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razzo prowiwl'yczne obozowisko, ażeby stąd
czyńskiego, który przez lat trzynaście ksztaki~
Otranto, a zarazem czynić
w Łodzi młode pokolenie, projekt nasz nie przewycieczU przeciw wybrzeżom austryackim. Pa__ ~
brzmi bez echa i potrzebny -fundusz wkrótce si~
nowailie nad drogą Otranto, musi być w y k o n y - '
h .t l '
zbierze.
wanc .nie za pomocą dział, ale przez ciągłe czuWc.z0r~j !,Lutnia" zgierska obc OdZl, a.S· eele I
Jeżeliby z jakichkolwiek powod6.w stypenwanie i zamknięcie jej przez lekkie okręty wo'· ! 'iwegC? lstmema" połączone z uroczystością św, dy.um im. ś. p. Erazma Sz pacz Yl1s. kiego nie rno
jenne i torpedowce.
CecylII.
.
_.
. gło być ufundowane, złożoną sumę przeznacza~
Należy podnieść-piśze jeden z rzeczoznawO go~z, 10 rano w ko~clete ,mieJscowym ks, , my na wpisy dla niezamożnych uczniów Szkoły
ców _.- że Durazzo, znajclujllCsię w obcych·· rę- Grabowsl<I, prefekt, odpraWił na mtencyę Towa- I handlowej kupiectwa łódzkiego.
kacb, może Austryi szkodzić tyłko na wypadek rzystwa nabożeństwo, podczas kt6rego chór męski
Łódź dnia 21 listopada 1912 roku.
wojny' w czasie pokoju położenie militarne nie "Lutni" pod kierunJdem swego dyrektora, p. A.
,~
J.J k b
I.
będzi~ przez to naruszone w sposób, dający się Mikiny: odśpiewał mszę G?unoda. .
. . Kazimierz Bogusławski
wJz~
u
(.I b k'
odczuć, . ani też droga handlowa do morza
W.leczorem CZ~Ol1kO\~le "Lutm". zebrali Się \Vacław Czajkowski
a y~aw oas ,rzę s l
Sr6dziemneao nie zostanie w żaden sposób na- ' z rodzmarni w sali, gdZIe odbył Się koncert. Zygmunt Fiedler
~~n \\ld' j:g ~I
rażon·a. - P'Ort Dllrazzo, w rękach Obcego pań- Oprócz koncertu program .wi~czoru obei.mował Gustaw Oeyer
war . urs I
stwa jako pun!{t oparcia dla nieprzyjacielskiej deklamacyę, oraz przedstawleme amatorsl<le, zło- Robert Oeyer
Stefan \\lalnreb.
floty znaczy tyje co odcięcie Austro-Węgier od żone z jednoaktówki p. t. "Debiutantka".
---morza Sródziem~ego w czasie wojny, a więc
Po wyczerpaniu części ar!ystycznej p~ogra
Z dzielnic polsldoh.
także odcięcia handlu. morskiego, którego nie ~u, uczestni.cyo~chodu zasiedh do stołó\~ I ~po
może bronić zbyt słaba flota. W razie z~wjkłań
zyli wspólnie Wieczerzę, przyczem wzmeslOno
wojennych akcya iwojsKowa Austryi byłaby te- szereg t<?ast6w. Nastr6j panov,:ał serdeczny. Otrz~.
Z KRAKOWA. Jubileusz Z.eleńskie..
dy ograniczoną tylko da morza Adryatyckiego, mano klIka depesz gra,tulacYJnych. Uroczystosć
g
o.
Jubileusz Władysława Zeleńskiego obcho·
chyba, że flota zostałaby tak wzmocniona, aże- obchodu zakonczyły tance.
dzony był tu w czwartek z ogromną, uroczys·
by sobie siłą utorować drogę do morza Sr6d·
""
tościii w przepełnionej sali. Po odegraniu symziemnego.
Towarzystwo "Lutnia" powstało w r. 1907 fonii, nagrodzonej na konkurcie filharmonicznym
Jak widzimy z tych wywodk6w, kt6re oddali· i dzięki
energii członk6w założycieli, pomimo wal's;!:awsldm zabrzmiała dla jubilata burza okla...
. śmy z wiernością objektywną, sprawa portu Duwielu
trudności, od samego początku zaczęło się
razzo nie jest tak prostą, jakby się zdawało na rozwijać pomyślnie, ujawniając ruch niezwykły sk6w. Zeleńsklego wprowadzono na estradę.
Przemawiali: prezes Towarzystwa muzycznego,
pierwszy rzut oka. Z uwag, które przytoczyliś zarówno
my na ostfltku, wynika, że austryackie sfery woj- ralnym. w kierunku artystycznym jak i kultu- delegat profesorów konserwatoryum. przedstawicielka uczennic i przedstawiciel uczniów jubi
skowenle byłyby może przeciwne oddaniu DuPierws:'ym prezesem Towarzystwa był p. Jan lata. Estradę zastawiono olbrzymimi wiellcami
razzawręce serbów, ale pod warunkiem, że
drugim z kolei-p. Julian Napieraiski, i bukietami. Zeleńskiego zarzucono. kwieciem.
wojenna flota austro;. węgierska zostalaby tak Tucholski,
przemystowiec zgiel'ski. Obaj byli dzielnymi prze- Odpowiedział on killtu slowy, . głębo!\O wzru~
wzmocniona, ażeby mogła siłą utorować drogę wodnikami
"Lutni", szczególniej p. NapieraIski, szony, że sławy zagranicznej nie szukał, chciał
na morZe·Sródziemne sobie i okrętom handloza rządów którego Towarzystwo pod każdym pracować między swymi, jak mu to serce dyktowym •• '
względem dosięgło wysokiego poziomu. Od kil·
wało.
Następnie odczytano liczne telegramy
ku miesięcy na czele zarządu "Lutni" stoi p. Sto z całej Polski. a wśród nich wiele z Warszawy
PogorzeJ ski, dyrektor zgierskiej szkoły handlo- oraz doręczono Zeleńskiemuadresy Towarzystw.
Zogr,odnictwa i sadownictwa. wej.
Jest to człowiek energiczny i oddany ,.Lutni"
szczerze, wobec czego nie ulega wątpliwości, ze
(PrzypomnienjerQb6t na. listopad). Ogród pod jego zarządem Towarzystwo rozwijać siębę~
Z LITWY I R,USL
()WQcowy .... p() '. obfitym ·.zbiorl:e' owoeqw· trzeba dzie' nadal pomyślnie i, jak dotąd, b~dzie ogni s..
idh:eWP-,QbticJezasllic nawą:z;amt cieldymilroz- ldem życia artystycznego i kulturalnego w mieśSprawa !es; BhHło;l.or(Ą. . Izba si,ldowa wilefi..
ptO\YadionyntriWQdą,i~kgqoiów~ar lub przeko- cle.
.
s.ka, jak, donosiliśmy 'telegraficznie. rozwaiyła
~c,' oąWOty stałe; .jak .obornik;·' trzody chlewnej,
KieroWnikiem· artystycznym "Lutni CI był w po.... .skargę apelacyjną dzieks?a,wiJeńskie(o!o, ks•. Białło
::drb.biu,awreszcie przegniły staj~nI1Y"
"
. czątku p. Władysław Kopci6skl. Oprócz pana K. '1ora, na. wyrok wlletlsl\lę\to; sądtt okręgowego,
. 'W koronach drzew za'gęszczohe gatęzle wy- wsezonlezimowyml909,..,...191O, nad rozwoJem! Skazujący ,I<s. Białłoz.ora nn25. rb. grzywien .Lina
cinaćpiłeczką, aby promienie sl'ońca przedzieartystycznym dróżyny śpiewaczej czuwał p. Aloj· zawieszenie w spelnianluobowiązk6w w ciągr.a
rąly się do środl<a korony; owoce dorodne i fUzy Dworzaczelc, b. dyrektor "Lutni" łódzkiej, trzech miesięcy, za udzielenie ślubu prawosław..
miane udają, się tylko na drzewach takich.
W roku 1910 kierownictwo artystyczne ~Lutni" nej włościance, Praskowji Jaroszewicz6wnie, nie
. ' . Pień~rzewa jak l grube konary oskrobać objąr p. Andrzej Mikina, który na tern stanowj~ oczekując odpowiedzi na złożone przez nią pC)..
i· obmazać wapnem z gl/nąi krowieilccm, a zniszczą sku pozostaje dotychczas. Pod jego kierunkiem danie o przejściu na katolicyzm.
się tam ukrv~e owady.
.
poziom artystyczny"Lutni!' podnosi się stale,
Wyrok sądu okręgowego izba zatwierdziła.
. Drzewka, kt6re Iiie chcą rodzić z powodu dowodem czego suk.:::esy drużyny śpiewaczej, oraz
zbyt .silnego wzrostu,odkopac i ~l1~a najgrub~ postępy młodej orkiestry mandolinist6w.
szych korzeni, 1 ip6ł .metra od drzewa przeciąć
Towarzystwo liczy obecnie z górą 350 czł'Onzupełnie ostrąsiekierą~
.
ków. Ch6ryliczą 58czlonk6w; 18 pa(l L40 l11ężAusłryL
.' Drzewa nie rodzące z powodu zbyt słabego czyzn. Orkiestra mandolinistów, kt6rą zorg~nizo~
wzrostu olw~ć na 1 i pół metra od pnia wał przed widem .pan Mikina, składa si~ z 18
.
.
inaP9ł metra szerokim. rowem zrobić regu~ dzieci płci obu.
.
Gazeta wiedeńska ~ReichśPQst" określa obec..
lówkę.dodaiącóbfidel(Qmpostu~ lub nawoz6wNadto w łonie Towa~zystwa istnieje kółko
ną sytuacyę międzynarodową jako bardz;o ,kry..
prżetrawionycb. '. . ' . .
I dramatyczne, które w sulccesach 'ILutni" odgry~ tyczną, ale jeszcze nie beznadziejną. : Serbia nie
.Drzewka w sadach wielkich,· .narażone na wa bardzo wybitną rolę. Towarzystwo posiada dała jeszcze żaqne] odpowiedzi Austryi i zwleka
ogry~rfmie przeZ.z~jącel . (do lat 10), bbwiąz1,lć także orkiestrę .l!imy!;:zkową, .składając~ ,się z.. 20 2'; nią widocznie.
.
słomą;jakr6wnlezśWlezo pOsadzone, zabezpieosób, kt6ra g(ywtl podczas przedstawlen teatral~
Z Austro-Węgier naclszcdr wczoraj cały sze.
czającodprzemarzriięcia.
• • ....
nych,.......
... •
:eg depes~.' :wysoce niepokojącycb, które poda..
Okryewinorośle suchą Z1em~ąbardzo lekką
.. W roku, 1908. Towarzystwo "Lutnm" . nabyło Jemy .potllze):
tub nawozem i ~omianym (poprzednio umfejęt- na włas~ość oka?:ąły dom 'przy zbiegu Starego
.. BUDAPES~T, ~3 listopada (wł.) ,WleJIde
mępriycląć) lub. t~zgałą~kami świerkowęmi. Rynku i uliCy Łęczyckięi, w l~tórym posiada swoi wrazen!ę spraWIła Wiadomość; że stlliba. i wstyMorele, brzoskwinie,poprzedn.io wysmarować wygodny lo~aI, a J;Ąadto czerpię z niego pokaźne sey urzędnicy miejSkiej kOlei'elektrycznel,: nalewapnęm aby mysw'oie ogryzły. '....'.
doohod)r.
.
,
.
.'.
żący do rezerwy w at'm ii , otrzymali ro~kazsta.
, Przy.zakładaniu ogrodów owocowych, ja. "Lutnia?stQj . na czele kilkustowarzysze6 więni<l, się jutro dQ swych chorągwi.
.
kote! j sadów, )epsZe.jt:~st sadzenie jesienne je- śpiewą.czych,. istniejących w Zgier:z;u ił jalw pr~o-'BUDAPESZT, 23 listopada (P.) Jutro ogło
dnakzeniew miejscowościach nlzkich, wilgot- downiczka W kiertml~u arty:stycznym, cieszy się szonY.b~dzię rozkar., PrzypotninającYtżęprzepili
nych i. ciężlw gliniilstycb.
'.
.;.
..
ogólO!P~ympatyą.
'.
.
..
z 7 r~larca r. y>09 zabraniający ogłaszailfa w dru'W jesieni nie sadzi,slędrzewek czułych na
.. '*
ku Wiadomości o przE.ldsi~wzięcią~h,woj$kQwych,
mróz. .
' . '.. . . '
pozostałe jeszcze w sile•
•. 'W,ogrodziewarzy~nym ora",nawo~ć, IkoW dniu 7gr1,ldnia r.,
"Lutnia" urżądza
WIEDEN, 23 listopada· (wł.) Od dziś rano
pać regulować, stosowme doplanulpł()do~mia-()bCh6cl ku czci Krąszews~!ego.
(a)
wprowądzon~ w całej Austryi' $cjsIi cenzurę
nu; pąd roś,llny st:rąc~kowe można. .teraz użyć"., ..
tęlegraflCzną I kontrolę rozmów telelonicznych
n1ączki··Tqmasa. SIać jeszcze pietruszkę, marchew,
. Stllrnend.'Uumll
w sprawach dot:r'czącychrozpowsz~hnJanla wise:ykoryę, salcefię. Pamiętać <> przewietr~anju
II rr
II
dom ości o fuchach wojsk. .'.
. .
'
rovnic,kQpców.szklarń.. ...
'
--. BE~LIN! 2.3 lisopada (wt) Z, Budapesztl1
'QgródozdoQny. P~ekopać kwletmkl, co rok
Niżej podpisani, byli wychowańcył6dzl~lej' telegrafUją do "BerJiner Tagebl.'~ .'. ...
,
<:drłłgiznawQ~em..
..
.'
Szkoły handlowej, pragnąc uczcić pamiąć ś;' p . Z cą!ychW'ęgier , do~6sząo . pr:zygotowa//',i<''Wysadzićcebillkikwiatowe i lekko przykryć, . profesora. Era:dn,a .)~z~aczy~ski?go, proponują nlach wOjennych j powołaniu rezerwistów .. Uwai '!{tlt~e~eię&yć,od'll1rozU ,magnolie~' azalie, rOOo-.· utwQrzeme stypendyumlmiema meboszczyka przy,
zająza rzeczpęwną,że w' początkach' przystłe•!'.d~f~~:ema.tis, tritome, jukkę. .'
Szkole handlowej kupiectwa łódzkiego.
go tyg~dnia .ogł'oszona . zostanie . mOblllzlWX a
....... :. "'F,e i gął'ązkrskr6cić ,liście obciąć. na·
"Jako zaczątek funduszu stypendyalnego skła~ aęśclowa ~\!TIII; ~ nustąpnie całko\VltamobJligi~ą(f::ire~ji!~pp~.~ryć:·ga~ązkami świerkowemi damy rb. 250 W Redakcyi "ROZWoju wł dol(ąd tet zacya armiI. I floty. .
..... . .•.
.,>.,.
su~hYll1li~ci~~,pąwo2'je~,;trocinami. wiórami dalsze ofiary skierowywać należy. . .. '.
. ' > . BUDAPpSZT, 23 lipca (wI.) [)ziśpO po..
Jub ipi~~i .'>(i,:; .....i~, .
Mamy 11ieP!Ol'in~'nad~lęję, ze pornh~ctzy. by~. łudnluodpłyrtęła stąd pierws2iaflotylą .dunąj$ka,
' . . ;'.i·~:~~",8lti.·
'łyml Wyc:hOW~11camlŚ.p•. prof, f!razma Sj;pa~·. złoiona.z .~. monlt~rOw,Z·JC)dir.torpe.dowy,h'
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i 4 mniejszych kanonierek. l-llltyla odpłynęła
.. do Zem!ina (na przeciwległym brzegu Bialogrodu
przj:>. Red.).
BUDAPESZT 23 listopada (wt.) Niebawem za
1 flotylą dunajską .odplynęła j 2 f10tyla W stronę Zemlina.
.
WIEOBN 23 listopada (wł.) Panuje tu wielkie zaniepolw'jenle z powodu wiadomości, nad·
chodzącycłi z całego pal'istwa, zwłaszcza .z Galicyi, o mobilizacyi wojsk. P.ołożenie uważają
z:a wysoce· krytyczne. Rozstrzygnięcie pytania
wojna ciy pokój, nastąpić musi w najbliższych
dniach. Milczenie Serbii uważają za dowód wiei·
kiej pewności siebie opartej na priyrzeczeńiu
silnej pomocy czynnej.
.
BERLIN, 23 'listopada (wł.) Jak SIę obec~ie
okazuje, w ubiegły czwartek otrzymano w Jednym z hoteli tutęjszych zamówienie na pokoje
dla 2 panów, których nazwiska zachowane być
mają VI tajemnicy. Panowie przybyli w piątek
j zajęli zamówiony· apartament.. Jeden z urzęd:
njków hotelowych, poznał w Jednym z goścI
szefa austryackiego sztabu generalnego. gen;
Schemuu. Panowie, wyjeżdzając,. w'yra~i1iży.we
·lIiezadowolenie z: powodu odkrYCIa Ich.mc<?gl11!o.
. . BERLlN,23 listopada (wł.) Szef l1lemlęckle
go sztabu generalnego udać się ma w tychdnia~h
do Wiednia dla dalszych narad" zaustryacklm
szefem sztabu, który wczoraj opuścił Berlin.

dnia 25 listopada 1912 r.

który w,mgnieniu oka rozszedł się po mieście.
Zainteresowanie się jednak wyrokiemf podobnie
jak i całą sprawą, w mieście naszem byl'O stosunlwwo milk
Wyroku surowego z wyjątkiem skazanych,
spodziewali się wszyscy.
WielIq była zbrodnia skazanych--wielką też
otrzymali. karę.
(z)

Młode to towarzystwo ciało się jll.;; li,"
i zyskało sympatyę podczas pochodu 1'1.(:'1
na wy3tawie rzemieślniczej swymi ~.jr.ll.,.;",,·
tańcami. Toż samo Towarzy:sf.'.'.'.') przY:'.:I,] li.!,': :.:
dwul<rotnie w zabawie na 1'%'::0: \\Yje(\I.Y".
W m 8.łym , ale schludnym lokalu,' pl'zy:.lr,:'
nym chorągiewl,ami, .go:~podarze p(l:.l'.:dmow:i:i
serdecznie swoich gości. Podczas po~wjGceni:l
*
orkiestra mandolinistów wykonała Illxllitw(; I,
KALENDARZYK TERIVUNOW'I.
"Halki" - Moniuszki.
Po poświęceniu przemawiał, życzą::: PO\VOIMIONA SŁOWIANSKIE. D z i ś ChWalimira. J ut r ° Lechosława.
.
dzenia towarzystwu, Ies.prefekt Malinow:5ki i L,
'
,
TEATR POLSKI. (Cegielniana nr. 65). J II t r o daktor Czajewski.
"Ziemia" Potanieckiego. Początek o godz 8 min. t5
Jeden z uczestników WYi~lo3if piękny wfer.s;·:
wieczorem.
Artura GlIszczyńskiego.
TEATR POPULARNY A.Mielewskiego (Konstan.. (a)' Z Towarzystwa Kl'ajoznawczogo.
\\'
tynowska 16J. J tt t t o "Maz!'lpa" Słowackiego. Początek o ~Jodz. 8 min. 15 Wieczorem.
ubiegłą sobotę, o godz, 8 i pót wieczorem, w
· . WYST.A WA MA:LARZYPOLSKICH (Piotrkow- lo~alu przy ulicy Piotrkowskiej 91, odL1Y!CI sj~
ska 115) otwarta codziennie od godz. lO'rano do godz. miesięc2:ne zebranie czronków łódzkiego oddziahl
lO' wieczorem.
Polskiego Towąrzystwa I(rajoznawczego. ZgroCZYT. i BIBLIOTEKA TOW. KULTURY POLSI(
czynna codziennie od godz. 6 do 9 Wiec.; w niedziele madziło się około 100 osób. P .. Stanisraw Ma.
i święta od godz. 5 do 6 po pol.
jewski wygłosił referat "O st03unkacil etnograficznych na Białorusi".
.
CZYTELNIA PISM TOW. "WIEDZA" (Piotrkowska 105) otwarta od. godz. 6 pą. pot do 10 wieczoPrelegent scharakteryzował geografi ziem
rem, a W niedziele i święta od godz. 10. r. do 10 Wie- białoruskich i własności etnograficzne zamieszkuczorem.
.
· BIBLlOTE{<:A STEBELSKICr-I (Mikolajewslta 59) jącej ten kraj ~Iudności oraz zarys historyczny
kultury białoruskiej.
otwnrta codziennie 0(1 g. 6 - 8wiecz.; 'W niedziele i
śWięta od 1-5 po pot.
'W celu zapoznania słuchaczów. z brzmieMUZEUM NAUKI i SZTUKI (Piotrkowska nr. 91) niem. tej mowy, p. M. przytoczy.t niekt6re wyotwarte codziennie od godz. 4 po pol. do 10 wlecz. jątki z poezyi bialoruskiej. Na zakończenie rzuw niedziele l święta od gOdzin)' 12 W południe do cił na ekran obrazy z pocztówek za. pOl'Qocą
10 wieczorem.
nowego przyrządu "Mirroscopll«, przedstawia·
jące miasta, wsie i miasteczka na Białorusi.
Następnie wywiązała się dyskusya nad pod(5 d,zi en r OZ'p r aw y).
niesionym tematem, w której zabiera.li głos pp.
Pogonowski i dr. Micrz.Y.ftskt.
Po'obroticy adw.przys. Firś"cie przemawiaJi
'Wobec' . spóźnionej pory, przewodniczący
oskarżeni.
(h) Uroczystości !iw: Cecylii. Wczoraj, pod- prof. J. Adamowicz ze spraw bieżących podat
"". W czasie"ostatniego słowa" Macocha, płaczas ostatniej Mszy. św. W kościele św. Krzyża do wiadomości ogólnej, że w grudniu r. b.
kał. nietyll~o on sam, ale i inni oskarżeni.
W toni.e płaczliwym przemawiali tal\.Że Ma- odprawionej przez ks. Wyrzykowskiego, na in- oddział w Zagł<:biu organizuje wycieczkę do'
cochowa iOlesirlsld. Starczewski zrezygnował tencyę "Lutni" i towarzystwa i1U~ Choptna, chór Krakowa i Zakopanego, w l(tórej mogą wżiąć
"Lutni" pod batutą dyrektora Mazurkiewicza wy~ udział także c;ztonkowie oddzialu. .t6dzkiego.
:;: .• ostatniego słowa". .
; . ,
konał
"Missa brevis· - Gounodu' p. Lasocki
(a) Towarzystwo entomologów.' Zapowie,
" Ponieważ podsądl1l w przemowlel1lach swo·
dziane w ubiegł'ą sobotę ogólne zebranie fUtd.
ich nie silili się na wymowę ani na afektacyę iskru· odśpi(!wał solo "Zdrowaś Marya" - Troszla, .
Orldestl'a tow. im. Chopina pod batutą. p. zwyczajne Łódzkiego Towąrzystwa EntomóJo..
cha ich wydawała się być szczerą, na sali bu·
Mazurkiewicza,
w zastępstwie dyr~ A. 13randtag?wniedo~o~o'sk~tku zpOWOdu.ptzyb)'Cin
idzili WSpółcZll~ie. Wiele palI głośno płakało.
uledoątateczocJ, Jłcll>yczton:k.Órv'i\:"77N~$tę:m~
".... ,,. ,;O,,.g~C\'z;n.,aąd udał się na naradę, "która . wykonała ."Andante religioso"- TboJ1łla:..
"",iI..'~ł,,~.,:Ę,,·,;/'f.:\ ."').,·"""i'" '''n''''ł''';';' "'''1 " " ,
" '."
.
Chór tow.. Chbpinapod bat~tl:lp; Szc,zepań.. zebraIli~. o.d.będzIe Się.. ' W; 4niu 7. ,grp.',.d. !1.,.lu.. ;Q. . "g. \.:i~.:l..
""'I)~,!j.·v",~t~'":::~~r"~::,t:1t?"I/i!,$f,~tr,~<:,,,?,~>,~, ,,'~' ':.
' .', '
skiego wykonał ,,0 bon~ .Jesu~i i,SaJutaris,"-.8 i p6ł wJ.eczor~m, .w t.fm~e~aill~m.l~kąllJ. (Tow.
PoJ';j:ibWJ:oc&eprzewoLtOlczący,;trybunałuśr6d
Palestrinlego, 3na zakollc?ęl1!e,,,Bogarodzlco". muzeum nauki JSztukl)lbędzI,eiprlilwornO clV.!
grob owej; !ci~zy O~łosił wyrok-posta9awiają~y:,
Księzy ..::.... mnlchówzgromadzema paulll10w
(a) R~.forma. prawa akcyjnego: Mini~teryum ,bez względu na liczbę obecny,ch••.. ,..... ...•. .
w klasztorze jasnog6r::;kim: Damazego (w świecie handlu i przemysłu opracowało ()stateczme proCelem zebrania będzie roz\Vą~'enie sprawy'
Kacper), syna Pawła. Macocha i Izydora (w świe jekt reformy prawodawstwa akcyjnego i złoży ożywienia działalności Towarzystwa,lóka]u 01'[11
cie Stanisław-AndrzeJ), syna Łukasza-Jana Star- go czwartej DHmie na początkusesYi.
,dal~e~o wydawnidwa"EntomoI@gpolskl'\" .
czewskiego, mieszczankę m. Częstochowy. Kata~
Wszystkie nowO powstające' towarzystwa
(e) Z ,.Ha.'manii'\ Z chwilą. ',osiedlcllja'~k'
rzynę-Heleln~, aórk~ Mikołaja, Ma~och0w.ą,. ,po 'akcyjne podJ'ug projektu tego będą mog.tyroz- Towarzystwamuzyczno,;dmmatycznego .,Hurm\.),
pozbawieniu :wszelkich praw stanu I przywlleJow, p()czynac dii,\Jalnośc pO spełniertili uproszczo- nia" w nowym' lokalu przy. uL Ołównej;rll·. ,62.·
skazać na ciężkie roboty: Macocha. na lat 15, nycn formalności regestracyjhych bez potrzebYnastąplło. w łOnie· Towarzystwa znaczne Ol}"
Starcz'ewskiego ,na lat 8 i Helenę Macochową na wyjednywania jak dziś, osobnych Iwncesyj, za· ,wienie. W Qstątnich . dolach :przybyto.wL~lu riolat 6, z o$iedleni~m, po odcierpieniu ~ar.. na Sy- twierdzonych Najwyżej na przedstawienieraclY wych Cl!:łonk6w, a plan działalności 'To.wcu:zyberyi;księdza-mmcha B~y~ego(w ,śwIeCIe Józef) ministr6w. '
.'
stwa pr~ewj~uje du~e ożywienle'pl'zez urządzan :e
'Oleslńskiego na pozb~wleme szczególnych praw
Ten uproszczony tryb zakładania nowych rautów,. czarnych lww, pogadanek i, .odczyt6w.
towarzystw a~cyjnych dozwolony jednak będzie.
. 'OnegdaJ .w lokalu . Towarzystwa . odbyt si~
l 3 lata rot aresz:r;tn~klch.
.
., . . .
Co doPertklewlc~a zatwlerdzlc umeWlnl1la· pod warunkiem, że·· w ustawach towarzystw za· wieczór teneczoydla czronków i,icll,rOdzin,. 'n:1 '.
jący Wyrok.piott1lj.~ws!de~? sądu ,ol,:ręgowegoj a wierać się będą prawem przewkiziane ograni.czektórym panował bardzo serdeczny nastrój. ,Ba.
CyganowskJego umeWmnlc.
,
nia, dotyczące' nabywania nieruchomości i sk-ta~wiollo si~ qcnoj:zodo rana. Nil. dziell 8gf,uąnia
Helena Macochow41 z chwilą usłyszenia wy- cłu osobistego zarządów (CllOdzi tu głównie' o . wyznaczone zostało, zebranie ogólne. w.celudo.
,mierzonej na.siebie l<.ary zaczęła jęc~eć.
. żydów ,i cudzoziemcpw).. '
.konania' wyborów członków r.arżądu i r01.5~r2y·
\lfyrokpostanawla w' dalszym cIągu:
Dla towarzystw akcYJnych, pragnącY'iJ1 po- ,gnięcia niekt6rychspraw TOWHl'zy,stwa.,.' ,i
Fundusze ,Macoch owej wrócić, .koszta sądo-' siadać pod tym względem szersze ulgi, 'zacho-,
(a) Na wystawęentolllo!ogiczną.
Orono
we w obu in~tancyach 'złożyć na skazan~ch. . wany ma bY4dotychczasowy tryb koncesyjny.
członków.Ł6c1zkiego Towarzystwa :Entbfl1()lógów
Po "uprawombcnieniu wyroku, kqplę tego z " (a) Insialacyatelafoniczna. . Roboty około przygotowuje swoje bogate zbiory, oWHci6w,' na
.przesłao władzy duchownej dla pozbawjeni~ sta- r02;s.zerzenia inątalacyi telefonicznej w m;-Łol;lzi
zapowiedzianą w roku' przysztYrn w! Watszawie
nu qucllownego Macocha, Starc~e:",skiego. l Ol~: ,wkrótce będa ca.tkowicie ukończone. ' Przy prze~ wystawę entomologiczi11!.
'
siń$kiegq,wyrok,co do ty:h ks:ę~y przedstawIc
budowi~ stacyi .na ulicy Przejazd uwzględniono
(e)'
'Odmowa.
Pewne
gronc)
kupc'ów
,
f6dz·
«iouznania Jego CesarskIe! Moscl.
'
.
" ' Motywy wyról~u qgłoszone zostaną w PIOtr- najnowsze wymagania techniki, istniejące apara" ,kich chrześcijan' zwr6.ciło,· się 'dOg~lJen1atora
ty zamieniono na lnrte, 'systemu,zbliżonego do piotrkowskiego zprbśpą opozwolenlcna' ,otwat.kpWie' d.14 grudnia. . .
,. .
.
podZIemną 'sieć cie w.Ł"odzi·, k., lu. bu ,!<tl.pieckie~q. 'j'z4twi,e.tdzenie
,', Wy,rok, J<tórego czytanIe trwało .1(1lka mmut, warsiawskich'oraz··rozszerzono
przewodników. ,.', .',
.' '..... ' .
.
. '
d ł
". d
ś'" ' t ". t "ki b
Q
Kosztorys robót wynosi około 400 tys. rb: o ączoneJ ,o pr/l) ,~yus ,nwy egoz . u U,,, ,u·
";'::1~raWlłsi1ne wrażenie.
' .,..
. .", .
lI',Helena dostała pła.czu sp~matycz;ne~o. l
Zastosowanie wszelkich· środków do, prze- ,bematorjednak ,odmóWifzatwierdzen.iu'ustawy,
'~!t:trlł~;nbścią,' lic1,ató się ją wyprowadzić . z sali. budowania stacyi -.- miałoną c.elu możność ponieważ 'je$tniejasna.'.
,.,'
:"OlesińskfegoqpostanowRs/:ld bez względu na 'ząkładanfa nowrchte~~fpIl9~:~o.,.pr~y.dawnęj . ... (e) Zawię!lzeni~ wyphitQŁrżymano vi ·LozłożOf:\ą;i,l<aucyę. na.tychmiastzanikną.ć w więzi e- . ilości, przewodnikóW Il'QZmlarZe stacYlbyło
dzi zawiadomienie telegrafiszne; że w Charkowie
ni~jWQP,ęc.);~ego) ~n; opuśchyszyg~owęi w~~ niemożliwem dOLlskutecznienia.
zawiesUy.wYpłaty,następujące dwie firmy: 1) l.
sz6ctt.raze"m. 2,',lrtnyml:;kazanymł dOlzbyaresz~ ·
Rozszerzona instałacyą ,telefoniczna pozwoli ·A.:S~porań.s~i właściciel, składu odzieży włoś,
tant6wt,:;i',:. : \ ' ! ;
.:
' .. ' ' .•. . .
na powiększenieHczb~. abOńent6W.2;3do6 ty~. ciań~klej. ;I>a~~yw.a wYJ1os~ą ,120,000 rb .. 2) firma
ObtonqyiwszY.stklch oSkarionych p~6C2: Ma- sięcy.
... '.. ' ...... , ' ' , , ' . . .... '. '. ' R. B. Ftlk~t. kantor k01TIlSQwy towarc>w manu·
cocha, podają. kasacyedo senatu,'. ..' ,
(x) Pośwlęcenle:!Qkalu,. W·sopótęo/ie.czo- fakturowych . i .skład sukna. Passywa
'
,.
,'*' '
rem'ks •. prefektM~llflOwskldol<,(;)~ałpQsVt'lę'ie. 80,OOQrb.\\[· obydwóch firmach, zaUH
. Natychmiast·' po otrzymaniu l,l,rro~~"}YM~:~~; ''1okęlu41a"hq;",ę( IJjstyt~~y;iii,:~t~:wąrzy~~~ą$!lJaŁ>t;ykąnci moskiewscy i łódzcy.
'łiśmy W sobotę po poł.nadzwyctą:jl'l~:}~e~'~,~~t'li:
. ~~.Ił.\r~?(W~ę:k:'!.<:.:;
!.' .;:" "(e)Qgło8zenie upadłoścI. Ę"cI'L;
I"
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Sprawa Macocha.
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P];A .. ;,:ux~kj o!~l()sil upadłość wojażerowi i kond::iyu:!ct'o\l.'i ·lódz!demu Cbaimowi Zeligmanowi
(\~'SCI;(,iJl,l!(1 ,:11)

19). !(\~ratOl"em upadtości .wyzna-

, .. OIlO ,,:C:',Vl'\\ata przyslęt.t1ego pana Apohnarego

Passywil wynoszą 100,000 rb.
(e) Z iriSllel,cyi lekal'skiej. Wczoraj przy·
i :,ci. (:Ci Ludzi inspeKtor lekarski piotrkO',vskiego
>',:;.:;,:,:hl ic:lwrskkgo p. Tieplaszyn.
(t') Zgon. Wczoraj zmarł nagle pomocnil(
'. :c';'::nika akcyzy okręgu Mdzkiego ś. p. AleksanL
" t)C/~~[:l1iilS w \\ri:~ku 5·} ląt.
Zmarły pozosta\'.:.: liii :~hlibie w akcyzie .łódzkiej 24 Jata,
S, !/. zmarły sprawował obowiązki skarbniI,a ::),J,(}]y rzemiosł przy chrześcijskiem Towa...,:C!1:Dl:,

r:~y.stwi,: dobroczvnflości.
\V illieście naszem ze względu

ziJSłu,t~i i wielkie
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na oddane

zalety charakteru cieszył się

ogólni] syrn[11!tyą.
(~)., W6tl'lyn~al1ia otwarcia ulicy. Ja~ to tuż
dpnoslltslTIy. renaty.okc:t? zabrukowa!ua ulicy

!\aroJcwskleJ, stanowiącej Jedyną komumkacyę do
stacyi lwlei kaliskiej, wstr:z.ymane zostały do

czasu otwarcia i zabrukowania nowej ulicy przez
park Milsza, Obecnie władza wyższa poleciła
w~trzymać . otwarcie i za?ru.kowanie teJ .ostatniej'
ulIcy do czasu rozstrzygm~cJa przez mlnJsteryul11
komunikacyj sprawy odstąpienia części gruntów
kolejowych pod linię tramwajową na tej ulicy.
PQnieważ procedura biurowa co do sprzedaży
tafdch !~nintów wymaga wiele formalności i eza·
su, przeto wygodnej komunikacyi do stacyi kolei kaliskiej' oczekiwać będziemy J' eszcze bardzo
długo.

I

Powyższe dokumenty odebrać można

celaryi naczelnika

wydziału śledczego,

w kan-

(e) Ciekawy osobnik. Policya oer!iIJska zwró-

się do
osobistości

dla

policyi

łódzkiej z prośbą

o ustalenie

zatrzymanego'w Berlinie złodzieja,
który nazwał się Abramem Konem, lat 27, po-

chodzącym z

.tadzi.

Osobnika tego schwytano

w chwili, gdy w jednym z hoteli berlińskich usi·
łQwat skraść . walizę z rzec~ijmi, wartości 830
!ll~rek, ZnnleZl?nO przy. mm, 2 paszp~r~y: n,a
ImIę Lewl<ą WaJnberg~, mle~zkan.ea ŁodzI I LeJ-

zora Grynszpana, mleszk~nca Sledle~, oraz ~ę!(
w~trych6w, dwa łomy" r6zne ~a~z~dzla złodzieJ
skle,. 87 rb. ?' ~?nec~e rOSYJskie], 51 mare~
pruskich, 5 plersclOnkow złotych, bransoletę ł
kolczyki złote z brylantami, których pochodzenia wyjawić nie. chce.
.
(-) Pr%epowiednie pani de Thabes.'· W roku

1911. ~nana s.ybilla p~ryska przepowi~ziała ~a

ble~",cy Wielką wOlnę. PrzepowiednIa ta Się
sprawdzIła, wobec czego pani de Thebes zyskala wielką powagę i nowe jej przepowiednie są

rok

rozchwytywane przez pisma. Swieio "prorokini"
owa przepowiada, te w roku przyszłym nastąpi
zupełłle odrodzenie narodu rosyjskiego, a polacy znajdą. się w polożeniu bardzo korzystnem
dla siebie. Ano, zobaczymy I

(a) .. Mili" goście. Onegdaj, okolo godz, 9 Wie..
czorem, w piwiarni Karola Plazensa, przy ul. Nizkiej
nr. 5, racz:91i się piwem i pl-zekąskami: 17·letni Stanislnw Rokoszewski, 25-1etni Jan RÓŹ81ISki, 25-1etnl Fe!iks Jezierski, 19·1etni Stanisław Lisz i HI-letni Kazimierz Szulc. Po kilkogOdzinnej Iibacyi, gdy przyszło
do regulowania rachunlru, iaden z uczestników· nie
chcial płacić, Wywią~a!~ się między ~o!lćmi i gospodarzem awantura; pijani zaczęli tłuc szyby. Jeden
z aWanturnik61A1 schwycił za krzesło i uderzył gospo-

(a) l jabl'yk. Administracya fabryld a. Out. (.J l'
26)'
. d 'ł
~ d'
mana· U jUSza
zaW!af oml a Wia ze. ze z powódu zastoju w interesach przemysłowych i bra- darza. Plasem; wyjął rewolwer i dał dla postrachu
kit.obsta1llnk6w ---: ;l; dniem 23 b. m. wymówiła dwa strzaty. Jedna z kul t. rafi1a sieclząc~o przy stopracę 55. lob. otnikom.
)
liku i przypatruj~cegosję awantUrze gościa, Bronistawa DOl"osiewlczn, przebijając mu prawą rękę na
(x). Pr~6dstawjenie dla młodzieży w t~atrz8 wylot. .Ranę opatrzgt popIwki felczer. Ozajkiu poii. "Casino" •. Komitet~Związku Majowego" przy cyn splsa.ła protokut
. '
Łódzkim Oddziale T-wa opieki :nad zwierzętami
(n) Rabllllłlek.Zamieszkaly ptZ)lal. Wodnej nf.3,
.' . Iłrządzą.:Jutro we wtorek .wyjątkowo w teatrze Józef. Mrozowskl, .otrz~maw$z:9 z kasl' rzemieślnlc!:tej
.' ' C···" ''''..... . dst" . ..
b' ś' . '. b
158 .rb. 80. kop., powracał w sobotę do domu. Nagle
,. a$łUv. przę . uWle0l6 Z o Ja memanu o ra- na U. l.i.CY WÓdnej.zastą,pilO mu. drog
...ę trzech ludĄ .I.t.zóWjrę.śqi pouczającej. Początek o godz. 4 po z1>ro}Qrt9'ch. VI reWblt\let)', •.~ ldórych dwaj,krzyknąw~
poł. WejśCie dla młodzieży na parter po 5 kop.,
"tę\'!e do ~Óry~,prZ9tQt.91t lufy 00. gtowy, trzeci zaś<
ną. balkon polO kop., dla' dorosłych po 20 k. . zrewi4Qwa.l kleszellie i. zabrał . . znalezion!}, gotóWkę,
rękawlczln, chustkę j drobne przedinioty. Bandyci,' od(h) Ze żjazdu sędziów pokoju. W roku 1913, chodząc, rozkazali Mrozowskiemu, aby przez 20 minut
wzieźdzfe sędziów pokoju sprawy sądowe będą
nie ruszał się z tniejsca, gdyż \V przeciwn}'m razie
i

rozpa.tMtwan,e
W następUj'ącym por9'>ldku: Styczeń,
•J
"""ł
sprawy karne: 20, 21, 22, 23, 24, 25, również
w. tYCh samych dniach sprawy cywilne; licytacye
odbędą się dnia 15 i ,16.
'

luty, sprawy karne: 3, 4, 5.6, 7, 17, 18,

będą strzelać' Uciekli oni w ulicę Miedzianq i tam
zniknęli vJ ciemnościach. .'
(o) N2lpatJ bandyckii. Na przechodzącego wczoraj o godz. póŁ do 10 rarto- przez rynek B'alt1ckijudę
Stpertnal1a l1apadło dwóch drab6w i zrabowało 8 rb.
Uciekających rzezimieszków przytrzymali przechodnie.

21' ..l ~;:
-''l .Sprawy CYWI'I ne: .•
3 '4',. 5,v,
.:: 7, ku
S~nimi
Qrinszpan,
,.,' Jankiel
Osadzono.
' li'" lat
' 18
. .i AD. ram Jakób Ja19l.' ·2.O·I:.··
O .. lCZ.
IC .. WlęzleJ;llll.
0 "1
2
9
8, 17, J8,: 1.,.. J r., 22,24.
(a) Samobójl&łwo. W mieszkaniu przy ul. NoWOMatżec, sprawy. karne: 2,3, 4. 5, 9, 14, ts; Zatzewskiej nr. 14, pozbaWił sIę ż}'cia, zażywszy sporą
17,.18; cywilne: 2. 3,4, 5, 9, 10,'14, 15, 17, l8.dozę kwasu Itarbółowego. 18Mletni Hago P. Przyczyna
. . . ' Kwiecień, sprawy .karne: . l, 2, 3, 4, 5,15, saJlloMjstwa - zawód W lllilol!ici. Despetlltpo7.ostawU
I~'I~:l9,; cyWilne: l, 2, 3,.4, Si ~ 15, 16, 17, ·~~~oil~~6~::f' w których podaje przyczynę rozpac:z:1iYT

. k
.
(p) :Zsulfl1laoh slliIq:nobójczJ. W sOPotę wieczol"em
, al,.sprawy
arne: 5, 6, 9,14,
15, 16, 17.;na szosie
Pabianicltięj pod nr. 6 żnalez:iono k()bietę
lat około 17, oz ~azwiska i a.dtasu.nieznii'ną. która VI,

, . M· ". ..

cywilne: 5,7,9. lO, 14,15, 16, 17,20.
. . Cierwiec; sprawy karne: 2. 3,4,5, 7. 9,
17,tS; J.9, ZO, 21j cywilne: 2,3, .4, 7, 9, 10, 11,

18,19, 20;21.

..'
. Lipiec, sprawykąrne; 5, 7, 11,18, 19; eyWilne:~,fł;.7. 8, 1411~ 16, 21~
.
. . ' Sierpieó,sprawy karne: 6, 7, .8,18, 20, 25.
27;cywjlne: 4, S, 18,20, 25.' 27; karne z udzia-·
1>
lem
pro k·t
m;a ora: 5.' 8. .21, 2""':/
~.......
Wrzesl~ń,. sprawy karne: 4.,. 5,.15, lOt 17.
18, 20, ~9 i3Q; cywilne: 1,. 2, ~ 6, 1516, 17, 18,
19; ZO, 29,30. • " . ,. ."
.
'PaidJ;iernik,s,praw . karne: . 1, .6, 7J 15, 2()S.;
21.2$;. cywilne: l, 6, 7,8, 15, 20, 21, 22, 2 ~
.
Dist<:;pad, sprawy karne: 6. 7, 8, 9, H, 12,
17,;18.19,20, 22; cywilne: 5,6, 7, 8, 10, 11,
l2.'~ ~~W. 20'221 , 2;.' i'fJ\'.l 15 ·t.A 17
.•. ' . "U:luwJeu_ .1, . '.' 3• ...,.9, .lV, l , .. '. "".ł

y

celach satrlobójcz}'ch ,ttsił01l1ala się otruć karbolem.
M:tr~.energi~2:}1ejPotrt<>t{ d~ej
lekarza Po-

.

Etzez

~re.ot1r~ź~~m~l. ~~Cp~.z~fg~n1'::;. Odo :m~I!lZoAstal Ika w dS~
Pri;czY11. toZtra czliwegoItroktt trl~znaną.
e san r...
.(a) Krad\iitGćb;Z .mIeszkania Henocha Rosan-

a

hluma (Nowo-Cegielniana (4) skradziono· t6±ne r.ieczy,
lOartoś~.i ~ rb.. . e·· .
.. .
.
",:,,"Z
mleszkaum,
.
zestawa
.
Walkowskiego,
(konstantynowsk:i lS)skradzlono gotOw1cą 520 rb., Melizn

wartoścI 155 tb •• ~arderobę i st~l>ra stolowe wartości
Qlcolo 1000 rP7 . , , .
.'. ... '.
'
.....
,~ Zę $~aatt k~)UI~():eso ~ Ktlrem~na (Pal'i!ika 11)

Wieczorem odbył sie koncert, a po koncercie tańce, trwlIjące do późna w nocy.
(a) Plany zatwhwdzon0, .Wydzia,~ budOWlany
piotrkowskiego rządu gubemialnego zatwierdził
plany na budowle następujące: Augusta Klinkana ,dom i stodołę· w Radogoszczu, i Juliusza
Heinzla -'. na budowę szopy i dom w Julianowie.
,
(a) POWI'ót z katolłcyzmu na judaizm. Mieszkanka Bałut, neofitka Rozalia J6zefa Kutner,.
która przed kilku laty przyjda chrzest,obecnie,
na skutek starań, uzyskała pozwolenie władz nil
powrót z katolicyzmu na judaizm.

s Z T.O K 1\.
(x) Teatr polski (Cegielniana 63). Z kancela-

ryj teatralnej komunikują Ram:
.
jutro po cenach popularnych głośna sztuka

L.

Połaniecłdego

,.Ziemia".
W środę również "Ziemia" porw: czwarty.
We czwartek widowisko premierowe, na
którem odegrane będą dwie nowości. a miaROWi..
de "Tragedya Florencka" ....... Oskara Wilde'a
pod reZyseryą A, Bednarczyka i... Upadek doma.

Abendsztern" B. Winawerapod reźyseryą J. Orliq..
skiego.
.
Obsadę tych now,ości tworzą panie: Regina
Bachner6wna (pierwszy występ), Bronisława Rod~
mundowa i Janina Nowakowska. oraz pp. OrJiń·
ski, Leśniewski, Rodmund, Folta, Topolski, Leszczyński.
'.
Najbliższą premierą b~ie najno\vsza komedya fantastyczna St. Krzywoszewskiego " Dyabel' i karczmarka" w pierwszorzE2dnej obsadzie i
z całkowicie nową wystawą ikostyumami.
Nowość tę reżyseruje p. Bednarczyk.
(x) Teatr popularny.

komunikują

Z

kancelaryi teatralneJ

nam:
. . . ..•.
Jutro we wtorek ukaże si~ dawdo nie gra-·
na tragedya Juliusza Słowackiego p. t."Mazepa4

'Iti środę i czwartek dany.be~zieprzepiękn1
dramat L~ ·H. Morstina.p. t.'~IJUe'" .w. 4- aktach
z· prolog.em.
. ' . . '.
.
.
W ·sobotę po południu··. po /ce'mich·nainit...
szych "Pa.ni majstrowa z..t.odżi-, , wOdewil n' .'
I'

w 4 aktach.
W przygotowaniu najnowsza

śpiewami· i tańcami

sztuka St. Kop. t "Jeniec Napoleona", która
wchodzi na repertuar równocześnie z pierwszem
wystawieniem jej na scenie teatru "Rozmaitości'"
w Warszawie.
.
Oprócz pr6b 7. tej głośnej· sztuki odbywaj,
się próby z oryginalnej .. sztuki Galasiewieza. %0
śpiewamJ i tańcami p. t ",Chfłtaza wsil\".
złowskiego

--.....,....)_....
.

T·ELEftR'
..
a

AC
'.

, __

BERLIN 2,1 l' t ad (. lo)
Ma d b· •
. . . , . . . . 1$ 0Pt a.wlJ. ..". g e urgl"
sche Ztg. ", zabierająca w ostatnich czasach kil..
kakrotnie bardzo wybitny głos w sprawach polityki. międzynarodowej iw kwestyi.. stosunku
Niemiec do kpnfJiktu. Obectiego, omawia dziś
w artykule naczelnym położenil~og61ne. wkońeu przychodzi do konkluzyi, ze: t rozmaitych
oznak· mbżnaby dojść do wniosku, jakoby Austrya zbyt silnie ufała w konieczno~e czynnego
..
• przez N'
t:
h 'I'
JeJ popal"Cta
. lemcy,. Było by dourze
~ C Wl I ,
obecnej przypomnIeć pohtykorn. austryacklm pamiętne słowa Bismarcka, z przed lat luz około
3Q, kt6ry przy podobnej okolicznosci, wyrzekł
I.' ,,~e k!JŚdl. gre[Hl~yera po~ors~iego ~ą dłantego

a

~~ftgrc~~tf~t~man a:,iO na s r!ldzlot)o rótnetteczYf
. (a)!S.,._e..t"'łllPO$łrllt~ł. Na placu, nnle'!ącYl1i w !ęce} wa~te! nlZ: .)VSzys,tkle $pra~nazeWn4tn
do lV od~.iatU$tratyo,gilł()WtlJ.c)c!lotnjcZej;. przy ulicy NiemIec l ze nie m~śh stawiać lclina ~taJę
Zarzewskle) 88, przed paru dUlaml stratacyZal>awiali W kwestyach, które me dotyćzą, żywotnych mt.ę~
~~~:~rte~gtr: j:it6~e:t, ,t~akfr~~~y ~abója~:: f~~ resów obydwu państw".
.
.
"
•..
'" stanie) człowiekowi nic zfego zrobić. Najbardziej
WIEDEN, 2t listopada. (wł.)S~lt*iem dłu~.
lą" ~,2Z,30, 31; cywIlne: 1, 2,3, 5, 9,. (»))-staj~C:9 'przy tent A~(lr.zej Ma!ciniak kazał dt'U~iemu s~ych konfęrencYJ z austryackim:następcą tronu,
10,·lit, .
17, 18, 22, 29, 30, 31.
strażakoWI, AndrzejOWI Kówalsl{lemtt, strzelać do s1el:lie, cesarz Wilhelm powzi",ć miał zamiar zapropono...
d k . t
N
l'k ł6d· co też teu uczyni!. Slót, przebiWsz)1 spoQl'lie; utltwir
. R'
b"
.
I
O urnan y. . acze m ... , z !Wl1Qdze 1'4., cO sp\iwódowalo zakażellle kt\\ll.. M. na wanta OSYI,. czy y me WZięła na SIebie in cya..
nadesiał do wydzIału czWarty .dzleli imarl. Win~egQ pocią~niętG.' do ódpo-. tywy co do mterwencyt
.... . ..
....,
kacl1 . pocztowy~łl. wiedz;rutlości.

.u"'..·...... u." sądu gmm-

.'

szkol-.

' . . . SOFlA, 24 :lis.top~dą. (W*~) Zk6łrządowyc~

....

... .
.
. ........ ,...... *

., ....

.

I d~chodząp.o~łoskl.
.ze Bl.ltg~ry;ą <postawiła Ttit'"
następu)ącew,arunki pok:qj1i:.\ i> ... \', >

• . .. . cyl

. (a). Uroczy~t~~ć~W:Oecylll w,~g.0rzu"I..1) ().~stąplente!:ałegoz~pbyteg<?te:rytorYntn··

Wczor~J. ",Harmo11la:~ zgIerska ,ob ch oqzlła ur9-~td? linn ,granicznej: Midya~riadm~'ęzarn~n1)
cz~stosć Sw~QęCylll. ,.~aho~el1stwo,wczasle Sa!al~Czorlu-"-uIŚcie rzeki 1\!iarlct (dom. E~ej~
ktoregoch6rY,ilijilrrlionll" .. 2;. towarzyst~elnor- sklego, ppd 8nos, .o' 60· kilometr6w).,ill;l zacłlód

.

~~t~~t:rtCłi~~~e~6d~~~~~!~9~SZ~.' .(jr:abows.kie- •. P::':~~t~~f, a. \wi?~ .i".co4•. ~.ię~~ią~:~j~~~el~~ięji

Nr. 271

,5 .

. 2) Za.jęcie terytoryum Czatnldże ,vraz z for-I

taJni;

3). Zapłacenie kontrybucyi wojennej w sumie
100 milionów franków.
Nowe spotkanie pełnomocników obustronnych ma nastąpić dziś wieczorem, w okolicy
Czataldte. w miejscowości dotychczas nie ozna-

aonej.
Panuje tu przekonanie, że warunki pokoju
wstaną ·przyjęte przez Turcyę,

kt6ra się musi
z okolicznością, że siły armii państw związkowycb pr1;enoszą znacznie siłę armii turecliczyć

Idej.

....

.

RJEKA, 24 listopada. (wt) Stall oblężenia
ogłoszony.został w portacb RJeki (Fiume) i Poli.
BIAŁOOROD. 24 listopada (P.) Odbył się
uroczyslY, wjazdkr6Ja Ferdynanda. Na dworcu
kolejowym ustawiono wartf;: :.honorową, na czele
której znajdował się minister wojny i oficerowie
ułogi.
.
Na powitanie króla przybyli: księżna Helena
Piotr6wna, książę Paweł, posłowie rosyjski; bułgarski i grecki i wszyscy ministrowie.
()Jb..~ymi tłum ludzi wita·t króla po drodze
do soboru Wniebowzięcia,' gdzie odprawiono uro~
uystę nabożeństwo. Z cerkwi król miał'się do

pałacu.

Król dwu~rotme ukazywał sj~ na balkonie
:t:gromadz~emu przed pałacem olbrzymiemu
tłumowi, witającemu go entuzjastycznie.
Prasa nazywa króla Ferdynanda "Wielkim
kr6lem....
BłAŁOOROD, 21j. listopada (P.) \\lieloty~
sfęczny tłum,wr6d którego znajdowali siE: wybjtni .d%iałacze społeczni, przez rzęsiście i1umino~
warie uliCe, przy. dźWiękach hymnu serbskiego
j z pocłłodnt~mf~ udał ~ przed pałackr:ó-

iewsld.

. , ...• ,

Odyna .balkonie ukazał si~ kr6l, rozległy
~ grOmkie ()ki'z)'ki: "Żivio kroll niech żyje dom
Karagieorgia~~ .':'
" Wybitny iIzjałacz Marko-Vukiticz w silnej
mowie .Wit8ł' ·kr6la przy nieustannych. <?wacyac.h
!łumu.<, Król.podzięko,,:ał ~ kr6t~le]
zakończen1l1 powiedzIał.

m~wle

ze SerbIa, pomlmo
odniesione zwycięstwa, nie wypełniła jeszcze

J

w

zadania.

....

LłtnW

. się przed g01achpo~
n.·,.od~pję.wł1thymn

... J·..... ,'.tU.

.. . .erituzya:stycznych
.,'~_._- .RosyjskilŻitio,brater.toS:~jS~~1
przedstawiciel Cesar2i~1.

ski

poseł

.

.' . .

.

....

. PodQbnemanifestacyeurządzono przed
gmachem ..pQselstw: bułgarskiego i greckiego.

SOf;tA, ,24 llsŁopada (P.) Dowódca 6..cj dy.
w dniu 23 b. m. w lau·

wi.1;V'i komunilruje,. fe

recie d'lrQir' • 1m

stwIerdzili że wielu ~oł

nic:rZy~bst.~i'n1l~}.clikutami 'dun1-(Jum~ . •

$ALQN1~~'24Jistopada (P.) Na znchodnim teatrze WO)ny: grą OSiągnęli kompletne zyvy~
cię.<rtwo. nad wojskami tuitecldemi wpobliiu' Ka~
:łata, Straty., tur. w.. Wyn. OO.1~ 1. ,200 lud.zi w po-

.

Ą-TENY, 24 listopada· (P.)' Król ~lw;\nGował
trollu z· generała dyWJzyl na pcł.
Bego genen\ła za zasługi, oddane pailstwu pod~
czas obecnej wojny.
.
BIAłOOROD, 24 lisl:op:Lla (P,) W bitwte
pod Resn,! poległ Fetehi-bas.w)) będqcy w ciągu
10 lat POSł2111 tureckim w Bbłogrod?ic.
KONSTANTYNOPOL, 24 listopada (P.)
Kr<Jżą tu uporczywe pogł.oski o toczących się·
bitwach na brzegach przeshwlcu Dardanelskiego,
Grecy, serbowie i bułgarzy atakują Oallipoli.
KONST ANTVNOPOL, 24 listopada (P,)
Oprócz już wymienionych delegntów, którzy pro,
wadzić mają rokowania w sprawie zawieszenia
broni, wyznaczeni jeszcze zostali; minister h211.
diu Reszid·basza i. naczelnik sztabu generalnego
Chadź-basza.
.
KONSTANTYNOPOL, 24 listopada (P.)
Pełnomocnicy tureccy przybyli do Hademldoi, a
buł!f<lrzy do Czodu.
KONST ANTYNOPOL, 24 listopada (P.)
Gazeta wieczolna "Alemdal''' donosi, że ótglo.
szono zawieszenie broni na 7 dni z wartlllkiern
zachowania pozycyi przez obie armie.
KONSTANTYNOPOL, 24 listopada (P.)
Przywrócono przejazd okrętów przez Dardanclle.
WIED:EN, 24 listopada (P.) "Biuro kores·
poIndencyjne" d()llosi, że rOzpOwszeohniane przez
!pisma zagraniczne i ;wiadomości o wielkich przygotowaniach wojennych Austro·Węgier, sę wieIre' spot{!gOWane. W rzeczyWistości zaś chodzi tyłkc) o skomplclowanie poszctegó1nych oddziałów
wOjsk według no:rm czasu pokojowego, czyli że
księcIa następcę

I

II

Budapeszt, 25 listopada (wto) Wczor:tj wie,
czorem uczestnicy zgromadzenia sDcyalj~l::czl1'~[Z(:
, urządzili demonstracyjny pochód przez 'mia$!o,'
przyczem przyszJo do l,rwawych starć z poJkyą.
kt6ra rewolwerami i szahlami ranita kilh:tldi'.ie~.it;du ludzi z tych 19 cięHw, 12 polic'/anlllw zo'
J

stało rannych, aresztowano 86

demonstrantów.
' Bazyleja, 25 listopada (wł.) Wczoraj otwarty został międzynarodowy kongres socya!ip,tyczny, na porządku dzil!nnym umieszczono jodyny

punkt, poświęcony położeniu I1li~dzynaroc\owemu i obmyśleniu akcyi przeciwwojennej. Przy·
II było 500 delegatów z wszystkich
krajów l::: liro·
Idej podstawy.
Py, między nimi 28 polaków ..
RZYM, ,25 listopada (P.) "Tri'buna", komuWiedeń, 25 listopada (wt) Dzisiejsze' dziennikuje, te b~ły minister· m~narki Betallo 0Świad
.
czył r że zami'ana Durazzo na port handlowy dla riiki zapewniają, że w stanowisku Rosyi na~tą·.·
Włoch jest pożlJdana, ale zajęcie WaHony nawet piła nagle zmiana, Rosya jest zdecydowana. po~
pośrednio przez wielkie mocarstwo jest niep07..ą~ pierać z .całą energią żądania Serbii, o ezem podane, albowiem Tarento i Brindisi straCą: znacze- dobno zawiadomiła inne mocarstwa.'"
nie podstawy oper~CYGnej.
. \
Ateny, 25 listopada (wł.) Torpedowiec grecki
BERL,IN, 25ltst?pada (P.) ~ ~WOChl .wy- wyjechał wczoraj do portu Aiwali na wybrzezu
drukowama w gazeCie budapesztenskle] Wywiadu
"
.. . . , ' . _ "
. .
korespondenta z posłem b.er.l.ińSkim ROSYi. Qsten- .\ A.ZYI M~lelszeJ I zatopl.t stOjącą tam kanoOlerk~
Sackenem, . przedrukowanego w gazecie "Neue turecką·
·17r.~r~',k?l'espol1dent!b.e~:~:ński .S. Pet~ .,
P021lań,25 listopada (wf,) \\{czo~ajQ'~~~l
burskiel AgencJI ~legr~ upoW'~ttnJ}ony Jest ~o~a~ się w .Urbaoowleolbrzyml·wfec kobietpó)sRifch
tegory<:znego ośWladczellla)*e"p9sIlemrosYJs~,m
.... . .. .. ". '
..
..., }. . , "
w .Berlinie. ooecnie jest "Swierbpjew, w ostatnich przeciw ~ywłaąu;~enlU.. . .
. ..... ..
'czasach nie .przyjmował~i l~dnego z korespon.
SofIa, 25 listopada (Wc.). Z AdryanopoJEl'
dent6w.,zagrankznych. Dziwić. się ilależy, fe g~~ donoszą,·.że w mle~cie. panuje straszna .nę~za/
zero, poważna d~owała wy\vl~d'y zp,~elO, kto- źołnierze otrtymują po jednym bochenktl '. ellJe':
ry ]U± przed p9ł roJdemopusCll SWOI] posteru- ba na 3 dni; wśród ludności panuje tyfus. ':Za.nek.
...
L·"
łogaurządza codiiennie rozpaczliwe yti.eczki,
Z ostatniej olluwih,.
'.
. . . . .. .. . .. .. ...
. •
kt6re napotykają na zaciętyop6r bułgar6W,
. B~rltn, 25 hstopa~a{wł,) .T~t~Jsz; dZlenn!~
Sofia, 25 listopada (wł.) W Czatald~y wal~
kI PO~ltycznez.aczynaJ,lt zapatrywa~ SU: pesyrm- ka wre dalej. Wczoraj 2 tureckiebatalioriY.na- l
styczme. na. sy!uacyę. ttawet p6:UlZędO~Y ."L?·padłY napozycye bułgarów i zostaly dosĘczę~,
cal Ant. , kt6r) dotycbq:as uwazał dom,eswma tnie wycięte.
. . . ..'
o '1iwości konfliktu rosYJ' sIw austryacki ego
..
, ..
z
w ostatnich 48 godzinach ·.sytuacya :maczoiesię
Stacyicelltralne; K. E. Ł.
.
..
SI! to zwykłe środki 'ostrożności.
Pogłoski o mohilizacyi pozbawione sąwszel·,

I

iegły~łJ:OOJ~e ~i~~e~~=~~irtl ct(j. !~a~ie~raWdoPodobne,donoSi B~dapesztu. że
IW..

załatwienia zatargu z Austryą. ~; "~l'
d
,. I
l
ziewane wyjasl1Ien e sytuacyi ws <litek pU',,, .IlU
króla do stolicy nie nastąpiło; władze wo;s:;~}'
I we czynią niepokojące przygotowania. Prawie
wszystk4e wojsl<ft z Monastyru i Pl'yzrendu wy·
I cofano i skierowano ku zachodniej granicy.
k
I· d
1
Dziel1 i noc trwa gortlcz ,owa praca.' .(;:ą
serbski nie chce nic wiedzieć o u5tęp~;twach i
zamierza wys]ać Austryi uprzejmą ale odmowne!
odpowiedź co do P()rt()~v na Adry~ltykll.
Madryt, 25 listopada (wl.) Wczoraj wyda,
ł'
[) t
rzy a SIę w Si/bao straszna katastrofu. r oc C?rI',
przedstawienia kinematograficznego 7. nlu\vhd;)·
mej przyczyny powstala panika i ścisk,. przy
czem poniosło śmierć 40 osób, rnięd;.y Ilimi 2:
I dzieci.
kojowego

tzqOe SQ.śerbów od północy, a przez greków od.
. i południa.
pogorszyła.
·u"......
'·,....
Embros, Tasos ~SamoNiebezpieczenstwo wisi w powietrzu. Wąt'. Ludność wybrała pliwości co do· celów polityki rosyjskiej pogaru~at do Aten l pro- szają sytuacyę tak, że kola wojskowe liczą się
Okręty . floty egej- . z możliwością wojny jęszcze w.czasie żimy.
zatopilyprzy
Białogród, 25 listqpada (wt) Wśród kół
zbliżo
do·· .
ała n<1UZIt:/tl

w.

I
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Prei:ent dla p. \Vagnerowej mieli.za jej pracę, re5p}l1denta, który wota: "s·~l«):h in:;;tytucyi" _
.iako pomocnicy kasyera na wys~a\~I~ sami. rzc- .e~;t tc,pOJ.ii.l·.\':q.
D'.),\/'):]v . (u przyt9czone obala.ją tę szko----,
mieślnicy uchwalić,bo widzlCll Jej codZienną
Nl.atolctnim, chorym, niespełna rozll1TI1i i nie troskliwość i zaj<:;ciH, W ostatniej chwili, na wnio· :~ ::,()"IiLvq "ftlipilq" bazgracz] "-~ os:~czer':yr
,J;·winiętym umysłowo, brzytwy się nie daje. « sek jedne,go z c%lonkólli, prz~kn7:ali to za~ządo·
Powołany n~wy z:Irząd Res!lrs,y l"r.emieŚJni
Tymczasem niepoprawna "Gazeta Nidzka
wi Resursy, Ta rzecz sprawia Illepotrzebnle dl!- czej na po~je::lzcniu dlia 20 !Jstopada postano;obi to nieustannie, wysadzając I'óżnych pacll?ł- żo ld'opo!u p, Rudnickiemu...
.
wił' jedno:ny~Jni:! Ode,JJ'ze: te zarzl1ty' i za poLów i niedouków do traktowania spraw don 10Olbrzymie nadużycie ze strony zari.:~d\l, Je. mocą oi,lvr.~·.::j \V d,v6;:h lJi~;llUch WYrazić uzna,
ślejszego znacZeni,!.
żeli da prezent tej, co pracowata przez sześ(~ mie· l1ie p. \{:lgJerowi za j~go c!ziahl\llość i po.świę
I znów p. Rudnicki, ten, co kilkakrot~ie zda- sięcy po kill~,H1~IŚcie f~odzin dla wysta.wy!
.
c~i1ie dla dobrej sprJwy.
wal bez powodzenia egzamin na nauczyciela eleWszakzc l zarz{ju wystawy hyglemczneJ w
Zarząd Resursy Rzemieślniczej
mentarnego, zabiera głos w .I(\~estyi dOI~iosłej, Ł?dzi wyr~żllit . pracę niektórych swych członŁódź dni:! 21 listopuda 1912 r.
5678
o której nietylko nie ma pOJęcia,. al~ Jeszcze kow up~n:lnk~l1l!.
..
:
w
bierze się do pióra z tem postanoWlemem, aby
DZieJe Sl<; to wszędZie I wszędZIe jest to
=
krzywdę wyrządzić dobrej sprawie. Oto dowoprzyjęte.
I(J
III 'I,
\ lf,i.\ r),;,~ 7 I'i\ \J',
dzenia p. Rudnickiego:
Znów 110wy bezpodstawny zarzut:
Na zebraniu ogólnem członków Resursy ko·
Mówi p. Rudnicki, że dla wy::.tawy p, Wamisya rewizyjna~co wreszcie było jej obowiąz- gner zaangażował hez wiedzy Resursy samocho* W obawie demonstracyj;
:·;iem-zaznaczyła, że 5,637 rb. 78 kop, nie za- dy przeskakujące w powietrzu nad sobą, a poWczorJj w godzinach popołudniowych w
I<sięgowano, .al~ pieniądze te są·:· , .
tem kazał .sobie' ~mpłac.ić za to~ 825 rb. 25 ,k, Alejach Jerozolimskich przed 'gmachem il<onsula.
P. RudnIcki napada .za to me lUZ na Resu~-. Rzecz się Jednak maczeJ zupełfl1e przedstaWia. tu austro-wę,gierskiego zaczęła się gromadzić ro..
sę, ale na p. 'Wagnera, jakby z nim miał osobl- Rzeczywiście p. Wagner zaangażowar tych sko- syjska młodzież uniwersytecka i politechniczna.
ste obrachunki,
ezków na koniec maja dla wystawy, ale nie jak:
. Policya, zawiadomiona o zamierzonej na
Wyjaśniającr1 tę insynuacyę, wypada zazna- pisze p.' Rudnicki, "zrobił to sampwoJ,nie, bo Re- wczoraj demonstracyl przeciwaustryackiej, uruchoczy t żel'. Wa ner został zwolniony protokular7~ sursa nie cllciała się wiązać terminami", alez zu- i miła silny oddziat stójkowych. Aresztowano 20
nie, ~Ia elUS tr:ania w~stawy ~d., zaim0'Ya,nia .sh~ pełną jej wiedzą. Prot?k~ł _bO\~i.el:l, .spisany ? stude~tó~v, którzy nie chcie!i natY.~hmi.ast zast~.
interesami Resursy, a Jego mIejsce zajął wICe- 24 marca 1912 rok.u w S :>, mowl, ze Resursa sowac Się do rozporządzenIa pOlTlocmka ,kol1uprezes Sclilisle.r.'
.
poleca p.' '\tlagnerowl zaangazowaną a!~al~cy~ s.a: sarza, wzywa!ącego ich do rozejścia się.
D~ieI1ni:mrz, który stawia t~k, ciężkie zarzu- mocho.dową na wy~tawę, z P?wod~ spo~mel11~ J.ej I
Po spisaniu protokllłu i po sprawdzeniu
ty, powinien chyba o tern wiedzle~1
_.
otwarcl.a pozwala zuzytk~w~c maczeJ, a mlanOWIC!e: matrykur w lokalu X cyrkułu, aresztowanych
SUmy, wymienione przez I<omlsyę reWIZYJną, upowaznla g? do wynajęcIa toru w HelenowIe, studentów wypuszczono na wolność.
nie są zaksięgowane, ale na prawidłowe wydat- gdzie ma byc u~ządzoI1a ta atra.kcya, z warunWieczorem i W nocy' pilnowały konsulatu
kowanie ich są dowody zupełnie. pewne. . Na Ide~n, ze wszelkie koszty ponosI. p. \Il'agner, .v.: wzmocnione posterunki policyjne.
3,000 rb., Jako ratę ża Impno placu, Je~t ak~ reJe~~ J razie zysk6w 50, proc. przechodzI na korzysc ,
U wylotu ul. Kruczej skonsygnowano znacz..
tało", inne rachunki dlatego nie zaclągl11ęt~, y:e Resursy, a w ra~1C strat ,Resursa 25 pr~c" z~r~- ny oddział policyi konnej.
.' .
są \wisze nad to, co Resnrsa z dostawcam} S!ę ca p.Wagnerow! z zyskow wystawy, jezeh Się
W bramie dOlTlu nr. 70 w Alejach, gdzie
um6wiła.-\\!,vpłacono wi~c tylko sumy te, Jakle okażą.
mieści się konsulat, rÓwnież umieszczono -znaczz limowy wypadały, co się tyczy nad progl'alTlO. Członkowie Resursy obowiązują się nieść niejszy oddział policyi, .
wych Jobót, to dopiero zostaną one uregulowa- wszelką pomoc vi czasie urządzenia tej atrakcyj, _______.....;...~--__~__- ......--~
oe wtedy, gdy biegli je ocenią.
. .'
,Podpisali: M. Nitecki, J. Pągowski, Jg. Skupió-Księgaa'nąa ,.Pr~eO,lądl!l!~ato:Uc,~.~gD«d ,
'. Okazuje sIę w}ęc,.ii ?gólne .z~brame czło.n-. ski; Jau.Rymkowski, A Piotrowski.'
". 'ŁÓdi,:śW~. 1\Nb~.ZEJt\.Nę.5, '...
R6wR<;sursy rzer11Ieś!mczel UC~~lwleJ rozumuJe;
Takbrzmiprotokul:'
.ni*,tą:f{)biz~zł()~liwością lmlekl głupca p, RudP. Wagner drugiej . połowy nie wziął dIasie"KU II HA WQ~lEu,
dmekl, . .
.' " l
'k .' b ' ·
bie,ale przeznaczył Ją na rzecz szkoły rze- p'QwieLićz pierwszyc.1) cfasów:,ch:~e~Qla,ń~twą" pogato
. ':Druglzarzut tegospo.-eczllI a ' rzml; .
miosł.·'
.
lllu'str waną. Rzecz. dZJeJe Się W :PonlPe~~ , , .1Q5
..'
.~~. Wagner!\k?~~letuląc, personel słu.zbO\YYWidowiskOodbyłO się w Helenowie, a źe
."
'.
..'
" . . "',v"
~
.według. swego WidZImisię •. bez p o r o z u m le n l a ca.ry tydzień padały deszcze .więc przyniosło
z komitetem, naraził Resursę na stratę 400 rb., strat około 8 tys. rubli.
'
Lwią część tych strat przYjął na siebie p.
które inkasent zdefraudował"...
Ot6ź p. Wag~er porozum!ewał Sl~ pod .tym lifagner, resztę p01(ryła Resursa zasadzie umoW sobotę, dn a 25 b. m. w KrakoW1e, aa Wa..
względem z korl'!Jtetem, co Jest uWldoc~l1lone wy z dnia 24 marca 1812 r, P. Wagner godząc '\\lelu, zostaŁ poblOijos!awionyzwiazek małżeński między
W pro,tokule z dnia 31 marca 1912 r., gdZie po- więc.: skoczk6w, jak widać z protokułu, robił to panną Ma!gorzat~ Romocką, córką nieżyjących Zofii
. dZlano:
.
.
t·
zścicieIi
Łuczyckich
i Juljtlsza matźónl~ów Romockich, wIaWIe
.• '
.
W·· . za zgodą zarządu Res drsy, a mimo
to z W1aSnej
majątków
ziemskich, w zi~mi Łasldej -a Pa•
Ol Upowazmonodyrektora
wystawy
p,
agl1e~
kieszeni
pokrył
duże
straty.
nem
Stanisławem
.L. eopold, Inźynierem". Technolqgiem,
h
'. . n 'm' ow ~ n'" "'7as \vystawy' potrzebne osoby
.
.
. .,
W kG'
ki I 'i B
d
l'
.:a ~j
ue.. ....
"
.
Widzimy WięC, że dZIałalnosc p. Wagnera synem i toryiż ,ai~zows. CI'. ernar .ama zonł ,·.Podpisali:
słuzbę".·
'.
ł
" ,
. h·-'··
'.
,
MW .Leop,Old, ,w GalIcyl zalUleszkalych, gdzIe ..p . .B. x:..
Nifecki, Schlisjer, Pągowski, Ko- zas ,uguJeze,ws~ec miar n~ uzname, . a. me na zajmuje wy801{ie stanowisko w przemyślęnafcian)'m i
I 'k' 'P'tl "si" Rymkowski Skupińskl Bo- naplętnowame,jak tO.uczymf p.R.udnlc.kl,
jest wtej braniy qdlat wiel.u poWag~;, ." .• ' . ,.' "
wa
I, . ,·S"ybt·łł·o,·
y~ a5ll1 "l, Bawa'.rski.,
,
.,
I
N .dmlel1l~
. " wyp.a d
" 'zarzą
" d'owp. ~Wapodl'
.mieczu, Ignacy1L.
w·.w,:ypad.
"'bO,Swskl',
., .
,a
a,' ze
1Dziad,'
6. .];>rał'udzIał
, .
,.
Z""
.. Pan Wagner
"
R
b
ł·
l
ł
d
b
ł·
kach
8:)
r
..
i
Ugl
czas
przevywal
na
emlgracyl
.. ' ",lprZyjął z rekomendacyaml 11;- gne~a esursa n~ y. a . p ~c wasny, z ~ y a .za nąl tragiczną śmiercią-bo sp alit 'się podczas pobytll
kasenta. Sumy tej jeszcze za przepadłą zupe?me pomocą· wys,tawy, 91}.oło ,15 tys. ru):>h,. "WięC swego ubrata przy pOforzeli dWoru, .
lIważaĆn'iemożna. Wreszcie jest ona mniejsza rozpą.cz wymkła WIdOCZnIe z "UpO)eOla k.o- l,
Szczęść Boże:modej parze:
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ZI'.'E' M' piątek
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d. 26 i
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po.ce-
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O
a Je.a.'.
,'o, ').>
.fIl
in'kas€.ot jej
z.'nim
: dtugprawa.
. nie
. ,,'
. ' weCo się tyczy p~ Melshnga, .to , p. MeJslI.ng sum~"oi ~t,9rą Się ugodził_z. Resursą' .za· SWOJą pra:
C~, btriymał wzupełnoscI., Ządame . specyaln~J '. Cee:ieln, ia,:. 63.
pona.d, umowę bonifikacyi 0. drz~lc., iło co na~- \:
v
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Organizato:~zy' zabawy wsali
przy kosciol,8ŚW, Anny

na

.
z zagranIcy tjJolki do trojga dzieci ze zna. uprzejmiel'rzepraszają .·S{oscf,
]l!'zYjln"jecodzien .. sam. od 10 r.jQmollcią szycia. Piotrkowska kt6rzytakliczme "rzys~n na
c!?Tpp- iod odo 7wiecz. 519.1 J\f2 80 m,4;
4450 zabawę dnia 2$ listopada, która
się nie mogla. odbyć z powodu
nieotrzymania n~ 9zaspozWO"'Trzy pokoje . PctrzebP1Y jest
)1 :lenta.
z kucbnią'j ~szelkil11i Wygodami
'lll~sJr;;ceja
la"
Ślll.. W6\czupska 109) przy.,rogu
'. .
'. ',. .'
.
Z poważ~niem~ownik or(w, Anny do.. :wynajęcia zaraz ,lUb'l C.'.hOrobY,.. sl~orne! . weneryczne l
2--:8 koni dywan y al. "[ dobry~ (ó\anie.
.Sirałnikow.
'4442
.,
Wllld0m,0ść: ul. agaJnlkqwa;N, J5, '~I\
i ocll styczriia. Wiadomo~ć 11 go- . . ' '. moczopłCIowe.
1
l SpO d arza. ' " p 0,,0111)
' . .,'I'·
• • 1.1-el d'1 COd..
X pluc
106 do sprzedumn
,d. '. WS,,,
1"1 Piotr
prz.-.
y)' tnW}U,'.,'e, ;'. .od.,...9.." 2 do
budowm. Tam54ter.
,I !<owska 115, apteka. .' ',' 4534 ·.5-8. '.... vled2aele· l swęta o ~'/~
•
.
1•
.' - '.
• ' • "!' do l~·e,l, Tęie~. 21!»:-26•. GOT·r
•
"""",,,-.:-....-..--- L
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.... . " . . . .... . '.
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l
, 68, .(prZY,Zlelone))..""
ro'
"
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• Ząchodl11a
.. ,' ..' .. ,'"2796
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'~' . Powsze~hri~e wiad?01a ! cyt)', stwarzające porządek sposób odświeL;Yć, przemie- nego Akademii

Jest me:pvykle waz~arola,Ja!<ą , i prawidł'owość we wnętrznoś- nić j odnowić zepsutą już
o~grywa Wl!lpzklm orgam~~ ciach. Wychodząc z tego za" krew?
"!Ie krew. Zebyto uzn~c, Jożenia, zrozllmialem się sta- I Istotnie jeden jedyny śro
nt~t~zeb.a
nawet za~na)a~ je, że zepsucie się krwi-ja- I dek tylko m6g1by w danym
lm~c ,SH~\Z medYCYI:ą I blD-" kościowo i ilościowo daje w razie dopom6dz, fi mianowilogją,_ wystarczy. I?osladać ro- ,\ I'ezllltacie nietylko zmęcze- cie dostarczenie pacyentowi
zumł,słyszećblclę własnego nie, ale i zanieczyszczenie i świeżej krwi.
serca. .
.., .
.
,I zatrucie zgubne dla organiz- Urzeczywistnienie praktyczt..YC!ę bOWIem Jest,Jak się mu.' Logicznym wnioskiem ne tej myśli byto pokusą
wyraził kompetentny pod tego będzie uznanie koniecz- wielu uczonych wszystkich
tym względem Le-Dantec, ności. zjednoczyć wszystkie krajów i epok historycznych.
tylk~ długotrwałą. walką! usiłowania w celu dostarczeTern się tłomaczy ów sryn, pomlęd~y" k?mórk<?wy~1 I nia ciąg-tegb przyplywu świe- , ny spos6b przelewania krwi
chorobhwyml~skł~dmka!l1ł tak żej, ,czystej i .obfitej krwi dla z jednego organizmu do druwewnętrznymi, Jak I ze" organizmu:
giego. Spos6b ten bardzo
Wijętrznymi. ,
' Odybyzagadnienieto ogra- ryzykowny nie dał spodzie\{ ten; 'spos6b krew jest niciało, si!;l, do usiłowań wanych rezultat6w, i został
placem bbju i stawką tej walki. zmniejszenia nieczystości krwi, w medycynie zupe.łnie zaJeteliol'garlizmcierpi,toUlleży to, zdaje się, rozwiązanie nie
pomniany. Dł'ugie rozwiąza
to od te~o,że krew nie jest nastręCl~łoby trudności. Z te· nie tego zagadnienia są to
W' stanie dostarczać; środk6w go bowiem punktu widzenia próby dawania chorym skład
do prowadzenia tej walki. niekt6respecyflczne,czyszczą- ników krwi w formie proszku
Pochodzi' to stąd, że każdy ce krew, środki (jak np. i jeżeli nawet sposób ten jest
Z organ6w ,znajduje się na· (Ur.odonal Chatelain 4a, nie- dobry, to jedynie dałby się
raz w położeniU ~aatakowa~ I zr6wnany preparat, rozpusz-\ zastosować w tym wypadku,
nej fortecy,' pozbawionej za- czający kwas moczowy) wy- gdyby wprowadzenie tego
pasów wojetmych L prowian- kazują cudowne działanie. proszku do organizmu było
,łów. Z 'krwi'.właśnie czerpać
Jednak rozchodzi się tu nie- mniej 'złożone. ,
.
można pierw:iastki pOkarmo-1 tylko o iwykłe' oczyszczenie
To czemu nie mogła powet dostar@;ttne (przez orga- krwi, .leci także o wzmocnie- dolać biochemja, rozwiązane
ny trawiące wformie soku nie jej. '
~os~ało prz;ez p. Chatelain
mlecznego. R6wnież we krwi '\ Tutaj zadanie
się bar- wynalazcy cudownego preznajdują się'kóniectnefagodziej złożone, w
bowiem paratu Olobeol, przedstawi 0-

I

l

I

l

Medycznej
przez D-ra józefa Noe, dyrektor fakultetu medycznego.
OLOBEOL CrIATELAIN'A
nie jest niezem innem, jak
kwintesencyą
żywej
krwi
zgęszczonej w pigutki. Wydobyty drogą bezpośrednią
specyalnym sposobem nie z
surowicy, ale z samej protoplazmy ciałek krwi, OLOBEOL Cf'lATELAIN'A zawiera w sobie wszystko to, co
uznane jest za niezwykłą
gal wanizującą silę
krwi,
wszystkie jej czynne pierwjast~
ki, wszystkie zar6wno rozpuszczalne, jak i oierozpllszczaJne zaczyny, jej oksydazy,
jej metale i t. d. Słowem
całą jej zawartość.
Spożywać Globeol ChateJain'a jest to ionemi stoWY
zaszczepiać sobie żywą krew,
tern cenniejszą, że bogatą w
pożądanym stopniu żelazem
i kolloidą.lnym manganemmetalami, dobrze asymilującymi i posiadajl:lcymi energję
dla stworzenia idealnej krwi.
Taka jest treść odczytu,
jaki wygłosił Dr. j6zef Noe,
znakomity erudyta na posiedzeniu naukowem.

Olobeolowi Chateiain'.ln::.
lety si~ pierwsze miejsce w
dziedzinie fanmikologii i terapii, jednem słowem 010beol Chatelain'a, można powiedzieć, jest życiową energią,
zawartą w pigułce. Nic wlęc
dziwnego, że daje tak niezwykł'e rezultaty,świadectwem
czego są zdania D-ra Cms"

scanu
przy

i

innychspecynlnie
blednicy nie-

gruźlicy,
dokrwitości i t.

p.

jak dalekimi wobec tego
wydawać
się muszą owe
barbarzyńskie caasy,. nie tak
bardzo jeszcze od nas dale"
kic, kiedy nieszczęśliwi ludzie, cierpiący na niedokrwistOŚ(:' uważali za sw6j obowiąr.ck najadać siG surowego
mięsa

i

śladem

pani

de

Sombreille wypijać co nino
szklanl<ę krwi.
,
Dr. DORIAN.,
Olobeol ChutelajlJ'a jest do
nabycia we wszystkich aptekach i składach aptecznych.
Wystrzegać
się
szkodliwych dla zdrowia naśladow~
nictw i zawsze tądać zrnar·
ką Chatelain'a.·,
"3549
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: Prlyjmuj~ na~rabianle :

: 'pończoch" •
,.. ul, Mikołalowska 59 m. 29 :
• m m~ _

~'~

•

II • •

Walenty
flu~y

Poniedziałek,

IWZWO.J -

8.

dnia 25 listopada 1912 r.

Kopczyński

nóine

Pief\\1SZEI -tódZk(1 D"jlfiZl'llHQ'l]~ml!ij;':l fjlB!!er;\'!':~3\ie~12!I!!ił~

,-loty.

.tćItllŹ.

JJMD~ai.I~.l:a

21 .. go b. m. 20stttda otwarta ~~OWA
róg ut Widlewslde~

nu?:;.'

nLj,Ą Mi hoteJu
D~ie~B1l0j.

;dot~·.

Sąd okręgowy pio~rkow3ki

PtUSSb"

1595

sądu

Leca:euie, pBGmbGwlllluui(~ 5 wyjęcie z~llDów bez bólu,' Specyalne labol'aŁoryum
techniczne do wprawiania szll:l..aiC2:nych zębów. Plomby porcelanowe, lomby złote,
210te mo
sztllC
(~!l
na czekani II.
l1iz~

4)

Mianować Sędzią

J. F.

ż

dnia 6/19 lis-

upadłości. członka'

Komisarzem

Cholewickiego a kuratorem adwokata pr;:tysięgte-

..

Zokist zimowJ

zarząd Drogi JeDaznej fabr~czll1o",.t6dz8deD
Wiadomości, .ze niżej wymieniony bagaż i rzeczy

wyrokiem

go Wróblewskiego.
"
'.
.
5) Niniejszy wyrok ogłosić w drodze ustanowionej:

_ _i
podaje 'dQ

wlększB m!'~szkania

topada 1912 roku postą:'nowił:
1) 06łosić upadłość firmie "R. Baumgal'tena WdoWał!
w osobie właścicielki m'my Liby B;l.Ul11garten, licząc POCZąte:.: upadł'ości 5/W listąpadU: r. b.
.'
2) Opieczętować mJjątek firmy w. o~adzie Kon3tantynowi.e pow. Łódzkiego i gdzie się okaże.
.
3) Libę Baumgarten oddać pod dozór policyi.; .'

Ogólnie znana lecznica zębó
. lekarza d . . t Y H.

_----

Ogłoszenie upadłości,

PAlAST

Mli.. Pioti'!WWS!w naprzeciw ulicy EWaii]iDJie!doj

.

----~

z wszelkieml wygoj!\mi l clel<trycznem oświetleniem od l-gl)
stycznia 1913 r. d@ VJlPnę»ją,;im. Jt,~~j, Sllaro Zarze..
wżka Nil'. 65.
4426

.t~ iIlZ.

U'I]fll 'M.

Nr. 27.

-

. - - - - .--------:===:--c=-.... -.-........
-.. _ -

Za zgodno.!k Khrator.

Stanisław

Wróblewski

adwokat przysięgły~.
.
Sędzia komisarz u padłbści firmy,; R Baumgarten Wdo..
wa" na mocy art. 476 Kod. Handl. niniejszem wzywa Wierzycieli upadłej firmy, abYi w dniu 19 listopada (2 grudnia)
l? 12 rok,u stawili się o godzinie 11 w sa\iogóln~go 'zebra . .
ma wydzIałów Sądu' Okrę.gowe~o w Piotrkowie; celem
przedstawienia w myśl art, 48:) Kod. Handl. 'pofrójnej listy

zapomniane lub zagubione w obrębie drogi, anieodebrane
POpi81~ta
do.. dnia l-go Października 1912 r. będą przechowywanE
do spI·zedania. NaWrot 42 m, 15. kandydatów na syndyków tym::zasowychupadłq'sci
nasLt6dź F. w· ciągu 4-ch miesięcy od daty wymienionej,
fi następnie'na zasadzie Art. 40 i 90 Ustawy Ogólnej dróg
Podpisał·, sędr.ia: .
tdaznydl Rosyjskich będą sprzedane przez publiczną Iicytacyę.
~ewlbki
'" . Bagaz ze SL N. Aleksandrya N. 6858, Minkowice N. , Dr. S. SZNłTKI NO
za zgodność l(utator
.
~ .. Chełm li 2568, Sosnowiec N. 2151, Włocławek
N.. 1046. Warszawa N. N. 587, 6592, 6893, 7409, 8428, 9040, r
ŚA'Eldnia 2.
11 17
,Stanisław Wrobłewski
MQskwaN. 28892, Wierzbnik N. 3851, Ostrowiec N. 2944 Choroby skóme,("'losy), i mo- 4452
adwokat. 'pr2;~Sjęgły, .
i Piotrków N. 3.335.
J czoplciowe, kosmetYka lekarska,
lOeay. zapomniane w obrębie dr. żel. Fabr. ,Łódzkiej: Przyjmuje odW~·~f7.cz~~ po poło lad
Dl'7 med~1ftIinr:~ntlf .
. ..•.• Na sto ,t6dtF~ tłomoczek z brudną bielizną i .laska 1 ip61do 9 w•• damy od 4i pół do G-ej

sukiEnka

-

. . . '. "

.

.

, ...•.. b) '. '.')Ia'.. ..... Ko~19~ ła9b,. różne .rzeczy w worku
~~:'
.. ' .,"'
.....· . . ,1
.. dam.s.k. 2 bIelizn. 2
.' '.'
.....
'..
....
.'
S.6....
ć.?
~~""""
'ł:
...
__

.

""k.l!lłGtoJi!l.

'IlIIali"ll"Z. Cohowa.

Szkoła

. Dr.. 'L~PRjBUj;.SfłU

,

Południowa

neryo:lnelmOI):tGplIlIQwolhI01l10GO Plplowa
~e~ze"i"lim4nbuĘ~RUCI:I"HATA
. .'

kroju i szycia

Ul.

JWóJ. ftaneuski i

,:',

SQ5':;"~1.<l"

Połttdl1lowa:.N9~1

d:z;enia do ..,naj. cia o~l H!o
stycznia 1~15 r.. Wjąc.\PnlOŚĆ u

tlllot: 13-59, str6fa ul: ŚW. Andr~eią.·42.;· ···.4416

Pnyjmuje od gÓd2, s-.,..1 r, i od 4.....;;a w.,
p ..nie od u-s po pol. Dla p.,.ń oSQbna
poc;eklllnia.
2'~

JJl

Ni! 6 m. 6, II piętro.

PIEKARNIA I

C"oroby.sliórril!,WIQ.ów;:(li:o~m~tYk:t), we- dobrze prosPerująca bei.ur.z;ą

Słaniała_w Moliińskieii

. ". . .

J. Cho

Dla

Pan

angielski bez poprawek. Najlatwiejszym systemem
Dr.. S.. KAfi1lTOR
pracujących kobiet niobywala
~ 'iii krótkim czasie najmniej zdolne osoby Ila podmistrzy- specynlista ellorób s.kórnych. w!osqw.
okazya!
. . l1niat~łe. Patenty cechowe. Przy szkole kroju pracownia wenerycznych h,bdróg moczowych.
Po zwiniętej fabryce pięk\le ma·
. '. $U. en i s~rzedaż.rozmaitych fasonów bibttłko,"ych.
4598) ~ipi~t~~~~I~c14r~(~!k!':~~;li~'id.~t teryaly na suknie i bluzki ba"""'-"1 'l-Ił
t
.
.
1"15 ku'
t b
. t
56f.·'7
I telefon No 19-41. Lec~enie Syphilisu jeczll1e t,anio. Piotrkowska' 128
. ~. CiOS ~a ł1
1'0
po rze ny Jes
)
f "Erlloh-liata 600"
Pro:;vimuje od 8-!l

··t..'.

.

n'.·t·

I

r
." ..... ,.. . . . . , . ., I
Z

do~ia .robót lnsta1ac:9,jnycb wysokiego l Ulzklego naplęCla
tlprawdzanla liczników, zest.awlania odnośny. ch kosztorysów. Re~ wInni Zflac dobrze i"-Iti polski i niemiecki. Piśmienne
,
'i'"
.'
.
. d
'(;'"J:
. I .
. .'
..
.'
~zoplsem i1eia i PO. amem wyso mścI wymaganej pensyl na·
~ przesyłać po <iadr. L, i E. METZL i S-ka Łódź, Piotrkowska
. . . " . ' .' ·l00.sub ELEKTRA 105//:
:.'.

• 11

. '

5101

r..

p~

Truzzi

'I'

l.od.5-U wiece

1,'':.1;'13 •

.' .., .

D~ p«nosobn.. pocz~.....

,',

42Df

Dr.. B. REJT Średnia 5.

Sp.: ChQro"y~k'ól'llC, vrłosów, wel\crycz-.
ue, moczoPłC.. iQ.y~ .'j. kosmetykalekiuska.

Le":I;~ni""S,yph1hsu S"lyll~"n,em Erllcb-

mieszkama 15.

'.441 i l

i

i.·. "

Dl
a
W,I

mężczyzn

EL KA OSI C ZĘDN OŚĆ

gotowe spodnie. PiotrkOWska Ne
128- m. 15;
' . . 4412

..

ą1:(~.k~::.~~'..

'~

Ch. wewnętt~Jłe..~Iil1>lę'Ce;4z,~cl.
Od 10,-:12r.ioW"~'W... '411:J4

Przyjmuje

się

wszelkie opstalunki. haft\ll)iIle~
dWa,bnej . gazie: . .):)łuzk:i, sqkme,
szale' i t p..·PiotrkoVlł.ka ••
1ItI. 19,""0Ie. pl,t,.q~ '. " 4.576
T

tlata.'JOOll. l "e, ~" (w~;rodzylnu». Leczcnie elektryczuo.ściq (etektrolizą) i masa- 51atmożnanosićubranieze"Skó ..
"2em W1brycyjny.w. Puyjmujeod 9-1!od ry angielskiej", lolt, od;40 kop.
4-8wnied~icleod~-gpo?oł. Dlapan Piękny plusz 70 kop. Posiadamy
osobna poczekalnm.'
. Cti9r

L.EKARZ~DENTYSTA

ŁUKA,S:ZEWICZ

b. kliniczny !.l~t, .:wPetersł>urgu.
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