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Piqt. SW. Gotfryda,
Sob. śW!. Teodora.

Miedz. Opieki Nl'1P.
\'!SCilÓd sI. goc!z .. m. 0;2

Zoch6d s!. nodz. 4 m. 25
Odnoszenie 10 k. m..~. Dług. dnia godz. 9 m. 25
Egz. pojedYliczy :3 k.
Ubyło" l1od2. '1 m. 11

Z przcsyłką
r~ocznie

pooztową:

rb.

Pólrocznie "

7 kop. 40
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Zagranicą:

Miesięcznie
~~-==,.,*

rb. 1 kop. 10

przBmvsławy, snnłBn.zll}

dziennik polityczny;

RedakClI'a

PoniedzlaJ'ek, dnia 4 listopada
1912 roka.
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II! Łodzi
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ul. Przejazd M 8.
Telefonu Na 593.

Kallltoll"J= WłllllSIIIJ w Warszawie, ul. Hoża M 32, w PabR3nBcaoh u p. Teodora Mlln.k:e~
w Zgierzu, 'IN aptece Ill. Palka.
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lI.ladesłane przed tekstem 50 kop. za wiersz petitowy. Zwyczajne oIDłoszenia za tekstem po 7 kop. 2;\:\ Il11cr.sz noh;n.rclo:\1v l.!') )000'
miejsce. M~iłc ogłoszenia po 2 kop. od wyrazu (dla poszukaj'lcych pracy po 111, kop.}. ł'tajmniejszc og!')Benie :?.) lo?
lRIeltlóllillll 'i i filia ..
kroOogfi po 20 kop. za wiersz petitQwy. Za dołączenie prospekt6\l.l 6 rab. od tysiąca egzemplarzy. Al"lJJ.r'(:ltl i)(~:~ OZIHlczenia hO;l ')1"arVWll
RCdnkcyo u\'I1e.za za bezpłatne: rękoplsó\v drobnych nie Z\l.ll'aca.. Ogłoszenia IV tel~ścle 1 rab. ;~a \I.llers-: petlto,vy. OJlCI$l,cnla, j~tórycll tel~iTUny
Pl'zypadajfl II! dnie śwląteczne,drakalemyw przed dzień ś\.\1ir;;ta lap po świ<;:cie.
.
.

Teatr Popu laroy :

ról l'i r"

tr,gedy. w '·ciu ,ktaob.
;frzy ,~I:..!~~tl,11~~::.I:~eL.!2:__._~_._,_~._____•_______~.,...._ _ _ _ _ _......._ _ __
tW,Ok

\\.

~.

Wczoraj w ma'~istracie m. Warsz.awy odbył
posła Od\ludności rosyjskiej w War:;zawie.
\
Przybylo 19 wyb(1xCÓW, którzy wybrali p.
Aleksiej~wa, dotyehezasq.vego posła.
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Częstokroć spotyi(amy rzemieślnikóWzjÓ1nych, zr~cznych, lec:r.ktOryll1 brak wyks?-t/l'ce-

nia, a nawet skromnych wiadomości elem~tar
nych, nie pozwala zazna10mić się~e śwtliln zawodem gruntownie, ogarmlć jego całość. )'
Bardzo często Ilic umieją, naprzyk ,obUwartości . swej
.'iżąd,lją .

.• '., .,

·WS·Villlie. wybranizos iHnaposf6wpobiiCY:
BatikoWsld,hezpartyjny,S
ięCickl i ks. Made~wypadk
Leoznica .ellorab .
jewicz, obaj b. posłowie, czł nlwwie grupy pol- kształcenia, przeceniają swą·,
sko-litO~vskp-bjułoruskiej, hr.. uttknmcr, sympa~ Wyz5ZęgÓ wyn'agroJzenia,ni
D:!.~f·aJka~ Golca i
tykkol'a polskiego, oraz. lit ~in Ciunelios, b. wtaściciel zak.ładu,' przyj 111 J.:ljąc . . ," rlI'>,-.I'""
adi~:\1I Wólc:earńJsj:ga M 36. - Tel e f.o ń.1li14 .. .81.
poseł. "
.'.'
~" ','
.
szych warunJ,ach;
. '....
".
Dla chorych stałyoh (o~d(,fe(nop'okoje I ogól110 sale) I przy~ .
h
O
k
a
n
d
ydat
UJ'
ę
P
o.e
l
ską.
Z.
tyc:
powod6w
pomięQty.,
pra(10~\v(J,!
cholInich. (Porada 60kop.:-"Godx.pt·z~)jęć od 8-~fl ~a"
no, 11 1/: ..-11"1 '\V polu dnie l 71 ~.......811~ wwczorem, W nIl.'!.
.socyal-demokrneya wY:1tąpiła z protestem, a pPlcownil\ięm wynik~jąspory :i:~obo~l;\\lne
dzielę i święta od &-:10 rano i od 12' J,-1l12PO potnd
w
którym między in.nemi oświadczB\
.
niezadowOlenia..·,
' . '. ...~'
ROłlnt!len, leozonie świlltJeml elcktrycznością. - Badal1 ie .
..Zaden
świadomy
robotnik;
pl\(edstawiciel
Tego
wszystkiego
mogliby
unikną4, .gdy1?Y .
.
krwi przy syfilisie.
.
541
najbardziej' demokratycznych. i radyka'1Qych ele_Posja.dali jakie takie wykształcenie,' " .... .... .
mentów w społeczeó3twie nie może i \ie pdwiZlel1.1u zaradzić 'mogliby śwjatlej~i rzemie$lnienbrać mandatu poselskiego w pOdarOpkuod nicy, którzy winni. Wpłyąąć na slI:erszyQgótl\O"
reakC.Yi społecznej. Socyalista, któr.y zg~zilby legów, aby wsp61nemi siłami były otwierane'
się podnieść mandat, rzucony przez wybOrców kursy wieczorne.
.'
chasydów, syonistów i inne żydowskie ZY\fTiOł
.
Twierdzenie,
że
złemu
zaradzić
mo;1;enie~
Y
W sobotę W Warszawie dokonano wyboru
j . zacofane i z. asaj~. przyjmowanie do naukianalfabęt6w. jest tylko
nacyo
..
nalistyczne,
na.
i
bard
.
z.ie
posła do lV Dumy z gub. warszawskiej, Głoso czo wrogie nietylko dążeniom' społecznym rczCzą gadaniną. Rzeczywiście,' terminator posjĘt~
wało 104, wybrany został 8l.głosami p. Ma- .botnik6w, lecz niemniej, ich żądaniom wolno
dający···· Już; . bodajby' elementarne. wyksztarcenie
ryan Kiniorski, narod.,demokrata,
ciowym ---- taki socyalista podeptałby gqdność\ jest korzystniejszy dla majstra, lecz, l<andydató),V
·W· Piotrkąwie głosowało 109, wybrany zo- swego obozu,. sprzeniewierzyłby się jego zasa~ takich jest. zbyt mało.! ,WreszCie nienale~YP9~
sta.ł 73 głosami p. Michał Łempicki, przemyd.om.i wykazałby w ślepej pogoni za mandatern~.bT,a.w. iać .nauki pracy tyc.h a. nalfabet6W., kt6. tz.y.
słowiec z .sosnowca, bezpartyjny.
.najdalej iqącą niewybredność w środkach, jaka Is1e z własnej woli taki roi. są, tylko z.brąku
W Siedlcach głosowało 55, wybrany został przystoi jedynie najgorszym 'karyęrowiczom po- s l<6r.··
. ' .'..~,
53głbsami p. Lubomir Dymsza~ prawnik,b. politycznym",
.
\ Niewiele przyczynia' si~do krzewięniao§wla'Seł.dollI Dumy, bezpartyjny.'
Przy tej okazyi wyjaśniają, że więks2;OŚĆ t.Y.~koła ·.niedzielna rzemie:Ślni.cza, .w k.t6r.'ej.l1a. ij~
i W Kaliszu głosowało 59,
wybrany został w kuryi robotniczej'repre;:entuie nie· p. jagieHo,' 'kiu ielanesą raznatydziel1..· . , .'..: .. '
38 głosami p: Alfons Parczewski.
którego .obóz rozporządzał tylko 2Sgłosam:i na
l'.was, panOWie' Jzemieślnicy, leży JJbo;;
W Łomży .głosowało 37, wybrany został zebraniu pełnomocników, ale obóz socyairio~' wiązek' sztatcenia przyszłego' rzell!lieślni~a,nie..
i32głosami .p. Jan Harusewicz, lekarz, b, poseł
demokratyczny,' kt6ry po obiórże dwóch swoich tylko P ..,d względem· fachowym, ale, 1< llmysło-'
be2:partYlny. .
.'.
wyborców, zgodził się oddać l1a niego ,Wszyst-· wym i ~tym celu winniście k'oniecznie,stworzyć
,.W Lublirtiegłosowało 91, wybrany został kie swe 34 głosy, dzięki czemu p. JagieUoze- . szkołę, •kt1s:ra rozwinąć ma urnystQWO . ri:lłodzież
,00 głósarn} p. Józef Na~(Qnieczny,' włościariin, b. brał razem 59 głosów dwóchstlon.·
rzemieślnit..~~. W pr2;eciwnyrnbowlem r'lZ~ew
p()'~eK\narod.-demokrata. .'
'.
.
. .
*
miejsce waszych wyrob6w;"rynki.nusze będą za~
, .' , W Kjelc~cb głosowało 53, wybrany został
lewanę wyro,\ąmi zagranJ<;z'ńyrt i ;'
. R
.. .;.
ym.
43 głosami p,Wiktor jarońskl, prawnik. b. po~
Natomiast bloklewicy,którybowołar p.Ja'\,
Seł , ··nan::)cl~ .. demol(rata;
giełłę .na wyborc.ęłoświadc~a, że. p. Jagietło.po
W,ga'&omiugłos()wało 59; wybrany. zostął Winien się .ubiegać o mandat, .gdyż .,bf,1dzie on
42 głosa:mlp. józef Swieżyński, lekarz, ziemia- jedynymwYl'azicielemiąda:(l, potrzeb iirtteręsqw:w'" '. •.• . . '. ,'c, .
h
r fi· h
nin, b.. p,oseł, narod.-.demokrata. .•.. ',.
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wybra~y .zostałp.Jerzy Goście-

ki, ziemianin, narod.-demokrata; ....... i . . ,
W Suwąłkach ,wybrany'został p. JózefLau~
kajtis,. ksiądz, nącyonalista litewski. . . .......... ". . . '
Dotychczasowy poseł adwokat Bułatćąfnął

swoJa.

kandydaturę..'
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, SERBIA.
walki serbów z łur}(ami
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I nia się teryiory;drlego z Czarnogór(~ .. doprowitdzi, Je nOC~eS111e zaczą,l' strzelać i uciekać tyłem
l ;y jednak do takią;o stanu napręzcniu, że dzisiaj
strzelaJąc, bez pr~erwy. Dano do niego ogni~
' Ila'."vle't lDc!'wencya
' t
Europy me
. mog·ła powstrzyi:rla( wojny: .

z mauzer.ow, kWowczas
bandyta
stoczył :si"''I '-II.........
I
k
rowu, ruzony u ą w szczę ę· W ciężko ranny..
poznano józefa Pjątka~
I,:", (I :
il.:U1L1WY c:;r ,ł.a:"r jednoi:?y serbów
"_.",,,......_. __.
. .Ran~lego pod. silną, eskortą przewieziono
1..10 o Jny i.JL;.edw lurkom, ale VI bitwie na Kou'
natychnmłst do szpitala sw. Aleksandra.
.
.
ld,"sk.; i dostaie się I':'
WL~'\\a~fl:l~&V·fh
I'P/i~ł~"U!1
~]an~ytaEmr
Dwai inni b'mdyci
ost rze rlWa]ąc
.
. bie"".
f':c:\':"dll noW [jono:;:! cil'~ka
;iI!!
.·gi; ~~l U w siro l ' - l
~
~
1':!~ 'i!if. '",
I" II}!
• ' >~.IIi.~!~. ~ .\il'\., ~..~,\' .i n.' ..,....4 ' .
. ' . l'-lego
. , przez
jI.li
d. Ili::woli (13d9),
,~ ~\
l E, asu InteJs
ul'ICę ZSię,
agajniko-:':;~\I'l J. :'~':,r""li.:ł. ';;;"""/1'1","
.\0 "Tl"'C'''I',..", "",d'7""ku]'e
~vą; Puszczono się za nimi w pogan', Odv.1
o..J.i-\..o'~""J..JL
A~ ~.J..
~cO
~l~:{i.~ c' l.:h:ć;\:t;~"'.,sul.t'lll<l
Bajazefa pod An~~on~ (H02)
l)!:nd~c,i zna!eźli się na skraju lasu j ulicy Roki
!;ier;cJbg!OŚl:, a jego bratmwk i lHlstępca Jerzy
Niezwykłe wrażenie w mieście naszem wy- ~ll!skleJ - Jeden z nich, korzystając z ciemno..
nr.!i1kc\'~cz (1127---5fi) jest ...vprawdzie ler11lildem. wolała w sobotę wieczorem wiadomość o krwa- 5el, cofną!' się do lasu i skrył· się na teryto-TUfcyi, alepallstwo swo:je powięhs'la do daw~ wej walce, jaką· stoczyła poIicya z poszukiwa- ryum kolei obwodowej łódzkiej, drugi zaś biegł
. nych granie Serbii. \Y;' drugiej bLwie na Ko..<;o- nymi bandytami.
przez ulicę Rokicińską·
'Nem polu (1418) urlziałll serbowie nie biorą.
Oto szereg szczegół6w tej walki.
.Stojący na posterunku około fabryki Iieill"
Niezgody pomiędzy synami Jerzego Brullkovicza
I zl~ l ~unitzera! dwaj strainicy policyjni, widząc
ulatwbilii sułtanowi Mohamedowi Ilpodbicle
Kryjówka bandytów.
I UCIekającego l słysząc strzały - zaczęli krz)'M
Serbii, .a. 7..a~ęcie ÓWC;Z:~Il~j stolicy .Smedere,:"a I
W sobotę po poludniu wydział "ochrany" I czeć "stój" i dali kilka !J!rzat6w z mauzera.
.
(1'159) kładzIe, l~s le) n~ep(){{~cgłOŚCl. ZWyClę· I z~stał zawia~omiony,że w domu Bonika przy
Strzały te jednak nie dosięgły bandyty,
stwa allstl'yaclae l zd.obycle Bwłogr<:du (16~8) ulicy Dzielne) nr. 78, połoionym w polu, ukry. Wpadł on do domu pod nr. 36 i tutaj skrył
przynos~ dal~ze ZilllaUy w. połoiemu serbo\~) . wają się bandyci, a wśr6d nich osławiony Józef su~ za dl'i~ewo. Za bandytą wbiep'1i aCienci I
~o.~rawda .1 ,tkoh;wnłe, ,bo lUŻ w dwa lata po- Piątek, znany. policy i pod przezwiskiem "Sęp". strażnicy i zaczęli go prażyć. Ugod~ony "'kilka..
Z1?e) dostaje Się Btałogrod znowu w ręce tur· Wed.ług udzielonych "ochranie" wskaz6wek ma kulami padł trupem na miejscu.
kow.
za kryj6wkę bandytom służyło mieszkanie roPrzy zabitym bandycie na ulicy Rokicińskiej
Y' .r.. 1718.~·~~. ll~le~~~ła p~łllocn~ &:r)~F'1 wr~z botnika fabrycznego Antoniego Generskiego.
zn~leziOno trzy paszporty z czystemi blankietami.
z Bu:tłO'trt odem l "raJami polozonyull llUęi"zy Dna Jeden wydany przez gubern~tora piotrkowskienę, Moraw;;! i iilmokiem ~m.ów do Austryi polio,
Wyprawa policy!.
go za .N~ 1293 na imię Bronisł.1wa Cieślaka, nad..
bnie; iak }001
i w la(nch
za4"~.
").~n 92281 I,..
. 'T? rl:l l
' d'o mauzera
. j . ' 1787-91.
'D'~1
d'
.
Na skutek wzmiankowanego zmviadomienin to mauzer
.
)OjC
J
r. ~\ ':I: wy~1Ucila w vlatogro, ZtC pierwsze
. ""
ł
.
>
.',.
•
i 10. do brauninga, 'lont i około p6ł funta d-::t~
W
powstanie
sc~bskie, 'pOC:l.~l:kowo j,~ko komrr.e~cr , n~. 1111eJ_'C\wyS ano wzmoc~lOnt o~~zJaly polt.. namltu,
.,
lucya . serbslucł! lOjalnych chlopcw, przeCIWKo : c~ i z kO~l!"ar~;m 6 cyrl~uł,l:. k~plt(,ne;r ..Mo~e:
'Bandvta ten, lat okolo 23, nizkiego wzrozbuntowanym janczarom. W pow5łanm tern do. I le.~n f1,a cz.J~, ~andarmt.:!yl. dgcnto..v "o,-.lIany l stu, b!c:ndyn z małemi wąsikami, ubrany był
woO.:.rlU serbami książę Jerzy Piotrowiez (Kara- I agenptow ~ohcYI śled~zeJ. '. .
, ,.,
w garl1ltur szary i kapelusz czarnu filcowy.
reorg), (1804-1~13) sra ,włośdanina ze, wsi
05es~ę przy uhcy DZlel~e! nr.,. 7.(,.' .~kOl?J
,\tys:zewci. Powstancy.. zaJmuJ'! w r. 1806 B.lało- I ną drewl1l~l1ym p~~lwn~.~l,. ?:dZle,. ,~ll:\l.lhlJe Się
Przy rannym Józefie Picltku, zwanym "Sęp",
. gtfd. i z pomocą. Rosyj. . prowadz1i! zwyclęsk~! mała fabryczka, a ndl)rZe~IW Jt:dl1o,Jlt;t~ o Ny' ~Ic:znalezIOno dwa ll1allzc~y, z których jeden, poWftf{ę z.· .• turkam.. L Pokój w.' ~t1kare~zcie(lS11) za- mek !Ull.r~w~~,~, -:-doo}·,oła osaczyli straull- ch\'ly~ony z nIk ;~ab1te,(;», komisarza Mnela,
PeWĄia, Serbll autonomię l ogólną; amncstyę. cy poliCYjnI ple:>l 1 konnI.
.
braunll1.g, ' około stLI nabOJÓW, pas szary z pa~
W r"JS13 gdy Ettr-opa zajęta ję.'it WOlnami naCzęść oddziałów policyi i ochrany weszła tr<;m.a~lI! proklama:ye partyi rewolucyonist6wpolęÓhlM.~~usihU~ turcypoc1, wodzą więl~{~l~2:o i nadz!edz;nlec i tutaj zatr~.n~ała ~i[~ chwilę, wy- msc,lcIelt. Druz blankiety czyste z pieczęcią tej or-.
Wezyt'if' Cburszyda.,baszy Serbię . znowu P9
. i cl;eku)ą~ na. pancerze, 'akJe ~niano przywieźć gamzac~l, lwrnpa~, dwa podrobione paszporty,
WyWi~zuje'.się wallm w StareiSerbii,.serbowie i niebawem. ..'
.....
.
.
or~z/rózrle.pot,9tl<J, koręspondencye, i fotografię.
ponOS7~.~lcrotne kl~'Sldl a ksi!:!źQ ,kn:y zmu... i ..,Anto.niGoner::;!-;:iwraz, z rodziną .zajmował Pletllt}dzy.uI6znalezlono, .........
.. .
szon.y ......
na
... .i I
na.
. onr.,. z prtedpc;,l:oju.
ubrany byl,W nowy garhi1i1r,:
'.t ,. 'f')j.,
,_..
l'" J '
J
l
I,
"1) 'nl" 1
t
ne palt,u .on,ll., CLi.pkę zlelollCj, z wypustkami,'. j' ak:!
:M
.. 11(JSz.~ ...... urenow!cz,woJe'i1>'(Kil w \.. CH:,::', ~';l" , imc mI ]Jo'({)jlJ. b.: l \::.~2\.a;llae:::() prowa'1
wiera '~"~:?,;ą:ydęskimi nlrkami pokój i zostaje i cizi dr?wniana przyh.:d6w!ca, Z kl!5tcj okno wy-: i10'~ZC! llnyi1l(:I'OWll:: drrJ[{ i !wrnul1ikacyi.
prze~
nich:pgłoszony l~sięclem serbskim.
.
. chodZI na YOdvvÓ!'22.. . ,
!
fi'
~ ·t·1'"·n',, . g " r+ '
",I
. Okrucle:1k1two tureckIe wywQłul~ .w ro'.uIIEHC,
.
Z rme'"z\(anLI . Clonerslw:go wyszły dwie'
'. i Z6W,!L,i .... JL ... at/iły",,! i rarHlyl,.I .
. nowe ":t;X> .... ie,.)lt\ którego cl.el~ staje Milo':;? d:dcwc:zynid. wy.:łar}c, jnk. s1ę~p6źni~j okazalo, i
Ciało ~a~ite[40 l<apitana \ifłodzirnierza MoJerzYP~Q'tr .,"' pr~ybyły. z~ęg1er,aby W ~em· po zakupy węillm j tn:nkl',,-,Z[mv.'(~zYW;:ilY' ~t(). I ·zela, . pr.Z("vlt;!;:IOl1<,) do mic3z1\:ania przy ul, Kacy t;:l1.na. POdJ./órz.HPo.l1cya.Ul\!W, d:w;wczynlo te rola .~M 28. .'. .' il .'.
PCAV
. , . :S.'.tIUl1,
'...u. ,m
. . ll.'!6.!~,.:udzlał;
. Mlł.o-. ' lą
. PachlU{ę
.'.i
s~;:,zat)to:rd.o~ai1Y
17),zosta.Je naxo
. . ;z.ka?,
'1
cotnęły
się :zr:ra~ do Irneszkama.
.I«innych: podofH.:et iatldarmeryi
. A,itatclti.~'( i clwalki trwają wSctbiiaż!
....
. W kllksmmut potem z tegoż: mieSz!G.ln'ia.j agenta l(owalewa, po udzieleniu pierwszej PO~
dO t. 1830 Jdedy .0, P'tl>~ój ViI A~ry",nopolu P17):- wyszło tr.z(~:h m.ł'o~ydlmę.ZczY:ln: .Na wer.wCl- . mOfY przez jt:l~ar1:a P{)i~otoWia, umieszczono Vi
~;tł .serbom gtamcerz . 1'. 1812 l . zatwlerdzlł M.l- . me agent(w .' pol!CylśledcZf::r "gió], ręce do gó- szpItalu. Poznu!1sklCh.
.
JOSzalja~o' dziedzkzn~g-QkSięcia,'" "
..
ry"', lu.dzlJ ci za~rzym~lli się; p~zy. rewi~yi os.obi-.
?włoki za~iteg() bandyty odwieziono do tru~
. Po1tój.parys1d(1856)uwÓl11lłSerblę ocl.1en~ ,stel 11l~. przym~h .me znakzlOno, mllllO to je~ plami przy ~zpItalu ŚW. Al e lm an-:iI'a ,
~eze~~lędemTurcyi stosunku.i ii'apewnił dnak~l~zwłoczOle lch aresztowano. .
.
.'. .
Zabity komisarz .Wrodzimierz Mozel lat 40
.,JeJ ptm' tO:l1iepod~eglośe. W~~tek' ..b,Ój~kUlicf-·!. .~o1icy} zdawcrłoslę, ze. w mies~lmniu nie- .. były ,Oficer. wolyft~kjego pulkuj konsysiująceg~
:~F~ędży wbamt a tttr1u1.m:wB~ałogn~dzle ma.·ru: mkogo. p'oprżez przYl"f\kmęte ~rzWj, w ~\?'arszawle, .pełmł .oQowiązki W policyiod lat
t~ycl1imta$tacb, .. przych.GXlZldQm~pok()J9W) jpr~watlzące z. k?~srtarza . . do !(.uchm przezierało dwocl 1, pocz'ltkowo jalw komisarz s-go, a na~
Itł6179łę keflcząwr.1867,. g4Y l,'()~ pod na- l ś)vl~tło,;.
..'
•. '.
.
",
.'
stępn2e6~go cyrkułu· pollcyjnego.
.
.
ciSkiem . . 111óCł,lrstw oddaje ·Ser{)li. rorreceJI.dędl!ce .1 ... Kotrl.Mozel,skwrowałkrokrdo mJeSz,kaOlfl 00- I·' Zmarły pozostawił ŻOllę i dzieci zarnlesz"
dotyclrczas. w jej . posiadaniu (BiałQgróc4 S1liede~ ·ners.kiego
szli pomocni\< jegbSołonina i'l kale w Petersburgu; .
.'
I..
1
ł za nim
y
f,eW
2z
1(1
.. adowor S.~bacz. i~ d.) •.,....
. '·.Iage~t. "oChra.n *' Sza~decki. ZaledWie jednak'
i
w 1'. 1876 %aWieraSetbla przymierze.z Gzar .' kapItan Mozel przestąpIł progi korytarza z wnę~ .
. Fławizye i aresztówania.
nog6rą.t BUłgaryą:.i. choclat całkiemdo.wal.tl! trza posypał si~ grad kuL. Trafiony kulą w gł'o~ .
krwawej walce z bandytam}, policya i
nieprzygotowana, WYp?wiada Turcyi.. wojnę. .",.wę w (}kolicenosa ,--: Mozel, ~atoczywszy się·za.l'.\dar.merya dokona.la rewizyi w m. ieszkaniu
. . "cArmia serbska,. atOl~c:a J)9d. dow6?ztwęrnfo- ~adł trupem n~ mlelscu~ .PadaJące·· w dalszym A
sy}~!dego.
generała ,Ozerntajewa; .ponO$11dlkJkrqt~ ciągu k~ledoslt:gły stojących bliiejkomisarza. d:~r~lego a. oncl'skiego, gdzie przebywali banneldęsJd. W obo~ePQd Auksmacz proklamu]e.. - P9doflcera żanda~meryi Leontia Pachilkę i
T
Czem!ajew ksi
... rc!a. Muana . króle.m S~bii,·~
..•, ~rm~.
agenta
oc.hrany, K.o. wal(lwa;
p.bie.lr
rwszy'
.•. . ptaj na
sto)e,z resztl~ami.
stojącym posrodku
pokoju,
t..
'A~
al
i l
d z, n.lch .otrz.y~ '..znaleziOno
~Ias?kl
w6dek i koniaku
,czasem .generaoWle.tu:re.ccy. Osmafl':1)as1.\ll ,lrm ranę W piersi .. ewy .0"1 rugi.zaśwle- m. ię.s..I,'WO, .. ·W.ędliny. i resztk.·i· różnego, j'edzenia:
ouM(erim' posuwajl!sięwzdłttłdótinTimoktt i wą ręk~ .... .
.'
".
'Z
.Mora~,
zadafłwojskom: ~bskim, r.1ęs,kę ,pod . Solanina j Szandecki, usłyszawszyponer
'.. llllegzkama zaljranor6źne listy,fotograf/e j
: .l:)j~fS, zajmU;JąAlcksinac:z ł zagrda!ll, Białogro-. .wne strzały, .• cofnt;U . się. natychmiast napod.w6- Clr~zto~ą.no ,cah~ rod~inę Qonersklego, z,tq20ną
.. , .
. 'n~ .Od Jednej '.kul został zabity pies .p. Sa.... z OJ~alzonYlsyna i dwÓch c6rek.
.
łoninYt%llajdujący' si" w koryt.artu mlesz;k~nia:. . \l[czórajs.zei,nocy.policya, aresztowała 24,...
.
•.. '). .,
Je~ni~go KaZImierza Gonerskiego, .byłego roboA

,

ol

l.

lJ;

J:... .. ,J

..

,.

..

-

VY ,;'" ..:

,

V

(\.

<

.
l'

'\·'.·.·.;,'\·u"

•

"

Z

.00

•

.

.

.

M

'

I

cro

l

I
l

l

dbić

j~ S7.ukać·~s~i!;[Gilienią

W·~gl';;t:ctI

lmeszl~a~l(.~

I

f

partc~r~I~, r:ło:::

Piątek

Uesien~
I.

I

l

II

I

I

Po

.

~mę~.~dytówl ~8~~nIlUIICY~... ~k~f~g?c1.nego, zamIeszkałego, przy.u1.Pfeł..w. . ,na Stru.ły·bMdYłó~;'poc~ę-: .' .. '. Ze~nął on! .iż· zajęcie w fabryce . porz!lcił

dqce.;I:

J:, .

.' · . ~st:rzela.ła. r6wnietLppli·.i~~W.QJemna.są;elańilitlc,tr~a-

pn;ed . kllku 9mami l. przyłączył sią· do organizacyłbandy~~iej, idąc z~ natnowij Piątka, którego

wprowadz,lł do. I!11~s2:kanif.t brataAtttooiego.:· .
W .!"pIC$z)(anlU'prty uh. Przędzall1ianej 'J'a!' 60,

.arę~tqwano rodzinę,' str:.~:ta$mo.lar<;lzyk~,' .'o,r~ .
. Jana., P~ybYS~~.ł.O,z~pi.0gego ···z.c6rk,ą$ Jan
c"
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wano Stanislawa Maciejowskiego, li którego
.
Zona Maciejewskiego prowadziła romans
2: Kązimierzem Gonerskim. Maciejowski czynił
z tego powodu często wyrnó\vki żonie, lecz musiat milczeć, gdyź bandyci podobno grozili mu
zemstą wrazi e ponownych awantur z źoną·
schodzili się bandyci.

l wali z ogólnych
akcyami cywilnemi przec.iw
lub handlowych,
sądów

dłużnikom dO.

gdyż wyciąg taki

zawierał cały stan rachunków klienta.
Wyciągi zaś robione z dziennika znacznie tę
sprawę utrudniają, gdyż w dzienniku pozycye

siedzenie se1cąi llterackiej, na kt6rem profes OI
G. Baumf/iJd mówić będzie o sposobie wyktadu
poemat6w Micldewicza.
iN środę, 6 b. m. posiedzenie sekcyi mate·
matycznej; w piątek, 8 b. m., pOSiedzenie sekcvi
nauczania elementarnego.
.
(h) Ze związku pracowników plel<aI's~cioh,
Wczoraj o godzinie 4-ej po południu W lokalu
własnym przy ulicy Mikotajewskiej j\fu 91, odbyf o się nadzwyczajne ogólne zebranIe członków
związku zawodowego pracowników pit~lwr::;kicłl,
przy udziale 104 ez,ronków.
.
Na przewodniczącego wybrano p. Francisz··
ka Konrada. Sprawozdanie kasowe za czas od
l-go lipca do 1·~0 października r. b. wykazało
w wpływach 369 rub. 90 kop. w wydat1:eLich :I. El S
381 rub. 9 kop.
~ybory qzupełniające do zarządu dały następUjący wynik: wybrano pp. Antollieg·o Ziomka
. Józeta Zimeckiego i Jak6ba Kowalczyka.

obrotów S4 zapisywane jedna po drugiej i często
pozycye, dotyczące danego klienta, są zapisywa·,
ne w długich odstępach czasu.
Józef Piątek.
Sfery przemysłowo .. handlowe zwróciły się
23-ietni J6zef Piątek, stały mieszkaniec gmi- więc do gubernatora piotrkowskiego o zniesienie
ny Rozprza, powiatu piotrkowskiego, byt znany I zarządzenia magistratu.
w policyi pod prz~zwiskie~ "Sęp.". Odznaczał
(e) l ta!'ou mięsem. Pozwolenie na wyw6z
s~ę już w bandzie .Dlużews!oego fl!ezwyldą .ener- mięsa wołowego do większych miast pruskich
glą. Br~ł ~n udz!a~ we wszy~tI(!ch zbrojnych z każdym dniem odbija się coraz więcej na
napa.dacH l grabJe~_ach orgamzow~nych przez: mieszkal1cach todzi, którzy z powodu braku
wzmiankowaną bandę.
"VI ostatmch czasach I wolów stepowych na targu warszawskim spoiWstwor~ył własną b~nd~~..
Wać muszą mięso krowie, lub też z wołów miejPIątek br~ł u~zJaJ', lak .;;twlerdzono w ~a-I scowych, przeznaczanych na rzeź wtedy, gdy
machu na polIcmajstra m. Częstochowy A Pl~. stają się niezdolne do pracy. Mięso z takich
kum, w rabunku zuchwałym banku w KatowI- woł6w oczywiście twarde i bez smaku.
cach i wielu innych. Dopuścił on się zabójstwa
Na ostatnim targu w Warszawie handlarze
(a) Z Tow. a!m. S. Czamańekiego. 0negcbj
kilku rewirowych i strażnik6w policyjnych. Kilka wołami z Balut nie kupili wcale wolów, bowiem odbyło się w lokalu przy ulicy Przejazd nr. 6,
razy podczas obławy, jak naprz, na ul. Rzgow- najlepsze sztuki zakupili dostawcy mięsa do Ber~ ogólne zebranie roczne Tow. akc. fnbryld wstą·
skiej i Chojnach ratował się ucieczką, wysko- lina, a pozostawili jedynie wybrakowane sztuki żek S. Czamańsl<iego w J:odzi. Przewodniczy!
czywszy z okna. Zawsze zacierał ślad za sobą; chude. W tygodniu ubiegłym zakupiono w War- członek zarządu p. Edward Winm,,'cl", w obecno
wymykając się z rąk policyi.
sza wie do Berlina około 300 sztuk i do Wro~ , ści 11-tu al<cyonarY!.lsz6w.
Piątek wyjeidzał od czasu go czasu 7~ gra- cławia 240 sztuK.
I
Z odczytaneE.W sprowozdal"l ia f:n rok ! 91 1/ J2
nicę, gdzie brał czynny udział w orgam~wa-, przyszły tydzieli zapowiedZieli przyjazct I dowiedziano ~ię, że dOChody wynosiły 7:n,:382
nych napadach. .
., . '
mięsa do Drezna, a berlińscy powięrb. 9 kop" wydatki rb. 712,7;37 lwp, 3·1, c~yste·
Po dokonanej operacyl wYJęcia kul Plątlwdo 800 sztuk tygodniowo. go zysku osiągnięto więc rb. 1O,6'H kop. 7S, [l
wi w szpitalu św. Aleksandra-tow. prokuratora
woły bite są nie w warszaw- ponieważ z roku poprzedniego pozostało 5 783
przystąpił do badania Piątka.
. . skiej
miejskiej a w Zaciszu, pod \lTarsza- rb. 92 kop., przeto do podziahl wypadło 16'4.28
O przebiegu luwawej walki ~ b~ndytaml wą, by
uboju był tailszy i aby dostawcy rb. 67 kop.
'
zawiadomił drogą telegraficzną--pohcmajstra m.
nie byli s
owani czasem, w Warszawie boSumę tę podzielono w sposób następu:ącv:
Łodzi-przebywającego w Spale- guberm).t~ra wiemp
dzone woły obowiązani byli bić na kapit~ł zapasowy rb. 800, na dywidendę 3"i4
piotrl<owskiego oraz prokuratora sądu okręgo- w ciągu
11..
.
proc., t. J. rb. 15,000, od kapitału c\kcyjnego rb.
wego piotrkowskiego.
(a)
W
.
niezenia i utrudnienia przy 400,000, na rachunek Hsckuraq'i robotnik6w rb.
zakupie uboju..
wcy mięsa usuwają przy 300, wreszcie przelano na rachullek roku przyKALEN[IAIUYK TERMINOWY.
pomocy swego
szłego rb. 328 kop, 67.
IMIONA Sr",OWIANSKIE. D z i ~ Mściwoja J lI.
O ile zwi
ięzal:up wołów przez pruPostanowiono podj,!e starania w ministe·
tr o Sławomira.
sldch dostawców
ęsa, cały kraj pozbawiony ryum skarbu o pO\yięll:szenie kapitahl akCyjnego
TEATR POLSKI. (Cegielniana nr. 65). Jnt~o będzie mię~a ste
do rb. 600,000, t. J, do 1200 al~cyi po rb. 500
"Gra serc" Kledrzyl'lskiego. Początek o godz 8 mm.
Inaczej
się rzecz z targiem na ' każda-oraz o wprowadzenie akcyj Towarzystwa
15 wieczorem.,
I trzodę chlewni:!.
zniżenia cen wyrobów
na giełdc; warszaws[<q.
TEATR POPULARNY A. J\o\ielewskiego (Konstar:- masarskich przez
a co za tem idzie i
yJybory da~y wynik następuiący: do zarządu
tynowska 16). J tl t r o "K,ról Lir", tra~cdya Szekspl- rzeźników, wieprze mi'· że wysyłane są, do wes:di pp. L. Rosenbi1ll1l1, N. Czama(lski, E. \lJi.
ra. Poczatek o ~~odz. 8 mm. 15 wicezol em.
p.,
t ' I'
'l :
.
dł t
.
I' f F' . .
\
CZY'{~ i BIBLIOTEKA TOW. KULTURY ~OL~K.
;U\ P? al11~'Y' cen. zy
wagI spa a )QWlem nawer, .oze ell1ste1l1 I pani Iv icl1alina Czamall·
czyn1la cl)dziolmio od godz. G do () wiec.;w niedZIele na l> nku z 22 kop. na 1 17 kop.
sl~a; .iako kan<!ydaci pani J, Czamań:;;!w j in7y,
i ąwiętu od godz. :5 do Gpo poi.. . .... ...
.
(x)lJrożyznamięsa.
'atl~o.,podaml przez . m.er.LMarguhes~..
. .......
.'
. ,. . .
CZYTELNIA 'PU:~:M,..T0W. ,;WIEO:ZA" (piotrnas przed. klll(u dniami,
senat .znrósl
·. Do kotnisyirewizyjnejpp,.dyr. .1. Zand,M ..
kciwsJw 10~)ot.wal"t~óą godz. 6 po pol. do 10 WJeczo·
opłatę od mięsa
Balut dó ,to- Wilczyński; Adolf WOlI!, M. Gri.illbaum i Aleksan·
rem, a W nIedZiele l śWlqta od godz. lOr. do 10 wIe- dzi i . jakoby mięso nie m
J'Uż podlegać der Rosenbaum.
..
czorem.
.
ó'
., I
l· •
'
BIBLIOTEKA STEBELSKICH (Mikolaj~Ws~a 591
pow~ mej rewlzyl,..O (aZ~laslę
śc:isJą. Sęnat
. (e) Nowe iustytucye żydowskie •. Piotrkowski
a
otwarta codziennie od ~. G - S wiecz.; ·W llIedz1CJe l bOWIem przekazał J~dYl1l.e spr
tę
onowIlie komitet gubernialny do spraw związków J sto~
~",ięta od 1-5 po pol.
. do rozpatrzenia plOtrkowsloemu·
wi gu- ~arzysz~ll,. zat~ierdził .Towarzystwo opieki nad
MUZEUM NAUKI i SZTUKI (Piotrkowska nr.. 91) bel'l1ialnemu.
bIednymI zydaml"Mlolm Orekim" w .bodzi i
otwarte cocl7.iennie od godz. 4.po pol. do 110 :Wle~z.
(a)
lami'l1ięcie
fabryki
Admi.
n
ł6d:z;1~ie
Towarzystwo kupców ź\idów;
.
W niedziele i święta. od godzlll)/ 12 w po u dme
o I d I'
ł
'N ·d. J
.'
J
10 Wieczorem.
.
. za m w~,·n'y el e !uana I.
... (e) Przybycie władz.\\lczorajpbCiągiem
17) wywleslJa w ubwgły piątek
przychod~ący~ c: godz. 4 m. 30. po poł. przywiadamiające robotników, że z po
bylI d.o .ŁodZI: vIce-gubernator pIOtrkowski . pUfY t),... id j' ;V.· ..i. .ol
W interesach przemysłowych, fabryka
kowolk FortwengIer j gubernialny naczelnik żan·
f"
~l ~ J'r 1"" I"
tygodnie b~dl;ie zamknięta na czas
da.rmeryi. .
cZO'ny.
(e) Leśniczy miej$ld. Oubernator pioti'kow.
(a) Sprawy koleJowe..Wajwyiej
.$ki mlanQwąłlę.~łłi~Y~J.lł't:kizktąh
wmi~lękic~ .
(e) Zmiany. w ,duc~o~ie(js"t~je•. Wi,karyus.z na zOO4tJa uchwała rad,f pań~.twa CO
ł>. c;Jł:t'\._~a n~o p; .~
parafii św. J9zef-a OolubJcuca w Łodzi . ks. Jó- rz~nlę w NowO'mikołajewilku, gubernii
zef Szeronos przeniesiony został na tał<ąż posaKomitetu rozdzielczego sybirskiego" ,do regul.
(e) Uwolnienia. Stars7:Y ogrodnik miejski p.
dę do parafii . ~owomińsk gub .. warsza~skiei! ~ani.a przewozu masowych ładunk6w kolejami Wacław Adamcz.~wiiki, decyzyągu1>ernatorazowikary,usz parafll Rawa 1\8. Bromsła"Y G6reckl żelaznemi. Do okręgu zawiadywania tego kouwolniony od .obowiqik6w.
.
'.
mianowany został nadetatowymwlkaryuszem mitetu włączone .zostaly koleje żelazne: sybirska,
(e~ Zabrukowanie ulicy PiotrkowskieJ,Ciągparafii św. Józefa Ob.l.ubieńca w Łodzi; n~deta.. permska, bogosłows!<a i zabajkalska, jak również
Się od dwóch lat sprawa zabrulwwania.u:
towy wikaryusz parafII św. Anpy. w ŁodZI ks. Tiumeń-omska.
. .
. nowynl brukiem drewnianym
Bronisław Kaczorowski przemeslOny został na
. Do komitetu rozdzielczego warszawskiego
od ulicy Przejazd do GłÓwnej,
takąż posadę do parafii Ra.wa; tlwolnit~nyzo~. weszły, następujące l~oleJ~żi%zne: \Ilarsza"Y~k9"
. przez ministeryum:sprawWe.
'stał z zajmowanej posady nadetatowy wlkaryusz I lhliedenska, Herby·Klelecl{u, Łódzka, Nadwlslanzadecydowana. Rząd gubernialny piotr· .
parafij św. J6zefa ~bltlbieńca w Łodzi ks. Bo-: ska, dystans~" Warszawa~Dzwi11sk" dróg p6łnomat rozporządzenie ITilnisteryum,
lesław Wilamowskl.
i cno-zachodmch.
rob6tzabrukowąnia uLPiotr"
. (e) ·Powrót. gubernatora. Przyjazd gu?er-!
(a) Khmna~z na 8.o~hronę. W dniu 1 fJ.r~~
. drewnianymz:wolneJ ręki (bet
natora piotrkowskięgo szamb~lana J~czews.klego 'I dni~r. b'~0f!1ltet; trzeciej ochronychrześcIJaI,1-.
urskiem.uTowarzystwukanalizadOPio.trkowana ,stałe spodZiewany Jest 17 b. m.·. skieJ orgaOlZUje .klCr.masz, w celu pr.zysporzema.
l . 'k
ulic, po (;enie2.2<rub. 7$. kop.
. i 3 ru~.zawybru,l\ówa~je
. . (a) Parafowanie ksiąg handlowych. Magistrat fundus~ó"Y tej ~~,stytu;yi. Organizatorzy liczą ~a k:~~Z;fem
tód~kl obecnie przyjmuje do parafowania tyl~o popar~le Ich USlłowan ze strony szerszego grodihilOnU<.j księgę inwentarza, gdy poprzedniO na pan.
.
. . . ...•. .
..
wszystkie księgi,,.lak np. księga dfużnik6w, wie(a). ~e Sto.w•.na~czycleh chrze.sclj~n •. D~IŚ
rzycleU, kasqwa: l t .d. były parafowane..., .
o g~dzlme ę-eJ .Wleczorem. odbęd~le SIę ,pOSJe..
Ograniczeme tOjest oparteo<l kodekslehan" dzeOle sekCYJ ped.a~ogiczr1eJ pod przewod~lctwem rabm~
dlowym obowiązującym w Kr61estwie Polskiem, I p. M. Wocalews~leh na kt6reI? zorgantzo~aną rzucają,
który za księgi kupieckie obowiązujące uznaje : zostanie sekcya Języlt6w n?~o~ytnyeh. . Pozą~a- dawame
tylko dziennik i księgę inwentarza, lecz pociąga·, na jest 9be~nos.c na:.uczycleh ~ nauCZYCielek. Jft niczaemu!
to za sobą pewne niedogodności.
,
'
zyk6w memleckrego I francuskIego.
.
I Ra40l~a dorę~z~ł
Na mocy wyciąg6w z ksiąg handlowych, zaJutro. d. s-gó. b., m., . pod przew~dmctwem gło:suJą:c~ .n:.,ll~. rab1.11
świadczonych przez rejenta-Wierzyciele występ o: profesora A. Chr~llelówsklego odblid~le się po" . przez co D.... "szysC'l
1
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(a) ~,,[J[Hu;izna l1kazała si,~ śr()c! koni E,:'tery ! l!"owy. elom i part,rn\\''' I:n n:)!"ki w Choinach'
I
Buum~artcnowej ·t.odzi, przy (I!. Szkolnej pod ; Ik!lrvk~l
na dom i
'i:lórL: \v '\16k·;afl~
\,"l'~:or(1)w nr, raLnnn, a 1«Il'tkl wybon:ze sldiHJały nr. 30. Dwi<l "lOre sztuki zabito.
I drow'je; Wilhdmi! Betller:l,
~;lDdc!i; ·,.'l~~i~rzij.
rrwcye W !;woim czasie.

k.c>

~lk~;i:y.j:lCyd.l

inni tanm:cajz[, ;~(!' \'I'ic-

Ponied:dalek, dnia 4 listopada 1912 r,

os\!b zostato

~'1niesitJrlj;.:l!

lm

ii:;tę

I

i,.I

U,Cd!1'it:l,

\\1

!lil

c);iuby podstawione, Skaq~i te wkr6w::: rm:pa~ I
1 - tl";~cnt; b~l(; maj'1 na po:;ir.:dzeniL! rządu guber- I
S Z T li K F\..
I
ni~:iI1<'!;;:Q,
!
(X)'
l,
F,'" n I , . " h
Za nienrz(><:'rze,ranie I . . T(lI.t~i' polskl.(Ct;/;ielniana 6:3'1, Z (<ance/a- I
~~\:}~~v,rjJ VI P~~JtK~~un;~iljf:l.
<:1,), "d y ".KCy:hIW,,:"
• i' :'_"" • b
! ryl t(!iltraIIH~J kOlTlu!lJkuj<i nam.
I
",.II
• oJ! !Q
prz~pL\(!W ukcy~Y' .sl,(~Zanl zO:italI po. ;,0 rb. Im;y
Jutro o godz. 81f" wieczorem, po cellach
--'--'rl:J$,tęPiiflcy V;H~~;ciclcle. restauracYl!, . Scll,neY{t:, i zniżonych "CyfJanerya \.Jarszawska",
,_
.
!;lam "r::.;~press", bzyrnauKo, WachowsKI, KI elsJel, "
W środ" Gra serc" St l\iedr7yii'lkiei1o p' o l
VJ nUllH:l'Z(:! soLotmn1 IW.szq,(o pisma zą-

I

:::. .

1
k
... "
•
....
'"
' • 'I"
".1
' ,
:"ennan l, Z c.eszczen
.0,
! raz 4-ty.
'15'.ImieS.CI.
IStny pll (.lCpcszę z ostatnie] chwi!i zawia(x) Pożar. Ozi;; o godzi!lie 10 i pół rano I
We czwartek ukaże się po,raz pierwszy pet-j d~~.nl~Fl~~'., ~c .na }~;~:a: ~~o l~ ,.?llm~:ańs~wo.
przy ulicV Piotrkowskiej x~ 27:, w fabryce Geye~ ! na lmtnoru, wyborna krotochwIla VI 3-ch aktach W,l;;j z "::~t;ll;l Plotll\o:"rS~lt;J ,,'Wy b. etny zo::;taJ mży
ra. \Jckhi beczlw 7. naH,], kt(jm zaic:ła się szybko I A. Sylwane l A. Monery p. t. "Madame Jy!OU-j mer p. lhlC.1ui:t;rnplckl ~ ..:)o:~f1ow~a ..
prcHl11cniem, a o~ niei. sufit. Ogień ugasił IV! ton" (pnni Bazm.l), która. z 0!lJl'zymim stli«;o~em .
\~ P!,Z:ą(L~i.en, \~rl:2l'(),W zJec!l~łll Sl,ę wyborcy
odchiat straźy ogmow~:J.
artystycznym ol}!e~la wszystkIe sceny zng!'amczd i 1.. guberni jJlot!!W,v,:m!,.) l. odbylI narady przed~
(r) :l.:md8l~~lI G;Z~il::Ur~!~~1'::;;:.a. ~\v.. f;ollO!ę ~rl:{!Z()' t ne, ~ ()sf:f~tnfo f?rZeZ długi s;;ereg wiec~orów,.,za- : ;rybo~c~; . ,\V l~!\~~u, Iowi1r;(~stw~, I.(redytowego
rl?m nu ul. Aleksandro\\'skli'l ~I'. 2cl 1'IIi~tJnh~a Z., 1'0- I pełmJa WH.lOWllię W teatrze warszawskIm. Uł6-! lH;:ri!;.:,.li.lt;;~O, N"rd~ls te były blhzliwe, mówcy
l1?tnica, h~t 28, ,V? celtt ,:ll:I~~bóJStwa napIta Się,. kw~st1 I wne role w cfekawej tej komedyi wykonają pp.: ! czym II ,ró~ne ,uwagi co, do I:tlndy~tatów na posłów.
sHlrczalles:o. MI!IlO ene •.. g!t:~,lleJ . pomocy, d~ne) ~~rzeź'!. , Czechowska Lel:,xk6Wl1'i Morozowicz6wna oraz
kandyaacl zas wYPowlUdah swoJe credo" Na..
lckUl'2!l Porlotowm na mW)flCU wW ndku} w SLume ",t'O - I
'
'd t·
,.ł
. d
l ':
.
nym odwicrlono ją do szpit,llfł PoznańsKich,
I pp,: Orliński, Rydzewski, \l!oźmak i Wirski.
ra y 'e przecIągnę y SIę o go, Z. 'I: W nocy.
Reżyseryę prowadzi p. Janusz Orlifiski. .
. ,\'1 . sobotę o g?d,Z" 10 rano wszyscy. wyborcy
, _ Wczoraj wi~czorenl 11~ ul. Suwniskiej nf. f)()
lielellu R, lat 27,. zOf!a r~bot.ut!UI fahryczn 7g?" W tym
W piątek "Gra serc" ukaze si~ po cenach udalI SI:;. na na~ozenstwo do kościoła Farnego,
samym celu napdn iilę fuWnleZ kwasu SlpaICZłllle~o. 'popularnvch
odpraWIOne na mtencyę wybor6w a o godz 1~
NlebczpiecZcllstwo ilU czas usunął lekarz ogotoWla.
,J
•
ł d I
b l"
l' T ' ,
K'
p 'ł . '
I$zufierniia Policya. wykryta.
W sobotę
O godz, Slf, wieczorem, na rzecz w po u . n e .ze ra.1 Się w sa I owarzystwa re ..
w m1:!zlta~h~JJ~:Saal Szatena, prz:v" itI. Cegielllianej nr. I Ochronki ujrzy po raz pierwszy światło kin· dytowego ~lemsklego, gdzie przewodn!czący p.
52, potajemną szulernię, Aresztowano 11 osób, llpra- I kiet6w najnowsza komedya satyryczna Gabryela Mys~kowskl pre~es Towarzystwa zagmłposie ..
WiUj'!lcyC;h bazardową grę w kurty. Wśród aresztowa- Dregely'ego p.t. Dobrze skrojony frak" grana dzeUle.
'
nyc l' znajduje sil{ kilim ~n:m?cil f~lszerzY gry.. .
obecnie z lliesłabnącem powodzeniem codziennie
,Po wypowiedzeniu swego .credo" przez
(:<) :lguba. Dwu Pllmln fllbryc:;:ne, POzo,st,awiont; , VI WarszaWie
I kandydat6w na posta do IV Dumy b posła p
oner1uaj w dorożce są do odebl'uma W admrnmtracJiI
't,r} d·t
Ż ł
l"
. . . • . M'
•
pis~a, '
.
(x) TeaŁr popularny. Z kancelaryj teatralnej l' lal a y,s ~wa.u (5)\y~{leg()! mZY~lera. p.
lehała
*
komunikuią nam:
l Łemplck~eg.o ~łasclcjela bIUra wlertm 7zego w Sa..
)
Jutro ~ we wtorek daml będzie po raz trzeci I snowcu I. górmIm p. jana Kucyto~sl{lego, sekr~..
(a) Sprawa faJiI'ykmrłów Jml~im~icldch, Qt~ś- wSDaniahl tragcdva Szekspira w S aktach p. t. ! t~rza ZWIązku zawodm,vego górnlirow, przystą..
na sprawa fabrykant6\~ p~~JalJld~lCh, oskarzo- , ""j'ól Lir".
•
! plOn? d.o ~tosowania za pomocą ~ałek. Rezultat
nych o zanieczyszczarni~ snekmm ,fabrycznen,li
\1/ środc; "rvli:r~ o dwóch żonach" komedya I był tal~l, ze b. poseł P; L..ukowskI otrzyma.ł' .33
rzeki Dobrzynki, rozp:ltfywana będzie, pO!~(l\Vmc w 3 alduch.
i głosy . I oburzony opuscił salę, p. Łempicki 53
przez warszawsk~, izbę sqdnwą. w dniU 2,1. !~;u· i
\.Je czwartek .Dziady", ar.:ydzieło Adama 'j' gJo'5Y l p'. Kucytowski, 12 głosów.
dnia r. b. BromG bGd<1 oskarl.onj~ch 3d\".(!J\:a~ I ]'vlkkiewicza.
DrugIe głosowame dokonane zO$tało za po ..
przysięgły Ettinger z \\larszawyi S. r\Obyhllskl I'\Y' sobotę po południu ~o cenach najnii:- I n!oc.'l. kartek w~borczych. Po obliczeniu p. Łemz ł..odzi. . .
. .
szych li każe si~ znakomita sztuka Ibsena p. t, plel::l otrzymał /3 f!Josy, p. Kucytowsld 9 głosów
.(a)Zghm3Ida. Tow. rozwoju fb:YQzhegó"Biey"
"Żwiązek młodzieiy",
.' .
mm 8 głos6wpojedynczych • i.6 un.ieważniono.
urządza w d. 9 b, m, t. j. w sobotę przyszł'ą
IN przygotowaniu wieki wodewil ze śpie. Wybrany poset p. templ~kl nalezydo stron ..
przedstawienie amatorskie na.którem odegraną wami i tal1cami w 4-ch 8t<tach p. t "Puni mah . OIctwa Dem?kracYJ Narodowej. W pracy na polu
zostąnie "Małka Szwarcenkopf". Prtedstawienie I strowa".
dobra puPllczne~o. ~r~łud~iał ?~ ni:daw~a.
odbęd 'e sję w lokalu Lutni";
I'"
."
.'.
.
.. , . . . . . Obcuiąc ~robotmkamllgórOlkarnl1akQ mżymer
. ł
ZI . .... ".
.
" " ' . •...•
. T
.
(g) KOllOlwt POi}tlV~rrl~; Nle;d~!eln;y: .18~st~ \ g6rnkzyzn~lęf1tycie, pbtrzebyibo!i.lctki,przy..
(a) Z łagłłlwnlckicgo k?łka. rolmczeu o. \~ czp· I lmnCt;l't popularny," W:~dzY , PO~\lilęcoryy. Syro~. rzekł' ·wi~(!.zaJ4Ć się Szczerze sprawami robotni.
raj w lokalu wlasnym na Starym R~'nku w Zg!e- J komll, rozpocząf Się> oznac7.0ł1e) god~lme.
I ków.
.
.
.
. . . (e) .
rzu, odbyło się miesięczlJI! zebrame o:lon].;ow
P. ~;t. tl1rlillSki, \V slowach zrolun1m!ych dla
fagiewnfcldego kóika rolniczego, na !\tórcm przy- szersr,ej publicznosc zapoznat słuchaczów z ży·
jęto od członków składki na zalwpy narl.ęd:d
ciem i tW()iczościąL. !\ondratowicza.
i
rolniczych, maszyn oraz nasion zbóż jarych i naBardzo udatne J'~h!, cle!damacye p~[J~y J. HorPoddanie się Adryano(]ola.
wozów sztucznych..
stówny i p. M. J,;;lznllcrczaka orm: splBwy mln. Nadto na zebraniu tem członkowie złożyli dej debiutantki .,l. Julii Ender6wny i p. BolrnatipodPisy swe na podaniu do władz o. zalega}i~o~ skiego,·,wzięte.Z utworów poety" Sp!ew młodo
Najstarsza siedziba turków w Europie Adrya.
wanilLustawy kasy poiyczlwwo ~oszczĘdnosclO- danej wil<I:UO;ln ~ardzo ~szYStkFl~ ?lę podo~ał, nopol, wczoraj tano przeszła w ręce bułgarów.
wej.
. . . ... ,' ., ' . .
.. .
. a jednak. yiledwre od. kilku lTIl,O~lęCy pobJera
Załoga 40,000 poddała się sama, a przecież
.•.. (a) A.rasztowI;l.Hiabandytów •.Pr~e,likiU(U dni~~ on~lel<cye,A)dp, .~1. Wll!~?szewsk.le), ktora po- nie zrobHa to z innych przyczyn, jeno tylko
.
mL w.nocy,. na sZQsie' poddęblCklC], pod \~Slą tr~~lła W·t.kkr6tklm CZG:>le głos Jej dobrze usta- I z braku amunicyi j żywności.
BuJgarzy bowiem nie atakawali Adryanopo.
,Złdlniki, trzej bandyci, zl~t()rych dwaj uzbr?leni
WIC~
.','
.'
. "
byli. w rewolwery, a jeden w nót, napadli. na
,RU'ilhwa sekcya koncertow~, ,,\vledzy , wy- la tylko otoczyli go swoją armią i stllsznie zm·
czterech,żydów, rnieszlmrlcÓwPoddf)bic, powra~ łowlw;iynowy talent, POp!'o,slla pannę En~e. bili, gdyż twierdza ta wymagataby dużo zabie~
i ~pociągnętaby olbrzymie stI~a.ty warmii.
.I.;ają. . ~y.·'.11.• ·.!-. Ł....9dZi. aGi don.1.U.,. izr.il.bO.wali.·.. im. .3.2. 2.. 1 .ró}\'. n ..,~ ponowny występ .JU~, W p.rzy~z~ą Ille~ gów
rb •. go.· ~ÓW... ką.o.·.r,az '. z.e. . g.A.rek. W.~r.to.ścl. O~Oł.·O 3... rb. dZle~. dn.I~W ,b. m. na kOnCerCJ.e młodzIezy(po Lezy ona bowiem wśród silnie górzystej okoli~
ey i posiada kilka linij fortyfikacyjnych. Prócz
.Nlezwłoczme 'po napadzle strażmcy poddę- cerJ.ch na]U1zszych).
:;. .'"
biccY rdli;Doćlzęli ·p6s1;ukiwania bandytów! idąc
. Gra n~ skrzypcach p.lwansklego l s'p~ew tego AdryanopoI leźy w delcie rzek Tundty ł
2;apewn~injw~1\a1.6wkamitaresttowali . onegdaj ~16ru.koścIO~il św, Anny, pod b~rdz()UmleJęt Maryny, co również utrudnia wzięcie twierdzy,
we'Wsl Kuciny niejakiego Józefa ZyUlsI~a, lat 32. Ilem klerowmctw~t~~. ~asz!wW~klegO wywoła·ły
Tym sposobem . znakomite miasto, załozo·
. Wtymte dniu strażnicy a.leksandrowscy, którzy btl.rze .oklasków .1 ząd~nle. naddatków.
ne prz-ez cesarza Adryana w -130 roku, a zajęte
na stoUc~ turecką przl~z. Amurata I w 362 r. po
czynillposzu~iwania na własną rękętareszt~waFSalabyła wypełmona... .•.
. .
wzWiązk1.izul.\p;:tdempowyisz:ym, starego m.les~
" (x).;&<:oncart dla młod:wlzy. PomeV{az Wiele 550 latachnievloli tureckiej przeszło w ręce bułw
kanca wsi Lubocha, Ignacego Morc,tynskI6;Ó,· młodzler.y odeszło od kasy z braku ł;nJet6w na gal'ów.
B1zarttyjskie cesarstwo podówczas już staJat 30. .
.... .... . '
/ pO.Pi~ednim. 2~~il'rlk0l1cel'cie .f!lłodzieży, 1<t6ry
1tl obu aresztowa;aycb poszkodowa.ni pod~ tak Sl~ iws7-ystklmpodobał, "WIedza" powtarza 110wiły tylko najbIitsze okolice Konstantynopola '
czas konfl'ontac:yipozuali napa:stn1!ców.· !~>b.ec go W niedzielę przysztą; to jest dnia. lOb. m., i samo to ,-miasto, zdobyte nastl~pnie przez turtego Zylasiaka i Morczyńskiego osadzono\o\r, Wlę~·· po; cenach popu!a.rn;ych: .30 kop. dla dorosłych, ków w 14;,3 r"a zatem w 90 lat potem.
zieniu.
.
..
. .'
'., 15 dla dzieci, . adla uczni6wudalącycn sięgru
Adrya~opolbył •wiQc pi~rwsią stolicą tu(o) Przepisy dla dorozkarxywłi.nJ(u, . Ou~ parni n~'Nef\pqjOI<~P; Progl'L~mtep sam:gó- reckąw Europie i stąd olbrzymia w nim ilość
bernatol' piotrkowskj wydał przepisyS~ecyalpe' rale, me!1uetb~l:nll,e~lek, ,krasnoludkI, .,humory~ \ meczetów) chociaż Jest On j siedliskiemarcybis·
. kupa' greckiego, !)iskupa ormia{lskiego j dw6ch
~Iadorożkarzy w Łaslw i zatwierdzi! n~stępuJ~~: ~tyc.z~e deklarnacyęt t. p'.
.
.
,
.
takSę dla dorożek· jednokonny~:·!; ~ kurs . . IOCzElt~l!ogo~~~ 3:e) po P?tudmu. , Bllę~ biskup6w bułgarskich.
'Sp.mo .miasto jest· grodem bardzo handlo"
po mieście w jeden koniec N . dZlfiln . 15 ',zaw~agu .• nab~wa~\lJlO~l1a w blqr~e ,,\\liedzy.,
, . KOp.; za kijrs ja.zdy~·awOJ::<za. }I:ole- p~zy ul. PIOtrkowskiej ~p' 103, od godz. ó . do ą· :wym, d.ostarcza bowiem narynki.eur:opejskie
",:.wielldch paśCiach oleje\cr6iany zdoBny Tun. z miasta na dworzeC' ,w~zl(:'m ,.30 wlecz9retn~,:; ...,;"
. . , . ' ". . '.' '.' , . ," ... ,
"
'. "
.
. . . .' .' za pierW:5ztl grlzmę Jaz:dypo
. \a,)Pla:nY:,~~twh~rdzono; .Wydz!!l.t budo.wlą~ dzy; oraz. pJgwy.
,. Pami1tne jest z~warciempokoju.Rosyi ż
'.
w nol óO .kop.; za· ny;'plOtrkow:~,qegorządu g~pęrni,,!nego.7;atwfer".
cyą'.W . 1.829 roku,. mocą .kt6rego wznowlonQ
w no! 45 kop :dJa d#łpl~lWna :l1a str,m ującebudQwle: ' .
..' ,
'. 0.' lr. kPpi.eiek . dro~~j:
Jul[aha.;' .J'la. .~om6~k(,.pudkę ishij~ię ~r~lestwo. grec~ięj.oraz poprawiono byt chrzfi\~
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" prawa. Za. ba~ .t.roWą9.fiC).'I.lę.·.i;'.~~itu.,.•.t5.:t. ,.k.,. i. W
. R.ad.Og. 0:5.'~.O.·.~U.;. A. .Ugu...śta
par.okOl1l1ej ,Langęi n.li 1:. ..,. :tP'ąptetowyi, kQ~i1'l6r~i •w.K~n~

stantynowle:;B{;'l
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sCI]anombatkansklm.·

.

j

,

.••.•

•

Znany jest też traktat z l713.roku,zawarty

międzY.Piotrem \IllelldmaTurcyą, .mocą· które.~

, gQ,próSZ innyqłlp~n~t6w.·PQ~tawi()nych~OSYl(.
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zalecono wycofd.nie \'I'oj~k ;,: ,.t~.r'1I!ic 1\?(,c~vpusjJo·
litej puisldej.
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\ VY,lilS nI C

.

tu ml1s i my, ze od [C?O CZ;lS11 ;::1tzyna Turcya f;orLwle opickO'l'iaĆ sk Poiski,

lęka,i,jl: sil; WUfl':it;:,.iqccj flot(~gi rosyjskil.~j.
I l'
I't
I l
'1
1)(·t kl' .]':1
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I)r!:c\\'i!'~'i
warlu(ici dla

Ihlk:I!'!, U\V(t!t!iOilY. oLI

I

lll'('C tW:' I, prz[;!( st:l\via coraz więcei
kapwli.':Jill1 curo;Jcj:;ldeg;o.
.

"
BIAtOOROD, 3 !istopadn (wt) ~(ról Piotr
przyb,.!l do lskibu z całvm dworem i przedstaJ
wicielami najwy.i:szycl! władz scrbskic1l. Miasto

udekorowano. Ludność przyjrnowahi króla owacYJllie. B.v1.\.1 burmistrz miasta ReSlY, d powitał
l1It:-{'I'·()··,l r ."
.;r•••·.·'.!··•.. ".I"i,·:?'. t?;".".,,;~.v
.
Jl·ll~'·\'.rt.l.·. ,,'I'I.I'·C'.Y:l l..cloby.l·'·'
jednoJąotnif' <7U1j'li'i
hczy1i .::it; z PI"''''I ab,\'
• •
.~- n~ •. l · ,..
,
. t.
....
.ł\I ~ b:"
,. -"'"
. L• •, I ,',.I"J '"
miec.e:cm S!q)pl!'c i nn;~~;" mkcz l'l~ stnlcHa".
""Sl::tlC pot(.)~~I~ IWSztl·
,'.działu j urc.·,.II,
(..)ullyo
, l s.h,~
.' IHh)Oi~e!h;lW(),
,["
,
Llt'OĆ·I.y~;tc,
WSl":':
l\usiTya rnbiahy otrzyjna~ pas Sand:h!kn I dr,lc rczll.;r~[l!y si(~ okrzyki: "Ziwio!"
I wzdlt1;';,.:!,r~Hlicy . cZaJ',i<.);Jó)";J.;k:j do M.itrowicy, I
PAlrl"Z,
listo;x1(la (wio) 2 Aten tE~lewaskąd POJ{tzlef:ral1lCa;:Hli!.t!'y,;d:o-~;ei'bskana wsehód 'lllji;: Oandzul1 tlllccki w Prewezje kapitiJlo\val'.
od linii kolel'oweJ' do S:'I'OI11','tl',
.. ' EI~1
P'
t
... - ,
11'
\': .,!l'~.
3 l iSLopada (w~,)
Preweza (forte·
.,.",,,,\"
Serbia dostanie port Kawala.
/
.
d
A l
ca,ureCł,a
na rllOrz0!11 n ( fyatyckiem, na ~a·
I
Kolej do Saloniki 7.ostawuć b'idzie pod Imn· rnem pl)l},r~miczu 1!.rLd:o· .UH'eekiem po10'(}[1u.
DALSZU ZWYClr~ST\VA BUL U/\f(OW.
'~foht, Austryi. Port S:tIOlliki oglo5zony będzie :1.:1,1 ;wt()~.;n., klón!J' lJlilnocnu czo'.ić IlHlei~\i du
\vetllc wiad0rnosd 1.Jrywatn"c.:h
z Rodo~,to i ]al'o
n0.l1tI".lrl'
J
,I
<'.
.C
r.•
)'.
'.fmcyi pOhldniowa doUrec.'.·'ll, 11U. ll!..'lOI'CZ.\:'Vei11
(Te!'lird"\L~h \lad mOfzcmMarmara) poto;~enie;
Bulr;arya otrzyma c,::;'ś\: Macedonii.
' I
y
je~t tam groźne. Słychać llUk armat. Podobno ',
r\on~,tnn j.ynopol i iel'vtorymn a~ po rzekl;; '\''i'li'
t'0!i111ElrLUWtlniu ze Slt';:;ny lTlO!'Zil,
!;,:pilu!O\vala
Z ;"'1.t0:1":-1
M;'I';ju :I'lii,le "'()"['('!'o [·'r"ez II'!'"
zaj<,'Ji miejscowości między Lilie Bur•. Erg'rene t}ozostanie wta:mośein ·1'tlrcY'·I'. ..
. ... , .. n".'
.10..
. ... p l
. . . . I A ..
.
,."
"
b, ułgarzy
I)!
t
"ł
rynal':!.y t~rcckkh. 'o,
gas a \Ot os10.
•
I
Grecy otrzymajq wil8jet Janina, Czarn0[16r·
' .

•

PHOJE!{f' PODZIALU TURCYf.
"TI~l1lpS". 1l1rzyml.1j<;cy ,;[osllnki ze sierami
'1'
'
,
(~YP Ofdi:ljlCZJ!CTlll, pl'Zc'C1:;;ta\vh nowy pLm pu-

L

•

a

,

Herm4~n Wa.gn~r. kor~spol1dent ,~R~IChspost" i cy część Albanii wra,~ ze Skutari. Rumi;nia
z placu bOJU, opIsuJe swoJe śpostr..:ezellla o spo- I otrzyma kompensatę W Dobrudź:>, w olwlicy

sob,~ch 'walki bułgarów, Pisze on między in.

I

Sylistryi.

MUSTAFA PASZA, :] Ii.stopr!dn (wł,) vi ot!·
wrocie z Kirk-KiJi:;,;L; tlll'cy zamknęli chl'ześdjat'l"

sldch żoLlicrzy 15 puHm

.

VI

jednym domu i 'Wf'

mordow.1li wszystkich, poc;:em przyvvocali ksi,;,'
Bu.łgarska piechota hasIo "Na noże" UCZywl'
dza bułf~~r~kjego,. któremu baanet.ali1i. WY1.,tUli
niła sw~jem pr.zyk~zanien:t taktycznem. Nagle
/III
ocz~,. ol:clęll I:C?S I. brod,ę, 'popte~1 doplel'~go
całe pułki rzucaJą Się w kierunku wroga, bie~
dobll l. I zabIlI zonę I d. ZICCl kSI(~dza na Jego
gnąc i nie strzelając wcale. Kazdy żołnierz chce
zwłokaą1.
.
PETERSBURG, 3 listopada. (P.) Minister
S(~FIA, 3 hstop~da (wt) "Mil'" donosi,zf!
literalnie nOżem dostać turka, a oficerowie wobec tej cl.tzaltacyi żołnierzy są bezsilni. Pewien, Dworu Cesarskiecjo gel1~tał·adiutant baron l!'re- t turcy CJi:lf.Ile pope.łn}tlJ!j, okrucicllstwa. W Okolipułk lctóry nie znajdował się wcale w linii bo-! deriks telegrafuje:'"
ey Sir umy. turcy wJqzali bul'E~arów gromadami i
Jowej i trzymany był w rezerwie poza fotmacyą
mordowalI.
bojową, na okrzyk podoficera, aby ruszyć do I
3 Itst~pada 1912 r" Spa.ła..
. ,
Pt\RYZ,. 3 listopada (wł.) "Echo de Par/s"
ataku na nieprzyjaciela. nie sruchając komendy I
~ 1ft! pIerwszych dmach,. ubmgtego ~Iesu~ca donOSI: WOjSko rUHlmlskie na l~ranicy bułgarwstrzy mu l<l cej,
zucH się biegiem i bić sif; za" 1 wrze.sma ~s~ st.) podczas PlC.,rws:qCh dn: pobytu [sko-t'umuńsJde,i zO~ltało znacznie powiększone.
a:ął.
w BI.ałowJCzy, Je~!? Cesarska Wy.sokosc Cesa.- Wo.b~c tego położenie uW3r-ają za coraz krytyTakim animuszem wojennym przejęte są rzewl~z. Następca rra n.u , wskal~111ąc do ł6d~I, cznrejsze.
.'
fórmacye nawet trzech powołań z'upełnie jeszcze : tJczym~ bar?zo szerokI kro,k. Pocz~tkowO IlJ~
PARYZ, ~ listopada (wt) Z Konstanłjrto
nieumundurowane, zaopatrzone tylko w· broń i l' za~wa~~no zadnych chol"oblIwy~h obJaw6~, anI pol.a telegrafują .dO "Matitm": TUl'eeki minister
amunicyę. Wodzowie muszą swoją takt.yl\ę do- naJ~meJszych uch~~tl1ych znll~n W ogolnym wOjny otrzyma.t telegr'am, że turcy odparli czatstosowywać do uspospbienia wojsk i nie chcą , ~tame Jego CesarskIeJ. 'WysokOŚCI. Wypadek ten nog6rc6w od Skutari. zadawszy im dotkliwą
paraliżować entuzyazmu, a zachować pragną I Jednak, wed·ług V;'szelklCg.o prawdopodobieństwa, klęskę. Czarnogórcy stracić mieli .2 tys. lud-ti.
jednolitość ataku.
'1' spow~dow~\ł u CesarzewIcza NastCilpcy Tronu tJAr~ia turecka !la culej linii turecko-czarnogór.
ka~am.e . slq ?' nocy. z 6 na. 7 bólu w lewem
Sklej przeszła do działań zaczepnych.
.
OBAWA REWOLUCYL
w~łęblen1lt .1ehtow~m l opuchhzny, kt6rą natych(Telegram ten nie znajduje dotąd' potwier'W Konstantynopolu panuje wielkie przygnę- 1 mIast okr~ślOl,lO, lako krwotol~ z~brzuszn~. ~~ dz;enia z żadnego Innego źródła. Przyp. Red.)
'hienie. VViudomości jest mato, Gdyby bu.łga~! zachov:a11lu nIezbędnego sPOkOJ~l l odpowledmeJ
BERLIN, 3 listopada (P.) Z Londynu deperzy zbliżyli się do Konstantynopola, grozi wy- I km'acYI, krw,otok ten, P? upływ.le trz.ech t~godni, sz,ują. do ui;encyi Reutera, ze w Chathamie panuje
buch rewolucyj. Całe rodziny uciekają do Azyi )!ył o tyle l1leznacz~y~ ze pr~w~e wcale me mo- wJell"':le oburzenie z powodu rozesłania. pr~ez
Mniejszej. Mqstlllit;:dz;y S~ambułem a Perą i zna go było wyczucI ch Oty Jut::o,rozpocząr czy- admlralicYę Hcznych depesz, wzywających do
Oalatą jest na 00(:: zamykany, aby ludność nić pr6by wst~waniana nogI.
..
\ powrotu na Qkr~ty urlopowanych óficef6w i.machrześcijańską ochronić przed napadami maho28 wrześma (st. Sl)chcąc zro!>ić kilka sa-' l'ynarzy.
.' .
. ..
metan.
modzlelny:'cb krok6w; Ces,m:zewicz Następca Tro~.
. PORTSMOUTH. 3listopada(p;) .. E:venlng
nu,. pomlmo nadzwycziłJme bacznego dozoru, . News" wydała dodatek nadźWyczajnyz WiadoFLOTA ANGIELSKA POD SALONIKA.MI.
wskutek,l1iez~ęczn~go r~chu ,upadł, co, jakn~~mością, ze W ,dokach sz6;;tej flotylli lWtHt'torpeGazeta "Sabah" donosi, ze flotę angielską leiy. mmem~ć, :vYlaś.nla nowy krwotok, w, ten:t ze ~owc6w panuJe nlozwykły rllch, Krątąpqgłoski,
widzi,mo przed portem salonickim. Przybyła, mieJSCU, ujawnIony w nocy. tla 2 pazdZJerOlka ze w nocy kontrtorpedowce odpłyną na' niorie
widocznie w celu ochl'Ooy swoich poddanych.
(st. st.)" Tym ,raze~ . zajął on dalek? yvi~kszą z zapieczętowanymi rozkazamL
przestrzen? a iman0Y:'lclec~łą lewą częsć JelItową
B"IA~~OQROD,3 listo'pada .. (wł.) Serbowie
ZATOPIENIE KRĄŻOWNIKA TURECKIEGO.
I całą pacl~rzo.wą teJze strolly, przyczem we:v nę - po .zajęcIU Prilepu, muszerują na Monastyr doucznik V.otse przedstawia w następu]'l,łcy t1r.zna. g\Jraplcba legiO prpzekraczata nieco ,za sro. d- kąd od. południa zblii;ająsi~grecy '.. .... .o, " '. .
Por
"ł
(Ową mię rzuc ,la.
odobn,e krwoto~J zabrz~'WIEDEN, 3 listopi;lda, (wl) . POlurz~d()wv
spos6b atak sobotni na I<rąiownik turecki )fFe~ szne, p~d ,p. o,sta~lą nns~ęps~wa ,nawe! n~ezby~ SIl· »Fremdenblatt" wyraża przekonanie; ze 'obe.
ti Bulinit" w zatoce Salonickiej:
nego trawIema, ::.potykają Się,. Jak wldac ~ litera- za]' ęcia Priz1'0ndu, osta.teczn. y cel . serbQ~'I1J'zoS!,t"ł
Wyjechałem w kierunku Karaburun, skąd tury specyalne) nad~wyczajme rzadko
d
Ik
j'e. reflektoramI' oświetlano moroloe.
Nie~
. '. . okresloną
i....
•
,lp~e
osiągnięty.
....ezllstann'
_
I.ostaWH'i.ją
zupełme
. l• mezwykle
Ciężką.
'.
. .. . .. ..
postrzeżenie jednak udało mi siE: dostać do forI}1ę kliniczną "haematoma petr:o peritorlaealae ll •
,~T~RA?~a.0~~: ,3-~Q ltstopada. (wł.) Do'
przystani w Salonikach, gd:?:ie przy molo na dru~ CZęSCł?~O pod wpływem ws.i.ą~anla wylanej krwi, ~sZy~.tklC~ HlIl!iSt.:,O\\ ~)SCI 11.1 zdo~)ytem tel'ytoryum
glm tegoż końcu' 5ta·ł na kotwicy "Fet Bulinit" a CZęSCIOWO wskutek rozwijającego się wokoło az d? Mldry~. nad morz~m Czamem Wysłano
a z drugiej strony stał'jakiś okręt rosyjski i kil... niej reakcyjnego procesu zapalenia,
oddz,iały ~0J.ska b~iłgar5iklegl?, celem. zaprawaka innych.
Takim "haematoma Ci , t. j. krwistym op uch- dzema admilllstrac~ł blJtgarsl.'j:1eJ,. .• '.'. '.. ..'
Zbliżając się pomału,. wodległości 150 me- nięciom, może towarzyszyć podnieSiona tempe..
L~N!?Y~, .3 lIStopada. (\ll.t.) ~ra.sa przqstL'ze·
tr6w ,wypuściłem trzy torpedy. Pierwsza ude- ratuf,a, jaką, tez obserwowano u Jego Cesarskiej ~u kroju hraynanda przed wtargl'1lęclCm dol(on.-zyła, Fet! Bulinit" w prawy bok i przewrÓciła Wysokości. Naturalnem następstwem takich ob~ stan ty nopoJa.
,
okręt, kt6ry zaraz zaczął tonąć. NasT. torpedo- szernych krwotok6w jest znaczna małokrwistość,
. POZNAN, 3 listopada. ~wł.) Dziś.nf.l,~taryrn
wiec pełną parą cofnął się poza linię min i do- wymagająca czasami nlekr6tkiego czasu dla zu~ ry~ku, wprost uJ.Wrocławs!uej wykoleił sie trarn~
tarł do Karaburull, w kt6rym jn:?; wiedziano o 'pełnego ,wyleczenia!, równi~~ zaś prze/: dłuższy w~J. elektr~czny, .J~dn! .osobapol1losła śmlettna
katastrofie i otwarto wszystkie refleł<tory, ale czas moze zachodzlC trudnosc swobodnwo poru- IlU eJSc 11 , kIlkanaŚCie Ize] lub ciętej rannyt:h. '.' . .
udało, ,mi się odJechać.~a odległość 2500 me- szania tą nogą,. postro~i~l<t6rej znajdowała się
KO~STANTYNOP9L, 3 li5~Opada(Wł!Y~Pl~
trów l Jeszcze raz strzehc...
."haematoma", Jak r6wtllez wskutek przesiąkania ~n1a tutejsze oonoszą, .ze zuuwazQoQ 7.. Qkl'f1t6w
. BAŁ KAN WOBEC INTERWENCYL •
I<Wią, obei~niącą. ~lodro i mlJsku,ł~ "musculus Jednego z mocar~tw, które to .olq:,c:ty,m.a~4< ~~u. o,'
.
.
.
lIes psoas". l oluązftJącą błonę komorlwwq, jako wać. aby .turcy Olezaatakowah p0I10wme.Watn,Y.
, .M.i.O.iste..~. VenizelOs.w jnter:Vi~Wie...•. z ~ores.- też wskutek dł. ugotrwałego nacisku opuchliny na. ""." .WIED HN.,,.3 . ~.Is.mpad. <i (W.. ł.,) '. '.PrOjekt \ inter".
l wencyf, przedstawlonyprzezPoll1carego, . został
pondentem Jednego z plsmzagramcznych.oswlad~ odpowiedni nerw.
ayJ:: ....•..,
.
,..
•
Poc!pisali! . lejb-pedyatra Rauchfus, honoro~ I przez' gahinetaustryacki· WptostodrzuCQt1y. '.'
Na.• SjZewo.JSk.a., z.n~Jdu.Ją. ..S}ę w OdległO. SCI . wy le.ib-ch mrg prOfesor.'. FiO. dO. ro. w, lejb-n.le.dyl<·I'
\II kołaCh., urZ.lidOw
... r. Cb... panuje ..... prz.el~onanie,
67 l~.łn'l~ od. ąa.lorllk, . furec.kiej .armii w Mace- Jego Cesarskiej Mości Ew; Botkin, honorowy. ze d~p!omacYl .tra~lcusklej mniej chodzi o sam
donlI .WłU
...... ~I. wl.e. 'JUż.. tel. az. mef!1~. . G. dYbY.. turc.Y. ,.jlejb-medYk .. s. 0... strog.o. rskl.jj.....
....•
f~kt . mtt:1rwen. . cy.I, . JJe . Q,. ut. rUclnienie. . położenia,
pod K?nsta,n1:ynopol~m stawilI. leszcze, op6r,
~ Dnia 2l!stopada 1912 roku. Spała;'"
a zarazem o dowle.d'le~lt~,. ze dyplomacya iranwszys~klepttń~twa ZWIązkowe . PQłączą Się dla
SOFIA,' 3 listopada (w:ł,) Wlsldbie' . ~gl'ama. , c\iska d~iała bezstrol:l1le., .
.
fJtda~~ 1~rc;~a~~ta~e~~~~g~n~j?S.j;lter.w.encyito..
dząsi.ę .p. adam.antt yd w6zystkich4
',róle43tw b?lł- I Wied~,i;.r~4r:.~~ran~~~:~o ZwWlt}załb~ ręce rządowi
•
k J. k"h' b
d kC . c T" '1·
.•. I ·
I~
•
. •
ęgry me mogel wyrzec
rnocarstwaeuropejskie są praktyczne1up.ra'vV!aJą . allS, IQ , a ys ~ . y owa
urcy wa.~4nltl rsję swyc;h na}źy.wotnielszychinŁeresów.
politykę realną l uznać musza· przewró:p.· Ja~1 .·pokojU. .
I, ··L()NDYN. 3 listopada (wł.) W, dzielnicy
,.,',: .
!lemI:
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~a~Wnyiol-,~.--

brzymi pożar w magdl:ynie mód Barkenl. Perso- ,
neI ze(iski magazynu, znajdujący się na górnych !
fJiętrach, znalaz,ł się w rozpacz1iwem położeniu: :
mając l powodu pożarl1 schodów I !l,ł6wnej :
windy, wyjście Oucil;le.
:
Pomimo \v.;zeHdcll usiłowali ze strony stra·l·
iy. 14 (według innych. źródeł 10) ~;d~wcz~~..'z
personelu zostało z',\'ę::Jony~:ll, ,11 odnl~s.ł0 CI\:.I.-,
kie rany. Obecnie stv:i(;rdzilF!, 7;~ na mlej~C:u .1<<1tastrofy dziać siG TTllel'>' ':lr.:1:;Z~I\Ve sceny, Cak .
miasto pod wra~:c~jkll1 l:::;~::.s~rojy. .
"'
WIEDE~ 31~w~~ ~IJ. »NeU5Wle~cr

II.

Nr,

f.

2sa

_:::-.":'.:"::=::!:~-:..~~_;~P"'

_ _ _ _m_.R_m~_~a_ml._mm__~g~_~_E__~~

St tp n Sl
ć. .;- p.

O

'(j

111

(i

'Vt

fł

~

1li. IJl.

fi C

Ił' K~
~ ~l'
~

(j ił""

ił

C61'1~~Ul i(az~mi~r:lta fi L!J.li~h,~'nd ~ 8r:ifW;!i;@wSlk.ic[hl'l
krótkich lecz ci!ii:kich eierpieniach zmarła w Warszawie dnia 2-go
listopada 1912 roku, przeżywszy lat 19.
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Wymiana zdań pomiędzy mocarstwami trwa I mają bardzo poważne nazwiska, wysłany zostaKONSTANTYNO~
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jąca .z/ożyć 50 tubU kaucyi;
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Sprzailti hurtowa u i'Ho GUSTAWA

II

ru:D ~ ~ !ił' d:~ Ll hi10 S Clll

ROSEN'rur.L~

~1

Mlkolalewska !!l.

~ranie iprUH ani~ mu~i~] ~i~łiny,

powierzając

przyjmowanie i wydawanie takowej hielizny filiom nasz)'m. Dzięki odpOWiednim
technicznym, jesteś1I1y W mOŻl102:d wykonyw(l\; polecelli~ pospiesznie, po ce·
,
nach, jak niżej:
.. Kołnierze zwyczajne za sztukę • • • • 5 kop. f' Koszule kolorowe za sztukę , • • . . 18 k0,J.
"'" Kotn.ierze podwójne i klapkowe za szt. . 4 n l'
II
"
Z manl{,ietami, za sztukę 20 N
Ił Mankiety za parę • • • • . . • . . 6 n
/I
biale,za sztllk~ • . . . , ,20 "
IIJ Półkoszulki' za sztukę • • • . . od s..:-S "
II
" z mankietami, za sztukę 22 n
g Półkoszulki z kołnierzem za sztukę • 10"
!
Upraszając pl'zekonać się o dobroci naszej roboty, honor mamy kreślić się
5417
Z poważaniem
Kelilich i Gogda~
urządzeniom

FABRYKA:
W61czańska

645.

nr. 251,1

FILIE:
Piotrkowska 165.

Główna
D:n:iiełna

Bencdylda 26.

52.
36.

Zawadzka aSa.
Wschodnia 60.

Piotrkowska naprzeciw ulicy EwangieUckiej

l! Dr.

Z"nd..Te;iiib;u·m~~g~
Piotrkowska 145, tel. 24-16

845.

Ogólnie znana .lecznica zęb~

Dr. Ii..

lekarza da'ty H. Pruss.

:\~r..

kobiece

W4\łiIl

li

'W'1!l!~11:lI"zl!lle
Wschodnia N~ 59,
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I Dr. med. J. SzwarCWaSS6r

G~lIIosgliik

Zachodnia 68, (przy Zielonej). \
Choroby skóry i włosów, Wene.
ryczne i dróg moczowych. Insty.
l' ś"'!at,'o<5
..
....
.tut R5ntrlenologl'C"ny
leczniczy. Badanie krwi na. syf!lis Od 8'j. -11'/ ~.
r l' od 5- 2'
~iedziele i święta 9.12.1: 5056

1595
L8CZeIlie:, plombowanie & wyjll2cie :zębów bez bólu. Specyalne laboratoryum
61111\'. .Plomby porcelanowe, plomby ztote,
, techniczne do wpl"awiiania
zlote .
na
bardzo nizkie.

Chlfuooby

Ii

Pl'zyjmuje z chorobami kobieccmi, moczol'łciowemi i skórnemi (kobiety i dzie~ od 11 r. do 1 p.;C:.! od (j i R~ł do 8 w

Zofia łlllajzal

Piotrkowska

a8.

Choroby WeWI1c:trznc I UerWQIV", Specy:alnie: cllorob;v żołądka kiszek i prz","
mlRay materll (cukrowa, podag"., otY.
łoać itd.). Niezb'idue dla dyllgl10Zy ana-

i2:y chemiez",e i bał.:toryolog. wvJdelll1
krwi w labot'l<toryl1m własne'm. Od
l-l I'anó j "ci ~_71f. r'o południlt l~~
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JĘlYKA

NIBilEGKIEGJ

LII PRYBUi1.SKI
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podtug znakomitej a łatwej me~
norycln.Q I mOCloluOiOW.& i niem. O(la pIci owo
tod" adz,' elaUl konwersacyl'.• rlr·a.
Leczenie syphillsu EHRLICH·HAoT.A,1
~

.{lOB-SU·
mat., koresp. handl. etc. Nieoy«
Ul.' Południowa 1IIh 2, telsf. 13·59. , Ware post~py. Poważne infor.
l:'rzyjm;:ie odgod~. 8-1r. i'od ~8 w.,
DYPlomo. wa.na. nau. czy.cielka. CB·
panie O,iI-:,6p~~~~R~ln~l.apań ~.o~2:
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