sz 're' II
()'i·~
';;.
. 01':"'97-4-').
. d ~IIIU po t I'zebna do ywsp61nej
t
',)J pn~y ul. Ltlihviki (Llliz:tl nr. I ::_ ...~_~L__ ':':'±".,.::l.~~,e~:.:...• __ .. ,...,~:.~
v
v
_
nauki
l{ul's
II' "
t
"J
W'
WJ~ku,. Tramwajowa 15 pierW"7
l
' i 00'
"i W
j
lO
ska
'A,'A,-Meble
z 6.du pokojóW
d ~mo':
Ść p'lotrk'owska
( aSJ ws ępne.
9.381-1
,)nio.z powoc II ,imien:i lJ:U.'d7.0
\I,arcz".
er; .lll ·,i;·
;,1,
108 m. la7, sze pIętro na prawo.
_
B:]D·~-<j ta-j'
.... ;j ti.;L;,.. bil
kurtęi: od aWl'zyn
paszportu,
• • • sprzedlUU bardzo tunio: mIędzy 5-5.
961'6 -1
potrzebna zdolna praczka i PnI- C.klep Z--pokojPiJiClo';,v.;lv!,·:;-:.-jQ duną z faln,t'ki K. Scheibkr. '
lóżka
materacami, szafy do -Dosprzedania zaraz: dWa ko' biazgi
sowaczka
na koszule i dm- . ę,) od l-rl, "t "~. f i ... n'l-: . J>Y : ~
I:!(ji , l
ubrania,z garderob.ao5drzwiach,
ul
(1"/('0 'I
,,},"/U.d, .. , ,.I Hl. H.l. i ...-----,.---.... - ..-....---.---toaletJca, otomana, kredens, 12
nie, 15 siodeł, dwa artyleryj- ._''!..! •
.: ) - - , ___.....___________...\J:)'~.~~_. :3-=~~ j ',l R~lI J{~~e,,~~cl~i, zagubll ka\'t~,~ 1:"1
krzeseł, stM, Qarnitur salonow", skie furgony, stare żelazo i dwa oott:zebila--z·cfolria--i{'OsZlITiii:rw-, ~klep do sjlrzedullla z pO\'lodn _ą, o~! ga".,pol tu"., wydan'l '/. 10.
tremo, zegar Ścienny, biurko, bi- powozy, Nowo-Cegielniana 51; r ulica Mikolujewska Nil lo, B: "wyjazdu ZJraz, SClnt,)l't:liHl hi, 1I1 ykl Edwarda .;:,tlhw!lr5~zL~ll:LI.
96132-2-1 Oszrodek.
9092-5-1
_
l!:),<'J'()7--'"J-'J' ' - - , .
.
_9~~~-=..::~::1
· ot elta, obrazy figury, lampy, .- .
- ----pll
parawanik,
maszyna do szyciu,
sprzedania Itib wydzlerźa- potrzebne zd.olne ston'iczarld ~.'l>klep do, sprzed:.• ll1ia -\V(lOl'l]""Jll ~:2azlllllera Babu,szeWska zagu·
Piot l'k o"'s
«, k a 117 m. n-", I pl ętro,
t
wienia
dom
z
piekarnią,
dudo
pracowIll
sulden
"Maryi"
l
)'
r\l
biła
paszport
W"datl"
z m•
_"
I
'
d
n.
KonstantulloWska nr. ,,~.
pUll ,Cle przy fabrykach zaraz Z· (',,,
'J
J
IZd,
front
9651-10-2 z"m p acem I ogro em w nAlJ
9"v687_2_1 albo od! llOW8;JO roku, windo- __$.!..r:: ._ _
, ____ OOG~,~
S f
b' II ' k
dzie. Cena przystępna. Oferty:'
mość ul. Milsza 50 11 str6:Ła. ~tillarya/llJa Gaczoli :wgabiia IJa..
l~~~' lót~aŹ~la~af~r~~~: IIRu<la"...
9664-5*-1 pralnia dobrze prosperująca jest
9620-5--2 lWI ~zport, wydany z gm. Momi, kredens, stól, krzesła, me- 'D' o sprzedania sldep, magiel i
~araz dl) sprzedania,. tito Rad- SkleP do"sprzedolliasp'o:tVwczo- rawlca. gub. kieleckiej.
meble z powodu W)lja.zdU,z. ul. wanska nr. 41.> . 9689--5-1
(~y~try~uC}'jl1y w Wiilzcwie
.
'"
,.9680-~1
ble salollowe, tremo, biurko,
lampy, różne cIiobiazgi sprzedam Wid.zewslcu 147.
~6.:::B:.:::! pralnia do sprzedania Wdobrytii za ntclartllą .Mazowiecka N~ 56. stefall Olblu zagubIł paszport,
tanio. Pańska 54-1.
'Fortepian. krÓtki, ~zarnYI gubipunkcie, ulica ZaWadzka nr.
omrr··-·2-2
wydany z. gminy Lagie.wńiki,
9455-10-5
nętowy W dobrym stame uli- 22, Baluty. .
9685-2-1, ~kTep 'tanio-do wYJlajęciaw Ka- p.9.~:.-~6dzldego. _
".9655-1
M·-e....p-,-le-ZS..-cz'""'t,-e-re.....c;. :h:.:.p; . o""'I,.;:.{o:.,j. .,.ó. .:;:"W' ca Krótko-Drewnowska .Ni W, potrzebna panienka do prowa- 'q,) rolewie. Wiadomość Milsza 56 stanisława Tolalt zllgub!ta pasz• rozsprzedam bardzo tanio m. l.
9667-1
dzelllali.antoru z kaucyą 50 :1 portyer n•
9600-5 2
port wydany gminą FalcnŁy
:wyjetdiaJąc razem lub cZI>llcłoFtontowd
~11t ep. poj au",
"1dń cze- po-( tub.
109~ biuro
nauPowIat
't
. J
cZllcie.Piotrkowska
Jskle L". d",iń';l-iej.
9682~2.1
prze dam Ilarzędzia ślusarsko-. gllb
.' • WarszaWska
.i .
.
~
wo, Konstantynowska 55 m. 14.
koje. i pokój t kuchnią zaraz
~" .., ",
fabryczne Hadwm\ska 40 m. ___
. ' 9524~5-Cl
_--:.~~_ _.,....,._-,-96;;.;;;;9.;;.1-...,.1 do wynajęcia, Składowa 25.
POSZUltUję lekcyll'rywatriych. 29.
9532-3':+-5 zaglnąr paszport na imię ,MarKredens ozdobny, stół, 12
9581-5-5
Udzielam lekc;Vł uczniom S!Zie p kolonialny Wdobl'ym punk-'
c/na. U,rbaniaka gm. Nieml.erlów
krzeseł, biurko, otomanę, 82;a. -Fisharmonia Jest do· sprzedanIa młodszych klas ~rearilch zaJda..
cie, do sprzedania ul. Z~ier. pow. Tureckiego i gub, Kaliskiej.
f Y do ubrania, łóżka, materac~,
mąlo używana W dobrym sta- dów IIRl1kowych l prz)'sposablam !~ nr. 25. '
9534-4r,-~! ._.____,
9630~5-2
l>lellźnlark~,
umY'Walnię, tualetę, sie, ułlen Sosnowa 179605-'"
m. 22. '" twa.
do egzaminów
ora21 na
świadec·
Z·
In f!. t pasz por t na' I mI f2 M alustra, samowarnik,'obrazy,lam.
Oferty'
składać
w
reda]
..
cyi
SPrzedam
n
o
w
y,
dwupiętro-'
ag
...-.., R
J
wy dom obok plac nn- ~ ryanny Krajewsklej, wydany :&
py, pa Imy, .sto liki ,sprzedam za- eramofon zr płytami do sprze.
ozWo u sub,'" W; D." 9684-2-1 roźny IIl1prze'ciw dworca lód"- gl1lll1~ DE1brawa Rusieclca pOW.
N~wo~~~~7~ln.i~~io6-7~~~ft~m,
dania, Spacej'oWn 57....:18.
'pOkÓj, oddzielne weJflcle, odna): I kiego W Koluszkach, równie-i; ~~g~.
OSłu...!
9601-5cs-5 J-' est do wynajęcia hotel Rzym"
mę zaraz, lub 1:a korepetycye, plac przy ulicy Jasnej W Często- ZllIJluq,t paszpof~ wydany z gm.
_.....".,,-,...,.---,-.,.--....,...,.,.:..;;..:..:;...;;..:;,:...:;.
ski, ullcaMlkolaJewskaJ>.a59. Nawrót 72-5.
S519 .....5cll-5 l chOWie. Wiadomość: Kazimierz
Ratfog()$z~ l1a Imię WeronlMeble róźne z Idllw pol~o~ Szc :z:e$!610we wiądomo~ci u wla!1. pOSZUkuJe się lcil<.1torld do j Nowacki, Znwiercie. 8G:30-lOws-O ki KachallOw!cz.
9649-5-~
jóW, wyjeżdzającrozspr:z:e.. ciclela domu.
9557-5cs-5
wspólnego poIcoju., Andrzeja Sklep z. mies:llmni"Iu ':;;-,,;;--z,
(lo z·- ar.'j!n"'! pa'si.port, """dany'" ń'ub,"
dam11.tanlo~ KonstantynowsIca
45
peusyonat
91':00 ~* 5
... ,,'~ .
"
••".
'" &
m.
9615- 5-2
Jest do oddania na własność ro- 11
.....l_---.:...
O~-Cl wynuJęcia przy ~tlI. Gubcrnnubelslf;ieJ
pow. Chelm gm.
Meble' z trzech pokojóW rozdzinlę chrześcijańskiej chlop- potrzebnY spólnik z 1500 r. do torskiej lir. 41. Wi(l,lomość u Kl'zywlerld Qa imię Prancls:dd;
d
d
J d
czylt tygOdniowy nlechrzczouy.
kf;>rzystnego Interesu HAsylll-- gospodarzu, Zawadzka nr 19 m N Qwicklej.
954!.}~5
po,~a~i~\v:m2Ufto
~5~8~~*~~
zdrów, Batuty, Aleksandrowaka zacYJlIego" wiadomość Nowo- : ~5.!. I.gielnik. ,_
9378":"03'---5. Z- ag!nął pd~'tport :wydany mą;
.;;...,;....;;,.;.......:..;.;...;.....:;
J\li 66 m. 4.
9551-5*~5 Kr6tka 6· w sklepie przy Pa- l TElIlIO udZIela si~ lelccy! nu
g\Strattt m. SOlilnowlccpoVl.'
Masz<}nę nozną bęDdenkową, Krawcowa zdollla kOroj-e'm po- blanlcldej szosie.' 9651-2--2',
skrzypcach, forteiliunie, Wio- Będr.Uu.kicga na imię Jana PI.
malo używaną
am. Po.'
. . l o~cze,
Uli P rzeJazd
,
lit.
9"""l> .. ..
tudniowa
24-14. sprze
9561-511-0
szultllje szycia.
w.
domach
piwiuMlia do wynajęcia od 1:
59, prawC\ t~_.--,,.....,._.,.--...._..::;.:.i,ł;..:'~:......,.;.....::;
Meble z trzech pokoj6W i prywatnych, GubeMlaŁorska 5
stYcznia Rzgowska 46 llliado- ! ?.!!~~nal. 2-gie pi~tro.._ OGG9~.2. ~ zag~inał pnszport na imIę, M8r~
· maszynę nożną rozsprzedam, m. 19.
9558-5*-.,'$ mość u właściciela domu.
l ·Udzlelam lekcy! nn lllnndolinio
cma Urpan1(~k~ gm. NletIll~·
~.

" . ._

7.e SIę zgłosić do l-Ieidricha ul.
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9672-5--r-l .••.•
......... \1 ..

ltart\ltur}tf'~ś~te'..
we, sprzedaje' naJtartleJ

strojenia

~!~;r::;: l ~=e~~k~ J~o~.1~tcya ~~~~ yl:k~ ~ow. turCCK e1łO, .g~i

~le~o/i!;,OfertYlłimh:j~ne; '\\Tl~' '. fartePf. aMW i. ,pian.inul. Po-llfłfo,Z.
do~rZedanja sklepspo-- zag.tory
in~li.S%Poit.aa'l,.dt
.Wlk~
RozWa;, dzewska,l09m. ~965t..,...2s-,2 ~dnfową 4Orn. 2.' 96#-5*.-"':2' I
tywczo... ystr.1.DI1~yjriy' % po:~.:.J~WJ!!ds.kltiSkl~j, 'IQ'dadowska 14, tapicer.
9697-1
Kotlarze ltelazf\l' potrźebni' na p.nnienlt.aznająca lęZY... k:i:. polsJd '1' WOd.tJ .niW. rzewldzmnycb .. Ok..0". 1lY :t. iniM~aWtodawk.. ";
1
Meble sprzedam b~rdiQ'tii:
wyJazd zaraz. Dowi'ed;dećslę:
rosyjsld i nlenJleckl; umlej!l- liczności· idzeWJlIlul ~ 84.
..
'
.9fP'5-S· nio wy)eżdzając: garnitur sa~ WIdzewska
Al
lonoWy, tremo, stupy, ekran, tua- Ikiego.

łAtę,
otomanę, szaf :'I'p , lóżlcr:l
li; ma.
...
,

teracami, umyWalnię, ble1iźnlarz lustrem, biurko, fotel, zegar,lampy, .lti'amof?n, maszynę
nożnq, o.brazy olejne, .dywany,
Piotrkowska 192 In; 5. 9600-1
· Budka z węglem do sprzed.ania

kę

I

85 u p. CbwalwJc-

ca

. 9621-2~2
'KawI'a"rnia
·doh.
..
.
' . "".ze prOilperU}ąC!a
do sprzedania. Wiadomo$ć:
Konstantynowska 19 vi piekarni.

szyć,posztilcuj.e

poslldy do.

.

0~5·.,.....5

....

~kl~ł1u"do wyt~eżel11a pani za·· za~!}llqł pfe"! z61ty (boks) wabi,
JęCIa
SI~ dziećmi
i t. p. Oferty I, SIę Dunuj UHI
uci ...te usz"
składać
Ro"w.oJ·u
pod "SI er"· .\ dhv'j OrIO'J, .. O(l r Jl'O· "'P(.;~·,~rl:"
.;;,
t
"!
i5 d t.\ •
""U !..t,,_ ,,, ....

«.

. . ..980;5-5-5 r nagro ą 5 rubli do stróza Sa0628-5-2 potrze~na sltlżącaz pl'1lniem,
~~~a 12.'
f),5H5-:-0-:-5
lO!tal na sklep p;e:tnlcki Z War.
UCZCIWa; lubiąca. po~ądelt. ' Zęby sztuczne stare złotę płn- jjo
sztaŁem i pIwnicą do sPfze- Zgla.s;zać,S.I~l>o:.eJazcll$.
tn.~H, l' t:Vll~ kUjJi!je, Place.d. obrz.'e uL
d i ul' SkI d
~4
trzecIe p1lttro. ...
. (Lo d. Br1.e:z.lI~ska 55-24. ZeleWsld.
zal'az. Willdomo~ć: Pańska
ana, lca. . a owa9~~cs-51 PQS1:Ukllję 'po~aay ~et1ta.lnkii:. ~
. 067'·:::-1
Ni 97.
9587-5-5 . Maszy'nfdO szj1cla tj1lko ~aj:
senta. Mogę złożyć 500 r!ib,
powóz Vfł tlotttjlm stntlie do
ona niem)<a-)tato!iczkll.~. .azy- I
lepiej ~upić, Wid.r.ewska119, I{auc~i. Ł.asUawe oferty.proszę;
;;pr:r.ed!l.nia. Wiadom().~. ć ulica
ciem l świadectwami, potrze. /' m. 14, l pIętro, front. 9.648-2-2 skluc nć w adl\1. "RozwoJu". pod WIdzewska ,NIl' lOB. OOi7 ~2"""1·
bua, Andrzeja 5111. 7. 962C3-5*~2
1,500".
.
9455.:..5cs-5 : ]-"1111> -'lf vÓk.oje umebloWaneW'
ędzie na spr~edąnie,z Wczes- Młj:~aP:~i;~50z r~11fl~"~~: p0tr~ebnll zaraz nauczycielka . rl alegiClUdCk.iemmiesz!mllillz wyną wiosną pól miliona flancy pOSZUkuje jakiejkolwiek posad.?
~ Uauczycleldo ,pr1:yspo8o- ",O !lm Q . wymijęcla, Juliusza
sosnowej, zglaszaćslę można Oferty w adm. Rozw. olu POd. blenta do 5-ej klasy. handlowej 42, front, I-sze piętro blizko
z. zamówieniami I zadąt1dem do "Panienka/I.
9618-5-2 i do pomaganinmłodemu rodzeń- Przejazdu.
.
9697-5d-1
D.ominium 4óbr Poddęblce przez 'stwu.Ofel'ty w adm: Rozwoju
~'II
,....
Łeczycę. ' . '
.. 9514-6-6 M10.da inteligęntna. O$otlit po.: pod lit. W. K. " .' 9594-2-1
~ ~.e~y z nlleszl{anlern do wy·
~
j
s2l1tkuje ząjęcla W biurze.
.
.zaraz ' a • .
Ill1jęCln od 1 styczniu spoudka z węg e.m dobrze pro- Oferty pod Ut. ,.S. 1<.". prosze potrzebna p
z oln.l1chemi- żyWczy i piWlljl, mogą być 'nn in~
sperujQca .Jest do o4stąpie. $1 l
ć
d It R
,(I
czarka, oludnlQw\l nr. 50.
ny interes. Wiadomość ul. Annla wraz z mIeszkaniem, Nowo- ~ lit wa mln $ r. 't ozWO}u.
--.- ,... .; .. !,W56~"5-,ą d_rzeja 'Ni 55 u stróża. 0237-.55"
ZarzewsJta 45, _ 9635-28"':"'2 MleS2;kanie
wsp.<ilne
dla
dwuch
t
fili
W
::r:::-:-clT
"V
. panów., Prze!azd 14•. 9679,-1
orz n.a zaraz.,' 81; . a03Jt1:t . ao
pOkoje. 2! .kuchnią, z wygódara\tj-paste'fiie do s'przedanla
t
.
zakładu pOrln:ebowe"o
5
a
m1' od 1 ty" l d
100 jwrcy, Szosa Pabianicka, Muszyny 2 !:3tngera, pięknie szy- Puąz i S-ka, prtejazd nr: 22.
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Sobot, dnia 2 listopada

]udyny BgzBmplarz na Hrólssfwo n!

Arcydzieło sztuki kinamątograticznej w wykonaniu najwybitn iejszych

:zjednoczonych artystów Francyi (Filmd'Art).
Według nieśmierteenego

uiworu

nLes MiserabIes" Wiktora Hugo

I
I ..ua a .8..ga epoka .IIean VaDjean i "aver!
., Gudu wieUdm cz~iciach..
.

Oaokiesip8
lIuIII'lIcericwa
Demcllllataoacya .ohaoazu t ..wa 2 godziny.
4172

• Od ezvvartku 7-go listopada demon str.

Od 1 s1:9cznia 1915 r. jest do

~'l

I

~

Niniejszem zawiadamiam, ił
~
otwarcie sikoty tańc6wA. Klo.
.1 nowicza przy ulicy Sredniejll,
narożny przy 'Zbiegu trzech ulic, c,:;:owieclni nR sklep, skIad
,nie odlJędzie się VI tym sezonie,
apteczny lub aptekę, Wraz z mieszlwnicm oraz suterynami, .przy I a to z powodu panującego kryzyulicy: szosa Pabianicka :Ni 20 bliższa wiado:ll;) :t~ tamie.
4118 su i nadal spodziewanego jeszcze
.
.
u_. -'. .
.większego kryzysu.
Z poważaPoleoan~y na sezon blezący Zlli1Uą li nas.
niem A. Klonowicz, dypl. nauczy-

j

1IllI.

I

piercoszorzednq prOCOf6Jule Imnfekcył damSkiej
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ciel

tańc~w, ~mentarna

.
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przystępne..

.

~ar~ąd

,

. Ceny

"----
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Stowarzyszenia. Wlaj6mnejPo~oGY Prac?wników
.Przemysłow.o~Hal1dl?wyoh, gub. PIOtrkowskiej

I ze

Z wyrokiem

8.•412:!

Łódzka

'

z.aWi!-ld-amia. *ew sobotę dnia 16.listopada r.~.
wleczorem, w lokalu własnym Stowarzyszema
:'"'/Zielona. Nr, 15 (róg Wólczańskiej) odbędzie si~.

o,.gqdz.'6~e]

PIOTRKOWSKA 197.

ALTANA

.

• .' ,

...•. . .

poważaniem

Parowa "ygienlezna fabryka wyrobów cukiorniczyoh
s. Karczewsld i S·ka

skóra ang, 40 kop. na
4$ kóp. pludla muzyki, na wystawie rzemiesze 75 kop. łokieć.
. ślniczef, jest do sprzedania.
WidzewIkall, Bił 26. ObejrzeĆ można . w. ogrodzie

mężkie ubrania

~jnięjszem

,,,lMfłdzn6ków u •

Zawiadomienie.

I Rosztki d!.lmskl

4082.

1lI j IV epoka

Doniesiono nam, że tutejsi wyrabiacze cukierków małowartościowych, podszywają się pod naszą firmę. Uprzej·
mie prosimy. 'W,'W. Panów odbiorców i konsumentów naszych, o zwracanie uwagi przy zamówieniach na firmę, oznaczoną na każdym karmelku.

Drabikowskiego, Plotrkowska.MI 163.
O
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u 4168
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będą:

Jest· bardzo tanio do sprzedania
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miejS.kim pr.zy ul
.• DZiel.nej. Bliż-' r6wriiez dopalenia w. piecach i
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onJt.6w.i$tow, .praWOniMne 'bQ~ względu na ilQŚÓ ubacnyon. IIIIIP.td.~~.!1! 61\k.!~d.itO'd Ii,PIlzI"tj·!!.., .' ' i ; . ~p,pkÓ.
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"" _. .
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SPECY ALISTA
2897
kąpieli BOc<l:njc:z:Jt.::)~ U:t1~!0- UCf',:c.tl gimuaz" występu.j~cy z 5-eJ
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'.
4120: ~w Niedzlele_ 9-B. Osobna poczekalnia•
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MASZ.YNY DO SZYCiA --'.

Nilliejszem mamy zaszczyt zawiF.lilullJić
Szan.

Publiczność,

że

zaprowadziliśmy

J"

"'lli!I
llI!;JIi

k o s rn

~
I@;;;i

A

v

Y _ WI!t n
"!I!I

tk

lA
J;..!l!
ll\\Ii1 o::!!I I1.PN

Jrani~ iJra~~ aDi~ mu~i!j ~ielilny,

pOWierzając przyjmowanie
urządzeniom teclll1lcznym,

i

wydawanie

jesteśmY

w

takowej

i

możności

bielizny filiom
wykonywać

naszym.
polecenia

NJ~

jAASZVNY
RĘCZNE

Dzięki odpowiednim
pośpiesznie po ce-

nach, jak nizej:

.. Kołnierze z'Wycza,ine :za sztukę • • • • 5 kop. !Wszl1le kolorowe za sztukę • • • • • lS kop.
podw6jne i klapkowe za szt. • 4 n
"
Ił Z mankietami, za sztukę 20 Ił
: Mankiety za parę • • • • j • • • • 6 y
"
Wale, zo sztu~l'.ę '.' • • • • 20 n
U Półkoszulki za sztukę • • • , • od 5-8 »
"
" z manku'ltaml, za sztukę 22 lO
PÓłkos,zulki z kołnierzem za sztukę • 10 11
Upraszając przekonać się o dobroci naszej roboty, honor mamy kreślić si~
.
Z powa:talllem
5417

>- Kołnierze

..

Keillich ii Golda.
FILrE:

f'ABRYKA:
W61czańska rnr..
Tel. 2321.
I

257,

r

II1II

t In

Piotrkowska 165.
GłÓ.wna

52.
Dzielna 36.

Benedykta 26.
Zawadzika 16a.
Wschochtia 60.
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nowootworlona IscznicD [bomn zetutw i jamy

Ugolne Zebranie
SI. 1\ RS' I O
[lł~n~ó IOHfln a" U~ll"
lekarza .. deldpty

SpecY~1111n p!'acowllia z!~bów sztuczlly,eh, kOr.Oll, i mostków złotych
POt! kIcrUllluem teelltulw. dontystyez,uegn C." Perlltiillia. WszystkIe zll~ne syst(~my plombowania zęlJ6W. WYimowanie zebów bez

b, 61 u. l~eglllo"hll~ie ,krzywo. J'oSlI1.Jcych zęh6W, Ceny"nujniższc
Farada oOlwp. (WI!t:llIY przYłę(: od lJ miło clo 8 W. vez przerWY
Tt'I. :25·8D.

odbędzie

sie; \\1 sobote,; 9 listopada o godz. 7 wiecz. w sali Tow.
KrajoznClwczego, r~iotrkowska 91 (lewo olicyna drugie piętro.)

Pu@łtr"kIllHtłbWI!5l~I(~ J~ 027
róg ROZWElllowskiei, uad apteką W-ito Danieleckiego.

16~D

Zjednoczone fabryki
W

piątek,

niedzielę, dnia
odbędą się bez względu

dnia 1 i' 'W

,

pogodę

na

(5 minut od,~starych cmentarzy)

z' Bry HonhursD

Qttókringar Sparta W

Sl'ebrzyńska

5 listopada na. placu sportowym

37 i31J

.

dalRmie]

Bpiłhvnożnq

fi .- ~ódzka drużyna raprszsntotywna

Rozpoczęcie

gt:Yw ol>ydwócll dniach prac. 1/,5 po południu. Ceny miejsc I Kupon do loży
1.25 kop. Siedzące miejsca. -75 kop. Wejście - 40, kop., dla uczniów 50 kop. Bilety wczeŚ
niej nabywać można u Braci Schwalbe: Piotrkowska 85 i w księgarni L Winkopfa: Piotrkow$ka 146 po cennch następujących zniżonych: kupon do loży 1.-:; ml,~jsce siedzące 60 kop.;
Wejllcię - 50 kop., dlauczni6w 20 kop.
.

'lO84. Zdjęcie

kinematograficzna
teątru "Casino".
.
, .

'Nowości

tonio

dobrze

Bufet

niech

śpiesz'y. do

Ogniotrwałe wyrtll)bw \"szelkicgo roc1za.ju;
Cegły szamotowe ii DiinasGwe;
Cegły odporne nil działanie kwasów;
Płyt, ii '~herkiillł
Roczna reprodukcya około 120 milionów IrgI'. formowan)1cb
przedmiotów.-Robotników <>be<:nie. około 1.,500.
Repręzentant

B.

na

:

.'

'.

Najnowsze modele, ceny flibryczne,

.Skład' fabryczny, ul. . ' PiołrkowskaNe

29)tałefonu.

24;.3L

. 5059\\TyJączna sprzedaz \t'yrob6wplat<::rowanych fabryki

J45.· Piotrkowsl<a naprzeciw ulicy Ewangielickiej 145..'.

'.

Ogólnie. znana> lecznica zębów
'

lekarza d-ty H.Pruss....... '
cie

U;;)!:1; IUICZ

.

1595
SpecyalnelaboratorYUm
Plomby porcelanoWe,
'. :ttote,

ów bez bólu.

....

na

.

Najsfarszai.n*jJepS~!l

zestal emir ózkfirnld-ra

Piotrkowska 69 r ,teL: .'
P~zyjf;)cla

ehof')/ch 1'1a:.stale. 9odzłt)rz1~ie6'"w',:am];ml
od godz. 10 <-'" 12 rano!

Łódź

i okoUce:

Łoziński, &6dź-:e~:~:nl~!f.a n"'l~

owy

Z'y RA' ND· OLE Elektryc;zne i Gazo
ladysła HBnig i ·S. . ka
..

Wyroby na wi6~okrotnych wystawach premiowane.

skradu .sukna i kort6w ,

Gb.

'. ' , ' .

Towarzystwo z ograniczotll p Ol:ęką·
Główna fabryka: Saal'2u pod WroclavViem, zalożona w r. 1S50.
Oddziały fabryk: /lllhllrk .. łie!!hr"iilz w Bawaryj i ,liłiilli!IJstadt
(Czechy).

miejscu.

na sezon jesienny i'
-'-:...1:' -.fi- ....
- eelllllllll
, , "
~."o
c . __

kupić~

yro bóWOgn i otr\Yatyc'h
o. UI.J IZ

'

"B.QTRLlnA"
w.
'kłĄd' na tódz li

BRZ

ROZWOj. -

...

Sobota. dnia 2 listopada 19'12 r.
,
' ; '
,..
':

:,=:
-.

"~.&

::

::::::::: :::=:: ••

Nr. 252

...

..

.. Trykotu a biElizno oryginalna d-ra EgBra •.
BhJzkiS! Serdaki włóczkoweIII Ubranka.
S.itry!! • Czapki sportowe. Rękawiczki wełnia,.
de, ZaJ!j11SZ0we, ~ngielskieEl •. Paltocikiw Sukienki.
=-:-.. .:::.... ' . Zak~ecik; dziecinne.
Halkim

BIB!

lWI

BI

id

liII

I

II

Konstantynowska N22S.- Telefonu 5.37. - Konstantynowska Ni! 26.

I.

Syfilitykom,

---- atBPJD'"
-Zł D E ------W dużym wyborzspo
..--.-

przystQpnych csnach sq
.zaWSZE· ,na shłmdzis
u

Podagrykom,
:
,Hcumatpkom,
Drtpstykom,

I

w chorobach przemiany materyi
sk6rnycll; narZądów brzusznych,
jako to: hemorOIdy, przekrWienia
wątroby etc. zalecamy przepro- I
. . wadzie .
I

~[heń!ka kura[y~

W~omu.

I

KRAWI,EC

'.

:lI1Ę:SKI

iBrzbicki

II w Łodzi ul. Główna Ni! 9 blizko Piotrkowskiej. Poleca
fi się ąz.· Puoliczn?ści jako Wszechstronnie i gruntownie Wyltwahflk. fachOWiec, z długolefnią praktyką, w pierwszofIIi1 rzęd~ych zaklad~ch warszaWskich i zagranicznych, o czem
IJ zaśwla,dczyć moze stosunkowo doś.ć ,liczna klij en te l a.
iii Obstalunki. wykonyWa z własnych, i powierzonych matel1'a-

fl!I

II
!III
II

ł6w, Pll) .cenach bard:iEo przystcji!nych.3217 lflI

'.

s61 kapielową' j . . 11,_119 III lilii. 1111 Billi lIlI m~.~IOI14~.....!!.!-.
" do uźytku Wewnętrznego, worygin. opakow
lilii II II fil m 11m! II tW Bill lIilI II al II li Ilih@_
(2 różową banderblą i podpis"
Prof. Dr. Stallschmidta)
,otworpZOOdnfYirm~. SkładZie.
Acheli'ską

I
futer
'
..
L. Tarno sin :
I

"

Mii~~Y··\~dri I.

n~~~!~~~:ra!'!,!!~Y,i

od

)1

W nowo ..

"

nł'l7p",,:rn lat,znane wszech-

. ' mieszczącym się RfZY; l~'jCy' P~Pt'..łtowskliej pod M 81,
",1",+",17"
AOhepskie źródła
'
VIS a VIS tOU\rRU
'
siarczane ordYnltJą ~ PQwyższych I
można po bardzo przY'słepn~ benie nah)lc \Vsze'lR!ego ro~
cierpienlach .'lowagi Jekarilkie
dzaju FUTRA jako też iVlUfKI; KOŁNIERZE i lAKIETY
:. na calej luli ziemskiej....
UJ ł
I
I

iII1l

I

I

Achenski" l'oW' •. natul'al..
"Y ch prillllhddów ;eródla.."ch N A~,wg:t:glr'anie.

"~~"'~~~"ą
.,~'Cłte.ry,~randy",
,tt'Jąik.,nial~U,', ', ........".
,'·····Na.ewka''';wią,niowa
", "lV;h~ii~~cą:: "'."',

tS

uga ,'zete na.
2765
Ceny stałe,
[IJ Im i'I II ft!!l II al i\Iij iIiiI j'g tli mt i:iiJ II!I ~ ml!~

1-

Reprez!illtaut:.M. NiedźWiedź,
WarszrWa, GraniCzna
6. 2687
--~~~.
"
"

"

,

świade-.

Biuro
'.
WaM j Nagrodzona na wystawie pracy kobiet w War'llzawle-zlotym medalem,
Grl~1ll3:ka
w' Belgli-srąbrnym I dyplomami uznania,

~~-------:;.:.;. '....

Łódź, Piotrkowska :'t~ 34&

~urs:Y,' ';Vy~sze i ni;l;sze.

podług

~"". .

Metoda kroju
systemu francuskiego
I anglelskH~S~. Gruntowna nauka pasQwania, mierzenia i upinania.
, DJapoc~ątktlJąc~(!hP\zygotow~wczy kurs szycia. Przy szkole'duża
pracqWmasulqen, gdZie uczemcenabierają wprmv.'li gusŁu. Po zlo-,
,~eniu.egZ:(l.n,llryll: '\V C~chu ucze~ice .o trzymtliq patenty cechowe lub
sWIa.dectwaprywatt;te. Kttt'sYWJe~zolowedla pracujących pod oso,',blstymklerunklem wlaścicielkC
.'
3456
~~'""-----+---"""""~~;;:;:';
N,a'! '.' ejscu dui'fWJbóf' m
-... '

I
II

.....

',551;>1

