r.

191.2
N~

7.

lok XI.

Kalemlau'zyk tygodniowy:
Śt. św. Feliksa "Ialalez.

ŚI.\? BJbefta B.
1""-------11 Piąto św. Cecylii P.
CENA PRENUMERATY: Sob. śmo Klemensa P.
Hiedz. św, Jana. od Krz.
W Ł OD Z I:
Pono śmo Katarzyny P.
Rocznie rb. ó k. Wt. św, Piotra P.

Czw.

P6łrocznie» 3 • -

Kmartalnie " 1 " SD
1'1iesh;czn. " .. .. 50
OdnQszenle 10 k. m.
Egz. pojedyńczy :5 k.

\vsch6d sł. godz 7 m.
Zach6d st. godz. 4 m.
Dług. dnia godz. 8m.
Ubyło ~ godz. 8m.

Z przesyłką pocztową:
Rocznie
rb. '1 kop. 40 .
Półrocznie ., 3 lO 70
Zagranicą:
1'1ieilłłę<!znle .fP. 1 kop. 10

I

31
04i

53
11

dzisnnlk pOlitycznyBP rZBmvsło

Aedakc!Va

Sreda, dnIa 20 listopada 1912 roku.

w l.odzl
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w Zgiell'2:lIl,

'III!'

Pabaau!licaoh u p. Teodora Minko;

apteoe p. Paltka.

'lIlA'

CENt OGJ:,OSZEN: Nadesłane przed tekstem 50 kop. za wiersz petitowy. Zwycczaj.Be og.hll!liZe&llla za tekstem po 7 kop. ĘU \\liersz nonparelo l.l1Y lub jego
. miejsce. Małe ogłoszenia po 2 kop. od wyrazu (dla poszakającycl1 pracy po 111~ kop.). HajmniejsZe ogłoszenie 20 ko? li) Re!k.Bamy ime
kroRog! po 20 kop. za wiersz petitowy. Za dołączenie prospekt6w ó rab. od tysi~(!a egzemplm'zy. Ab·tjfkaa'lI hez oznaczenia honot'ary'um
Redakcya awata za bezpłatne: rf!kopis6w drobnych nie zl.\?raca. Ogłoszenia "'!'l tekście l rab. :tła I.\?iersz petitowy. Oglos~enla, których ~ei'miny
.
przypa.dajl'! m dnłe świlltec.zne, dtakujemy w przed dzień śwlc;ta lab po święcie.
K

Rednktor lab jego zast<zpca

przyjmują

interesant6w codziennie, z wyjCAtkiem dni

śWiCAtecznych,

A.= =~ "Pani Maj~tr~wau

I służbę

parowców na rzece Bojanie, statków,
wprost do bazaru w Skadarze,
Medtia straciła wszelkie znaczenie.
Durazzo czyli Oracz, jest natomiast bardzo
ważnym punktem handlow.ym Albanii a ruch
handlowy jest w nim większy, niż w Skadarze i
w \\Talonie. Handel tego portu przedstawia roczną wartość dziesięciu milionów koron, z czego
połowa przypada na import, połowa na ekspor~
w ostatnich dwóch latach z powodu niepokoprzybijających

od godziny

1-.2...ej

po poradnia.

Port znajduje się na wolnem morzu, wystawiony jest na dzialanie silnych tutaj niekiedy
I wiatrów. Poza tem byloby bardzo trudną ;rze~
czą zamknąć wjazd do portu minami. Dla· bateryj nadbrzeżnych. niema wygodnych, wysoko
położonych pozycyj, tak, że okręty wojennej
stojące w porcie, byłyby wystawione na ogień
nieprzyjaciel sld.
·Obrona Durazzo tylko od strony lądu by.
łaby dosyć łatwą, gdyż miasto łączy się z lądem
stałym wązką grobleh której ufortyfikowanie
przedstawiałoby łatwe stosunkowo zadanie.

h~~df . ~~!~kl~'J:-uc~tl:~~~~i;~~~~~~r;a~~i~g~~ •.·

Na·.···.,t,eattZe",·
.<:. Waj ny~':

Niema-. i ....':,.;1",.,,' ',' .
p:;': :\,'. ·~:i\,.,.·
łe·· też .szkQdywyrz:ądzjt~ wojna .Włoch,z ·rry.~·
•. ~prawdZte, rozpq~ząćSif;J, miW;,roko~~hJ8.:
poJisęm,poniewaZ ::Llurazzo.tttrzymywaJo .z Wło- pokOJowe, p0ll?-l~dzy' Turcyą...~. . ąu.ł,gąryą; .kt4rti
chalQi~ywe hatlqlowe . stosunki. Te okoliczno- w obecn~JwoJ11le Jest naJsdnleJslI:ą z pośród
ści sprawiły, te ruch · handlowy Durazza, spadł stron WOjujących z TUl'cyą, mimo to a.rmia buf J
w 1911 roku na .sześćmilion6w koron.'
garska nie. ~strzymaJa kroków wojennych zw:łaInteresy Austryi w ostatnim roku wynosi.ły s~cza. na llllllu:ataldża, dalsze bowIem jej i~wy~.
tamblizko3 miliony koron, okrągłe 40 procent, clęstwa ~edą naJlepsz.ą gWClrancyą pomyślnegO
z czego mała. część odpada na WęgrY-dla zWYCl(~ZCÓW POkOJu~ Ot6ź stan rzeczy.'ncr
. W normalnych latach interesy Austro-Wę-, linii Czataldżanie jest dokładnie znany. prze~
gier Wynoszą pieć milion6w kóron, przyczem dewszystkiem nie wiadomo, jakiem] siłamiró.z~:
import równa się eksportowi. . OMwne·artykuly porządzają,'obie strony walczą.ce. Niektórzy oblitziF
eksP9rtowe Austryi do Durazzo są: cukier (50 ją, że zarówno tLll'CY, jak· bułgarzy mają po
tys. Koron), kawa (30 tys. ko~on)p bawełna (230 200,000 ludzi, jeżeli zaś front boJowy wynosi
2897
tys.), ryż. (170 iys,) i. spiritus. (120 tys.).·
25 kilometrów, w takim razie na 1 metr . wypa:~,
. . Prócz tego wywozi Austrya wyroby żelazne dałoby 8 ludzi. Wśród takich warunków .trud-'
Leoznlc~ oho,ób" skórn~ch i wenerycznych
papier, drzewo, zapałki, piwo, wyroby szklane no mówić o swobod~.ie ruch6w i rozstrzygająca
i t. . p•. Po Austryi .najbardz!ejzai~teresowane bitwa stać się może poprostu wielką rzezi'l. :
D~ Falka, Golca i
w Durazzo są Włochy, którelmportU]ą do Alba'·lnneźródła Obliczają. odmiennie obopólnie
aUca W6Iczai4.lra.Ni 36. - Telefonu B4 .. 88.
nH głównie mąkę,. towary <bawełniane i naftę. siJ:y.Wedle tych źr6deł siły buJgar6wl1le prze.;·
noszą pod Czataldżą 100,000 ludzi, nawet w ta-.
IJla·ohoryc/l 8taly~1t (~ddiloln8 pokoje I ogólne sale) I przy~ Na wzmiankę zasługują też interesy Anglii.
chodnich, (porada 60kop.-Godz. przyjęć od 8-9 ra·
Ourazzo eksportuje zaś: oliwę, jaja,skóry
kim wypadku, gdyby na linię bojową .ściągnięto
no, 11l/,~P/, w południe i .7)/~~81/, Wieczorem, Wnie.
futra, wełnę i zboże.
cżęś~ar~ii Oblężniczej .z pod Adryanopo!a, ar.~h
dzielę j ś\9ięta od 8-10 rano i od 12 1/,-11/, po polud
W.łochy,
których
interesY
w
Ourazzo
mają
stąpIono
ją bułgarską obroną krajową i serJJsld}
ltoentgen,J.eozenie światłem. 1 elektrycznośoią.. - Badanie
wartość 20 procent całego tamtejszego handlu,. mi oddziałami z Macedonii. Natomiast . -źródła
,.
.,
. krwi przy. syfilisie.
541
zawdzięczają swoje stosunki z tym' portem ru- owe szacują siły tUl'eckie na 200;000 ·lUdzi,. pochliwości IłBanca Commerciale d'Oriente"j ten dobrio bowiem codziennie aż do ostatniej c~wi1i
to· bank zorganizował zwłaszcza włoski·· eksport . na plac boju przychodzą noweposilkl z Aną.tolii.
nafty do Albanii.
. ....
'..
.
Czy rzeczywiście turcyr(;>zpqrzt'łd~ają.·'. taką
Wskutek njeprzychylnych okoliczności osta~ siłą, niepodobna stwierdzić; jeżeli. jednakie po_
tnich Jat, ucierpiał nietyJko. handel, lecz i komu~ sUki wspomniane sąpoprostu zbieraną. . drużyną,
nikacyaokrętowa w porcie, w. którym 1910 .r.
nie mają.cą wyśzkoletjia. w6jskowego, to naWet
).} .p()~tY*lWYbrzeżu albańsldern. d których stało 320 parowców,. razelU 294,610tonn, 1911 I bardzoznaczl1a prZewaga lfczebnaniezapewni.
Q.i~lA~Wfli~rnie. i'$łyszał,.stałY"się ()d kilku. dni roku było tylko 278 parowQóYl,razem 218;045 turkom po\yodzeniawobec. armii bułgarskiej,
żąr~ewietnt mogącem rozpahc pożogę wOjenną tooo.
..
:.
.. . . ...
. . . upojonej ,twydęstwami Jp.ęłnej entuzYazm 4, ..
w całej EuroP'1e.
.
W. ostatnim rokuw Durazzo;było 171 p a - . T4tcy wykonaliz. pocz~tku kilka rtichów
.: .J~t.<Wjęc',na cza~i~ przytoczyć 'kilkia dat. ,d9~ rowc6w aus{ryack~ch razem 178,~8S tonn, byłyz~czepl~ych IJod. c:żorIU,. Ci~l'k~skoj . ~, Sina,~li!
tyc~ą I ',tnielsCowoscl, do~ąd pOdobno zdązaJą to prawiewyłączmep~r9w'c~. i..loydu, . które sta:azeb~.w.ten ,sP?sob c()f<lJącel. ~l~ , armII.' swoJeJ
już W ..~:,setb~ki.e;, . , ."
............ ńOWlą ?OproBe~~.o/~~stk,.cpo~rętów~Q_~~fumozh~lć,zaJęcle sta.npwlsk IJakle ..ta~lel,\pOl'ct.;ilo//'Mędul me ,p,~z~q~~aWIl':lw~ększel war- l przystan~ .z.awJJa].~(;yc~~ .•. 4.ą, ~o< Au~tt:ya~m,e)l1~ .: r2:,?~o\Vanle zde~or~an\z?wanych oddzlał,ow. Oczytości anf,dJir;ce)ów .l1a~~lpw;yc~.. ł~l.~I~G~ló"Y" !. tam. zupeł.nte SWOlchzfl.glowców, ktorychlllema~' \V1$ple ;b,lJJ:~a~zy, z. ~nerglą, ktorq okaZUją od, po.
wojennyc;:h: ,Położc>Hy. pr7Y.,)IJ~~f~P;~fąl<ISt>Ję.lłY.tl ,ło!,wy~yłaJą 1Ńł~chY'.'<I.;. . . . • . .'. . ...'. '.I<PO~Z.ątk~ wOJny.. ,me dalą turkor~l .wprost ~n~ n~
Ipi.ał
daWmeJ. .znacz... en.l.e,. .Jak.p.: .·. s~a. ,.c. . r. . a,.,.,.,gd.. 2:'. ,e. . ,.. S.Ię., . . . . . . . ,p.1..a .ce16w.. ,w.0.. J.SK.Rw,y;C. ~ . . .0. . 1.e. · cP.·. t.{. ~e,q~.'.t. .~. }.ą .[).;U. . "•. :... C.h;\yJl. ę. . >~yt7.bną.c.. . Z. s~ybko:;clą.
odziwlenia
przeładowywalotransport pa ;~t.a~~~1 f~QrsJge,.)?.ct; r~~ wl~kSzeJ 'YaEtos~,; Prrze~s.~t~h:\eR'I~. prz~~ . ~9q~ą,. zruęh buł~arzy miasta Ro
.
.
c.z,a.. su iedna~t. g.dy.austry,ac.~I. ,.[,lP:ta. .}.)J.'. .• T.. Q.,w.;~.r.cz. •.~.·.t;.,: ... s. J~. ;n.,}. !. •.:. . qa. . .::.;.p. •.•. .f.Q.. :..r. . .~. . . (w:. :.p. . •.I.e..n.Q~.P. Ołą\!~9n:ę:\blł9b;y,~.}.). . .~~~: . I . ~1.1..1.V'n.n.ad lUolzem ... Marmar.a.. a . . ·... .
stwp włoskie,JluglIa" zOl'ga~llz9wały::(,!łP~e~~l»'~~illW,H;:trudnp~cl~ml.,.
i:
AIv1,ldlę nad morzem ezawem.
J,

:.uC1erpiarz po.wOdUZlibot~H]:iaJm:dności.
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~ałliar'lskich i stw,or~t.:nje ~o~staw trw.alego! P!zY-1 wz~lędu na t~, że u~lieszczoną już, została wraz
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A zaraz pote"! na prawem, to jest P?łnocIlem skrzydle turkow, konnica bułgarska t od- .Jaznego poroz LHl1I el1 la, z nIlUl, przy ztldanIu jed- z klIkoma wyjątkamI z utworu w Jednym z podziały ochotników macedOlls'kich zdołały szyb~ nak, aby uprawnione interesy monarchii przy
przednich numerów "Rozwoju",
kim i śmiałym ruchem przedrzeć się przez wąz- uregulowaniu spraw nie doznały żadnej szkody. .
Roję "pani", niesłychanie trudną, gdyż na
ki przesmyk pomit:dzy ,jeziorem Derkos a wy:Sprawozdanie stwierdza, że minister spraw I dobrem jej oddaniu opiera się całe powodzenie
lJr~eżem morza Cz~rneg.o .i zająć mjast~ perkos zagra,n., jako pie.rwszy m~7: stanu, z ,parlal~en- I dramatu--grał~ p. G~yfłcz. Walka, jak~ toczy się
(1 erkos). NastępOle ZtlJęlt buł'glH'zy mieJscowo- tam eJ trybuny zajął stalloWISl<O co do te,1 nowej sy- i w duszy " pa111 " pomIędzy gtosem krwI a obawą
:lci Akbunar i AgaclL Ponieważ w Derko::; znaj- tuacyi na Bałkanach. Stwierdził, że dyskusya ko- : przed... cerkwią przedstawiona m. usi bY. Ć ogromdują. się zbiorniki wodociągu, dostarczajqcego
misyi była zgodna w życzliwości dla rozwoju \ nie plastycznIe, najmniejsze bowiem uchybienie
wody Konstantynopolowi, więc bu.fgarty mogą I państw bałkańskich, jaki osiągnęły przez bOlla-l' spowodowaćby musiało załamanie postaci i
pozbawić
sto1ic~ wody.
Także w centrum terstwo i ofiary. Komisya oczekuje, że ważne do
spaczyć myśl autora.
l!nii Czataldża, tam, gdzie .1H~lcj wiodąca. do sto.- ro~wjclzania r,<?z~~c~ające 'lię probl~m~ będą zała: ,
P. Gryficz potrafiła jednak utrzymać ten
IIcy, skrę~a na p6łn?c, zajęli ~~tga:zr silne sta- tw!one ,w n~Jsclslejs~e,m porozumienIU z ~as~yI,U! ton jednolity przez cały cią~ dramątu, wykazunowiska l p:z~łamalJ 'po CZęSCl, b,mę o.brt?n~ą sOluszn~kaml 1\ustrYl ! przy petnem strzezenl u Jej jąc tem samem niepospolitą inteligencyę i kulturkó~. , Jer.elI wreszcie. spra~v~zl SIę domeSleme
uprawnIOnych II1teresow.,
"
.
turę sceniczną. Artystka nie ominęła zadnej
z Sofn,ze l~oto Czataldzy Zajęli bułgarzy ó forZ sympatyą prZYjęła kOlTIlsya uznam e sposobności wykorzystała każdy najdrobniejszy
t6w tureckich, w takim razi.e byłoby widocznem, w "expose" stanowiska Rumunii, ż życzeniem szczeg6r by' roli pani" nadać odpowiedni .wyże bułg,:rzy chcą jak najspieszniej doprowadzić jllwzglęctnicnia jej życzeń. NastGpnil! wspomniał raz.
I
•
do rozstrzygającej bitwy,
. o zawarciu pokoju pr~ez.. Włochy i o zje~dzie hr:
P. Oryficz przej~ła się tak rolą, że grał w
Na przeciwległym, północno-zachodnim te- Berchtol?a ,~ San 'c;h~I!Jano. kt~I'Y gtwlerJz:fł. I nlej każdy l11uskut, każde drgnienie tWarzy .... to.
renie wojny zwraca na siebie uwagę twierdza wzm~cruł SClS~ą przy!azn obu 'p~I~StW. Wreszcl.e też nie dziw, że potrafiła przykuć uwag~ widza
Skutari, która pośród powszechnego pogromu zakonczył stwlerdze(~lem wy:azema przez koml- i postaci, w której wystąpiła dałakreacyę pierw.
Turcyi dotąd się trzyma. Generał Vukotic na syę:nr. B,erchtold~wl zaufal1la..
.. 520rzędną.
czele 8,000 czarnogórc6w dąży pod Skutari, do'Komls}'.a W~lsk0v.:a delegacyl ~ustl'yackleJ
Naprawdę szkoda, że artystkę tę tak rzadko
kąd spodziewa się przybyć za 3 do 4 dni. Z po- odbyw~ dZls posledzellle. ,~o referaCIe deI. Ko- widzimy na scenie,..'
.
wodu wielkiego śniegu tl'ansport ciężkich dzia·ł ~łowsklego zabrał głos m~l1Ister WOJ~ly gen. AufDrugą postacią, nie tak jednak dokładnie
jest bardzo utrudniony i opóźl)ia pochód. Sku- ten?erg, który pow.otal' ~IE: ~a. swoJe "expose", : zarysowaną jak bohaterka dramatu, jest brat .. pa~
tar i nie jest wcale silną twierdzą i trzyma się uozone w ~elega~YI węgl~rs,kleJ..,
nów". \'1 roll tej wystąpił z duiem powodzedlatego tak długo, ponieważ czarnogórcy nie
. Na posledze!llU komlsYl, WOjskowej deleg~· niem p. Orłowski, dając jeszcze raz dowód, że
pOSiadają owych technicznych środ!.;ów pomoc- cyt r~os. Wy~łOSlł KozłowskI referat w sl~rawl.e jeśli tylko pragnie, potrafi zagrać każdą rolę bez
niczych, które są konieczne do walId obJężni- b~dzetu ~rnl1J. Re.fera~ był ~al~ d~)sko.l1~~Y, z.e ml- zarzutu.
Gzęj, Vi dodatku poprzednio panowały w okoli· nlsle: wOjny publicznIe w Imlel1lU armII zau mu
Epizodycznej postaci "panau> wiele tragizmu
,y Skutari ulewne deszcze i powodzie, obecnie podzl~kował.
i siły nadał p. Mielewski, wybijając się temsa~ spadły obfite śniegi. Komunikacya skutkiem
mem ponad innych wykonawców ról drugorzędtego jest wszędzie ·bardzo utrudniona, a w nienych. Znakomitemu artyście zarzuciłbym jednak
przejaskrawienie w charakteryzacyi. Zdaniem
których miej:>cach nawet niemożliwa.
jak wi::idomo grecy zaprowadzili w Salonil<ach
.......,....
moJ~m-"pan" powinien budzi~ na widowni
swoją. administracyę. Było 10 dla grek6w zwy' ..
,wspolczucle, tymczasem, ~ Wrżej przytoczonego
d~stwo' nadzwyczaj łatwe, gdy t oddziały tu- nLI11~e -:- dram~t 11lstO~YC:l.11Y w,4 aktach z. pro!oglet\l, : powodu, było wręcz przecIwOle,
.
. Bardzo dobrym gospodarzem był p. Dą.recldewSalonikach, wygłodniałe, obdarte i zupeł- orygmalllle napl;!anywlerszem ,przez LudWika Hien)- i
ruezdemoralizowane, czekały tylko na to. aieby
'.
nima Morst\na.
II browski.
Pot~żne wratenle. jakie wywołało za·
. się poddać i wyjść z . miasta. Jak donoSi "Reichs.. Malo posiadamyw literaturze naszej pisarzy,. kończenieąktu III w niemałej mierze przypisać
post\mająca tplacubojtl dob~e wia~omości, kt6rymbydroga do. SławY.k\l{iatarpj sle słała· i ! należy~emuartyścję;·
.' ' . :
oUt;etowie 'tureccy pil! spOkojnie w' testauracyiktórzyby. za.jednym·zamachem.,.....Plerwszymutw0-.I.
NawYJQtnlenie ,zatrafneui~cie rOU istakoleiowejkawę, gdyż zołnierze'" walczyli pod rem potrafili pOdbić publiczność izy~kać pochle-·. rannągręzastll~yll jeszcze;: p~Kułakowskl (dZiadKerdźilar. Później, gdy nastąpił odwrót, oficebne zdanie kry tyld , Do tych r:r.adk.ich wybrańców' j wróż), p. Kułakowska (pachplę), wresżcie' p. Pior.. owie . Pie.rWSi. . 0. dieC.•hali Pociągiem.. Stan, wois~a Ilos.u... zaliczyć :n~simy ,L. H. ,'Nlorsti!la, ~llt,?ra' !r?wski za udatne stworzenie ŁYP.U stan~go kotureckiego wSalol1lce był tak rozpaczlIWY. ze "LIlIJl", ostatmeJ premlery, .laka SIę pOjaWIła sClelnego.
wfadze turec[de i ludność mahometańska same w ubiegłą sobotę na deskach teatru pJpular-.
f<eszta artystów dostrajała się do ogóhl.
~wr6ciłysię do wodza tej siły zbrojtiej z prośbą,
nego.
Wystawa była bardzo staranna, kostyumy
&teby wyrzekł się obrony miasta.
Jako redaktor ,.Museionu", miesięcznika lite- stylowe, teatr zapełniony•
..·.. O'/.y prawdą 'jest••;akoby teraz P?d greckim rac~cu'naukowe~o, a~tor,i~~ny ~ył jedynie w,sze-i
Spektakl so~otni zaliczyć należy do najlep ..
z;~ą,demmiasta żołmerze greccy I bułgarscy
rokich kołach lttel'atow l aZIGnl1lkarzy. Dopiero, I szych od otwarcia sezonu.
..
dopuszczalisi~ rabunków .na ludności mahome- gdy "Lilije" wystawiły teatry krakowski i lwowski, i
Gorące przyj~cle "Lilii" przez pl,lbliczność,
fa~skiej, trudnostwierazić. Na. ogót nie. u!ega. imię. jego. sta,łosię. ~lośnem i dzisiaj wśt·ód ,koła !·powi~ny skłonić. dyrekcyę. teatru do poczynie~ia
w~tpliwQśsj,ze .tu l owdzie, chrześcJlunieblOfłl ludZI, Zf.llmlljącychslę naprawdę sztuką, mema, staran o wystaWienie drugiego dramatu .Morstma
krW~wy odwet na turkacIl· za dawńe ne.z;ie l z> pewnościąnikog<;>,komu byłoby ob~eF"; ! ~.ązlaldell,1 legion6w", jaki .,!, najbliższej ~rzyszło. ktitywdy, . .' . .
. ....
. . . ..Jako poc~qtkuJący dramaturg, z,ktorych kaz- i SC,l ma Sl~ ukazać nas.cenle krakowskiej.
" W$pomniećd;ilej nalety ies1.cZę o Monasty:- . dy. wzoruje. sIę ,ch~c:ia~ przez ,peWien cz!ls na i .
B. GawroMki.
~ł.gdzietur:c;:y dotąd .je51:cze Si~ 2;na:i~uią,ratu- d~tlełach jakiegos Wlell<lego pisarza, Morshh po- !
.
i~t.hol1or t14rcyi obol< załogi w'SktltarL . Ale od zostaje w "Liljach" pod wpływem Wyspiallskie·:
·.pOt.. n.óc::.,>,.·. &l..a.ap.ierają.,serbowłę na . tO. . rJli~.to.". od. go •. Wjd.Qc.zne~. ies.t ·to .zarówno w .Układ.zje..sa- i Jeszcza "Zp~wodu bankiotu na cze,śó p. B,.omasza."
pOłu\lńia zaśoddZ1ały greckie sąr6wnIe~ gotQ- me~o dramatuI .ja!< J w budo,wie wiersza. Nie Jest '1
Wł do. ataku;.PQdobno siła turk6ww Monasty~ to. Jednak wpływ tego rodzaJU, by autor zatracał l .
'~.' i.qkolii:y wyrlOsi 90,000 ludzi I gdy seI,"bowie . w u~m SW~ i~dywi~u(dność•. Przeciwnie-,-w dra~ .i
m:*lfO,OOO .nie licząc grek6w.·
maCle . przebija .~Iele ,orygll~alnych por~ysłów, I
.
(Artyltut ~adeslany)~ .,
...
.
.'
... .
.
.
myślau.tol'a Jest Ja$n.a l. prz~JrzY$ta, pod~zas gdy I
~o słusznych wyrazow oburzemaz. P9wo.d,u
~ W~splańskiego otoc.zolla Jest zwyczaj Ol c mgłą l konfbktu pomlędzy,przedstawicle1em"RozwoJu."
.. . ., ..'. ... .
. . ~.
tajemnlczości.~~
,
.'
. l a prezydyum komdet? bankietowego, z panem
l. I?rIJ.,mat Zbll~owany Jest wzor~wo. Akcya to- ISzwarClllanem w roli.;: "posła"- ,o?woł~wa.
, l't·
. . ··.i....,:.. W.. ęgler.
,'. '. ". CZySlE:
z.wawo... t.konSel\We. ntn.le. l.edna. sytuacya i CZ.'a -. ?-u cze~e,! d. orzuCIĆ należy d.la SClSłoś... clje."
l . .'.AllS4Lowyplywa z drugieJ. Postać bohaterl~j ~palljl' na- ;szcze !nlka sł()wek
.
.. ..
,
'.'
.
~reślóna jest nadZwyczaj wyraziście.
'.
I. 1). Nie. "wszyscyll wybo.rcy~:i.yd:z.i "siawi:i się
.' Głównęmi jednak z[iletaml dramatu są przę- ;' na wezwanie organizatorów Dunkletu'l, gdyż nie
J1;O.ze:5łłU:IU sprawozdanie margr. Bacque~emt\ , d~\vszystkiemprześliczny wiersz,gtadld, .harmo~, wszyscy dostąpilI zas~czytu znaleziel1ia sję VI wy:
delegacYl au- mjny i obrazowy oraz świetne wpto~t o.dtworze~ tw()rnemtowarzystwle bjesiaduję,cych wybrano
"nłetła, n~ ld6remrozgrywa się akcya. Walk.a
c6w. .'
.
'. . .\
: pomiędzy głosem' krwI, aświezo . wszczepioną
.2) Do stołu biesiaclnegodopusżczeni . byli nabałkańskich podn!esio,
wiarą chr~ęściiĄftsk1łprzedstawiona jestnlezmJer~
wet"nie~najomi" d-ra Bomaszą, 'wb"rewtwier·
.;;IQ,IV!.I.~1\. l dotarcie pod 1(on· nIe plastyc,:Z;lJ.i~;> .... , .
'.
'. ". dzeniu .0 "szczupłej garstce! znajomych' jego",,·
. do kohcai. ną4esua' PonadtO:J9tot wyposazył dramat w kilka
3)i Rozesławszy k i l k as e. fzaptqszell. na
pr.z. yg,o.tów.an.a,.: . p.rz.YI momentó\Vi;>.... b. ·.~.rd.. ~. . .os.ilnem n.aP.jęciu.dram.aty.~z- " bankiet ...;. tłu:nacz.en.ie o .UdZ.·...ia.~e. W.)'1iiIr."k. olka.
. , . naradą, pod Wa~; nem,". ~onlec,. aktu I, III i IV, rob l potęzne dobrych znaJomych" i wmaWIanie,' :te·jes! to
.!~.~.\~~"'"~.",,, wQln~ paóslwajej Zlł~"
•
.
H . . · . . i l1t1Czta rocl~lrltla'} - byłonieztę<!zhym wykrę:e11ł,:
.' '.. przebIja SIę wlelkJtalent !
4} Anr p. Jennenbaumanip. Hru.nburski
... lsklęm~.pr~yl)yła zatem I wyb(;m~amil}~e byli.
.. . ' ,,:1 .' .....•..... .
.. wtele<j'bięcuJąca . n. a.pr~y. l '..•. 5).'. . I<to.· ·.·.rep. tezen.to.~a..ł.... ó. w.: . ·l;ttitotyt... et. , .k. t.óry.,.
\ .. : . . . '.' jrozsegregowlIł wypórcClw .!la· ~QcipyCh t Jlieg()d:':
I.~mlana· ! tl~b sp9'iydść>piadU!la 10"r·l?:I.~ .•)lrę:wtę~),.
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Nr. 261

ROZWOj. - Sroda, dnia 20 listopada 1912 r.
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upadek hodowli bydła w Rosyi, udowadniając go, którego wystawa, urządzona w Warsza"vie,
zaproszeń, co do których należało mieć z góry
go cyframi. Na 100 mieszkaJ1ców Rosyi przypa- do dzisiejszego dnia cieszy się znaczną frekwento pr~konanie, fe je spotka zasłt,żona odprawa. dało w r. 1851 około 38 sztuk bydła, w 1861- cyą zwiedzających.
okoł'o 36 sztuk, w 1871 jut tylko 32 sztuki,
Niemniej licznie wystąpil'a na wystawie koJeden z iydów.
lonia malarzy łódzkich z szeregiem portretów
w r. 1898 zaledwie 26 1/".
Tymczasem w Danii na 100 mieszkańców z kół towarzyskich naszego miasta.
wypada 75 sztuk bydła, w Kanadzie - 8.5, a
Sala przedstawia się nader okazale. Deko·
Dnia 30-go listopada z powodu
racya kwiatowa, którą wykonała znana firma
w Austt'alii - 320 sztuk.
Od r. 1898 do 1911 ceny mięsa w Berlinie ogrodnicza "Salwy" dopełnia artystycznej całości.
wzrosły o 34 proc;, w Rosyi o 50 proc.
W wczorajszem otwarciu wystawy, pr6cz
Oprócz innych przyczyn wpływa na upadek grona artystów .i publiczności wzięli także udział
hodowli bydła w Rosyi opłakany stan gospo~ reprezentanci miejscowej prasy.
"
darki kolejowej, nieregularny przewóz ładunk6w
Vlstęp dla dorosłych na wystawę wynosI
wyjdzie specyalny, obszerny numer "Rozwoju". mięsnych, powodujący chwilowe lecz znaczne 30 kop.; uczniowie i, dzieci płacą połowę. Pensye
Ogłoszenia do tego numeru przyjmuje Adminipodnoszenie się cen mięsa w ciągu np. 10 do i szkoły w grupach otrzymają znaczne zniżki.
stracya pisma tylko do 27 listopada.
20 dni.
Niewątpliwie wystawa ta, urządzona staraObecnie,
zdaniem
referenta,
grozi
opanowaniem
malarzy polskich obudzi w mieście naszem
Prosimy naszych odbiorców o wczesne zanie rynku mięsnego rosyjskiego przez.• , pola- duże zainteresowanie i liczyć może na poparcie
mawianie ogłoszeń.
ków (oj, ci straszliwi polacyl Niebezpieczeństwo naszej publiczności choćby już z tego powodu,
polskie grozi Rosyi od nich w każdej dziedzinie!) że zupełnie na to zasługuje.
.
\\lreszcie referent przytoczył zdanie komisyi
(e) Wymówienie posad majstrom. W ubiegłą
mi~dzywydziałowej w Petersburgu, która na
sobotę wszystkim majstrom fabryki Akcyjnego
dnia
15
października
uznała
wywóz
Towarzystwa
I. K Poznańskiego, wym6wiono
obradach
KALENDARZVK TERMmowY.
mięsa do Prus za szkodliwy. Tegoż dnia odbyło
posady za trzy miesiące. Po trzech miesiącach
IMiONA SŁOWIANSKIE. D z i ś Sędzitnira. J li' się posiedzenie wspólne petersburskiego kornimają być ustanowione nowe warunki płacy i pra-tr o Janusza.
" .
"
tetu do spraw chłodnictwa j' petęrsburskiej Izby cy maj.;trów tej faryki, na kt6rych majstrowie
TEAT,~ ~OLSI~I. ,(CegleImana. nr. 65). l? z 1 ś eksportowej, na którem przedstawiciel peters- maJ'", być. na nowo przYJ'mowani.
"Gra serc KledrZ)111sklego. Początek o g. 8 mm. 15 b k"
. łd
.
. c::t • d'l b k
g _
'"ł
Wieczorem.
urs lej gle, y mięsneJ;;) wler ZI .. ra przy o
(x) l Tow. krajoznawczego. W sobotę d_
- J u t r o wieczorem "Ś~uby paniellskie tt Fredry, ,to~ania producent6w miejscowych do wywozu 23 b. m. o godz. 8 wieczorem wlokatu własPoczątek o godz 8. min. t5 Wieczorem.
mięsa".
. uym przy ul. Piotrkowskiej nr. 91 (lewa ofic~
TEATR POPULARNY A. Mielewsldego (KonstanTo ostatnie zdanie wydaje nam sj~ najzu- 2 piętró). odbE:dzie się 6-miesięCZne ;z;ebranie
tynowska .1~). Dz! ś 'lDzif!-dy" MickieWicza. Począpełniej s·łusznem i ono tei POWintl0by wskazać członk.ów oddziału łódzkiego, poświęcone Ulda-tek o godzlme 8 mI? l? wlec~~rem.
drogę postępowania na" przyszłość.
ni om naukowym i sprawom administracyjnym
. - J u ! r o. "Pam ma)strowa. Początek o godz. 8
Kiedy w calem Panstwie jest bydła zamało, biei"'cym.
.
mm. 15 wlecZOl:em.
t
l.
t'
g"
...
KONCERT. 'D z i ś (W sali KOl1certowej, Dzielna
~ szero {I UpUS mlę~a ~a. ramcę mO,ze znacz;
Na zebraniu tem p. Stanisław L. Majews~
nr. 18) koncert z .u,działem Estelli Birnbaum, śpiewa.czme po,gors~y,c. stosunkI mieJscowe•. Bądz co bądz. członek Tow., wygłosi odczyt p. t..StOSunki
ki E. KochańSkiego, Wiolonczelisty i prof, Urstema. l wszakze, lesli ten upust pozostanIe na stałe, to
etnograficzne na Białorusi~.
Początek o godz. pól do 9 wieczorem.
przy innych odpowiednich środltąch administra(x) l Stow. zwolenników godziwych rozry..
ZEBRANIE. D z i ś pos, Sekcyi matemat.x rzy Stow.
cyjno-gospodarczych
przyczyni
on
się
do
wzmo-wsk.
Wesoto i gwarno było w ubiegłą. sObo~,
9
Pó1
naucz. chrz. (Konstant~owska 5)(, o 19'k t °K Wf zenia hodowli bydła i - co za tern idzie na zabawie Stow. zwol. godz. r,oz. U.",. .. A....... ną
Og. zebr. czt. zgrom. felczerów. w o . W., ons an- do podniesienia gospo. darstwa i zamożności w cza~
t)1nowska 5) o g. pół do 9 W. ,
•
•
w lokalu Stow. maj str. fabr.
.
WYSTAWA SZTUK PIĘKNYCH (Piotrkowska sle mezbyt odległym.
Bawibnosię ochoczo. OrkieStręmandoU.
nr, 115) otwarta codziennie od godz. 10 rano do. godz.
(e) O pociąg do Zduńskiej Woli. Kupcy i prze- nist6w pod kierunklem p. Filipczyńskiego, przyi10 wieczorem,
mysłowcy w Zduńskiej Woli związani są z .to- mowano rzęsistymi oklaskami. Za deklamacy~
CZYT. i BIBLIOTEKA TOW. (KU~TURY :t:>~L~f'
dzią interesami handlowo-przemysłowymi tak da- monologi i kuplety, wypowiedziane pJ:Zez p.p.
~zyn!H1
codziennie ~od godz. 6 dto J Wlec.; W me zle e
lece:'., że
coclz;ennie
koleJ'ą
kaliską prz,yjeżdża i W",7ykowskl·ego.
Pl'tzllera I' 1.T
dzyns'
lrl'ego A~;",_
l' śWIQta od godz. tl do G po po.
,
'. •
"
"
.. ~
lM
...
~
O
CZYTĘLNIA PISM TOW. "WI~DZA"(Pjotr- odJ.ezdza stale. ~o ZdUllSkl 7J Woli z gó~ą, 3~ kowano. również .serdecznie.
·J~,Q..ws~1~i5,}"Qtl8lilttą ..Q(,i"gQAz;•.. ~.P? p,()~~ do 10\Vleczo- osób. Rozkład Jednak pociągów na kolei KćłJ.' S":
.. Poczta francuska. cieszyła·~ '~u'tem i;P9:wP';'
remi aiw;,:nr~?zl~t~,i(':~.W,f:~1l+,.~aI<t9d~,'~9J~, IllqlOwle- . kiej jest talc niedogodny. źechcący,z~latwlCm· dzenien:t. ~ozbawieni uczestniey'opuści!i' lbJad
czorem.'
.
','
...
/ . ' : .,.. ......
teręs.,. handlowy lub przeI?ysłowymj.es~ką.nie7
dopiero ó8cej rano wynosząc jaknajmilszeWraBIBLlOTEl):Ą STEBELSKICH, (l"l1~otaJ~<AfS~lł 591 Zdunsl~iej WoIizmuszony Jest nocować W ŁOd2:I, ienie.
. .
otvyarta codzienme odg. (3 - ~ Wlecz,; W mędZlele I CO Oczy' wiście 'połączonejest z kO$ztami. PierW'~
..
śWięta od 1-5 po .pol.
'.
. . . . .... .• . .' Zd' , k' ''W l' .'
h d .
.(e) Z IlHarmonii". Na ostatniem pós,edze~
MUZEUM NAUKI, i SZTUKI (Piotrkowska nr. 91)
szr .pOCląg ze. uns leJ.' o l ,przyc O Zl o go- dzeniu zarządu Towarzystwa śpiewacżego,jHarotwarte codziennie od godz, 4 po pol. do 10 ~Viecz.
dZl111e 12 ~. 30, wówczas, g~y w kantorac~ fa- monia" postanowiono zwo.łnćog6lne . zebranie
w. niedziele i święta od godziny 12 w potudme do brYcżnych .Jest przerwa. na obIad. OdchodZI pO-, członków' na dzi.eń 8 grudnia,. urządzić. wieczór
10 w i e c z o r e m , '
ciąg O godz. 4 m. 50, .. pozostaje więc na zata- taneczny w nadclwdzącą sobotę 23 b,' m. ji.Irzą~
twienie interesów po otwarciu kantorów bard:l;o dzić przedstawienie amatorskie W dn. l. S grudnia.
mało czasu. Wobec tego przed rokiem kupcy I
przemys.rowcy zduńsko-wolscy zwrócili się z proś(e) Tow. nauczania. języków ()bcycn lTI.etodą,
bą do dawnego zarządu kolei Warszawsko- \\lie-· Berlitza założyło w ·..todziszkołę przed· rokiem,
deńsklej z prośbą o :4aprowadzenie pocią.gu spe"
Dyrektorem jest francuź Main. Uczni6w szkoła
cyalnego pomiędzy Łodzią i Zduńską Wolą, któ- obecnie , posiada 149.. Najmłodsi mają lat 17 Wie~
(-) Nadmierne . żądania. .Na ostatniem po- ryby prz..ychodził do Łodzi o godz. 9 rano! a od- lm. Dzielą się na 3 kategorye: początkujących,
siedzeniu komisyi prawnej Radyzjaz~6w przed: chodził o. godz. 10 wieczorem. Sprawa taJe.dnak mających początki i dopełniających znajomości
stawicieli przemysłu i handlu omawiano ska~gl upadła z powodu przejścia kolei na rzecz rządu. języków. Wykłady są prowadzone od 9 .rano do
niektórych przedsiępiorstw fabrycznych na 10- Przed pół .rokiem. wysl'ana zostara takaż prośba 10 wieczorem. Personel nauczycielskj sldada się
spekcyę fabryczną, która rzekomo wymaga od do ministra komunikacyi, lecz dotąd niema na z 7 osób. Lokal z 15 pokojów na lpiętrze,No
nich rzeczy niemoiJiwych, np. ,imien~y~h ~st ro- nią odpowiedzi.Obecllie, z powodu tamowania wy Rynek nr. 2. Patent6w. żadnych szkoła nie
botników ze· szczegołowym opIsem, Ile dm pra- przez brak odpOWiedniej komunikacyi, rozwoju wydaje. Wykładane.są rÓwnież: korespondencya.
cują w roku, ile zarabiają itd.
..
handlowo-przemysłowego w Zduńskiej \II'oli, mie- handlowa i literatura. Uczniami są.. przeważnie
, Komisyazaznacza, że inspekcya fa~ryczn.a szkańcy tamtejsi zn~w zamierzają wy?tąpić. z'proś~ zajmujący posady,potrzebują<.:y znajomości ją
moieźądać danyc~ stat~stycznych! a~e ządan~e bą zbiorową, o pocIąg specyaln,Y. Nlezalezme od .zyk6w obcych dla otrzymania awansu •. '. ' .
Podobnych szkót prowadzi toż samoJ'owa~i
spis6w imiennych Jest mesłuszne l spisy te me tego, oczekują niecierpliwie budowy kolejki. elekmogą być uważane za dane st~tystyczne.
trycznej do Zduńskiej Woli.
rzystwo 400 w r6żnych miastach i krajach. ',.
· Inspekcya fabryczna-zdamem fabrykant6,w-:-.
(h) Nowy kościół ewangelicki. Gminaewan;'
. (x) Dla niazamoźnych uczenie.' Poszk6HefImoże wymagać imiennych spis6w tylko pohcYJ- gelików przystępuje z wiosną b. r. Ptzy zbiegu skich najchętniej przytulających niezamoiQe uczenego charakteru,
ulic Radwańskiej i Pańskiej do budowy nowego nice, należy 7·klasowa szko.t.a J~ Zbljewskiej, kt6(-) Studenci w wojsku. Ministeryum oświa~ kościoła.
rej środki nie wystarczająlednak,bymozna,było.
·ty,zwróciło się, do wyższych zakładów ~auko'Opracowa~ie.~r~jektó"Y i planów oddano "'zadość uczynić potrzebjei. dać bezpłatną naukę
\\IY,cl'i z' qk61)1ikiem, w którym ,z~znac.za, ze, we- .p. KazimierzOWI )Vlelslmgowl. .
.
tym, które za nią płacićniemogą~. Dlatego też
dług. nQwej;ustawyo 'P?WmnOSCl .wolskowe!stu(gl Wystawa malarży p~lskich. y, widnej TowG\rzystwopornocy. dla rii~zamożnych. uczenie
deńci;..tn,ogą. otr~ymywacodroczeme do uko.no~e- i duźej sali domu przy ul. Plotrkowsl(leJ nr. 113 przy szkole j.Zbijew::;l<iejwcelu żqobycia'środ~
nia<wYk~ztałf:em~Jale. tylko. ~02S roku zycla. na 1 p.otwartą wczoraj została jesienna wysta~ k6w na op,łaceoiewpisów za najbie'dniejsze ucze'.
wa malarzy polskich.
' . .,' . . • .
nice, uriądzaw !1a~chO:dzą.cą sobCltę dnia 23-go
Dalsze. odroc:z;ęn\audzlelane Qle będą..
. Dlą,s~uaent6w,.kt6rzy obecnie znajdują się
Zanim fachowy sprawozdawca umieści . oce- ,listopada ogodz; 7) pół wieczorem, w sali "LiJ.wuni\X~~~~tęt~ch i kt6rzYP?trzebo~aćbędą?~- nę dzieł zgromadzo0,Ych! zaznaczamy~a. razie, .tni" (Piotrkowska 108) ~ \ll'ieci6r nluzyczno-dra.
roczeniaj!cl:odątkowego; zrobJOno wYJ,te!<, .mIOl- źewystawa prezenttlJe SIę bardzo ,powazme..Ka- matyczny"poł~czotly z tańcami.
steryumM~~ je~n~~, ~~Y. osoby,. takl.eslvłada~y. talognotuje ki1kuna~tu ,wyst~wcó\V~malar~y,
. Napr~gtamzłożą się: śpi~w chóralny ucze.
podania me p 6zmel Olz.?8, b~rn. 'P'?Upł:y\Vle 'śród' których .spotykamy.. takle . nazW:lska Jak n!c, d'ekła91.acy~, .skrzypce, wlelo~czela i t. p.,
tego terminupodama przYjmOwane OJęb~dą."
. Ol~ti~;J)p~górskil~~btnicki,Cięślewsk!;. !3is~e.· ann zakonc;zeme odegraną zostame bardzo we(x) Sprawą wywoZU '.mię·sa i ddNh}rhiec ;t;a~ 'WIs'ł)i'ewsl{1" Lasock!, Trębacz t EndEl,PI~tklewl~z soła~k<?m~dyika Zz Przybylskiego p. t."Zjazd kokła sit: mi~dzy ionem} .kiiowsl(a.lzqae~~P91'fO" ···KVi· k··· W··.~ajb1i~s~yeh· d~i~~.h' . ~~~Jęg~Otl~, . , ~(hJ' lmeżłeO~s!I,l:·. Ws~ystkie utwory wykonaneb~di. . .
wa. Refer31 członka lel.Ostaplenkfł'I~~n<ą;~ ,~tM1ą'Je~~e'o~r~yZmurkl, i ~ •.·,SZ()Z)'glltlSkle...
IU. __

"XV-Iocio HDZ Djn"

I,

I

I

U 267

1'1 piątek po cenach popula1'l1ych "Madame
pf7.ywil'ziony do szpitala, znwrt po dwóch dniaćh. Pa- I
licyu śledcza wykryta spru\'.Ic6\V nożowej rozprawy i.....1outol1", przezabawna komedya pp. Sylvane i
w Gsouuel! lIIie~zkt1licl'W Lodzi, Frallciszka P. i Szeze- Monel'y.
parw K, aresztowała k11 i osadzi/a W whtzieuiu.
Odbywają się pełne próby z następnej pre(x) Przetlstawienia dla młodzieży, urzildziilH;,
(e) l~a·fI'@hl!blli ;;;:U'@IW;gieMItl. Wczoraj na Nowylll
ii 1 iery, jaką bt.;dzie "Tragedya "Florencka" Oskarzez "WiedzI:" w teillrz~ "Odeon", odbędi! s.ię płacić
l~yIlJ.:ll, w chWili <,!dy G(Jldf\ RuiIlU wyjr,lu woreczek, by Id Wildc'a. do ktć)J'ej dodaną będzie pełna huZfI spruwlIllek, 12-letni chłopiec wyrwal jej z r,.,P
)ulro i pojutrze o godz. -j.·cj po połudr!iu.. Z
'{~ Id woreczek z 54 rublami j odduwozy drugiemu 14- i iilOru i komicznych sytuacyj komedya Brunona
WZf~lędu na to, że czww'tiwwe przedstawlema sq
letniemu chłopcu, poczul uciekać W chllJili, gdy drll~ji ' Winawera p. t. "Upadek domu Abendsztern".
stale przepernione, nast~pllego zaś dnia frekwell- zamieszaI się pomiedzy lJubliczlloticiq. Sehwytano obyMalarnia teatralna zajęta jest przygotowacya jest znacznie lllniejsza, zarząd "Wiedzy" li- dWóch i oddano W"ręce policyj, Pieniądze ocala!y.
niem dekoracyj do mającej się wystawić komepnIsza lioierowllików szkól, żeby przyprowadzali
(p) SiilU!li()J~ÓjG\two. Zamieszkały przy ul. Brzes- dyj fantastycznej Stefana Krzywoszewskiego p. t.
'I'ększ'"... gronlad'kl' d,'7,I'eCI' wyła.ewie W piątki. 60
Id ejlat,
pod nr, 4 dorożkarz StanisłaW Antczllk, liczący
od dluższe\!o czasu zapad/ na nieuleczalna "Dyabeł i karczmarka".
Program piątkowy jest powtórzeniem czwartko- chorobę. Ooprownclz!lo 1!O to do takiej rozpaczy,
(x) Teatr popularny. Z kancelaryj teatralnej
wego. _ Ceny mieisc: dla młodzieży po 5 i 10 pozostawszy wczoraj sam W mieszkaniu, poWiesU się· komunikują
nam:
'
kop. dla doros.łych 'po 20 kop. Nnuczyciele, to- Wezwane Pogotowie I'atunkowe skonstatowało zgoli.
Dziś we środę ulwie się arcydzieło Mickiewal'zysz<lcy swym sz.kołom, nic nie \)łac:-1.
ZWłoki zabezpieczono dCl zejściu władz sądowo-policel. nic' wątpimy, że :i;ila "LuI l A_
b
ł l 'I
t
LI1I' W nac C 101.L.l.ącq so atę wype n su: (,(} \)$ atniego miejsca.
"

Zwaiywszy n3

W

ie

"ł

'ł

(e) Koszta dezynfekcyl mieszlmil.

cyJnych.

wicza "Dziady".
Jutro we czwartek arcywesoły wodewil w 4
aktach ze śpiewami i tafIcami p. t, "Pani maj-

(a) ~l1"eSl:ido!l!l'"Ulie dodl:iZiei.

Laborato-

Wczoraj, o godz.
2 po pol., przed dOili przy ul. Piotrkowskiej nr. 62 zajechała resorka, z którei wysiadło dwóch żydów. Weszli oni do składu Szlamy Ei~ellberlJa, z którego zabrali skrzynię przędzy, wartości ~~50 rb. Stróż Wojdech Chudzik, zauważyl jednak złodziei i przy porno,c,! strużnilm przytrzymat Ich. Są to: lcek Glowir\sld j
Pitie! Michalowiez.
(a) AreslI:iŁ/llIW3nie. Policya lódzka aresztowała
~!O-letniego Frallch,zka Pecha i 22-letniego Szczepana
Kal>z~, który przed dwoma tygodniami przez zemstę
pOI'Gmli noiumi We wsi, [(etldnla niejakiego Józefa Góreckiego, G6recld zmad w szpitalu.
(e) C{ll"adzid lIuli~ll!hlli!il<ll!lf' W noey z soboty na
niedzielę do sldadu kapeluszy Karola Goeperta przy
ul. Piotrkowskiej tlr. 145 zakradli się za pomocą wylnmania zamka tI umili zlodzieje i skradli kapeluszy
męskich okolo 100 sztuk, wartości 550 rb.

ryum miejskie naJcslaro magistratowi m. Łodzi
• l'
strowa".
rachunki za dokonane dezyn fekcye 103 n1lesz<an
W których zdarzyły się wypadki zas.łabni~ć na
W piątek po raz trzeci dramat w 4 aktach
dysenteryę krwawą i inne choroby zakaźne.
0z prologiem p. t. "Lilie " L. H. MOl'stinil, który
na pierwszych trzech przedstawieniach wywarł
gólna suma należności luboratoryum wynosi
.
892 rub. 42 kop.. Należno:ici tych w./aśclciele
ogromne
wrażenie na widzach, a to dzięki arty. I ' . l
~., d b
I'
.
stycznej swej wartości i sile dramatycUlej, która
mlesz {an me c lCą. zap!aclc o rowo me, maglpotęgując się z każdą niemal sceną kończy sztustrat wiGc zastosuje środki egzekucyjne.
kę tragicznym akordem
e)
Polak
Kulhll'tranerem.
Jeden
z funkcyo(
\:I
\1,{ sobott~ po południu po cenach najniż
naryuszów fabryki Tow. akc. l. K Poznańskieszych Król Lir".
go, cieszący si~ zaufaniem swych kolegów poW przygotowaniu arcywesoła komedya Al.
laków o tyle, że powierzono mu mandat w jeMittiego p. t. "Grzeszna n.oc", ze współudziałem
dnej Z instytucyj społecznych, płacił składl\:ę szkolnaj wybitniejszych sit teatru popularnego.
ną na szlmły ogólne miejskie. Obecnie umieścił
Powyższa komedya zjednała sobie wielkie
swego syna w szl<ole niemieckiej i pomieścił się
,jł
powodzenie,
a w \varszawie grana by-ła kilkana. I!ście niemieckiej komisyi szkolnej. oświad(a) VI slJl'awie cen mięsa i chleba w Zgierzu.
dziesiąt razy.
czając, że naleiy do społeczeństwa niemieckiego. Jak to już w swoim czasie donosiliśmy, niektóPostępek ten wywolał wśród kolegów biurowych rzy rzeźnicy i piekat'ze w Zgierzu sprzedają mięso
Itkulturtl'agera" polskiego ogólne oburzenie.
i chleb po cenie wyższej, niż wskazuje wydawa(a) Echa częstochowskich wypadl{ów. Zabi- na przez magistrat taksa, która wobec tego poty w Jasnogórskim klasztorze bandyta, Paweł zostaje tylko martwą literą· Aby położyć temu
-Kozłowski, 25 lat. pył poszukiwany jeszcze od kres. prezydent miasta zwrócił' się wczoraj do
.1905 roku za popełnione różne rabunki i za p()1icmajstra z prośbą o wzmocnienie nadzoru
b6jstwa.
.
policyjnego nad sprzedaż'l w mieście mięsa i
Proces przechvko Macochowi i spólnikom
Bandyta ten miał przy sobie jeszcze mauzer chleba.
rozpoczął się wczoraj w sądzie piotrkowskim.
2 brauningi j 245 nabojów, jak stwierdzono,
Winni niestosowania się do taksy będą poO godzinie 11 rano wprowadzono oskarl>andytówbyło 3 - 4, którzy byli ,uzbrojeni w ciągani do odpowiedzialności sądowej.
żonych, którzy zajmują zaraz miejsca na ławach
Lraunlngi .t fl1ilu:z:ery. 'Bąndyci dali około 2200
(ą) Jarmark. Dziś 'w Zgierzu, odbywa się dlasie~ie, przeznaczonych~ .'. "
,
wystrzałów. Dalej usta:1ooo, .że bandyci mieli walny iarmarl" na któryzjecl1ałosi~ z Łopzi j
WIdZImy wśród mch bohateraponurei trazamiar obrabować ŚWiątynię.
okolicy mnóstwo kupców i handlnrz6w. Ruch ~edyi Dam,azeg~ i'{lac<?;ha! rlelent; Macochową,
Zawiadomiona. o tem policya urz<!dziła za- na jarmarku p,wLlje bardzo ożywiony.
! ;;:,tarczcws.klego I ?l~slnskle~o.. .
sadzkę, rezultatem czego była utarczka z
Ca) Aresztowania .złoc:z:yilCÓW. W tych dniach l . PW~l, ,?skarzen~, Per~klewlcz I Cyganowski,
bandytami. Przy Kozłowsl\im znaleziono kilka do mieszkanio Gustawa Majera, przy ul. Dłu- ! me ZJaWili :;J(~ n.~ ro~prawl~..
~
broszur z odezwami partyi rewolucyonistów rriej w Zgierzu, dostali się za pomocą dobranego :
M~coch. zm,ller~l~ł bal~Z? Ul~boko. wpamścicieli.
kIneza niewiadomi złoczYllcy i skradli wszystką: dle oczy biegają mespokoJn}e ~ p,lzedml.otu na
. Wczoraj w nocy, w różnych częściach mia- garderobfi i bieliznę. Policya, poszukując spraw- ,! ~r~e~mlOt. Zresztą zachowuje Się zupełnie sposta robiollo rewizye przyczem aresztowano kil~
ców kradzieży, aresztowała wczoraj dwóch zgie- : kOlIIle.
.
r ' , ' , •
.
kadziesiąt osób. Na wszystkich. stacyach kolei rzan: Ottona Mittelstedta i Antoniego Bandosika, l,
Przy. odc~ytywafllu. aktu osl~a~el1la M.acoch
żęlaznych ustalonoobserwacyę. Obraz Cudo- którzy mieli na sobie niektórecztlści skradzio- i ~ac!lO~Uje SH~ z~peł~le ~pa?,czme. RobI wr~
wny Matki Boskiej został nieznacznie tylko nej garderoby. Na śledztwie M. zeznał, iż kra- : zel1l~ JakbY,mu cała łeg o .. prawa byra zup~łule
uszkodzony tak, iż będzie można poczynić po- d~ieiy dokonał wespół z Bandosikiern i nieja-, oboJQ~ną. r ~tarczewsl(( ukry~a twarz w dłonJac~l:
prawki.
'
, k l i n Herszem Moszkowiczem.
. J~dy'nH~ Macochowa zac~()wała dav.:ną flewnosc
Znalezioną przy Kozfowgkim bombę roze(,) E'd .
,. .
I siebie l zogromnem zamteresowanlem przysłubraIJ saperzy, przyczem ustalono, iż jest ona na" ~ pl el~1a w szkolo .. Wsr?d dz;ecl! u,?zęsz- chuje si~ osl<arżeniu.
. ,
pełniona bardzo silną materyą wybuchową i ka- CZ~lqt,;ych do -:zkoły POCzątKOWe] W l ablamcach,
W skład sądu wchodzą: prezes warszawwąłkaniiżelaza.
.
w pOW. łódzkllll, wybuchnęła odra.
skiej izby sądowej Meyer oraz członkowie tejże
·Wczorai do klasztoru napłynęła, moc ludzi
Ce) Znaczna kradzież w Piotl'kowie. Wczoraj izby ł:lercog i Anderson. Oskarżenie wnosi po% okqlicy, którzy zapełnili n!etylko caty kościół,
w rządzie gubernialnym piotrkowskim odbywała : moclllk prokuratora warszawskiego sądu Nie·
lecz i 'całe wały. . Na wałach było odprawione I się licytacya na przedsiębiorstwo dostawy pro- : dzwiecki
urO,czyste nabożeństwo. K,rzYki i p,łacz nabo. v.:ia~tu, Na .licY. tacyę tę prz.Yb y..ło wielu przed- i
ObrOńCą, Macocha jest adw. pr2iys, Kleynu,
inychbyło, słychać zdaleka. Szkody wyrzą- slęblOrc6w, między innymi znany przedsiębiorca! Starczewskfego - adw. przys. Rudnicki, Macodzone oblęzeniem bandytów w klasztorze obli- warszawski p,Segał. Gdy nadszedł' czas składa- ichowej - adw, przys. First, Pertkiewicza ~
CZQllO na 10 tys. rb.
nia. k~uC~i p~ Segał spostrzegł że skradziono mu ad,w., przy,~, . tj?\~j~kl, Ol~~ińs.ldego - adwokat
. (a) Sprzeniewierzenie. Tutejszy wydzi,ił śled. z· ~(lesz.e.n.\ 1O,O~ rb. pr~yg?towanych.na kau~yę'l przy::.,. c.~ądZy!lSkl l c,~erWIf1.$kl,
',.
a.y otrzymałzawiudomienie, że w Charkowie 9czywJścl~ d?, hCyt~CYl nl~ przystąpIł. ~oltc~a
~cz.~r~j~ze pO:'led,zeme wypełnił referat
dependent rejenta Bazylewskiego _ B. Zukin sledcza roz~oc~ę:ła natychmiastowe posz~JmvaOla przl.!wodnJ~zącego. AnJ.er::;ona., '
sprzeniewierzył 20528 rubli i zbiegł.
,~prawcy kradz!ezy, . lecz dotąd na.ślad me natra~ . Ma z,apy la 111 e przewodnlt:ltlcęAo dlaczego
(
O"
' .,
. ' ; /, ' , '. . flła..
,
.
Sta~'czewskl o~trzegł Macocha, że poszukuje go
9 ran~ w 3~~~ ~O~flOj~~ ~.c~~:aL~w~?d:l;ó~
(a) l. Częstoohowy. Wczoraj odbył się po- pohcya, .osk~.rzony ~ Star~zewski początkowo. tłudolUu schwytał złodzieja ~la ~ractzjei.~i uwi~awszy ~rze~ zabl~e~o komisarza 1 cyrkułu policyl CZt;- ~aczy ~~ę,
m~~la~, .z~ telegran~ pochodZI Od
go na !lnce ' o rowadził do c rkułu. Od l.na. stocllOwsklej p. ,Arbuzowa. ,
'
. rata_ > acoc a, pOZnle] Jednak mllczy:.
leźli się obo: d~mu ~ 6 na t~'że ulic JOdzie'
. Na pogrz7~le był obecny wicegubernator
. ~ie~~na . Macoc,howa I!a zapytanie przewo~
usiłował zbiedz i począł krzycz~ć ratuKku, Zble~ Fo~rwen~!er I mne osob~, urzędowe. Na tru- d.l1Ickące~, ezy podawała Się za.wdo~ę po .F~an·
gli siE) ludzie i poczęli stróża bić podczas czego mnie zlozono .około 40wleneów.
clsz u, \ac.ochu, z kt6rYl?ITUata zawr~ec slLlb
złodziei uciekt ' .
, '
na ~zu sn:lertelnem, OŚWiadcza ze musIala tak
" :. .... . . . .
'. .
S Z T U K 1\
czymć, pon\ewaz Damazy Macoch ,za taką w:)zę~
';'l.<e) ulltllJlc. e. do tlJOC"Yu. Wczoraj, Q g. 9 rano,. do
0 " .
dzie ją przedstawiał
, '.
.,ł.'), cego przed bramą domu nr. 5 prz.y ul. Groszankn
T"'atr polski "(Ceg"lemana..
l'
63) Z k
. czy Helena mówi prawdę,
'1I"Korz;eca podeszto trzechllltodych mężczyzn i
. (x) ,'~'...
ance a-l ' M'acoch zapytany,
,
: . lłtnuąW,gzyprzed K" lu'zykną1nręce do rył teat~alnej komunil<ują nam:.
"
wstaje' i trz~sąc się oświadcza częścIą .po poJsku
l~c,że m,a~o,cz:Ynieni~ z .agentaf!1iPol~.
PZI.Ś o dodz;81f,t wiecz~ "Gra serc" Sto Kie- r.zęśclą, po rosyjsku, że d.o zbrodni popełnio,." ~.~d.~ g6~,lII. pozwolił Sl~ zre.yldowac. drzynsloogo, ceny zniżone,
nych przez siebie przyznał si" J'Uż na, pierWszej'
,o",rewldowali mu !<leszellle a zaPremiera J'ut rzeJsza
" ".Z'!e~1lla
'" , Z»owo du tru· I.
"
Ze~narlla,
" poczynione
"1
"
.,p:i.L~2rb,
w gotoWiźnie, wszyscy trzej
~','
o~praWle,,,
przed korni·
zł>., '>:,"i!:f;i:;'rl.;', . . . . .
dnoscl techlllcz~ych odłozol1q zostaje do soboty: sal.zem JaslOskllTI w Kra~owie uważa za nleści~
, l he)·.fk"'fl''Ili·~~i o~w, Przed ,dwoma tydn. 23 b, ,m. Bllety nabyte na czwartek labona . . 1 słe. Zeznawał tak, poniewaź go tam l~ono i
~~t~:r~~~r ~~~łk,!I1!.:',,~.·.~~:~at, n.lilfadnI~ty i ,pokłuty men, ty. wazne:., są, na SO,b. ot,ę." JutlO' zaś powtó- l bito....., '
' '
e ,.. teJs~)liJQz.eGÓI·eck.l,1ttóQ' rzonę bt;d~ IIISluby,panieńskie" Fredry. . , l ,
Wszy$cy są przeciwko mnie -móWi da·
.Ol
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BIAŁOORóD,

19 lisiopada

(wt)

Dalsze

szczegóły o zajęciu Monastyru brzmi,!; Trzydniowe zacięte walki poprzedziły zdobycie mia-

sta. Z obydwu stron straty znaczne. Zdobyte 1·:arabiny w hzbie 100,000 są najnowszego systcmu. Pozatcm w ręce serbów dostały się; 82 wagony dobrej i świeżej nmunicyi i 18 wagonów

--_.............__. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
I

materyałów spożywczych.
W Białogroclzie nastrój świąteczny.
miasto było illuminowane.

Wczoraj

mill_

n-~~~I~ al t··I-::::~_('

J

e

I

PRAGA, 19 listopada (P.) W' memoryal
I pod adn;sem minlstr~ ha~ld111 izba handlowa z~
. znacza,:le austryackle mteresy handlowe me
ucierpią bynajmniej skutkiem pozwolenia Serbii
na zajęcie portu na m. Aclryntycklem; przeciwnie,
jest rzeczą pożądaną, żeby państwa balkańskre
były przyjaciótrni Austro-WGgier, co wytworzy
dla przemysłu austryacldego lepsze warunki wywozu.
KONSTANTYNOPOL, 19 listopada (P.)
Agencya otomańska donosi, że w ciągu Qstatnich
dni aresztowano okola 'w osób. Aresztowano
tylko biorących udział w manifestacyi przed
Portą.
.
MILWAUKE, 19 listopnt1a (P.) Szrank, kt6.
ry dokonał zamachu na Roosevelta, uznany wstał za choręgo na umyśle.
KONSTANTYNOPOL, 20-go listopada. (P.)
Trzecia depesza Nazima paszy donosi: Nicprzyjaciel usilowaJ' wczoraj zaatakować 8~mą dywizyę na prawem skrzydle, lecz zostar odparty
z dużemi str.ltami. . D,!i:; rano piechota bu·tgarska llsil'Owała przejść do ofensywy przeciw 19-ej
! dywizyi lewego skrzydła, lecz również odparto
I ją ze znacznemi stratami.
.
KONSTANTYNOPOL, 20-go listopada. (P.)
(Urzędowa). Nazim pasza telegrafowat pod dniem
9 b. m. "Odparliśmy atalc bułgarów na prawem
skrzydle; 400 żołnierzy bulgarskich i 20 ofice.
rów poleglych i nmnych pozostato na placu bo~
ju. Zdobyto dwa karabiny maszynowe. Artylerya
bułgarska musiała umilknąć na całej linii.
.
Druga depesza donosi, że dywizya turecka
podeszła do środka pozycyi b.utl~ar6wi kt6rzy
zmuszeni byli do odwrotu i opuszczenia okop6w;
Znaleziono tam znaczną. ilo~3Ć karabin6w ManIlchera.
.
ROCHEFORT, 20 listopada (P.) W miejsco~
wem więzieniu wybuchły rozruchy. Zabito z re~
I wolweru naczelnika więzienia, żonie jego aresztant odciąŁ głow~ brzytwą. Ciężko raniono ofi~
\ cera i śmiertelnie majtka. Więźniowie zabary~
kadowalisi~. Na miejsce wypadku przybyły
władze i wOjsko.
.

Przez ulice przeCiągały pochody, manifestuze zwycięstwa."
WIEDEN, 19 listopada (wł.) Zdobycz wojenną serbów oceniaj~ tu na 50 milionów kor.
KONSTANTYNOPOL, 19 listopada (wł.)
popełnioną zbrodnię.
Dzisiejsze raporty Nazima.baszy z pod CzatalPrzewodniczący chciał Macochowi zadać
dźe nie dOIlOSZ~ o dalszych korzyściach armii tujeszcze kilka pytal'i, gdy nagle dostał on atalm reckiej.
histerycznego. Na uspokojenie podano mu
SOFIA, 19 listopada (wł.) Ze strony Ul'zęszklankę .wOdy..
.
dowej infQlrmui~; Po porozumieniu z gabineta.
W CJągij dalszej rozprawy ."Yyn.lkła sprze- ! mi nflszych sprzymierzeIleów, zawiadomiliśmy
czka pon1H~~zy Ma~ochem a. Oh~Slll~I~,m: Macoch : W. Portę o wyznaczeniu z naszej strony pełnoI<ate.go~ycznte ośwladcz3,ze pleslllskl z ~ tys. : móCników, aby z tureckim generalissimusem na·
rb. jakle s~radł .zmarłemu o. (lawekzykowl dał i radzić się nad warunkami zawIeszenia broni. Jemu za mllcze~lle 2 tys. rb. POl1a.dt~ Q. dawał i śli to do skutku dojdzie, natenczas rozpoczn~ się
mu często róz.ne kwoty z sum, Jakle pobral z I rokowania pokojowe.
kasy klasztor.neJ.
. ., . . J . Równocześnie odpowiedział rząd bułgarski
~e;.manlOm ~ym zaprzecza Oleslllskl, tWler- przedstawicielom mocarstw; Bułgal'ya dzięknje
dząc, ze są ł~lamhwe. .
.
mocarstwom za usiłowania pośrednictwa; ponieNa tem prz.e,:,,?dOlczący przerwał I odroczył waź jednak Porta zwróciła się bezpośrednio do
rozprawę do dZISIaJ.
rz~du bułgarskiego, więc i Bułgarya w poł;;\cze(z)
niu ze swymi sojusznikami, bezpośrednio z Turcyą układać się będzie. . .
PARYZ, 19 listopada (wł,) Z Sofii teIegra.
fują; Bułgarya wyznaczyła pełnomocników do
ttkładQwo zawieszenie broni, poczem nast:;!pić
majlJ. układy pokojowe.
KOZŁQW, 19 listopada (P.) Z niewyjMnio.
PETERSBURG, 19 listopada (P.) Nałcyi.ol1o I nej przyczyny wszczął się poiar w chłodni
arcs;' t na nr. 43 gazety" ,tucz" za artykuł; "Woj- I "Uriicm". Spaliło się bitego ptactwa i jaj za mina za autonomię') i na nr. 1737 "SGwremienna- lion ruhli. S~ ofiary w ludziach.
wo Słowa" za artykuł "Niegodna droga",
.
PETERSBURG, 19 listopada (P.) W ciągu
KONSTANTYNOPOL, 19 listopada (P.) ostatnich dni rozpowszechniane są w PetersburNazim-basza depeszuje pod dat i,! .18, b. m.; Dziś i gu pogłoski o zamierzonem w dn. 21 o. 111_
walka artyleryi toczyła się na całet;~lnii, była ona \ ogłoszeniu mobilizacyi w niektórych okręgach
Z ItUiitral'!l:m ie; c!tawUi*
jednak mniej za. ~ar. ta, .niż pOPl.·zechffu. Nieprzyja- wojennych. PogłOSki .. te. kr.l}źyły w dniu dzisiejM
ci.e.l. . u.Sił.O.W.al.. '. .\ta.I.,o.W
... a. ć. . ' ....1.e.cz.. . z.ost.'.l.ł. '.. Ol
.. :Iparty. ..
szym na gie dzie,.wywołuj~c .pewne o. b~iżenie
. 'aryi, 20 li~topada.. (wf.) "Tribuna "qoposk
K0NSTAN1;}(N0170L/ 19. :hstop.:'1da (P.) cen. Z t.ego powodu "Biuroinfo:rmacy]oe) upa- Między przedstawicielami mocarstw· wmlastacfi:
Bttłgax:~,:;pli)$ttnłl~sł~ I~a"\Vle:,i;pod:· OOl1łą· linIę. ~2a. I ~aż~ione. zoe.t:\ło dot,nl,ljl~tegQllYOzniei~lego maceclor1skich, obsadzonych przez serb6w,paou./
taldży:l1skl! fortóW; 'przedr .k'6tyml . ustawiU ba~e· " oswlądczema, fe rQzpąwszec~!llane ppgłos I po- ). e niezadowolen. le, Rz~d s.erbskil1io p. ozwa.la ko~
rye i okopali się, wysuWU]1icposterunkic2ołowe zbaWIone są podstawy, a fi1aJ~ na celu wywoła"I
na półtora. kiloul'etra od czołowych linij· tur.ec•. /n1e niepokoju w społe.czeństwie i w sfer.achfi- respondować im ze swymi rządami. Poci Skutari
kich.
nrlnsowych i giełdowych i stanowi\! zwykły ob- czarnogórcy zmuszeni . dó ofensywy, nieotrzY.l
Onegdaj mzpocz;lł się ogólny atak, ptzyczem jaw, Obliczony. na spekulacyę· .
,.
mawszy posiłk6w. mogą utracić pozycye.
..,
najsilniej napierano na pra\'l(e skrzydło, gdzie ~
.WIEDEN, l? Hstopad~ (wł.) Pr~ygotowania
Wladall, 20 listopada. (wł.) "Neues Wiener
pobliżu Derkosa bułgarzy JUŻ przedtem zdobyh . w01epne Austtryl trwaJI,! meprzelwaOle. Ku gra.
.
..
Jedll~ fortyUkacyę. Bitwa trwała przez cały ~lziei1. nicy' p~ttdnioweJ wysłano wttych dniach nowych Tgbl." donosi:· Polożenie międzynarodowe grOt~:
Kanonadę słyszano w Konstantynopolu. W1CClO'
8 pl1łkow piechoty.
.. . .
net Austrya nie zgodzi się dać Serbii portu na'
rem zaczęli się zjawiać liej ranni, pociągi zaś
Ambasador niemiecki t1dał s:ę pOllowniedo morzu Adryatyc1dem.
dostarczały ciężej rannych..
Budnpesztul gdzie. przebywa .cesarz FranciszekLondyn., 20 listopada (W.f.) "Westminster OaGIRIN 19 listopada (P.) Komitet mi.~Jscowy Józef.
.
.
'
zdecydow~;ł zorganizować samoobronę i na tell
Z Tryestu donoszą; Dziś w nocyodplynął zette" sprzeciwia się obsadzeniu Konstantynopola
cel przeznaczył milion taelów.
.
z por 'u tutejszego parowiec transportowy "Caro- przez bułgarów i twierdzi, że traktowanie kon-.
BIAł~OGROD, 19 listopada (P.) Na ostat~ li~a", nflładowany materyałem obozowym i sa- sul6w austryac1dch przez Serbię jest· bezprzynich naradach rady ministrów opracowywane SI,! l1JtarnY1l}..
.
kładne.
warunki które będą następnie przedłoźone Tur- - . C.E1 YNIA, 19. hstopada (wł.) W9'Jska serbKOllstantynopol, 20 listopada (wł.)P0I10WIlY
cyi. Jak i,wierdzl! :świad?ll1i r~eczy, :varuuld te skie l CZ,:l'llogórslne zajęły port AlesslO nad m. atak na KonstantynoD,ol (chyba.na Adry·ao. o. po.!..
.
. ..
równają S1ę zupełnle kapitulacyl Turcy..
Aclryatyck1e m.
Przyja~dkJ.'óla· do Blałogrodu odło±ony zoWIEPEN, 19 listopa~a (wt). ?- ~lrłO[1.rOdu R. "Rozw.") odparto. 20oficer6w serbskieJl.
stał do ukończenia operacyj wojennych. Po przy- donos:-~; .P?Seł. attstry~cki ~gron O$Wladczył pre~
w niewoli. ,
. . . ....
jeździe rada mini,trów, pod przewodnictwem 2e~owl n1ll1lstI'O~ ..Paslczowl1 Że w przeCiąg? 3
Saloniki, 20 listopada' (wł.) Rząd gredd .. za.
króla, po uprzednietp poro:ZU11lien~u się z ~z~da. dm ~praw~ zagullon~o k?l1sula ,austtyac~legQ prowadzi.ł w Soluniu administracye;;. Port odda;.
mi związkowych panstw, wypracuJe. komunlkat o z, Pflzrt'.ndu! E'r?h~zl{l mus! zostac\ 'YVYJ~Śl1~ortą.
obecnem. położeniu Nowej-Serbii.
Rownocz~me. oswHldczył konsul .U1elllleckl, że no do użytku handlowego.
SOFIA, 19 listopada (P.) Dziś ranoprzysła- solidaryZUje Się stanowczo z ządamem PClsła au·
Wiedań, 20 listol,ada(wł.) D~ięnnik l,Stam"'l
no do Kons'antynopola warunki zawieszenia bm- stryacki~gQ.
.. . "
pa" utrzymuje, że ko.nsul austryackiPrphą~ka
ni. wraz z głównymi warunkami pokoju, według
. Pascz dał ~powled~l, że ..w przeci~gu trzech byl inspiratorem ruchu filba6czyl<6w... Rewizy~ .
których dla Turcyi pozostawiono KQlnstantyno- dm rz~d serhsln da wYlas'l1ieQle.
u Prohazld dqwlodła tego..
.
.
p61i' pas ziemi na pobrzeitt europejsIciem;
ATENY, 19 listopada (P.) Oow6dzca eska~
t
ł O l'.
l (ł) W d ..
·.··.·.I<IAGHTA, 19 listopada (P.)· M,ongolskie dry egejSkiej komunikuje o z~jęciu wyspy Ikarya.. .~ons antynopo ,.2 . . IstornlC a . \v ~·o pO.;·
. włacl'ze pogrnniczile zagarnęły chińsld .tetegraf Zajęta zostata Himarra w Epm~e. Prawe skrzy-' wledzl na depeszę wezyra dokrula Ferdyna.nda,
rzą.dbW)l· W obrębie Idachtirlsldego majmaczenu. 'I dlo armii nastę.pcy .t!on..u. m.• asz.e. nąc n~ M.onastyr. ) zakomunil<owailO: wy~.tać ·pełnomocnik6w po-.
Do. za1:nlrzeń. i"adnyt:h. nie doszło. Fakt . ten wy- W Kasandrze, znane) ~ ~opalnt mIedZI, wysadz:o-[ l<oipw:ych.
..
.• .
.
r
wad na·.c. lt.tft.'C.zy.··....k. a.ch·pr~Yg.nębiaj~Cew
...·r.a~el1.ie..
In. o. na ląctznaczl1y., . Od.\:l.zlał. WOjs.ka .... przez .. za.Ję- .
VI gfównej kW. aterzc znaidują.się oficerowie
KIAGtr;r;A,"J9 lisLopuda(p,! OddZiał ko!-~ de Kasandry igory At!lOS ~atn?6twysępprzeszedł , .
... .•. . ,..
,~'. . k
ków rO;J:Yl$lm:ft:: wychoQ.z.i'z Urg' 40 ·ząchoc1meJ obecnią pod pl;\nQ1,vame greckie. ., ..
. : l;f:C(:y! ;;erpscy I c~ar~ogor:scy. ,la? pełnomo
Mongolit,W,<ę~lu<)}chrony intefes6wpoddanycl1··
KONSTANTYNOPOL; ... 19..Hstop~da(P'.).:cmcyp~nstw bałkansklChj do KW11111 paszy za~
rosyjskich.
".
..
Przedstawiciele. narodowoścIall)a:ńskiej' ?łbzyli telegrą.fowanQ warunldpokoju.. Turcyi nie wolBIAŁOORÓD~ 19 lis~opada(wł.) SttaŁyt\lr- n~ręcep<?s~ów memo~andum,?o.rnaga!ącs!ę.lio wysyłąć posi!ków na linię Czataldża, Winna
ków podczaso~lęi:e!1.ia Monastyr\! QbUqaj~ na.. ntetyk~lnQscl Rra~ a}banc~ykqw"l1.1erl:l1~S~~n!a J podda/! Adryanopof, Janinę, Sk1.ltari j Dibrę.
..
1100 polcOl.'ch l ran. tonych.
.
. , . się jJanstwbałkanskl.c~ do .7.l.:1r~ądpĄl~!ln}~tl*ą;:.: <: •....• " ...... • ., .•• 1 • ~.
. •. ,
'
. . .•
. Serbow:e zdobyh znaczny matel;'YlU N9le!1tił.1~lą~i~~.~~~r~yj ',BąlltyCZIWJ ···mę;R~~lęJł:qS.~l:i;·~ąj'~~~~'\le . przy mej l\olł::itantynopol, Mldya
i 100 tysi~cy karabinów.
' 1jafliJ.,...
.... . ...
..,.
---~_._,

lej - obecnie posąd zają mnie nawet o okradzenie Cudownego Obrazu.
VI k06cll prosi s~dziów o wydanie na nicgo wyroku śmiel'ci, aby własną krwią okupić

jące rado.3ć

I

·TELEGRA

I
I

I

, ""'"u:,;"'jl,(,,,,,"''''''.''''''''''';>'''"I'I'' ,,,' "'1',

_"',1'

z

rozstał się

'\V dni II 1H llstoyadn

ś.

tp.

II

I

długoletni nau~zyciBI Szkoły HandlOWEj Hupisctwa Łódzkisgo.
'\;v zma:rłynl tracirny światłego towarzysza pracy, zacnego i uczynnego kolegę, a .kry.
sztalowej duszy człowieka.
Cześć, Jego pamięci!
Koledzy NauczycieleIII
f

\I)'szystkie nadchodzące

wiadomości o
stwierdzają, że

Czataldża
ódnieśli zwycięstwo.

onegdajsej bitwie pod

turcy

I

5 lat. Produkcyę rolniczą Stanów Zjednoczonych
w 1910 roku oceniano na 8,826,000,000 dolarów.

Ostatnia poozta.

,.Timesa", który z lewego
.
tureckiego obserwował atak bułga-,
Szanowny Pame Redaktorze!
r6w, donosi, że bitwa rozciągała się od Papas- I
Najuprzejmiej prosimy o umieszczenie w sWe m poBurgas do portu Hamidje. Wojska tureckie nil czytnem piśmie następującej odezwy:
. l' .. ." 1
-}
.
-'. "
~ e,
~
._,
Rada Stowarzyszenia "Bratnia Pomoe' studentóW
całej I~ll, rmaq za: onę w pO:h~t:l ca.e",O Sl,ere I politechniki kijowskiej uprasza byłych członków Stogu szancow, na ktorych poustaWiano armaty. tak, warzyszenia o ZWrot pożyczek przez nich zaciągnię
że bułgarzy znaleźli się wprost nierozerwalnego
tych w kasie .Bratniej Pomocy".
łańcucha dziaJ'. .Pozycya bułgarów była jaknajd W!azie trlldności
uiszczenia. się z ca!k0v:.iteg~
BTułgarzy z soboty na niedzielę rozpodluou )edl1?razowo,. Rada pr~pontlJe ~Jllacać Ilalezn~śc
gOrSZa
~.
:
"
'.,
.
ratamI. AzelJy umkllUĆ ItmJeszczel1la swych nqzwlsk
cZęh sypame szancow na wyzyme, lecz odblask w pismach na liście riiewyplacalnych dłużnikóW, Radu
świateł zdradził ich stanowiska.
prosi bylycll członków "Bratniej Pomocy" o porozu. Atak bułgarów rozpoczął się nad ranem. mi~nie się z przewodniczącym komisyJ· rewindykac.yjKorespondent

skrzydła

I

Bla~k s~rzałów a~matnich wykazał,. że bułgarzy

p.OSiadają zaledwIe 3 baterye od PapaS~Bllrg. as, a
1 od Hamidje. Poranek był mglisty; część artyleryUureckiej strzelała czarnymprochem-wobecazego cała linia turecka była otoczona wielh;
J', b
d
któ
'ak'
moł
rum <1ęem ymu,
rY-J .. ~leprzcrwana b a
·rozdzielałpr~ęciwnik6Vv:... Stojący ..w .porciekrążownik turecki brał także udział w bitwie.
Rozpoczęła się piekielna '.'1alka artyleryjska, piechota bułgarska dwukrotnie chciaJ'a prz~łamać linię turecl~ą lecz bez skutku. W pOłudme
bitwa ustal'a.

ne). Adres przewodn. komisyi rewindykacyjnej: Kijów,
I MarjiJ1sko
Btagowieszczeńska 1'25 m 6 Romulus Glili.
ski.
'
, ,
I

I'

I

--" 'W ostatniej bit\vie pod Czataldża główna
walka .r?zstrzy'gl1~ła się na prawem sk.rzydle armii
tureCkle] nad JezIorem Derkosz, gdzie był ustawiony pierwszy korpus armii tureckiej z al'tyleryą I
,Z 8,000 bułgarów wziętych do niewoli, dziś
3 tysiące odstawiOno do Konstantynopola.
Wielki wezyr Kiamil pasza telegraficznie
winszował zwycięstwa dowódcy Nazimowipaszy.

--

I wnictwa.

Każda

puszka prawdziwego

"forma-

I

nic fJ;;l~olll 'iiwz!J'cznej [Jl'of. A. Ch·uazl1'tskiego.

dla niezamożnych uczniów polskiego gimnazyum
W .Łodzi.

Szperling 1 rb.

Dla najbiedniejszJJch.

Na T-WD opieki szkolnej !/~6b, piot?'7{Qws7dlJf,

Dla uczczenia

pińska

2 rb.

.

Albert' Beme.

I

Bezinliennie 2 rb.
W. L. 1 rb •

.Łódź, d. 20

,·~

.

niezamożnych

listopada 1912 r.

4578

. ~~~

(Oddział ł6dzki).
ś. p. wuja dr. Jana Sznahla-P. Su~

Na wpisy dla

ROŻNE WiESCI.

.• e . . . .

Tadeusza J oteykj

ucznt.ow

Alber~ Beme 15 rb.

na jeden

I R I t .

-:-:-d-

sprzedaży bezwartościowe naślado-

W

't

nu" winna nosić następującą firmę: Drezdel1skie
P, S, Upraszamy wsZ)'stkie pisma o przedrUkowa-I C,hemiczne La.bor.atoryum L.INGNERA W D..,re!~
nie niniejszej odezwy.
"
,
. .
me..·
. 'i,
" . .... . . ,,27,)
. F>rez{!s:. W. Bajer.
I -::-~i!!!:=='=::::::::::::=:: ; =
. .
':' .,,)@i~:~~"'UćtU'W
. . Poczuw~jąc się do winy·z tytbłu przykrości,
O F I A R Y.
jaką wyrządził'em adwokatowi \if. WojnarO\vskicmu, niniejszcm wyrażam żal swój z tego powodu
Na stypenrl.1J wln dla nte;;amożilych uezniów i ur';:/!. i jednocześnie składam rubli pietnaście na wpisy
Rada "Bratniej Pomocy".

I

S"

I

głos

z tow. fortepia.nu:

,,'
S '
Wiosna, 2. "Mów do mnie", 3. Limba, 4. Kr61
P~g~~tWO tanow 'je noczonyc I. " os.-an:, l
w Thuli (ballada). S. Przed nocą, 6. Moja królewna.
Wlestmk, wychodzący w Peter:5burgu, podaje
Księgania PI'levli~"lu Katoiickieno"
t
cyfry ze statystyki Stanów Zjednoczonych. Bo~ I
I"
M <I':'
11
Duety z towm'zyszeniem fortepianu:
gactwo Stanów Zjednoczonych w 1880 r. wyrw- I posiada na składzie wydawnid'wa 00. Jezuitów z Krakowa 1 N t k',
"(b k 11) 2 W. ' . ~
.~ .13 600 0"0 000 l l, '.'
1(104'
.~
A P O S T G t. S T lM li i M ilU. t. UT 1M Y
: " oc a a Jasna
ar aro a. ." stanylesSlłO~.. , v j~. tlO ar~\\: w
\;"Zro~lO
' . '.
.
. .
\ m!" wyszły z druku nakładem firmy L. Idzlkowdo 101.~ą~;09o~009 d0.t~~rO\\~, obeCnI? (!OSl~ga cy- w WJeJ~ml wyborze. l po nader prrzystępnych cenach. I skiego i są do nabycia w większych księgarniach
$~uplę~dzHlSlęCIU mlhardow dolarow (zWlęksr:c:
'195 I
i składach nut
me 100proc.d.d 1900. roku), kasy oszczędnoscl
... _ ~ ..
.5

•

l

:t.;.

frr
~~~;Ch~~fJąd~~~g~~,~~Ol~~b~&~,~tóa~~~r~~
I~ałr '~ł~~I®' ~.
czyli więcej niżeli w Anglii. Ludność w 1900 r.
po ce~

obliczono na 76,000,000 dusz, w 1910 roku na
94,000,000, to jest przyrost w ciągu dziesięciu
lat wyraził się w cyfrze 18 milionów. Produkcyę
fabryczną w 1909 r. oceniano na 15,000,000,000
€lot. w 1909 r, równała się 20;000,000,000 dolarów, co wynosi 40 procent przyrostu w ciągu
•

F

fi::

'::

::

.

nach pojlularnych
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l Cegielniana 63.
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Hstop.
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TOlwvarzystwo Akcyjne Warszawskiej fabryki Mebn Stylowych

ruIn
owo ..
....

.1;, Łódzki: N
S T A Ł A 'w Y S TA A

: ... '.......

~
..••.:

... '. . • . . • '

....

'

o

I

-

ClI

II

~paęerowa Nl~.27
:'

,

,

.

l

(domSchweik.erta),

E B L I od nu!skrontnieJszyth do nUjtOgktlJlnłnieJszych.
,

akt

As~:~::/A:

.
Bilety wcześniej nabywać można VI cukierni W-go Komora, Dzielna r6g·
'Wschodniej, codziennie od g. lO-ej rano do l-ej po południu i od 4- do 8~ej
wieczorem, a. w dzic.ń przedstawienia od g. 5 w kasie teatru 4556

~I,U

-

n

,

,'.,.'

"

• • 1"

'5529
',Ji

·ilIlI

.,

. l

ROZWOJ. - Sroda, dnia ,20 Umpada 19t2

11
ff

r

t

f.

hl

d,
v

'i

__

..

,

.,.....'amtrf
••

,

t

::~,

ku. Ustało to obecnie. Grecy mieszkają w pO- w kierunku Czodu i przebywszy cudem jak'imi
,łudniOWej części Albanii (Epir), tudziez Mace- kilka czy kilkanaście kilometrów, bili się o wiejw
,
donii, dalej na wybrze:l:ach mOf'l:a Egfejskiego i sca w przypadkowo spotkanym pocięgu. A siWo,
1 Czarnego aż do ujśc.ia DUl1aju, wreszcie na wy- rzenia te były tak potulne i posłuszne, jak dzieO :;I;naczeniu ~ipołów śpiewac.zycł1, jako pla~ spach morza Egiejskiego. Ludność królestwa ci; w panice, która ich porywf~ła, zatrzymywali,
c6wek kulturalńo społecznych r04wod4ić się by·· greckiego wynosi wedle statystyki z 1907 roku się uc.iekai9C)' i zawracali bez słowa pr~
łoby zbytecznem, albowiem wartość ich i wpływ 9 krągło 2,632000, ogół g~eków około 8,000,000. gdy l.'llku kawalerzystów drogę im zastępowalO,
jaki wywieraią oceniono już dostatecznie. O ile Z tego na Turcyę europejską przypada przęszło !
Naj:siraszniejszego jednak i najbardziej poD-a-jednak w miastach większych o hojnie rozwinię- ,( 1,000,000 greków.
f tego obrazu świadkiem byłem w przeddzień wy..
tych stowarzyszeniach kuJtu.ralf!ych, pracujących
. Bułgarzy ~~ajdują się w dosyć zwartej m~- I j~zdtl ~ego do Rodostu. Armia tprecka cofała
w różnych kjerunk~ch, wywle~alą one wpły~ p~. Sle M.aced?nll. Na ~~c~16d o~~dy bu.łgarskle su; w l1Ieporz~dku do Czorlu. Padał przenikliwy
ważny, toooż dopIero w takich małych mleSCl- rozc1ąĘaJą S!ę do S~rbll I A!banll, na. P?łudniu deszcz, a od wschodu wiał zimny wicher. Ciżba
nach i osadach, jak Aleks.andrów tęcz;ycki, kt~· Sil.' zmieszam z albanc.zyk~ml" turkami ~ gr~ka- l~dzi .błąjcała się po ulicach1 bródz~c, w błOcie, ,
ry aczkolwiek odległy jest 0,d ŁodzI zaledWie II mI. Wedle ~owsz~ch obhczen Muce90nla hczy , me wJedz1!c, w kt,órił stronę się zw.rooć by zna.. '
o wiorst 10, to jednak dopiero po zbudowaniu 1,531..09.°_ m.leszkanc6w, a mianowicie: 410,000 leźć schronienie i coś do Jedzenia. Nikt si~ o
kolejki dojru:dowej zbliżył się do niej i odrucho- chrzescIJansk,ch, a 46,000 mahometańskich buł- nich nie troszczył. W piekarni obok kbórej mie.
wo począł się budzić do nowego życia, dzięki l gar6w, 350,000 albańczyk6w, 28,000 turków, szkałem, rozdawano jednak chleb. Rzucano go
jednostkom, pojmującym. doniosłość Stowarzyszefl! 145,0.00 grekó~, 120,<?OO s~rb?w, 95,000 cinca· ! tłumowi żOłniel'q, którzy się bili o każdy 'kawadla ogólnego dobra kraJU.
J r6w 1,48..0°0 zydów łllsz~an~klch. Resztę tW?l'zą
łek, a .gdy zapas pieczy~a się wyczerpał, 1~
To też f;!orąco witamy nową placówkę pol- j cyga me .1 obcy. .lak WI?ąC, lYlacedoOla, , Jako ,,,:a stojących odejśc muslała bez· nd.czego. Ws~
ską w Aleksandrowie na ziemi .Łęczyckiej, gdzie aLltonor:\1I~zne punstwo, me posH:lda pomyslnych , kl~ domy były.pozamykane, prawie cala ludn~
:tywioł żydowski i to złożon~ z. najmniej ~uJtu: warunk,6w.
. . .. .
. " lruasta SIę. w>,n103ła, a ci, którzy pozostali, :z:ab~
ralnych mas dominujące zajmuje stanowisko l
Wsród. naJdzlwmeJ~zych warunków znaJdułą ryk.adowab SIę c1ri~c ze strachu po domostwacli.
na jej mieszkańc6w przeważny wpływ wywiera. się. serbOWie. W sWOJem .własnem. królestwie
Zołnierze pukali do bram które się jecln$.
W sobotę ubiegłą wieczorem, staraniem wła· maJą sporo bułgarów, a~banczyk9~ I r.umunów, nie odmykały, ściskali się pOd 'okopami obórlub'
ściciela kinematografu W Aleksandrowie a zara· a gł~~na masa ludnoścI s~r.bskleJ mIeszka w stajen, które także się nie otwierały' miejscami"
zem członka nowozałozonej "Lutni", odbyta się B?śnll, Czarnogórze, Tu~cYI I Au~tr~.~c;grzech: rozbijali' sklepy i poźerali wszystko,' CO im wpa- '
wieczornica, która zarazem była niejako jej inau~ LIczba serbów w Turcył europeJskie] wynos1dło pod rękę, surowe jarzyny, świece.' Z piekieł
guracyą. Słowo wstępne o znaczeniu zespołów 1,340,ąoo głów,
"
.
to była wizya. Jeden z tych nieszczę§Uwychz<:J.o.
śpiewaczych, na prośbę zarządu ~Lutni", wygło- , LIczba albańczyk6w .WY!10S1 :v edłe Jednych łal się wcisnąć do domu gdzie mieszkałem.
sił p, Stanisław Ł'l,piński, prezes "liarmoni!" zr?~eł 2,000,000, wedle dlUglch, t I trzy c.zw~rt,:
Był to młody chłopak o dumnie nar sowall
łÓdzkiej, poczem młody chór mieszany ,).utm" milIona.. Na północy ~ą albal1czycy.,~mleszaOl prod"Uu, z któregob mógł b ć :tolnier! ws
aleksandrowskiej ,w harmonijnym zespole wyko~er~amg l, k na. wschodZie z bułgarami, na połu~ ,ły; stał przede mn~ y dr;41c n/calem ciele ~iąc
nał bardzo składnie "Zazegnanie bU~y" Diene- mu
re a~l..
. .
zebami przemoknięty 00 Ostatniej nitld ~
ra i "Poloneza" Kurpińskiego. Część pierwszą i
mCar?Wle, c~yh. ku~ow?ł?sl lIczą około
mego, który go clIciał w ' chnat na· ł
zakończyła komedya Korzeniowskiego "Mai~t~r ~OO,O<:>ą gł?w.ąo Ople~lIpl 511; mmi ,r~muni, Ictórzy czął błagać; "Weź wszystkie ~eniądze ·ikfe~
i czeladnik" sk,ładnie odegrana pl':teZ k6łko mleJ- Ich ~NhCZaJą, c swo)eJhnadr<?dod°woŚ~I." T k
przv, sobie weź m,oje
ale ~l· ~.. ~,
h
• t ÓW
'
azwa lOCal" poc o Zł
.. cme.
a wy.. k ł'
"
'
-'"""'
scowyc ama or.
, .
.
mawiają liczbę 5 cincarowie gdy rumuni w ma mI <lwa; ek chlet.;a. ~cz~em ~o .wypytywa :
. ~ drugą rozpoczął sp&ew zaszc~ytnle 1;na: wlaią "c.zincz".
'
y
POChO(~Zl~ z AzYl MnieJSZej, a UleI )adł j1;1ż od:
neJ z, występów estr~~owych amatorki z Ł~2;)
W tej rozbitej mozaice narodowości mają tyg~11l1a. Dał;m mu pół b~ Chl~a, jaki
p. W~ndy Karw<?ws~leJ, która. ~rzy akompama- teraz wyłonić się części przynależne do chrze- posmdałe~, kawałek cz~kO'lady i kilka pmstróvr.. ,
mencle p. M~ryl WJl~osz~w.sl(1eJ" ~y~~nała aryę ścijarlskicb państw bałkaflskich, a nawet powstać
N.azaJ~trz, gdy od.}eżdżałem, musiałem sił
z op. ,.Halka -MonltJszkl l paI.ę..1zeJszych utwo- nO,we państwa,: jak Albania i Macedonia. Zada~ przeClskac przez tlu1l1'Ypoa:wane przez pęd ucierów; na. bis.. Spiew .utalentowane) I dobrze uspo- nie cbyba niełatwe.
kającej !lrmii.
50,bIOne] ŚPle, waCZ,kl porwa.ł. audytoryu~, .które
, T,aklm wydał, mi ,si,ęę,P
, ,rzez te dwa .,~,
'
też dziękowało. pl'zeciągłerlll długo memillwąjakie ,'s~zHem .~ . ~,. ,tolnien t"'e(:l{j. •'Nit'
cYllIi gJ,ii.łaskaml .• " ,".'
. ", .. ",' ,." "
zdob~ się' na ,gest.hetoicznYi kt6ry riaot się _ '
'. ,Po"śpt~~:le,,,pt',,YKarwoW$kłeji, kOlo amator~
turecłdai,
doba 1.' który ńawetw klęsce pociesza; WJÓ~
skłe .. Lutril" odegrałO, w dobrym~espole j e d n o - ,
. , . mi ,Się, fe :JKJlnłetz: ten nie '·:miał ani chwili,~
akt6wkę ~Kajcio"-:pobrza6skiego. Nł1zakoó(:ZedQlttośC!wieIkiej tragedyi histor~er w ja~
nie ch9r m.ęski "LutJlA" bardzO dobrze O~Pie,w~
brałudział; dtiszy w nim nie ~łetn, ale ' ~
parą Pleś~l. Wieczór ~en .na dług? ,pozostan!e
Pod tym tytu1em daj~ korespondent paryskie- brzeinef.jego nędzy, strasitlego ; jego ;.Iosu ptt.o
w pami~cl aleks~ndrowlan. J stan0W:l dobl"4 w~6z~ gO "Temps" smutny,miejscąml straszny obi:az mięć nazawsa:e W sercu mojempozóStal1ie ~..
bę dla rozwoju~ch .,'Lutm", które) powołaniem st~,'unków~ .1)(u~uj~ch ,dzisiaj w pokonane.J," ar- ryta.
'';"''ł
zaszczepienie wśród niCh kultu,dla pieśni polskiei.t '. nu,l, tutecldeJ· ]eden to ~rit, jeden dowód
'
a tern samem, wniesienie do szarego cod7jMnego W~j jak; zbr~ l:Iyładzi~bllnośC młodo
życia aleks211drowJan ja~l1ycb promi?oi ,~tuki,. tl.Q"ków~ ktOl'lY w$~ystkozdezorganizow:ali, wszyst
co zbudzą, ~'pionYCiih <lo nowego *YC, Hl, ,zJ(ldno. ko zmszC2y~ a stworzyć czegoś nowego nie
Wiadomości zamiejsoow.6.
czą ich silniej i ożywią iah eoergi~ w praćy spo· u~e1i,. cz:y nie chcieli. Obecną anarchię i jej sku..
łectnej dla dobra ogółu, a tern samęm i dobra tki op~uJe sprawozdaw<:a "Te.tnps" w, sposób
jednostek. Ale pracy • wytrwania potrzeba. bo nast~puJ~c1;
'. ' .
Na.J,'starsza pÓ,lka 'vV Amsryee niieszka w Jer,'~
Jesteś:tn:y iwia<lkami pan.kructwa armii turce. A.t I'Ińt'l1'tłtek trudny
ka2ł\llr"'._'
k~j, Z9itoierz, najbttniejszy Wświecie, tak wstrze- sey City i nazywa się Anna OotchikOwska. Uro~
Sl.lIp.
w.ięźlhvy, :leobcliod:ził ',,$~ fi1'awie 'be,z po}".vwie- dziła Się we wsi Zuchów, gub. płockiej, ruedaA1W I:'~ d i
leko Lipna; miala niespełna 20 lat, gdy wyszła
l''iif!J'r ,"
t't
nu'J., wyr:.. , '~W"$Zcu:+
,f, z~ny, cierpli- za mą:t za juHa,na Tt)lti,aS:,~ewskiego" gospOdUtta,
,, ,
WY, na
,herOlczny w obhczu sW1ercl, tym ra:t •
. . Z l'
b
Bałkmde. głodu,
;rem nie dó?isał; WidZieliśmy go umiet"dil!cego z z ej same] WSJ~
y Ize so ą 50 lat MieU
Uli ~
UlU
Ul}
Y
. zn~anea-o cierpiel1iem, u~<:ai~cego ze dzi~więdC)ro d2iecl: pięciu syn6w i cztery córki.
...........-~
$tan~l~, które wuowolnie opUŚCIł. Nie cllcę :~~~~ brał' czynny udział w wypadkachl831
Jak zaWikłany jest, prob~em narodowo§c!Q- iółmetza tego Ofiłkarźać, bo naganę zwrócić trzeMając lat 70~ wyszła powtórnie zamąż za
wy na Bałkanie, ,śWiadczy, f~k~, źe foiklorystyk~ ba gdzi,e1~Ziej, opisać. chciałoym tylko' Uielud7.kłstaruszka 94 ..1etniego" Macieja Gotdzikowsldego.
wylicza w, Turcyl europejskiej 20 narodOWOŚCI. n~dzę, Jakiejb)'łem śmacl!dettI i wyrazić głębo.l<ą Był towysłuiony żołnierz. kt6ry s-pędziłZ6 Jat
Ale etnografowie wyUczają 1 grup, a mianowicle~ . litość" jaką odczuwam.,
' w woisku' za Cesarza Mikołaja 1. Brakowało
turków, greków, bułgarów, s~rb6w, rumun6w,
. ~~~ miałem nigdyprze~~zyma,~;)br~zu fr~- mu zale,dw,i,e, 8 m,lesięcy «,0, s,t,u ,lat,,' gdy um. arf.
albańczyk6W l cln,carów, czyli kucówOłoch6w. g1t2IlleJsz~go, jak widok tej nlcszczęsliwe] armIi
D
Bułgarzy i serbow!e są ~owianami, ~ albfiń· bez i~tend.entur.y, bez słUŻby. sanitarnej,. bez do' o. Ameryki przyjechal'ado. dzlealmając lat
czycy iclncarowle nalezą dq gręko.latyn6w.1 W6dcow, lQ~~eJ na najsttaszUwsZl3 wOJn~, oW. 90. DZIś ,ma doskonały wzrok i słuch,a·pa,..
Pr6,cz tego znajdują się na Bałkanie , maczne szczonej przez Boga i ludzi. - Widzę jeszc~e na mięć zadziWiall.:łcą· Po, izbie krząta sle,' nłC&ent
j:"mk"i następujących, naro~ow()śch, roSYlln, po- d,worcu kolejowym, w Sa,jdler źOllnlerza, któremu młoda kobieta, jest nad%wyczajen~rgłczna; Ma
U~~
ó
!,rrl 6
la
al
k N',re,otr ZYIt;l~wszy o~run.,
t ku
12,ciorOpl'ąwnuków.
,Jaków, niemeó,w, ma,chi ąr,w,
, . . w, ara b6 w" ktli.UTW
ar~ ę·
Pr,zeżuła nietylkod, w6ch mbźóW, ale i~..
ortn~an, c,z~rldesOw i cyganów.. '
.
,
zaWlą.zał ~znurklem ,rękaw swe) lturtki l wlii:ał
J
..--"
Turcy nie miesdtają nigwae w zwartej ma.. się do na,s, wztiWszy nas:zapewneza lekar~; stkie swoje dzieci. .
siet leC!, są ro;pr6szeni miądzy jnnemi .' n~rod.q~ blady, prawie już, bezsi1ny'wyci~ga~ku. ~1am ten
Napropotycyę, .aby się dała fotografować.
wo§ciarńi." .są okolice, ,w kt6rych znaJduJą! SIę' J<r:vawy worek, z kt6reg~krew cmrkiem. ucho- zaczęła płakać, bo me rpzuITIiała,' czego od mej
tyl~O urzędnicy tureccy; Jest fak~em stwierd~o" i clZlła. A pote~ ten długI $zereg].1 zgJlodU1ały~) chcą; ona tegO nigdy me robiła i nie wie, jak
nym, te turcy od szeregu lat cofaJ~, sh~ ku Kon" '(którzy nad. Wlecz~ern podchodZIli do naszych się to r~b~.. DOp'lero, 'gd~. j,ej powiedziano, te
stantynop,olówl j do Azyl. Na 6,130,000 ludno- . namlołć>w 1, błagall nas Q kawałek cbleba,a gdy fotogr:~fl~ ler'poslą do kraju-uspokoiła $~ nie..
ści, w Turcy! europejskIej· jest, obecnie !ylko l, sami ni~ .n~e majęc" . niczęgo ~~ nie .mogliśmYl .COt chc;e bOWIem posłać swą podobizm~ I'ów.ie1,360,000 turkÓW,',' ,k.tór,'10'1 twor~ą .o,'"kr,ąg,,', łO, Ję"d, n ą, ,od,ch,Qdzlh C,l.b, ied,aCYl' b,e.z,. ,Sk,',larg,,',l.nl g, r,oz,',bY, ~ "A, ," CI. śmkowJ sw~m~-J~zefowi Paśniewsl\.iemu.
piątą część zaludnienia.
"
.
. WizysCy, ktmqh. widZleliśl11J,. lQę,C na pole bit-,
Grecy byU dawniej u.watani za najJiczniejs~ą 'wy pod Lile·Burgas, upadłyChwzdłtcl; · dr@,.
-.
, narodowośĆ na aałkanle, ,zaliczano :bowiem do ~pQkónanych I glod!eJn i zrnęczetliem .i.w,eprzelic'lo.
oicl1 WS1Jl~cb wyznawcóW wschodnieg() Qbl'~~,tle.~ytannycb., którzy okrWaWl4U$l\lli sit
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i\!.agrli,;;:;ma Ila wystawi!) l'wucy kubiał w Wil.i·l~'!d.wia ':ZłtltYIii medalem,
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,Kursy 'wy:f:.sz':; i ni.ższe. Metod'l b'oit! podlll.~~ sy~lE:nHI .fr[~ncu~kie~,o
f angielskiego. Gruntowna nauka pasowanIU, '.fIlel'Zeilla I lIf)illnlll.,I.
Dla poczqtlmjacych przygotowawczy ~llrs. szycIU. Pr.zy szlwle !luza
pracownia sukfeń, gdzie uczenie.e nableruJą. wprawy I gustu. Po z!otenin egzaminu W Cechu uczCfI1ce otrzymują patcl:ty cechowe lub
hliadectwa prywatne. Kursy wieczorowe dla pracuJących pod oso. bistym kierunkiem właścicielki.
lIJla miejsou duż:y Wy!lUllll" l1ull'Iłeldll'llów.
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Tcksa nadzwyczaj dostępna dla wszystkich. KONSULTliCYI\
B EZPŁl\TNIE. WYRWl\NIE ZĘBl\ 15 KOP. SZTUCZNY ZIiB
65 KOP. PRZERÓBKR i REPI\RRCYE ZĘBÓ\V 50 KOP.
Przy klinice znajduje sit; specyrune Iaboratoryam do wyrobu
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Wandy Szl0zygier -
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Lsdwochowskiaj
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Otwarty cały rok. Ceny przystępne. Terasa słoneczna. weranda itd
_ _ Kuchnia smaczna i zlL1!l'ClIwa.....
5595

..

dawniej
\

c.

L

. Główna fabryka:Saarau pod Wroclawiem, zalożona W r. 1850.
Oddziłity fabryk: lMark.. Redwitz w Bawaryi i HaBbsblldt
(Czechy).
.
~l'Oby

na wielokrotnych wystawach premiowana.

trwałe wyroby wszelkiego rodzaju;
'C gły szamotowe i Diinasowe;
Cegł" odporwe nil dzialande kWa/liów;
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Płyty

Stale

. Reprezentant na lódt i okolice:
Bloziński ł.ódi -PassilzuGc"
II··

.

Telefon 547"
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Dr .. B .. REJ1' Średnia 5.

ll

nowości

ul. Andrzeja 7. -

Tel. 170.
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E1l'ilOCd1:()Ipll'ci<lDw:e.

Godziny pr7.yj~<l: panowie od godziny
9-11 r. l od O-S po pał .. panie od 4-5
po pał.; w nle<3ziele i świ~ta od g. 8 do
!:.!nno.
146'Jr

I

Zalgubicmo świadectwo zali·
czeniowe za N'2 63996 na sume
1
rubli z przesyłki ŁÓdź-P.abr:
1145
lnza za· Ni 498601, wydane mi
I

ekspedycyę towarowądrożel. Fabr.-Łódzk.w dn. 5/IX

-

4566

Wielki wybór

Dr. HUGO GOlDBLATT'P.~!~r~!~J1K~~!!~l'
l ~;~r~~F~~;~;~
r.
!
et..
.. ..:;.. ."". . .

Dyrektorkllniki chorób oczu Opiekuhstwa, Ociemniałych.
mal'sld' Skal'z:9ńsl~iego,. Piciii'''' . mian~ mntel'Yi. (cukrowa, podag~a, at yA-d-,e·.'"
.11. Tal.·
"'7".
Od a
r1od"'
7'.
kow$ka ·462 róg. Q,łÓwnej.·1
łjosć
I.td.j •. Nle~bb<:dDe·dlady"gno~y.a,:~............
...
iII...
"•...12 .-.1 l' .·o·d·5 _,
~-_... . '--'-'
..~.
zy c1tenuczne
I
akteryolog. wydzlChn

-

J

,,~.

II

'e

Mechaniczna fa. bruJ!lI
.. k:t.
.

Z .... ,.""' .... ..J/""'L....

Ali/N

U

1-1

H",PUTZMA.N

przeprowndzJt

się

na ul. . Piotr-

I

~~Wplo\:~ó'bitz~ P~~Ur:rJ~yni
lin d"UCI":DHurh
D'
1.111,1,1 . ł przyjmuje .codzien. sam od 10 r.

T1

28

WŁOSY .słabe
.

krWI w laboratol'yum własne m_

.

81":IItol»

_ _-:-~~A_""'_M_lUI_
...._I1!i.___"!,1o....;.;;;.;II~;..,,-........;e;;;.;•......::·~
... 1:.;9::..:,:-_._.
·
_':!!45~28

"

ewhys.ą

luli» WYPĄD~JJiCE
. lI:nakomicie wzmacnia

"CHI NOL",

l)opudza zanikłe cębulki Wlos6w;ńawet
w tych wypadkach, gdzie żadne' ilirodkt

do 1 pp. i od .5d.o.. 7 wiecz.51\:11
-I:Dr.GauJtawa.

ranó i od 5-7'1. po południu.

LE. KARZ-DENTYSTA

Piotrkowska 145, 101.24*16

Choroby

e.op ciowemii skórnemi (kobiety'! i.\zie.od 'l1 t.do lp.p. i od 6 i .ll'!~ d? Sl!'

'ci)

.....,.....
..
. 011'1111 . A.\GIi'losgR.Ufk
... , ' ,
.i: ~(
.
l,ec,z!11cz.enie oka;z~ją.działania.Najnow- Zachodnia.ąsi (przy Zielonej).
l"rIawchlwy t 1 ... ~:C1;~.iVoĄI\.~zyl.nalskuteczllleJszy środelc na wtosy.Ch()robysIFtiiY. j.wtosów, wene~

1'ł 14 CllO~'lV1C""':';k .... ,ZętWlerdzony przez Urząd LelrarskUaryczneI4tógmoczowycl:\.Insty-.
. 00•. ena flakonp:,!:\b . l. Ząda~ w aptekach i' składach uptecz- tut R(intgejlOlogiczny iświadorlych~ ęprzedaż ·głównll. T0W.;A]tc.L.SPUESS Piotrkowska. M 107. ,.1~cŻniciZ:Y.• :. ąd. an. I!'l.kl:~i na BY.fi-I.
SiWiejącym włos~mprzYWtacadawl1yi<;hkolorplsn'DGLUR.Ald l!~ O~ 811.~7ml,.r. lod5~2. fi
Cena flakollu 15 kop..
. .. :......
'.
' . 5605 Nledzlel~'I~Wj~tA g-12r•. 0051.

...

~$98

...

Dr•. ' fftłIK(łllfVa.n~i''HllJ'·(jI1'I
Iti.» ~n~"nl;;ilM "'''
.,:

Andrzejil!lda

i

we ..

" ••-... ..

Wsc.ho. dnia .MQ9. . 5109

I

Hosyj.ski.BgO:······j;Q~Jk,a
podIlIg znakomitej a tatmej metody udzielam konwersacyj, graBlat., koresp. 1Il1nd1. etc. Nieby-

postępy. Poważne infor.
j wate
Dyplomowana nauczycielka. CE-

I GIELNIANA g, m. 2, tla parterze

I oc! front~... ...:__ ..= ...~

I Si. Dąbrowski
PCWł'ÓC4ł
Przyjmuje w pr,\'wlltnym g'llbinecJe
przy Lecznicy .

Ul. Piotl'kowsl<a .Nll 127, tel. 25-98
(róg Rozwlldowskiej N' 1).
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r[ID IL

.,.@]

PRZECHI RZEŻ4CZCE
Najnow BZY. środek

"Salo Piehilin"
l

lIIyAQlalll k IIptekarZl
B,Konlułl' al!lllll Pet.,·.~t1rnU,
dziola ozybko I radykalnie,przex
lekarzy jut IIIatolIY." .rodek
racJollclny,'

Dzida ró ni~* Bk'lllQ
.! tecznle w· przypad-

·ł' ~acb ostrych fj!l.~O też
i chrOlliczn ycll . i w
.pl'zeciągllk

~-Ka F~liGfaG~I~~~r~
ul. Piollrk_ows_ka8«n.
,-

kob.i<a@e
....e

•...n""
....... ""

rótldego

czasu 'usuwa KUl.jllporczywsze wyd .deliny.

,,~o8c1b atydą.· OII;lf.~ODj do
katdego palJelka.1" ft\l1dzlwy tylIto li> putl1.KtlCh ma t.low)'~h po
rb. l-i rl>•. l kop. 80.

,-,

l'lieszka .obe"nl~'"

In.~JI f'.!riIptll~.
J'Zlł... 8l
J;~ j~1 La

•

Ad.Zadiewicl

·PrzY/'II;I.Ujez ·chorobami kobiece",;, :m'o-

a.

l Dr.
\1

p .
. p
.
rZYJmuje jotrkowska 120,
telefon 14-0.3.
2559

2796

IU'nd-YenenbUUmoUJft

Od
166

GERSZU1~U

choroby Rc:obiece.
Piotrkowska 121, tel. 18-07, przyj·
muje codziennie od 5-6 po poł,
W niedzielę od .!t:-l~~.
2721

.pecyalista chorób skórnych, włosów_
wenerycznych lub dróg lUOCZQwych.
Gabinet Roentgcnowski l ",,,iatl'oleC7.ni.
. czy; Piotrkowska 144 róg EWllugjelickiej,
tolefon .Ni !lI-41. Lec.<enie SYl'hilisu
,;Erli.·Oh-Hata 606" Przyjmuje od 8-2
i od L-Q wiece. Dla pań osobna poczekalnin.
42ór

I'otrzeba' na 2-g! numer hypoteki
Oferty składać iN Administracyi
5501 Rozwoju
pod ,,1500". .
4562

E\lJ!i]enia

KERiER

przez

1500 rubli

Szkolna 14 m. 5._.~

DiJ1'm

~n-U'lłll"!()by sł!UJi"il1C, W~ll1IeM I

. 1912 1'. które należyttważać za
"~ j bezWartościowe. l. Nejfach. 4548

Okulista . 4 2 4 4

Sprzedaż.

.

.... _ _ _

Sp.: Choroby skórne, włosów, weneryczne, moczopłciowe i kosmetyka lekarska.
Leczenie Syphilisu Snl"arsanem ErłicbH!l-t.a '1 006 " i ,,9.4" (wśródżylnie). Loczo-.
. Ule el~ktryczno~cil\ (elektrollzą) i mnsallcm 'Wlbrycyjnym.Przyjmnje od 9-1 i od
4-8 w niedziele. od 9 - 2 po pol. Dla pań
osobna poczekahiia..
Sf,9r

9

hurtOWa i detaliczna .
DaWniej 5 rb. teraz 3 rb. do 5.50

i
Godziny
10-1 i 6-8
Dla pUli ~-6PC?c;lekalniaodd~ielna
W medzlelę od 8-1-e).
Kll"ó~ka 5, łeBef. 26-50. 18B7

I gi

DąbrowskiiS-ka
·II'idll:i&lIVaka 804

.......

Dr Jelmdcki"

Ni . HOłodziBjski

~ Wielkim Srebrnym Med~lem na wystawie Rzemie~llni,
czo·Przemys!owe) VI codzi
.
.
.1l1li .ł:.odzi

..

krawatach

męskiej

II1f1'.. 3.
1845

~ ~ 'Wllborowe wyroby codziennieświE'że

Przyjmuje od godz. S-l r. i od 4-8 w.,
panie od 5-6 po pol. Dla pań osobna
poczeknlnia.
2·L2

~]!9dów

Sprzedaż

LcybBrg
. Ch. skóry, weneryczne moczople,
przyjęć:
I

i galanteryi

Pierwsza
Łódzka .' chrześcijańska
Elektryczna Fabll"yka Cukrów
'.
Ta

"sOG-n,!"

unII

li Rurid ..

chu ste~{

Leczenie syphi1isu EHRLlCH-RATA

Dr. me~.

przeto proszę śpieszyć
. . do magazynu M. Kolo.
dziejskiego, ulica Andrzeja .N2. 3, gdzie
otrzymano świeżo duży transport koszul, .
kalesonów
skarpl1tek i
t. d.
w różnych gatunkaCh.

.~ I'flprodttkcya okola 120 milionów ltgr. fOl'loowanvcll
, ·pr,zeamiotów.-Robotników obecnie okolo 1,500.

•

niezbędną

Wielki wybór

,

lIoryozno i moolojlłeiowo i niemoce płoiowa

----- --

I

IZ

Towarzystwo
z ograniczoną poręką.
.

;,

jest

PRYB~.n.. S:~u

Ul. Południowa Ng 2, talof. 13-59.

I

Zjednoczone fabryki
.WYrObów Ogniot rwa fYch

Lm

Choroby skórno, włosólV, (kosmetyka), we·· I

Do '1l\bYQlm: W aptece
Pręlsmall'lp , w Warna-

1il.
I

,6', •

Wie, Freta NIl
tel. 40-63.
Wysył; za.'zall.CZ •. prze
. ay{ka

I.
~~JI ([f) I [tI] iFj

.l pod,lugtarYfY POIBZ.~!.:......

.,

1387

~~
=:;::.--

=.D

Poszuka.ję'il -' . 8 łysi~cy
.]Ił hypoteltlpo

.. b. na II-gl

Choroby skórne, weneryczne i 8,000 rb. TowarzystVf8 i 19 tysią
. . . . moczoplciowę.
cach'od ~Iuguprywatnego. na
Przyjmuj~:. od . 91/, ~ol1..;e. i O.d .,.nierf,tchomQść,/
w~rtości54,OOO
5-:--8.. Wmedzlele 15wętaodf)lj
.... lI hyp. oteka er W
d012-ej. T.aei. 26~26~ 507~; rJ:I •.. pf~rt)lpo~
lC
.. Rozw()Ja , '
....,
.4.352

r

nJ[I~r
IIIł H
LIł VI=iEC;A·~~~-=1I
Krajowej Fabn~~1~e ~'{on~8r\~f Lhlrzyn

zVI YK~ 9 Prak tyk owany

łnroBMlS:fl!Ol!'\ej

WWlI'oblli

k1ll'l§liuSltll'

l

sposób przygotowywa.nia

1rOiimasza mAiU~rlł P~)'at({[J~~~~me~@

KWASZONEJ KAPUSTY

,

lilii

STrUl1Il)ZE..

Kantor w Warszawie: !{a!!l<8tn 9, tol. 90---25.

f' apusłaKwaSlona
z
Kmjowej Fabryki Konserw z Jarzyn

lilii

S l' Ił U III Z E. '

daje bezwzgh,dną gwa..
u·ancyę zdrowotności i
odznacza się wytwor.
nym smakiem.
PONIEWAŻ

do wyrobu

używa się

kapust:w

łyDko

zGlpecyaUnyc:h plan-

o'$em

wyłąezen!iem 1l1!8'łIl"'"»"

tacyi"gdzóe aapW'ąwa xłemi
odbywa mii4!ill z: bezl!Mzg'~d ..
z6w hadzk!ch ..
Fabrwka jest .specva6nie
urz:ądzon/lli podług naJnowszych wskazówek techniki DZ za..
stosowlilIniem '!III naSszer..

szym zakresie przep§16w

"hygh~Il1Y a czystości.

W kierunku hyglenlc;v:-

nym

fabryka korzysta ze współ

udziału 0"f8 16:,efa PoRaka.
hygłenilł,m., Wa'$~aw,~

SaatkO"'./ltI.' I

. dokonywa si~'

$91"'1'.,.8...1..,18
,101•

Kapusta, ia~ widać n~ rysunku," .
wprost z k'IJJalnic:, spada
do be.Oho,.",h ".sen6w
i tam jest maSlvną ubijana. '
Kwasaenle odbywa się drogą "atur.'ne. fermantacyi.

bez dodawaniadJa

przyśpiesze

nia kwaszenIa jakichkolwiek Ja..
prałat, zwykle 1#k'odnW)/Ch

«Mea
zdrowia.
,

SPRZE'DAŻ
W

nanulacn tij:H~ialn~c~
& epożywnzyoh.

UWAG'
U " Aa• ~~r9kr~~n~r~/~j:~
rzynł.ildwo
ó~·,
','

od ..

nió.Sdyż odznacza się

bii;dośnią, jędrnością, ,
wł6knarnli równe-

oraz

mni, cienkiem; i d h ....
gierni.

i ł

ij
•

,i,',

SkćiJ.' .•0

poleca:"

'.

' ,

"'"~p~ie,c~ę.ęC.,,k(n\&kie suche ieQJone.ł.6JiI_=irnalecłopioltlY, do celów'iil$oh ..
nic:;gnych~i;,.,•• j"'na rru.wozJs2tuczne.·MłlIC.kęm:~ę -., .k oj', ~ąU'iSJ!'łI~~~ dBa r:f~JlI drobiu
li trzody",
" ' ,.D,'/l<,r_Jd
"kcwtill1J., kilku",h~~t1,lII:r,~b' la~(!)'Dl1aimh ~' k;ł)!~l!~J;'i!c21 ..
• ztuc~nJPo .'k.iop~
ra'i'
", ,',' odstaaw,y..'"
' '4~ "
. bażyniieil"iika ~al,t'$.~
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Jenty
PknlJSZD

Lódzkn

J~,bdts

rzybl ą kata się

Miko!e.jlYJ;jk zag.u~u p.. aP wania. Prawy WłaŚCICiel od.e- M ichał
szport, wydany z gm. ~iorł,lra,c może za zwrotem kosztów,
ska poW. Turecki.
1!ł7()-5-5
PiotrkovJslw 228 11
ikS2
AlIdl'zej
zą~tibił
pa;,z"Poii10240--1

opczyński

suka .cI? polo~tróżiil.

Mwydany z gm,
poaciej ~larchłjk za:;!ubil paszM
. port wydanY z gm. Łochów
gub. Siedleckiej.
10190-5-2
iotr Btotnil, zagubi! paszport,'
PwycIany z gm. Przedbórz,
$lub.
Radomskiej.
10172---5-5
LeślIlie!"z,

-p-ót;:zt~1Jilyczela"-d~n""ik--:1'ife"'Cil1arski,

Uj)~:efl<il.'.ii.ll"~1d9iil ~{j\jechanij~,zn~-1

IlU;:)'

Gtówl/a.

lIoty.

Jlu~hB$Za N~

14.
.lótl.ti.
Ce~iel!liana Ng 44. Widzowska l{g 152
3-~-BG. Zgiers!{a N! II. Mikołaiewska I(! 23. Długa N! II.
5151
Teleron 10 ... 80.

dc.

Wiadomość

wiatu llfczyckiego, _...!~ltl5-::~"":;)

na'jJocz-

1O!?j!5-2-1

i.iofi:zebnY inkasentZ kaucyą.
r Wiadomość: Tramwajowa nr.
16 li p. Mruka.
10226-2-1
Pułurlniuwa ll} 24, KOllstaiiiynowska N2
[ianienlill-jJracoWita, pojętna,
Teleron
... 80.
r która już praCOWała \ll jakim....
.. 10
..
kradziono paszport, wydany z
kolwiek mteresie, znająca szy;m Fflakon Mm
~~
I urawcowa poszukuje tniejsca do cie
, gm. Mąki pow. Sieradzkiego
i
niemiecki,
potrzebna
do
i n pl·ywatnego domu. Nawrot 55 sklepu. Wiadomość: ul. Główna
gub. Kaliskiej na imię Józefa
SPlWtaje;ie sie sweSJo eelłuu'Z8, a t~n Wam
: ITI. 2[;.
10237-5-1
Kameli.
lC259-5-1
17 111. 12 od 6-9 vliecz.
potwIerdzi, że
PlUPlę uŻYWaną wannę. Oferty
ładysław Jóźwiak zagubił kWit
10227-2-1
~~ ___'.
n w administracyi Rozwoju pod otrzebna służąca do wszystod paszportu. wydany z bro.lil~"~
~ 5465
Ilt. "M. W.u
10176-5-3
10208-5-2
kiego, Spacerowa 15,. sklep. Waru Tomasza.
ilrawcoWa zdolna poszukuje
ladysłaW
Franciszek Jani10179-2-2
jest raclykuJli'if!l środkiem przeciW chorobom płucllym. Fagofi szycia w domach prywatnych. oszukuje się 2 pokoi umebloW szewski zagubił paszport
sol Żalecany przez powagi Lekarskie leczy
Wiadomość: Przejazd nr. 2'2 u
w)'dany z grn. Piątek, pow. Ję:
wane
z
wygodami.
Oferty
pod
Grzybowskiego.
10192- 2-2
Gru;mcę, Bronchit, Kaszel, Astmę, Koklusz.
aCl.resem: Nowy Rynek 6 miesz. częckiego, ~. kaliskiej.
'Iluwiarnla do sprzedania z dwo- 28.
10258-5-1
I
Żądat We wszystkich aptekach iskladach aptec:mych
n ma bilardami dobrze prospe- notrzebna sklepOWa10184-5-2
aginął
kwit
od
paSzportu,
wyd9 mle- II
Jelllllf.u·. Rl\lepr. Tow. "CheilnikoR" Warszawa teB. l1' ..94.
rująca. Wiadomość: Konstantyw
dany z fabryki J. ,Babad na
r
czarni.
WiadQmość: Srednia
nowska 19 w piwlami lub Szkol- nt. 5, Sa11l1iki i Zeromill.
imię, Franc Zeifrid.
10235
iFlIakollli B.:!!
I
no. 27 \V sklepie.
10012-5--4
agin~ła karta od paszportu,
2
10189-5-lOkomODile 27-00 konną z ko- przedam bardzo tanio
konie i Z na lmi~ Józefa Nowaka z fa5641
tłem rurkowym wyciąganym
10261
doro±ki
z
Bowodu
choroby,
, bryki Welfer RoI,.
w zupelnie dobrym statlle, kilagillął paszport, wydany z gm.
ul.
Sk1adowa
nr.
50.
10254-5-1
I
lIła Targ@w1l1m R,nku.
pię l}atychmiast. Of~rty z oyi,~
tanio urządzenie rzeź- I· Z 'Krok9wica !pow. Sieradzkiego
Telefon 21...,68.
sem I "ellą W Rozw~h17~~5 przedam
nickie, ul. M1ynarska nr. 15. na imię Stefana Magdziaraka.
10199-5-2
Wiadomość li stróża. 10251-5-1 I
VI
dnia 20 listopada 1912 roku
szkolne utywane
aginęła książeczka legityma.klep
i
magiel
tanio
do
spr;,;e;
Oferty VI Rozwoju nA. B."
dania z powodu wyjazdu, Wi- Z cyjna na imię Andrzeja GoII... ł!lI
...1 A
lIJl
III
10215-2-2
lańskiego wydana z magistratu
dzewska
nr. 147.
10248-5-1
Ładny dobrze umeblowany pom. Łodzi.
10197..;..0-2
zwaczka
na
kraWiecczyznę
i
. w 5-clI częściacb z I1dzia1em całej trupy. .
Itój k~walersl~i 40 wynaj~cia
bieliznę.
poszukuje
szycia
W
z calodzlennem Z}'clem lub ocz.
WIelka wsx.ecltświatowa atrakCJa No~ość 41a m. Łodzi. 2-gi wy- Oferty pod literami nC. W." w domach prywatnYch.. Oferty W
stljlP łliezrównane~o mdyanma
administracyi.
l0250-5-pt,-l adm. Rozwoju dla »Szwaczki".
10254-5-1
1
ft~eeJlł.el!l'tll
ll!1iI oda paniell~a, ewangl~liczka
~1>1lIllio. JiiOiI~
łII~
..
lII2Il
z prowincyJ, poszukuje PO" kie p spoZy\llcz:9 do spr~eda
nla, Widzewska 112tMry ~ się ogromnem
p<)'lAlodzeniem we wszystkich stolecz- sady do dzieci, ~ospodarstwa lub
10245-5-1
..
......h inifistach Europ".
sltlepu. Wiadomość ul. Bene-r"
dykta M 59 miesz. 15.
luż ą ca z dobremi. świadectwa
ANONS. Jnt:ro. tlized ~ ind)1anma Czesie..... DJcka.
10255-'-5-1 S mi poszukuje miejsca, mówi
niemiecku, Mikolajewska 54, Specyahloj6= choroby skórne
.;-~~----...,..-_-----'"':"'"------:---....; . Magiel do.' sprzedania z. powo- po
Goweneryczne 81/,-'-10 1/, rano i od
du zmiany interesu, Szosa IV piętro, oficyna, l
tuch.
.
4-'Pj,
w. W,niedziele od 9-12·
Brzezińska nr, .7.. . 10256-5-1
rano. Zie h.da IS.. . . 547r.
ło,,:Y, solidny, pracowitY. czl~.;
'I·.M
,Wlelt zkaucyą,wtad alący5
Lokarz~D6QtY8~~ .
rriiejscowyml ię.ZYk.amij poszukuje posady inkasen~a lup urzęd
sprzedania. Wiadomość:
nika biurowego. Oferty pod literami "W. A•. G." w admmistra- na miejscu, Piotrkowska Z17.
10168':"'5-5
cyi.
10229-5ptp-l
zwaczka poszukuje szycia W Pioill"kowska 121, I .. e pi~tll"!ll
agiel sprzedam tanio z powodomach prywatnych. W61- Od 9 11. do ~2d 4-8.
2451
du zmiany, Radagoszcz, ul.
Srebrna nr. 9. Wiadomość \V czańska nr. 52, Kauszerowicz.
sltlepie.
10255-1
klep
n.... 111 le'"II.!I!llIlUO'lUUlIIll'l>' I
Meble z kiJku pokoj6W roz- Mleczarnia .Secesya" z obia, u."......... n a IIIIIIlIV&.
• sprzedam bardzo tanio byle
darni do sprzedania zaraz
niem na piWo do sprzedania przeprowach:ił się na ui.
;clllopób IIIkóII"ll1yob, Wlbne.. zaraz oraz· gramofon, maszynę przy ul.. .Rzgowskiej nr. 20•.
lub wydzierżawienIa, Widzew, !Piotrkowską 14!i, Telef. 24-16
I'J'cUI:i!lJcb fi IIIIle.@o Płoiowa
nożną, Konstantyno"'ska 55 m.
.
10211-5-2 obok niciarni, ul. Biela,:oWska Przyjmuje z chorobami wewnę10203-2-2
trznemi, żolf!dka i kiszek.
bllllatllllllltll'illlowska IL
14.
10222-2-2
1:1.:!li el do sprzedania ulica nr. 9.
,WfPlt.ł1i5~" .
BryCZki nowe, samochód, użyWschodnia .J-.l~ 45•. GoLdap.
klep i 6 mórg ziemi dO.. odstą-.
PI'nIlU. o l >\ -flr .' p-iQ 'J
"'any w dobrym stanie do
.
·l0185-5--2
pienia zaraz albo od Nowego I
sprzedania, Lttł>elsl~ nr. 6, przy M,e.lJle 2;. ~du .PO.kOjÓW sp.rze- Roku, Dobrol'i pod Laskiem !I1a- fOłt, !'łnz
n' :11'1\11·.
Zarze1,\lsKiei~
10005-5-2
dam tanio: lóżka z materu- Iihowski.
9S90-;G'~-:-6 Al RuI'
llI'ił 101', lir,
o . W1nnjęcia . są! l. i II piętro cami, szafY, bieliiniarkę, otoma~
aginęła koza· biala z dużemi
S. W,OLMAI\!,
5· pokoje z Kuchnią, przed- nę, kredens. stół, krzesła, biurko
rogami Odprowadzić proszę
Piotrkowska 145. Telefon.29-00.
pokojem i palltonem, uJ •. Zagaj- meble salonowe, tremo, lampy, na Piaski ul. Ciemna N2 120 za
Porady W zakres lecznictwa
l1ikoWn nr. 1. . 10158-5*--2 obrazy, Pa:ńs!ta 54~1.!l965-10-9 wynagrodzeniem.
10247 wchodzące, djagnostyczne szczeWOjed:l:ieci.POSiukUje się do RHębleź-el:;izne, WYiymilCZH:i; picdolna praso.wacŻka potrzebna
p!onld,ekspęrtyzy. ~5
. w:rorowe~o ~o:mpletuw5tępnej ni ce naftQwe,naczynia kuchendo pralni W61czańsku 94. 10260
klasy; ZSłoszenia, .Sltwerowo 16 ne, na raty, Cltodkowslti, Lenk, I:; pOkoje z kuchnią odl stycz- Choroby uSi!u,nosa igal'dła
m. 5, .
. l0098-5pś-5· Mikotajewslm 25,Zarzewsl>:a 5,
I:s nia lub też zaraz do wyna'7
łf"
Wa magle do sprzedania zaraz . ... _.•. ' ; :
.. 10155-~ś-:-2 jęcia. Mogę urządzić, l'ównież , .
•
'".. .
..,
wdQbrym . stanie, (I!. Ogro- POll:olkta.nlO . do odstąplellla, na wspólne kawalerskie miesZ- ordynator szpitala Anny-Maryi;
dOWn JI& 50 . . . '
10079-2' tli. Wólczańska nr. 210, stróż kanie. Wiadomość u gospodarza
Piotrkowska ĄIS U!O.
Milsza 50.
10246-5*-1 Przyjmuje od g.11-'-'12rano i od
Z··'VJll!l
II O
fi
I
od1 d08
5-61/, p. p. w niedziele i śWięta
od 10-11 rano.
5474
ij .' . 'ł .46.
. ...... .10252-2...;-1 pou:zebna. ltopiet!?- .w .średnim .Zagullliolllle dokumenty.
. Fortepian użyWany' lecz w do- . W,le,kudo kuc!im 1 pracy doD
d'
W
KO'
TZłN
~$Jldeob1;tnlunki haftu na jeb
tani k' i
Of rt. mowe), tramwajowa 15, pierw- 'Antoni WojciechoWski zagubił
r. me. . , ' I
~nej Słazle~ blU1;kl, SUk. nie,
s
e us~' pe:9.; szeplętrona prawo. 1O~41-1
paszport wydany z gm. Cho)Ul PIOTRKOWSKA'7l
_ale I t. p. P&ot..kowaka e w .
mstraCj11 po lJr82....:2~2 ,-p-ro-,śDy, spraWy karne, apeiacye; n y . .
10186-5-2 "'li...'
.' "
,
-o.· n"., ....gi,.•' pietll"(ll.
. 45,,,76
kasac"e kontral~t",paszporty uuOP4lłbr G'eJ".,a,p~h.c,
-,.z.
lest do spq.edania bufet cukier.Y.,.
"'Mi
'
Józefa,' ',SItOWrOńSka zagubita przyjmuje od goiił. .10~t1 rano
DROBNE OGŁOSZE.NIA. U nlcz:9. Wiadomość:Benedyltta .zwa~ranlp:?ne" DaWid ak?~'k'::l
paszport wydany z Wloclaw,
i o. d, 4-6,.
" '.·P.Pi' 2765r
nr. 1, 'VI mleczarni.
1022&-2.1
ldzewska ;S6.,
.. 102 .' .1 ka gub. Warszawsk iej;10t91-5-2
.MI telefonu 2a .. 19
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·A'lA!. Meble
rozsprzedam tamo. Konitarit,llnowska 45--11. 10129-5-4

l QteltQ,.~afy, sypllllnHt komtna,lu!lltr~; Z.garnitul)' salo';J}tU!fl)',' słup)1,ohrazy, szaf."
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Wi025~~~1

Jest 50 p.Ud6W miodu,pszczol- pO~i~e~gY f~~:'~~~! IWid~~~~~~
. l1ego ItpcoWegodo sprzeda· 196 Z Et' ~J J l '
T'
_
ma, po cenach bardzo nizlticll.' ., :a~?:c:;-;~n~ CI ...atn7e~e
Wiadolho~ć: WiedzeWSl\:a.~841 r:ukid?sprzednnta, w wlelk~m
W piwiarni. .
10258-1 WYl>o.~zą.,
' . . 1024~2, 1
·.Ka. rtofle z dominium Osiny hU.l"~ p~lt(JJ. um~~I. 0WallY do ~ynaJę:
towo i detalicznie do sprzecia, KOllstantynowska 47 ~!!. tj,
dania, Miedziana N! 6 w oBcy-'
. . . .---1020_0_-_1
nie. ....
. .. 10242""':;2"';;'1 potrZ«b~iIZdqJna sklepowa do
-KantorslUżDY Nata.Iii Piszer, Ul. ! _.. s)depti r. ze.iniCZego~Dac I;-ośPiotrltowska nr. 6H, poleca 1 J.:lelnYI~ 4 . , 1044.:)-:-~ --::1
tyllw z dobremi śWi.adectwami: ! ot.r.z.etl~a. 8 K
. lepowa d? tlI. 11 Plt...
bony, polki, niemki, izraelitki
k~t~,lu$;lJ~ PrzędzalUlall~r-JOl.
gospodynie. kucharki, młodsze, _~~ i . .•. .10200-1
lokai, kHczer()'w,:fornali, w jal., • . P0ltój,'umeblowany,Odd:tielile
l1!ljl~rótszYJl1 czasie po .zamówie- ·I·wejś~ie d.owynajęcia, ,Qziel.
lUlI.,
.
10256:-2pt~:-1'
:?1tl1.5~. ..•.
10195"":'2-2
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.-A.·,W.ąz.yStkie
~n;e!iła,· otomapę, .blurko,I·

".....

a1l,.r·

U'IBto."U

Józef Rychlil1.ski zagubi! pasz. port, wydany ż gm; DąbkoP ..",eja~d M 8 •
Wice,. liubern,I
W, ar.s.'zaW:3kJ,e j
\8Lllrazy.i. .Te~ef; 17 .. 14
10257-5-'-1
DIP. FR~UIC:ISZEH:
J6zef syn Jankla Hancberg zaKOZIOŁKlE ..
gubU pąszport, wydany z gm.
.
..... .... .. .
KOńskEl-Wola gub.· Lubelskiej. mieszka obecnie Przeja~d N2 8,
.
1()251-5-1 I'
front,:r-e pietro.
-DOWÓd za M. 25219tl Oddział ,Ptzyjmujeod 9 !,~12 i od 6-8 W
l Łódzkiego Warszawskiego
Akcyjnego Towarzystwa pożycz,r.n.·łdnO·..hR.
kowegollazastaw rtlchoniości
M Uu Ut; Ulj
przy \il •. Z.achodniej 51 za~l!nąl. ul. l'4aw.."t<:ł8;Tęk ,201 .. 10.
Zastrzezeme zrobione. 10252'-5-1
. .
.
M"arya. Siclńslta zagubiła pasz_ChQroby WeW"ę·t.·zn e ,
. • port· wydany. z magistratu
." K. U $.1 ER ·tri.· A.
ł6dzkiego,.
'10224'-~--'2 Do9V, ranoJ ~i PQ.pok2707.
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