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CENA PRENUMERATY: 
W ŁODZI: 

Rocznie rb. 6 k. -
Półrocznie" :3 • -
K\\lal'talnie • t " 50 
l'liesięczn. • .. " 50 
Odnoszenie 10 k. m. 
Egz. pOjedyńczy :3 k, 

Kalendanyk tygodniowy: 

Piąto św, Kryspina. 
Sob. św. Ewarysta P. 
Niedz. św. Sabiny 1'1. 
Pono św. Szymona. 
Wt. h,. Harcyza B. 
Śr. św. Germbna 1'1'. 
Czw. św. Symrl;oniasza. 

Wsr:;nód s1. godz 6 m. 43 
Zachód sI. godz. 4 tU. 44 
Dług. dnia godz. 10m. 01 
Ubyło " godz, 6 m. 43 

Z przesylką pooztową: 
Rocznie rb. '1 kop. 40 
Półrocznie H :o III 70 

Zagranicą: 
l'Ileslęcznle rb. 1 kop. 10., 

eIlI. Przejazd .MI 8. 
'reJefona Nil 593. 

PiQtek. dnia 25 październiko t 912 raka.. 
Kali!lł:olPJI właslIIY tu Wall"llIzll1wie, Wlm. Hoża M 32, 'IM Pabianicacb 811 p_ Teodora lMIinkes 

w Zgierzu, w spteoe p. Patka. 
~ - ___.._ .. '_~'~~~~'=;::I ;j - __ .. ~+ b 1,:1$ ._ ...-.. ""_ łt __ ... ... _---:::::::::--_v _,~~_===r ~""'::::::z.~~~ 

CfNl OCiŁOSZE1"l': ftiaaBesłane przed tekstem 50 kop. za wiersz petitowy. ZwycEmjne ogłoszellllia za tekstem po 'i lwI'. za iuler-Sl: noopareto\\)y lal:> jego 
. miejsce. lIYI.ałe ogł1llu531:enia po .2 kop. od wyraz CI (dla poszukujących pracy po 111, kop.). Hajmniejsze ogłoszenie 20 kop. Reklamy. i Ne. 

krologi po 20 kop. z6wiersz petttowy. Za dołączenie prospekt6w 6 t·ab. od tysiąca egzemplarzy. Artykuły bez oznaczenia hOl1oraryum 
Redakl!yol.lważa za bezpłatne! I'ękopisów dl'obnych nie zwraca. Ogloszenia w tekście 1 rab. za lPiers~ petitowy. Q9t9ąz;enla, kt6r.)lcl1 tennlJl1 
przypadają 11) anie śwlllteczne. drukajemy w przed dzień świr,;ta lub po ś\Ilit;cie. . 

~ _._.- .. _,-~...::=::::.ot _ -= : .... _==== dl 

Redaktor lab jego zastępcąptzyjmajEA interesantó\\? codziennie, z wyjEAtkiem dni świątecznych, od godziny 1-2 .. ej po poludnia. 
~tII1 lEma -··w· rt LiRvi"'"- "UNli.ro IU"_ , ..... " He 5 141:Oi!9I. 1l1Il~& ;::c:m: p - e ------.~ ...• _ ......... a'. tm 'd .. 

T .I. . SO' ·AI ·A··" 9 .wieczórX SensacJ'a! Koniec lumdyłyzmiJIJ Ręce do IIIÓ"I'yI Kto zobaczy i pozna tajemnild walki "Glima .. Jo", ea ł.r " . . . 11.. sefaohn". Sekrety islandczyków ten może być zaoezpieczqny od wszelkich napadów, (n6ż czy rewolWer). P. Josefsohn 
'Wzywa do walltinajWiększych zapaśników, jak Cyganiewicza, Luricha Po.:lubnego i innych 51.11) .. ubli tU~N.i.ł}f. daje p.)o-

Teleton 15-04.-UI. Cegielniana H218. sefsdhn temu, kto zdola w przeciągu 5 minut walki z nim utrzymać się na nogach. Semiramis. Balet wystawowo-wschodnI 
i:elektr. efektami. Nad program: 1 debiut prof. O. Levałor'a z swoją ,wyjątlwwo oryginalną sforq ps6w-WilczJ~ów (pali .. 
cyJnych. Po raz pierwszy na scenie. Numer Wysoce interesujący i sensacyjny. 12 o pótnocy! WesC)lłe wieczory ,U'tystyc2tne 
na sali Chat-Roili" W teatrze "Sca9a" pod kier. artystycznym Hepryka Ste ..... egga. Wszelkie nowości. sezon ... 
ł'ierws:zorzędna resbmrac)'a. . IIJYREKCYA. 

Dziś : ;, zostata anel\sya Bośni nastąpiło wycofanie woj~k 

Pierwszorzędny teatr Rozlruitości dla ro
dzin. NajpIękniejszy Teatr w Królestwie 

Polskiem. Dostępny każdemu. 
;i 

w piątek "Pani X u i~if;;y~~~ po {1~\~Odniu "Dom9 pOlsłtie" austro-węgierskich z sandżalcu nowobazarskiego. 
Wi '" l!l1 .J!i .. • U W umowie z Portą. z dnia 2? lutego t~09 

po r:tn:e~~r;':s:li:Y ",ZwmązeK. m·!tou2:eezy IIIIr.Austro-Węgry zrżekły Się odnośnie do sandza-
" ' . . - -,. ,. , , - ku nowobazarskiego wszelkich praw przyznanych 

TeafrPopularny 
przy ul. KonśtantynoWsJdej 16. 

. Artykuł XXV traktatu ~erllłlsklego z 13-go I w traktacie berlińskim. Obecnie obrdło go za 
lipca 1~78 r. ~ada~ Austro- '; ęgrom prawo utr!,y- \. widownię swych operacyj ·wojennych. Czarne-,' 
I~ywanla. ganllzo~ow w sandzalm nowoba~~\r:;;.lmn" g6rze.R6ine z.aś znaki wslmz"ią, .że takźewój ... 
Artyl<ur t~lI bl'~ml: " . . ska serbskie wtargnęł;y do sandżaku i wsp6lnie 

. "Pom~waz r,ząd au~tro-węglersl{l nIe zyczy z Czarnog6rzemzagarnąć zechcą skrawek ziemi, 

5151 

Ioluu ..... ak nowobazarskI." . 
.' " . 

, . Obecnie.dągle jest mow~o'sandhku;hO~ 
wobazarsk.im. S~osownem jestwięc.\~apqinać 
się z tym niewielKim kawałkiem terytRr~:\.,IIT):tu
reckiegb, na który Austro·W~gry 1,ła,qą,~ak,:Wl:~b . 
.ką wag~. ···1 

s,?ble obJąc admtn!stl'a("~1 s~ndzakunc:>wobaz;tr: ku któremu zdą,wną. .. juź:,l(ieruje slęichpqzą" 
sluego, który rozcIąg~SJę mIędzy S.etb1ą.a Cza.r- dliWość.Czarnog@fska ·inwazya~, kt6rej pierw. 
n~górzel~ . w.,I'0tu?n!Owo-vys~hod!1,lm kler~nl(U szytn etapem jest zajęcie Bjelopoljajest tylko po • 

. aż po MltroWlc~, WlęC admlOlstracypotomanska czątkiem,dalszej ·akcyi w tejczt:ści kosowskiego 
nadal pozostanie tam w rtloq. . wiła etu 

Jednakowoż Austro- Węi.Xry. celem. zachowa. J. 
nianowego .. politycznego staąu rzeczy i zabez
pieczeniadróg komunikacyjnych, zastrzegają 50-
bi,e prawo trzymania garnizonów na całym ob-

I .' 

floty państw bałkańskich. : 
I szarze, tej CZ.ęŚc.i daWniejSZego. bośniackiego wila

jetu, a także posiadania tam dróg wojskOwych i 
,handlowych. W tym celu zastrzegają sobie rzą·, Wojna włosko-turec1<a pozostawiłał1ot~tu.; 
dy:austro-węgier:Ski i turecki możność dalszego· recką prawtt! nienaruszoną. Liczy ona dzIsiaj dwa 
porozumiewania się co do szczegółów". nowoczesne okręty liniowe,kupibne :w r.t91O 

Porozumiehje. takie nastąpHo w konwencyi w Niemczech, IhzblldowaneWr. 1891 wwar~' 
mię.,dz~ Austro-Węgrami a Turcyą dnia ?l-go sztatach w Wilhelm~hafen iSzczecinie. Są tO.pan
kWletOla 1879 r()ku. W dodatkowej umowie do cerniki: "Barbaros~Haireddin" i'~ Torgut-Reis· O 
tej konwencyi. powiedziano: "Staje umowa, że pojemności 1 q,ooo tonn i szybkości 17. węzł6w 
w jstnj~jących obecnie warunkach rząd austro- (31 i pót km·.)~ UzbrOjone są one 6' działami kał. 
węgierski ma zamiar, zastrzegając sobie wszystkie 25 cm. 8 kal. 105 cr,n,8kat 8,8 cm; w 2 przyrządy 
pra\ya, wyptywające z art. 2S kongresll berliń- do rzucania torpedówi 4 kartaczownice, Prócz tego 
skiefĘo, utrzymywać garnizony jedynie w3-clt nad I istnieją dwa inne starsze ókrętyliniowe "Messq" . 
Limem i między Serbią a Czarnogórzem poto- diW'. i "Assar-i"Tewfik",zbudowane w lata<:b . 
żonych punktach. Punktami te mi będą: Priboj, . 1868 i 1874 w Londynie. Mają one 5700+9250 . 

, Priepole i BjeJopolje. Siła wojska w garnizo- ton n pojemności. a szybkość ich wynośit3 ?j'11 
nach, dla tych ,punktów, nie bślązie na razie prze- węzłów "na godzin·ę. Trzy pancenliki dJa,obr6ny . 
kracza~a licZby 4000-5000. ., wybrzeży .. Teth.i-Bulend", ,;Aoon-JIlacJl"i;,Miun .. 

Gdyby zllszty okoliczności, zm,us.zające dą i-Zefer, zbudowane w latach. 1870;"j869:iJ868 
utrzymywania garnizonów także. w innych punk- w Black-pool,. mają 2800, 2400 I. 24,OO:tonn;p,o .. 
tach, to obie strony (Austro-Węgry i Turcya)' jemności •. dwa krążowniki opal1cer~Qne~Hamł:, 
postąpią zgodnie 7. art. 7 wyjąwszy wypadek,ie dJe" i "Medjidije";zbu.dbwane"w·EJswickiP'i1a .. 
rząd austryącki .zamierzałby obsadzić góry Ro- delfij'w r. 1903,mafą:,3~OO L32pOtonn~ .. aszyb· 
gosna, wtedy bowiem. musiałoby nastąpić bez- kqśćich:wynoSj;2t,węz,ty'(4,t·kn1).;PJdtatui'e~. 
pośrednie porozumienie ,z· Portą. .' .. ka liciy?' kanonierki (Kllonta190ą.'775'tonn,22 

. Obsadzenia sandiaku dokonały Austro-Wę- . węzty),8kontrtprpęd.owc6\V.i .11 torpedowców. 
gry ze względu. na· wielkie strategiczne znaczenie .: .... ·.·.~\innyc~ 'pa;frstW"<bał~Mskjchposiada jedy
tej części wilajetu kosowskiegq; szto miano\yicie i l1ie' Grecya' flotę,: :mogąc~ sl~ tureckiej przeciw
o niedopuszczenie do;, bezpośredąiegozetknięcia sfa\Vić.·: Plqta', gr~c~a'łiciyjeden okręt nowoczew 
się granic Czarno gó rza, i Serb!.i . w czasie, gdYSllYJ ,1j.krątoWpJ:.k"Georgios Awerof'\ SIJU
Turcya z powodu przebych:\ kampB.t;lii by;ł~bar~ szciorly'namqrze <w :t910w Livorno. a mający 
dzoosłabiona.. .. . ........,. .... .... ...... . lOjQOO,J(:>!łnpOjerpności i24 węzł6w(424 km) 

KOl1wericya ~r.187~ . zc,nha:tawy'poWiedtią"., sz~~k:qścii.( cztery dalsze pancerniki "Hydra" 
.. na po dokonanej W r:1909 an~l<syiBośni i Her.: ,(188"?(SPOQ; ł7). ttPsara 14.(1890, ~OOO, 17), "Spet
cegowiny i \Vbjsk~~4stro:węgie!skie'oP4ściłys:al·(1890, 5000, 17). 1 !,BaSlleus Georgi<;>s~ 
·sandzak".,WS~~l.t~k:;.cęs~rs!~le~o .. p)~ma;9qJF~~f:n:~(t~ ;(1868,1800. 13), .1 krąr.ownlk IINauarchos Niau:. 
goz, ~;p~~ą\t.fer:l1lka JQO$hk;tóre~8gt;o,ą~941.t&: lis'l (1879. 1800, 15), 7 kanonler~k. (1881~ a,$)i;:; 
,!' '1 .• ,:·:,,;.l~'~'i1'!-';"'~:\}1 ">''''':;'~''(;' ",,1; '.; , ";';1 

""", '''.'" ,. ,.i' 
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12 kontrtorpedowców (1906-1911), 6 torpedow- I szczane. Fabryki stoją. Tramwaje przez kilka i 
ców (1885), jedną łódź podwodną (1911) i jeden I dni nie kursowały zl1pełnie z braku personelu. : 
statek składowy dla torped()w. I W niektórych restauracyach i kawiarniach goście . 

.Bllł~arya posiada i:dml, wiq~~z11 k(lllOnier,kę Sil m i sobie no~ili ~ot~a\yy i napoje. i 
(1898, 720 tonn. 17 v.\~zl()w) '. szcS'.: torpedowcow II Obecnie du:r.o SIę JUZ uregulowato, ale w ka- : 
z r. 1~'O7 i 1908 (100 ton n). żdym razie miasto zmieni/n wygląd i wyludniło 

. _____ się znacznie. Po wsiach i miastach prowincyonal-

ł nycll n~ltllralnie je5~;7z~ gon:t!j. ~le nik.t. :-;~ę tu 
o 10 niC tros:tc,:;V, Dl l,! o tern me mysI! lIlie 

\ mówi, Całe sjJołeczei5two serbskie, wllzystkie 
I jego warstwy żyją obecnie IN sferach wiei kich ! 

Z Biał6grodu piszą pod d. 19 pażdzi-;rnika: aspiracyj narodowych i o drobiazgi życia co
Długo i z upragnieniem wyczekiwana wla.- dziennego kłopoczą się mało. 

głosu,. Dzi.enniki przepełnione zwykle zaciekłą 
polemiką l nader ostro krytykujące rząd "in 
cQrpore" i poszczególnych ministrów - obet:nie 
albo o rZ<jd:de milczą, albo wyrażają się o nim 
z uznaniem i wdzięcznością. O porachunkaCh 
partyjnych niema wcale mowy, 

Wszystko to jest dowodem wielkiego taktu 
politycznego i przywiązania do ziemi ojczystej 
kt6rego pozazc!rośdćby mogly serbom o wiele 
większe i kulturalniejsze narody. 

domość o wypowiedzeniu wojny przyjętą zosta- Z najwlększem zdziwieniem i uZnaniem za
łaprzez ludność z BiałofIrodu zzapalern. Wczo- znaczyć należy ;akt, ii zapomniano tu teraz zu-
raj wieczorem, na wieść o tem, publiczność za- pełnie o zaciekłej wake partyjnej, I(tóra się nie- We wtorek wieczorem, w magistracie t6di
rmprowizowała manifestacyę pr1.cd paracern kró- ustannie w normalnym stanie rzeczy toczy z , kim na posiedzeniu pod przewodnictwem pre-
lewsldm. D.zi,ś.--nmósl\ ... ·o powywieszanych cho- gorliwością i energi'I, godną lepszej sprawy. I zydcllta p. W. Piel1kowskiego i przy udziale 
rągwi o barwach narodowych świadczy o uczu-I . W owej walce koteryj politycznych, przy radnych p.p, Eiserta, Rychtera, budowniczych 
ciach ludności. Gazety przepełnione są artykuH której zapomina się prawie o minimalnie m&->; miejskich Nebelskiego, Szowskiego i radcy pra-
łami, pełnemi entuzyallllll i nujlepszych nadziei. I ~y~h, \'Iledług pojqć zi!ehodni()-~u:opejGkich, !,Óoo wnego Augusta Ruubalil, postanowiono rozpo-

Wszyscy, którzy byli świadkami naocznymi zl1Icach w programach zasadniczych, a PUl11lęta cZ'l-Ć ukła-danie na wszystkich ulicach miasta 
mob ill zac.:y i armii serbskIej, zdziwieni są szybko- si~ głównie o kOllcesyach finansowych i P osa:' Ilowych bruków, na gMwniejszych arteryach 
ścią i sprawnością, z jaką mobilizacya ta została dach urzędniczych od najwyższych do najdro" komunikacyjnych ma być zastosowany bruk gra-
wykonaną, i rezultatami, jakie przytem osiągnię- bniejszych - przeciętny serb, niezależnie od sta, nitowy., ..' 
to. Niema wątpliwości, źe w szeregach wojska n.owiska, jakie zajmuje w społeczeńsłwie, ~~ Prośbę Braci Morawczyków, aby nabyty 
ser.bSk. iego znalazło siG w ciągu kilku dni koło ,. CI. cały zasób sił duchowych i fizycznych, ple~ już przez miasto dom modlitwy przy ulicy An-
390,000 ludzi. Te cyfry były, zdaje się, nawet OIfJdzy i czasu. Nie ulega wątpliwości,że ta .. ,drzeja nr. 12, pozostawiony był jeszcze do lipca 
dla władz wojskowych po części niespodzianką walka partyjna, która przechodzi tu w manię i I. roku przyszłego, magistrat uwzględnił, z warun· 
i objaśnione być mogą wysokiem przywiązaniem dla cudzoziemca częstokroć jest niezrozumiahl,kiem zapłacenia 600 rb. dzierżawy. 
serbów dp ziemi ojczystej, świadomościq powin- w znacznym stopn in tamuje normalny rozwój . Odwlecze się więc utworzenie nowej, a tak 
ności obywatelskiej i tradycyjną, z dziada pra- życia spo~ecznego w Serbii. pożądanej arteryi komunikacyjnej. 

,dziada, nienawiścią do turków. Z takim wro- Otóż obecnie na pierwszą wieść O za- Firma "I-Iaberbusch i Schiele", prosiła ma-
giem Turcya mieć będzie kłopot niemały. . I groźeniu ojczyzny politykomani - a Sil tu ni- gistrat o pow~~tilwienje nadal w parku miejskim 
. ; Naturalnie,. s~utki mObilizaCyj. w ż>:~iu co- n~i wszysc~ -- llatychmi~sl:. zJprze~tal.i walki, z~- I Staszica, gdzie byl'a wystawa rzemieślniczo-prze
. dZle;1I1en"! odczuc .slt~.daly nat~chm!3st .Nleo~ec- i mecha~l. n!l.~snas~k •. z/azyl! ?roil l wszystkie I myslowa--I<::13ku do sprzedaGY piwa, Magistmt 
nośc .13% ludnOŚCI l to mę::czyn w Sile wic/m I strOllnIctwa oznajmIły rządOWI, że będći go po- za:i:ądal' od ,<rmy przedstawienia warun;ców. 
od lat 20 do 45, w P:ll\stwietak małem, jak Ser~ piemć. W sprawie zaofiąl'Owania przez Resursę 
b~at jest dla przemysłu, rolnictwa i handlu ct(j~ Projekt adresu do króia w odDowiedzi na rzemieslniczą-ipli muzycznei i statui robotnika 
sem dotkliwym.· . '". . . mowę tronową, na zebraniu nUdzwyczajncl11! pozostałych w parkU po wystawie" maJis.trat 
.. .~; e!ałogrod~je ~uźo sklep.6w i z~k:~adów $kup.czyn~. 5 b. m. prz.yj9ty zostat jed~ogrośni~: i postan.owił dać. odpowi~d:t za dni kilka po do
nemleslOlc.zy~~ z~m!rnllito z~p\!ln1e:gd>'z l Y"~a. DOllloslosc tego ocen!c trzeba, zw~zywszy. 12 : ~;;onarllu oględzm na mIejSCU przez budowniczych 
jc~c;lele, i subjekGl, l rob.otmcy:-w:szyscy posple.. obecny rząd (starych radykął'6w) posladar dotąd \ l. rzeczozną.wcÓw.·. . .'.' 

.,"ylldoszereg6w.U.rz~dYI . oprócz t~legrafll i. w s~up;czyniei pódczasos.Ł;itnLęj .... sę$yiq~tą\:Y9~"~,;, .. Na. ~ią?;.d w Petersburgu przedstawicieli za_ 
poatf; • ledwie w~getuJą, .. Szkoły męskIe rozpu-dawcze], bardzo skromną Większo~ć. •• jednęgó L rząa'6VtllllastCesatstWlf'j' -ł,r61estwajal~fbdbYe 
!!I!! ]!GĘJ-.!J- __ '. t l '" ii!I _ ... -.5:.9 _Sb ".$ .. p !dJ~l.klI$ Id'\ ~_N".n"'_liU 

p O W y. S T A Vi i E I 

XXXVI. 

J 

listwami .- filmy 1(. Huske (WidzewsIm 78), I tę fabrykę, to znane S\! one powszechnie w łódz
, Wewn'Jtrz kabiny na stol~ i ścianach poukładano ,I kich PI.'zędz,alniaCh i tkalniach i uważane za rwjI i p?~·o2wieszaIlo. ło~yska kulkowe większycl: i lepsze. Łożyska nawijarek tych, wprowadzone 
I mnIejszych rozmIaroworaz pasy transmIsYJne. po raz pierwszy przez fabrykę1 opatentowane s~ 
I Od frontu umieszczono maieńki aparat, zuudo- I poj nr. 18330. . ..' I wany . w \ormie du*ego koła,. obra::m~cgo 'przy I . Ponadto firma "Mueller i Seiclel" wystawiła 

. . Wysqwa rzemieślniczo·pf,zemys}o\ya od kilku ,pomocy SIły wodne], wykazu,~cy WYZSW3C lo.- 'krośna' mecllanic:me dla ikanin wzon:ytlŁych. 
dni Jest JUż. :zamknięta. Na miejscu: ,licznych i to t zysk kulkowych H:!cj, zwyz:zajncmi. Krosna te nIcielnicowe, zbudowanewedht;.; sy-
,nieJednokrotnie·· bardzo ładnychekspomtow znd. '.1 przeciW. ny narożnik wypełnirJa duża oiddo- s:emu Hatlersleya, Gpa~rzon~' SI! dwoma cy1il1Jra-
dUjemy ?zisiaj zupełn~ pustkę. Powstały jedynie . naką:1ina .. E. M(!s 7:,sldego - pra'nia i praso. mi,: które nadają się bardzo dobrze do wvrobu 
.ua .. terl7l1le Wj'smwowym pawilony, z których część I w:tlnia bIelimy (D1.ie1na22). Przez caly d:~g wy- dłu:l.':l:'.ych,. powbrzilj~CYC~l się des!;ni i \v ten "-

•. ~óJn:itet.wystaw:ówy zdpłał już sprzedać. W naj* 'stawy tny szykow:le p:llii~nld, ubrane whiałe sposĆlb 087Ci:ęJzHj(1 wide pruly 11lasz.ynie "Jar:-
Pli2.Szym.czasie '1 one~ik11Ył z powierz;::hni. fmiuszki, WOCZf1ch pU~1liczności prasowały w qtmrda·~. Kro$na te maj~ jes:"cLe i tę -"aletę, że 

,\VJ.etkie. dźi~? '. rzemieślnika, łódzkiego .... jakiem. niej r6żne?;o rodzaju bieliznę męską i damslql. . walec, umie3; CZOl.1y po::a ściaw! pOdSt:1WOW,~, cd 
:t>yła ntew~fpliwle wYstawa :..., . wykopane z.ogro1l1- Prasowanie· cd;;ywało. się. przy . pomocy .3pecyal- str'onYPOPidowej,' pOSiada jeszcze je~lną. rączkę 
i1~19akładeJ:Il .pracy .trosk i kł9potów, należy już nychżelazek,ognewanych ga'l;em. Sposób ten panewkcw~, wsktitek czep;o pracuje on zupełnie 
!~l;11do. przęsZłQSCl... .~ praktycznem zastowWaniu tria wieHde znacze- prawidłowo bez jakichkolwiek usterek .. 
.. ' ·l)Qkładny-opls.,,-i,ryslaWy zar;tż WpO<:Zątkllch me,prasQw"mle bow:em odbywa się bardzo szy- Duźe zain:eresowanie śród publiczności bu-
'fei Cltwarcia u.mieszczaliśm~ wd:zienniku naszym bko i nie psuje ani tliszczy bielizny.· dziły. w koflcu snowarka i nawijarka oc1osnów, 

) W . sZeregu. felJetonów.Nies;tety wypadki ost~tniej PraIrf.ap. MuszyflskiegQ ma W mieście na- oclznnczaj,:!ce się tem, że aut~imatycznie pn:esta-
dol?vJ jak 'W)'bory i zawIerucha bą,lkańskatyle s~em swoją1is'alon;j mnrkęjako jednak 7. najso· ją pracować, skoro tylko zerwie się nitka. Ma-
pOCnłaniały. ~ '. mieJSca w k~!~ym pojedyll~zvm' lidl1iejs3Ych i . cieszy się znacznem powodzeniem. szyny te slosowane być mog\,- do ws?elkich dłu-

; llUIn.et. 'lCj .~. C. ,fę}. Jetony. ,te m .. ';lSlel1. śn:ly Pl~z~rrwać. i . . $ro<lkoWyfzlJd' eksponatów l.lmiesl.czonycl1 gcśc~, p~:mieważ b~ben daje. s~ę wysuwać i od • 
. . konięe Opl$U wyątawy odł(?Zyćna późnie].Usku- W tej części p:iwl~on'l.t rozPQci,ynahduża oszklo. POWled1110 zaldaqac osnowę· 

t.ee.zniamy to <?Oecnie. .., . na gablota, koloru ciel11nO"czerwO'nego .:... cechu l 'Nie:?ależnie od tych mr.sz) 11 fabryka "Mlleller 
W . bocznem skr4Y~le, pawi1~mugłó'lVriego.' po łód7Jdch . tokarzy. Wyroby w l1h!j umiesiuone, Seidel"· - która dzi~ki sllnej budowle swych 

ltwej Jego stronie powszccltlll,J,1.lwagę. iwledzaią. :W posta~i "S2(U1<'\ jaki kaidy uczeń przedłożyć maszyn i bardzo starannemu wykońc:::ellitt, z 111.a-
cych zwra~ała, n<l ~i~Qi~. mil.d .. er gUstow.'r1}e.p~zy- l mu,si przywyzw.oleniu na cz~la~lnika,· OUZtli:1CZa- .\ łych ro-..miarów w krótKim stosunkowo Cfasie 
brana kabma łódzkiej firmy "Oldakowskt f Neu- . j~$i~ ta~ilątanllUIOścilJ ~. pomysłowośd~ w wy- zajęła. jedM z pierwszych mIejsc w t't~dtie ko~· 
mark" (Zak:t.1na 81). Wyroby wolej umtes:lczp-- kon,:lI'iu,źe śrnialo .zaliczyć je moź~;tdo ai'cy- ·kurencyjnych Hl'!h -' wvrabia; krqsl1ą· tllechant-
l1e, .• jak automatyczny przyrzid. do smiwowiinla ddeł w tel gaI~7.i rzemiosła. .' .. (:zlle . dIn .łkanin gladkich i. w7on,ystych, masJ'y' 

. ślimakowe i do sru'dni .cidzna . .;tS~tuld,' . te, wb,rc:v . 2'~wyć7aj(!wi zatrzymy~a. nynidelnicowesystemu "rlodgsona, i. Hatten~le' 
. powIerzchni l,!, i nader sl~anile!l1 . neprzez9ccłt, .dł:lękl lTl1cyatywlep. Krowlckle- ya'" . maszyny nicie:nicqwe do szlaków . w'!..orzy~ 

.gos~.ząrazenf' poc:l,~tldem tiltJ?eulli, jakie cerh /Stych .snpwal'ki i nawijarki. osnów,niciarki do 
również .efcktownje udekoro-" tOJt,;1tzywprlyszł9Ścr ma '. zamiarzałoiyć pr~y przę~hy gbdkiej i ozdobnej, nawjjark~-krzY}:f?~ni~ 

narzęązl ~elaznych Karola .SwQjem .. ~gtomadżenjtl;··. . . cedo .przędzy w~tkowej,i OSU0Wne), naWIjarki 
192). C,o. do warto~ci i dO" ". • .. P~~ązą.'1,)rz6ślrzęń!ajmowaht lUas:z;ynytka9~ przędty w~tkowej i osnownej, nawijarki węzo-
narzęd~l ·1 przyrządoworaz ··.]4e Wyrobq:.,;futejs:z;ych firm. .. ",' . .. we dla pr;tędzy.moCnej wątkowej,. nawijarki dla 

• ., •• 'h ..... ·" Imlla ta nalei,ydQ .. .,~~ .W:~lędt:\·:ria:s}~rarine . wY~onanie i. .PQmy. przędzalni, nawijarki dlafabl'yk pończoszniczych 
.C .1. słow,! ,bu.cloW'ę',p1,td:llCą ogólne 7.mntere$ow~nie nnwijnrki jedwabiu i szkli siej przędzy, nawijarki 

tow.. ..J;1~ .... w.X .. ~ .... J ..... rt.W.l~ ..•.... l.~~rtqnja.:rk. a .. d.1R ... · .• łt\ .. ~.~.z. yu.· ".Jci.cqu .. ar.· hicidq s.7ycia,dwojarki,.inasż,yny. do czys~c~l1ia bryk~. . oaH .. z:.:tl:~Il.n9 .. ·ld~lwla,tur~wYtob'ą fal;1t,y1d prz:ęcl~y Jedwabnej, maszyny c1okopiow.ani,akar-
Qlilmper •. I ma~7.yn.141ait ....... ; ł4.w1ók!l1stego i odlewni ze- tQn6WI. dr:~parldz obrac~jącymi .. sił kardarili i 

!~tllĄlttWY do Ilazą "lv':HIIl~r.yęj~4el"(Papskfl96):Maillzyrtat~ wiele innych~ . . , 
.• fl;mo~1iwla .. 'Jutyt]o'\,V(\Qenm pracbwmkowl oc,ibl

Cle w pr?eGlągu, jednej godziny 80-100 kart 
,,]acqttarda".i ";>. . 
.. <Cosię~czy:i: 
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si~ !11a w sprawie projektowanej Wszechrosyj- _ .. _- -- .• "-
skleJ wystawy kultury miast, w grudniu r. b. 
uchwalono delegować inżyniera Henryka Janot~ 

mitet nie szczędzi starań, aby uczestnity zabawy 
przepędzili mile kilka godzin na ochoczym tańcu. 

Bzowskiego. 
Właściciel domu przy ulicy Cegielnianej nr. 

91, projektowanego na pomieszcz~nie biur 3-go 
cyrkułu policyjnego, p. Koszelik, oświadczył na 
tem posiedzeniu, że żąda za dzierżawę roczną 
rb. 11,500. . . 

Postanowiono wydelegować na miejsce ko
misyę, która obejrzy ów dom i orzeknie czy 
będzie odpowiadał nowemu przeznaczeniu. 

Zatwierdzono koszty naprawy oddziału dla 
'felczerów w szpitalu dla chorób zaka.źnych, 
przy ulicy Łąkowej. 

Sprawa przedłużenia ulicy Pańskiej doszo
sy pabianickiej. Pod przedłużenie tej ulicy 
dotąd wszyscy właściciele placów zgodzili się 
oddać części swych placów bezpłatnie, jeden 
tylko fabrykant p. Hoffrichter zażądał zapłacenia 
po 2 rb. za łokieć, Po rozpatrzeniu oferty p. 
Hoffrichtera projekt nabycia placu pod ulicę za 
gotówkę odrzucono. 

Zaakceptowano rachunek zakładu dla cho· 
rych umysłowo w Ko~ha/1ówce za leczenie bie..: 
dnych mieszkańców miasta i postanowiono spraw
dzić, czy wśród tych chorych niema takich, któ~ 
rzy byliby w stanie płacić z własnych funduszów 
koszta kuracyjne. 

Postanowiono ustawić na ulicy Sredniej 5 
latarń gazowych i ·na Srebrzyńskiej 4 latarnie 
gazowe. (a) -
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ł6dzkiego oddziału polskiego Towarzystwa ba
dań nad dziećmi gubernator piotrkowski DOZ WOn 
li! na. wygloszenie przez d-ra Bychowskiego od~ 
czy tu na temat "Dzieci kaleki i opieka nadnierni" . 
Odczyt ten ma się odbyć wkrótce w sali tech-
ników. . 

Początek zabawy, która odbędzie się w lo
kalu Stowarzyszenia (Wólczal1ska 23), punktual
nie o godz. 8 i pół wieczorem. 

(e) (ldowy plac targowy. Tow. akc. Oeyera 
zwróciło się do magistratu łód4kiego z prośbą 
o pozwolenie na utworzenie. targu na placu To
warzystwa, przy ul. Piotrkowskiej obok Rynku 

I 
Geyera. W dniu jutrzejszym komisya specyalna, 
wyłoniona z ramienia magistratu, dokona oglfij-
dz.in rzec;zonego placu. . ' 

(e) Nowe sklepy rzeźni. Sklepy Towarzyst" 
(a) Schronisko dla nauczycielek. Wczoraj, o wa rzeźni miejskiej z mięsem i wyrobami ma

go~zinie 6-ej wieczorem, w lokalu szkoły p. Li- sarskimi cieszą się takiem' powodzeniem, że 
dyl Berlachówny, odbylo się pod przewodnie- podołać nie mogą w sprzedaży. W obec tego 
twem p. Z. Libiszowsl<iej ogólne zebranie komi- Zarząd rzeźni postanowił otworzyć w jaknaj
tetu Schroniska dla nauczycielek chrześcijanek krótszym czasie jeszcze 15 takich sklepów w ró
m. Łodzi i okolicy. żnych punktach miasta, między innemi vi naj-

Po przyjęciu sprawozdania z ostatniego ze- .więcej ożywionych punktach ulicy Piotrkowskiej. 
brania, p. Berlachówna zakomunikowała zebra- I 

nym, że dotąd lista ofiar jednorazowych na rzecz (e) Hygieniczna czarnina. Zamieszkała w oko-
Schroniska wynosi rb. 3,200, 81 członków zaś licach Starego Miasta . ludność robocza kupuje 
Stow. zadeklarowało składek członkowskich na w rzeźni' ptactwa koszernego krew z gęsi i ka-
sumę 610 rubli rocznie. czek. i przyrządza sobie czarninę. Dawniej ku-

T 
powano krew podczas zarzynania ptactwa we 

ymczasowy zarząd w myśl postanowienia własne naczynia, lecz. w ostatnich .czasach rabi
pierwszego zebrania ogólnego ustąpił, a na miej- nat, czy też kahał zabronił tej sprzedaży, więc 
sce jego wybrano: panią Gustawową Geyerową, dostawy krwi kupującym podjął się stróż domu 
Zofię Libiszowską, Michalinę Btefanowską dr. obok synagogi staromiejskiej, w którym mieści 
nauk przyrodniczych, Lidyę Bcrlachównę, Kazi- się rzeźnia. Jak się okazało, sprzedawana przez 
mierza Tomaszewskiego, Pawła Foerstera, A. Ko- d ziołkiewiczównę, Cecylię Waszczyńską, M. Prus- I stróża krew czerpana jest ze stojącego na po -
ką i M. Wedel. Do ,komisyi rewizyjnej powołano wórzu koryta, nad którem zarzynane Jest ptac. 
p. J. Radwańsl<iego,· panią Weissig i p. Anielę two i do którego wrzucane są różne odpadki 

IMIONA SLOWIANSKIE. D z i ~ Samumys!a. J U· Czajkowską, . podczas rzezi. 
tr o Lutoslawa. (I 1: • d W d . ·ł h' ·(e) Powrót żesłańco"'. Oenerał-,~1Ibernato' r ą l P al1y za WitW zone. y zla tec mczny TEATR POPULARNY A. Mielewskiego (Konstan- VY '5' d b 'I 'k k' , d' 'ł tynowska 16), D z i ś "Pani X". Początek o godz. 8 warszawski pOzwolił na powrót .do kraju nastę- rzą u gu ernla nego pIotr awf'> lego zatwler ZI 
min. 15 wieczorem. . . . pującym zesłańcom mieszkal1com Łodzi: Bazyle- plany na budowle następujące w Łodzi: Teofila 

- J u t r o "Domy polski~", sztuka historyczna. ml,l Torecl<iemu, Józefowi Blurnowi, Michalinie Brusta na dom parterowy murowany oraz bu-
Początek o lłodzinie pól do 4 po pol. - "Związek Kończykowi i Szmulowi Wienerowi. dynki gospodarcze, przy ulicy bez nazwy nr. 303, 
młodZieży", komed)'a-satyra H. Ibsena (premiera). Po- 'd' t ~) d l' S d . , k' k czątek' o godzinie 8 min. 15 wieczorem. . (e) Rezolucya kółek rolniczych. Z powodu I ąceJ pros opau e o u ICy re Olej w lerun u nowych cmentarzy; MIchała Zakrzewskiego na 

TEATR POLSKI. (Cegielniana nr. 65). D z I ś przypadającej w roku bieżącym piątej rocznicy )'ednopl'ętrowy 'doln mLlrowa· ny' ml'e;:zl?alI1Y dla 
"Cyganerya warszawska'd' sztuka Adolfa Nowaczyó- zapoc tl O • d' ł I ś' k 'ł k J' h ~ ... 
I ' ... I ci" 8 ' 15 ' zą < wama Zła a no CI o e ro nlczyc stuz' by, przy ulicy Lutoll11'ersl'I'eJ' nr. 14', Dudolfa 

s {lego. • oczate t o 00 ztn!e mm, wIeczorem. przez sekcyę centralnego Towarzystwa rolnicze- B ,1\ 
_ J u t r o·"W ciołpl-.nl'\'u" NI·koro·~1I'cza. l:>oczątek itnera na o~I'cyn" murowaną ·1' drewnl'ane bu-

o 't,I ~ W go, które obecnie Hczo' 30,000 członków, po- l .. . o godz. 4 po pot. - "Zudiew"H. Kistemaeckersa. Po- . .~ dynki gospodarcze przy ul Pry'''utnej'' Włady~ '" ' wstał w.niosek uchwalenia prz,,:z 1'0' łl{a roli"l'cze ,. >V , czątek o godz 8 min. 15 wieczorem. . ,. ,.. sława Piórkowsldego na dóm murowany oraz 
./'r.· .. ZEBRANIE. ,.nzlą PQęledz. Sekcyi nauc~. ele- następulącej rezolucyi na zebraniach członków: Z-piętrową oficynę murowaną i zabudowania go-
'····5rt1)·e~t.ar,!1 .. !j. Q ... ,p ... t.:fI. .... ' .... ,. '~i~.,.P. '.i.",~ .. i tr~,.J,l .. ,a.i .• ·.~.·,.~.'~ .• ".i.~~,t ... ~.1 (.'. ~(> .. n . .stan. tynowska li Zebrani na posiedzęniudnia... .człOflk0wie spod. arc. "'e, . ··prz. y ull'cy CI'em·oeJ·· nr. 160,' Karola., 

O·.gd ....... ·8'wleCWr !:iii'l.)"r,,.i··.,,' ..• · 1.3, •.. ' '.. Kółka roJnl'czego w u ")''1c ~e . t t .. 
_. '.I1 ... I1'tr.·Q' "'m'···i"s;, ze.b'h.':. Tbw.·,.:'kt.a1oinaw,czerlo, .'gP ... iÓ. tr- .' .' . . .• f zna, u'. ms y ucya WeBa na odoudo"wanie p terowego b d n'ku fa 

J '" , ,'Ii kótek rol.JJic. z. ych,' . p' rzezszerzenJ.'e o. światy' zaw. o- .. '" ..... .... .. .... ··ar. . ", uy .... ~ 
kowska91)og, 8 W.- Og. zgrom. czl. 'fow' A1 czel. d' ..,. brycznego (shed) .dla maszyn parowych,. :.pr7'\1ul. . 
nia" (Cegielniana 9) .. o g, 8 w. -Posiedz.; czl. !Owarz.. owe], przez krzewIenie pmcy współdzielczej Kątnej nr. 6; Samuela Zylbe.rblata· n.a tk.alntę' m. e-
prawniczego (w lok. własnym, Nowy Rynek 9). . wśród szerokich warstw ludu wiejskiego, stwarza h 

STOW. PRAC. PRZEM YSLU i HANDLU. J u t r o podwaliny lepszej 'przyszłości narodu, postana- c aniczną,. przy ul. Polowej nr.~34/276i Wincen
(w lok wlasn" Wólczańska 25) zabawa taneczna . . . t ," . " I"··· tego Rewlsa na murowaną ofIcynę· .parterową 
Począt'ek o g~dZ.PÓłdo 8. wieczorem.' . Wla]ą W Iłlą ą roCZ~I~ę Jej P?w:;~al1la gor IWle.J I1IZ oraz szopy i budynki gospodarcze, przy ulicy 

KOLO PRAC. OR..ZEL. FABR.-LODZKIET. J u t r o dotychczas wypełn~ac ObOWiązki człon kow~~~e. ~~wo-Zarzewskjejnr;72; F~anciszka Majdy na 
(w lok. własnym, WiJ;zeWska 70) wieczór n!uzyC'zno- . (x), Za:ząd Z~ląZ~U mUl:arzy "Łącznosc za- I Jednopiętrową z tr~mplem oficynę·' oraz .zabudo
dramatyczny. Początek o godz. pół do 9 WIeczorem. wladamJa, ze w 1!I~dzlelę ,dnIa 27 b. m. ogoclz. I wania .gospodarcze, przy ul. Prywatnej. nr. 8, idą

CZYT. i BIBLIOTEKA TOW. KULTURY POLSKo 2 P9 ~ot w sali Jadalnej Toy.'. 'akc .. LK. P?~· f cej prostopadle do. u. I. Dąbrowskiej; . Tow.łQdz~ 
czynna codziennie .od. godz. 6. do 9 wiec.; w niedziele z~ansl<lego pr~y ul. Ogr~doweJ nr .. 18, odbępzle \ kiej' straży ognioweJ' ochotniczeJ' na zaprowadze-
i święta od go.dz .. 5 do 6 po poL SI"" nadzwyczajne zebran c ło kó ... . le z n w. . ' I nie .sufitu murowanego zalniast .drewnl·a· nego . 

CZYTELNIA PISM TOW. "WIEDZA" (Piotr-kowska 100) otwarta od godz. 6 po pol. do 10 wieczo· (x) Ze StoW1\rzyslenia robołni!<ów chrzoścl- w gmachu przeznaczonym dla przechowywania 
rem, a w niedziele i święta od godz. lOr. do 10 wie- ja~ski~h. W nadchodzącą niedzielę dnia 27 pa~- I na.r~ędzi ogniowych, przy ulicy Konstantynow· 
cz;orem. dZlernlka r. b. koto dramatyczne StowarzyszeOla I SKlej nr. 4., 

BIBLIOTEKA S'rEBELSKICH (Mikotlljewska 59~ robotników chrześcijańskich, pod reżyseryą ar'!' I (h) K' d S d . k' . "XI' . 
otwar'ta codzieim\e od g. () - 8 wlecz.; W niedziele l tysty dram. p. Tadeusza Orłowskiego wznawia. ary są ~we. ę z~a po . O]UreWl~ 
świ'ilta od 1-5 po pot. . .' .. piękny dramat Bośnia,ckiej p. t. "Obrona Często-I l u skazał. następujące oSc:»by. _..... .• 

, MUZEUM NAUK! i SZTUKI (Piotrkowska nr., 91) chowy". W antraktach grać będzie orkiestra Za handel w goozlOach medozwolonych: . 
. otwarte codziennie. od godz. 4 po pol. do 10 yJleCz. S.' . . d . p' Izaaka Pogla- na 8 rb. grzywny lub 2 dm 
w niedziele .i śWięta od godziny 12 w poludIlle do. towarzyszema po dyrekcyą.p. • L. romczaka. I are~ztu Malcy·. B k.·1 • '. .1 b 
10 Wieczorem. Początek o godzinie 7 wieczorem. ;:. '., :s ma u~a owsl<lego - n~ r; 

W następną niedzielę ó godzinie 3 po pot lu? 1 dZlen ares~t~,p:skara Gula'"';':" na S rb •. 
. Hajduczek" o godzinie 7 wiecz . Popychadlo~ grzywny lub l clzl.en areszturE. Roze,nberga-t 

". '. .. . .". . . . : na 6 rb. lub 2 dmare~ztu, Ellę Land~· -:-'. naS KRO. NJ Kit, . ., (e) Z cechu maJstl·ow piekarsl<lch. Onegdaj rb: i!rzywny lub 5 dm ares:,!;tu, Jana (}ryzew,:, 
o godz. 4 po poło w lokalu własnym przy ul skI ego '- na 6 rb. lub dwa dni ąresżtu' Moj
Podleśnej pod hr~ t odbyło się kwartalne zebra- żesza Makowskiego~ na 10 rb: lub 2d~jan~~ 

(a)Szkołyfabry~zne. . Według danych .. za~ I n!e ogó,lne członków z~romadzenia majstrów sztu, Jó~efa Za~rodę -:- na 5. dni ··bezwiglęcłne. '. ~. 
czerpniętych z adn:lImstracYJ fabrycznych, liczba plekars!<lch, pod prze,wo.dnlctwem asesora ~echu ,go aresztu, ,WlOcentego·GoldbaiJma:-.n;a :~O 
szkół elementarnych, utrzymywanych przez wy- p. Stanrsława, ~ochensklego, sekretarza maglstra- rb. lub 4 dm. aresztu, wreszcie Ludwika. StlHriera 
bitniejsze fabryki, jak: Tow. akc. K. Scheiblera. tu, w obecnoscl starszeg.J cechu p.. W alentego ~ na 4 dni aresztu. . . . ..•.. '. . .. ' . 

. Po~n~ńskiĘlgo,. Lę~)Oha!dt~1 Steinerta, Silbersteina, Kdpczyńskie~0.i podstarszegop. Adolfa.Iierman~. , .. Za. oszczerstwo. swej, .. c6rki"rriałżonk~w 
Ęąrqiń$kiego l Wllczynskle~~, Mark~sa Kohna Po przYJęcIU skła~ek ,członkowsklchzapl- Elż1:J1etęI MaryanaBr2;usków: ';"-,p() 7. dni bez
.ił.. d. wynosi 15. Wchwlh wydama rozporzą- san~ ~o cechu.? UC~~JÓW I. wyzwolono S cze~ w2;gl~dnego aresztu; ~taQisfawą Oał~wskjego oraz 
dzęhia~nączelnika dyrekcyi naukowej, dotyczą- ia?nlkow,.a mlanowlcle:p:p. W.ładyst~wa Bple~ Moryca Prync~, .zfl . n.lepr;estrzegatlle przepisów 
cego ~kcisowania drugiej zmiany. ~a~ki, nieprzy- wlcza, Ra)nholda Benke, Ottona I-Iausera, . Nlkó-.· o podatku .' mIeszkam owym -....po 15 rb. lub 3 
jętych zostało .lub wydalonych dZieCI było 1360. dema Płaiewsl<iego }Stani.sława Sudolskiego. . dni aresztu, .ErnanuelaGo14berga, za nieprze
Obecnie, gąy rozporządzenie to, na. skutek pod- (xy Z~bawatan~c2na..'Komitet dochodów rlstrzeganj~ .. przepISÓW ,sanitarnych ~ na 15 rb. 
jętych starań w ministeryum oświaty, oraz han~ niestałychpriy Stqwarzyszeniu pracowni~Q.w.prze.~. lub 3 dmaresztU1 ' i' 

dlu. i przemysłu, . zostało cofnięte, liczba korzy- mystowo-handlo",:ych gub.,,, piotrko~skiej ptasi.. .'. (e) Pos:zu~iw~ni~ ba~dytów. Regencya Szląz
stających z nauki w szkołach fab,rycznych po~ ... nas ozaznacz~rue, że ząprosżenla specyalne ,ka nlidesłałado.pohcmalstra m. Łodzi zawiado
wróciła do pierwotnej normy, t. l., 4484, 1iczą~'i zawiadomieni!i oijutrzejszejzab&wierozsyłane mien.ie,):ę.wyzńaczona została nagroda w' wy-
na dwie zmiany. . . ... " ..... . ..•. [. .. . ' . ' ...••..... r . ..... . . .. ,sokośc.l. 1000 marek za ~ięcie bandytów, ". 

(e) pozwolenie mi odc%1t, Na skuteksta~ań'ibardzo do9.rze.'.~o.-J napadlAna bank Kalera l Janisz,ewskiegow . 
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t~wicach, Ban~yt6w było ~; z~~ili, ~l1i urzędni- I , Oprócz ~~w~ż~zego. uchwalono wYdatko-, (e) Napad bandycki, Wczoraj dano znać łódz
ka bal~~u"Emlla, ~~~~lego.I,.rum~~ ,cJęzko kasyer~ I wac ~ kasy, mlejskl,ej ąóO r~. na kupno. nowych kiej policyi śledczej, że pod Strykowem kilku 
Ja~a C::łka, prz~czem,.!:ldb~\.~,~~~ JOOO marek I mebh. dla bIUr policmajstra I 40 rb, na naprawę I bandytów napadło na powracającego do Stryko
ekoło .:::>00 rb. w mUIWCI", ro:,yphlcJ. starych. , . ." I wa kupca Goldmana; przywiązawszy go do drze-

" (~) ~aGlniIlInL \V tych dniach J~rzyl~yła , ' T~esc .:lch\~?!y, .!;O~yz~Z~! za~on~ul1I.k,o.~vana I wa ?:al~l1eblowali mu usta i zabrali 4 rb. w go
.% <.,hmlelrlll\a do todzl w celu poszukanlft smż- zos!anl~ ~ld. ,7. cBkceptvwdUla plOtlkOvł~klemu towlznH~. 
~y lS-letnia Bn::;ia lV1t!lldclowicz. Pozostawiwszy rZcldowl guoermalnemu, S ZI aK ,n. 
swe rzeczy u swe,~o krewm~Q;(), zamieszkałego (a) Tow. szarzenia wiedzy im. BoI. Prusa 
przy ulicy J\!llyl1arskiej pod Ell'. 31, udała się do w 19itli'zu. Zarujd zgierskiego Tow, szerzenia 
kantoru, 'a na~;ięrnie na miejsce służhy pod nr. wiedzy im. Bolesława Prusa nie ustaje w pracy (x) Teati' polsld (Cegielniana 63), Z kancela-
i2 na ulicę Widzewskq. Na cinli~i dzier'l wyszta I ol,oio urządzenićl wrasnej siedziby, dzif~ki czemu ryi teatralnej komunikują nam. 
po rzeczy i więcej nie wróciła. WSi:elkie pO:5ZU- siedziba ta będzie wkrótce posiadała niezbędllt! Dziś" Cyganerya warszawska" po cenach 
kiwania okazały się daremnemi. Jest obawa, it! i \vzględnic wygodne I.m::qdzenie, oraz oświetic- popularnych, 
padła ona ofiarą handlarzy żywym towarem. nie elektryczne. Sekcya biblioteczna pr:r.YI~ot(JWtlje W sobotę o 4 po pol'udniu dla nltodżieiy 

(a) Al"fIl$<!:l!ow .. nia. A!~cl1ci polkyi śledczej UI'esz.. . pośpie:;ztlie spis kshliek, które w tych dniach komedya Nikorowicza" W gołębniku", wiecz.o
tOl'JD.H 21-1etniego Kn:z1lJliel'za Stflsze\\lskiei~o, kt6rv mnją byi: zakupione i sprowadzone do biblio- rem o S min. 15 IIZagiew" po raz drugi. 
dop1.1.ścll się sz{'regu ltwdzieży, Między innemi ognlbfl teki. ' W niedzielę o godzinie póJ do 4 po potu-
s~ domu przy ul. B(lIed,'lda nr. lG, WaWrz1l(,ca Z d T ,. . . . dnIU po cenach popularny"h wznow' . d k 
Bednarka, zabrawszy mu sald ewkę z 90 rublami. C~eść • arzą o,warzystwa ukonstytuow~ł Się W ... lenIe os o~ 
skradzionych pieniędzy przegrał W karty, część zaś sposob następuJący: mandat prezesa obJ~ł p. Z. nałej komedyi K. Laufsa"Dom waryatów" wie-
przepit. A:esztowallet!~ ,o~n~z~no w :więzierl,iu.. ł Sokotowski, wiceprezesa - p. L. Podciechow- czorem o 8 min. 15 .. Cyganerya warszav.:ska

u
• 

_ !\-reszto~al1o n:l\.\I~lez2{1-1etme~jo fm.ncl;>zka l ska sekr.etarza _ p S. Podciechowski sJ-arb- !'Jajbli~szą premierą we czwartek 31 b. m. 
Pecha 1 21-letmego Szczepana Kabzę, którzy w llbie~Jlą· .' " • \ . będZie najnOWSza komed St f K' d t: 
niedziele W Rokicin, napadli tW Józefa G6rec\iiego i I lIIka--p, J. Sy.'lel'c.z. Do składu sekcyi dochodo~eJ . ya e ana le rzyu-
zad.ali ni'.lt tak ciężIde rany, że ten W kilka dni zl11art. I weszły pame: C. Kieruczenk6wna, Z. Tańska i skI ego "Gra serc", grana obecnie w Warszawie 

_ Wreszcie aresztov:ano, 21-1etnie,go leka Ajze~- M. Długoszewska. oraz panowie: K. Pestkowski, ze znacznem powodzeniem. 
berga, ~tóry dla uwolnlema SIę od wOjska poddał SIę I' J. Łowicki i S Stetltzel Sekcyę biblioteczną sta- Obsadę tej nowości tworzą panie: Czechow
operacyj rozmyślnego kalectWa. . .' K'· . ska, Maliszewska, Orłowska, Neromska l Per-

(e}%llibity prze:>.i:pooiąg •. Wczoraj, o godz. 5 npoWlą P~Ille: W. ar~l~ka. H. Lorent~o~a l łowska oraz pp Bednarcz k O l" k' R dz 
min. 45 wieczorem, na kolei obwodowej lódzklej oh ok awtowska, oraz panowie: l. Now.akowskl l W, k' W' 'I ' k' D d y, r InS . I" Y ~w .. 
mostu pabianickiego W pobliżu ul. Rz'gowskiej, pociag Penkala. Nadto do sekcyi bibliotecznej zaproszo- s I, lS ans I, l\O mund, Zbyszewskl 1 l..areWH:z. 
towarowy naiccha~ ~Ia przechodząc~~o czlo,Wiek~, ny został dyrektor zgierskiej szkoły handlowej, (x) Teatr popularny. Z kancelaryi teatralnej 
~w wieku ~ltol,? lat 50 l zahll ~l) IW mlC'jSCU, VV ZI1~I. p. S. POf!orzelski. ' komunikuJ'ą· nam' 
tym poznają mektórzy rooohl1ka faJ:.>rycznego, nlllWIS- N' d'~' '. .., " . ! ..' • . 
:,kiem Wlazło; Zw!old zabezpieczono !la miejscu do I' d I1l1cmamy. IZ Z.' aplsy członk6w odbywają ! OZIS w piątek po cenach do połowyzni-
zejscia władz sądowo-policyjnych. SI.ę W lol~alu ,Towarzystwa przy ul. Długiej nr. żonych sensacyjna sztuka w 4 aktach Pani X". 

(e)..I\lie udało się. Wczoraj .:vieczorem do sl~le- I 49, COdZIt:~l1le, od g~dz. 7 do 9 i pół. wieczo- . )utro w sobotę po południu po cenach 
pu Mo!~esza Jl1li:?~a. wsz~dl Julw;, mIody czlo\\'lek rem, W tyCt1 te;: goJl.mach zarząd udZiela oso- najlllzszych historyczna sztuka w6 aktach 00-
w chwJh, gdy WIIil~CJcJele sklepu ~lIaJdowall sJę \'1 przy- bom intercsowailym wsz"'lkich informaCYJ" my polskie" wl'ec J k' . .. ległym dokoJa. NIe zastawszy ml{O~Jo, zabral z szt!- c,;.." zorem zas u aze Sl~ po raz 
fladki stołu skleP?Wego całą. !,lO~OWiZ!lę, i l~ilkl1 pnczek (a) Z "lutni" loierskiej, W sobotę Towa- pIerwszy .lako nowość znakomita komedya w 5 
herbat)' j .starnl Sl~ w:yml~Iląc. Zlod:r.w)EI Jednak zau- rzystwo śpicwucz~ Lutnia" w ZO'ierzu wystawiło aktach Henryka lbsena p. t. Związek mło-
:::l~~oh!lok~~~! :li~r~h~.ł~"O~ll~r~cl;\~~ta~~Ulek czego II 3-al<tową komedyę" ze ś~iewamt itallcal~li' Wł. dzieżyw",. '.. " 

(b) O pr~YWb$~&ZIlH:ie . Sędzia pokoju X re~ Gutowsldego "Surdut i Siermięga". . ... przedstawIemu powyższemprzyjmuje 
wirU rozv,r!lżal sprawę 55-let~iego mieszkllńcagub. I Gra amatorów, tak w części wokalnej, jak i wsp~łu?z,~ł cal>' zesp.ół ar~ystyczny wraz.z kil-
al.)'Plbi.rskleJ".Ab .. basa .8t!fe.lmanówa, oska.rżoneg~ o. !lI'. zy- 1 dramatycznej, nie pozostawiała nic d.ożyczenia, kuclzleslęclU statystamI • 
. właucżenle Bobie przedmi.ot6W li: kantoru qawlda W?l. co potwierdził takie obecny na przedstawieniu ~---
::rira.Sąd skal,;lll Sulejmanollla. na 2 mIesiące WIIt' autor sztuki, p. Gutowskl. '. . . . 

. (v.)41aczadafhiie •. DzislejszeJ nocy na ul. Slo- '. Za to po~względem~asowym przedstawię": . ~9chrona. Y( Pabianicach. 
lII/1ańskieJ nr, 6 stróż. domu, Kacper SławlIlskl, od Wa~ Ole wypadło t1tezbyt pomyslnle, publiczności .bo- Istniejąca od lat dziesięciu Ochrona dla' dzia .. 
dllWie u:rządzonegop~eca z:ac~adził się. '; S.al~1()\l~!c9:~ wiem zcbr~łoslę niewie!e., twy chrześcijatiskiej w Pabianicach przeniosła si 
pn:ywr6Cll mu lekarz F ogohlwla. Stan SI. Je~t clę:;:kl. W konew !)!'zedstaWl\!I1Hl zffotowano autoro- od 11I'(>!·j'·II"na do \v~a" ~ I' b d ę 

( ) Ob
' • ol .... ..< N l S d i ' , b' ... ,,'"'w. ' j, _,nCgO ,o.nu, z u owaneCfo 

p Cił2CI8 .. woc •• pa.:c .. w. !1 U. re n eJ WI gorącLi OW'lcve pn:y ul S Vj' to'a'"1 ,. l f d ' ,. '" 
I\f.129 Anton! Jalkiewicz, ślusarz, lat 5.1. w maszynie, ", .,.: ,';' , .• ' '. \, ę J Ił~ (~eJ, a. e un wsze Jej wobec 
lIIł której,pracowal" odl!ióst obcięcie dWlich palć6W I Po, pr~(:q::<taWI?~lU ?d!!yfy SH:".tallce, ~ ,panUJClccJ, ble,dy wsrod lu~ności wyrobniczej nie' 
&rod. k?W}1 ... ~.tt u le.we,. n;;kt. Rany opatrzYl leka!'z Po~ ,~, \i!.l.:zoraJ,'po I'i.l~ dl !l~1 (?de~1 dno .,,!:lurdut l I wyst.arcz.f.lJą na utrzymanie tej arcYPożl,/tecznej 
gotowJa. . , '.' :Sle/'mi~;ga ". l ym razem publlr;Zności zebralo się instytucyj,· • 

. (e) PCII~ ~ołam; .łramwaj~. Wczor~j na ulicy SpOIO. . Obecnie Ochrona przytula około· ?or) dzie-
NowomleJ$~leJ obok dOI11\.\. nr, \:l, pod tramwaj nr, 1. • . ., . Ci eł' t·" , .. , h, '.. f '.', -, . da,iqcyw.,stronę Starego .Mtasta, wpadła lO-letuia r-Ia. (a) USI'towana włamania. W tych dmach >'._ r "ru UJ<l."~C SIę z~ s er n.aJ.ubozszych. dla 
Da. GrUllwurcel. ,Tr~mw!1j zatr7)'man~ m?nwlltalnie i W nocy, do rc::;ti.ilJracyi Paullny t:nvruszkowej, l,<torych oplWil nawet kIlku kOPlDJek stanowi cię~ 
d;iewczynę WYCląg:\lfętO z pod kól tramwalu. Upadek I przy ulicy . Zgiersklej w Rado'loszczU usiłowalj zar ,nad Siły. !rze~a więc Wiele dziatwy pl'zy~ 
b.llYł,!ąrdi2zo sz:~ęśliwy, G. pOWiem ulegla tylko lekkim 'zakrać si" złoJzice '" . tulac bezpłatnie licząc na ofiarność publiczn~ 
obr ..... el1om CJ.ull; '* .. . ~ . 'Wyt;mali O~iJ ~ kienniccj a nastąpnie roz- ~by rozbud~ić ~. szerszy!TI kole pabianiczan z;~ 

b lIi szybę w o1.<nie i tą drogą próhowall dostać !n~eresowame SlE~ losamI Ochrony, teraźniejsży 
" :,(a)Prezydenłemm. Zgierza mianowany zo- się ,do su]i bu(etowej, lecz· widocznie przez ko- Jej zarząd! na kt!5rego czele stoi p. Gajewiczo
stałdGLychcz~sowy pomocrlik naczelnika powiatugo.ś spłoszeni .zaniechali dalszych kroków i zble.~ wa, P?wz~ął godną uznania myśl urządzaniu;. w 
kohdel\skiego; gub. lQmżyńsldej .r. n; Bartkowski. gn,. poz?sta~ającga okiennicy ~Iady krwi, po-· I' se~orue z~~owym bczpłatnych, zebral'l to warzy-

chodzącej WIdOCZnie od okaleczen, 'Jakie ponle~ Sklc~ w sali Ochr?ny, urozmaiconych artystycz-
.'I(a) .Opłała' ,Dąwars;faweldezakładydobrQoz. śll przy rozbijaniu szyby. . nem I pr?duk~y~rm. . ' 
Na.nadchodzącY19t3 :rok x powiątu ł6d~kiego. . Tejże n. DCy .niewiadomi ztoczYI1cy usiłowali' ~flk!. własn~e PO~':"I~czorek odb'yłsię w,ub!e. 
U~qcęgo 2~,995 mie~zkańców,. wyznaczono 0- d. ostać si~ za pomocą włamania do restauracyi g~ą, n!e~z~elę ~rzy dosc 1.lczn)~m, ud~l,ale' pablalllc~ 
~aty na. warszawskJ,e zakładydobroczyrme VY.alente~o .Pod, ciaskiego, położonej również p'rzy klej tn.elJge.ncyi. Uprz'yJemIl18~1 cza~ zebran>:rn 
4,687 rb •. 97< kop;.... .', •..•. ulicy. Zglerskfej W Radogoszczu. I tu ztoczylicy dr, $ueter, l. p. An!~a .S7~dłowsl<a, kt6rzy śWle-

(a) audo~~ domu. dla' pollcyl ·Vi 'Zgierzu. torowali sobie droge przez okno ale takie zo- tl1l~ odegrali ga pW!1l1l1e na cztery ręce: "Pre
W magistracie .. zglersKlm pod pq:ewodnictwem śtali prz,~z ~ogośspłoszeni. . '.. .. lu'.lIum,symfol1lczne",Lis~ta j "Krakowiaka" .Mo~z
'P: O. ,prezydettta,p.Jasińskiego,.odby.to się po- Straz Ziemska pOSZUkUjąc włamywaczy, are- kowsklego., P. JadwI~a liorstówn,a wYP~wJedzlU
.sledzenieradnych mlłista w sprawie powi~ksze- sztował~ onegdaj niejakiego Józefa Krawczyka, i la: właŚCIwym s~bl~" talenteI:l l wyrazistą, dyk: 
nia j .odpowiednlego.urządzeniaJokalubiur"po" pozostaJącego pod dozorem pollcyi, a u którego cyą· .N~ ~n!o.t pan~kl TetlDąl~rą, ",Z ląk l p6l 
licmajstra •. Na wynajem dotychczasowyc:h JiDkaU znalezlo.l1p na ręku . dwie rany.od przel'zni~cia Konopnlc~\leJ l "Smleszkę" <?i~w?le~lcza. ,Obda
na biura, mles2Jkaniepo}icmajstra 1 straihik(lw szkł~mi. oraz ślady. krwi na marynarcę. , rzona bo ... a~ym głosem, ? duzeJ. skalI ?, jVlałko;v
kasa miejska wydatkuje ro<:znle 1600 rb ... OpróCz .. Wobec tego nie. ulega prawie wątpliwości, k,owska. przy. a.k,ornpa,ll.amencle p. feliksa V\ a" 
tego, obywatele obowiązani są, kolejno wYPLlsz~~żetoQ'n'us'iitował włamać €ilę do obu wyroi e- sll:wskle~o. ł~dnle odśpIewała, Aryę z op. i,Hal~ 
cz~ćmieszkanla dlastra.źników . tylko za, 24 rb. .nionych lekali. .. . ,ka MOOlu~zk\:. Resztę ,programu wypełnili grą 
.r()czl)eJ~płacy bez względu nawar~0ŚĆ,lokalu .. ·, 0sa~ono,>go w więzieniu. solo. na planlme' p. ~I~łp's,tocki i de:klamacyą, 
'!Ot6t radni na posiedzeniu WCZor11jśzem ........ '" >. . ... b~rdzo dobrąiP· Sumlewskl,znany amator lut-

.00 wniosku; żezami.ast wydatkować. Pl (a) ,~al JI~l1del,:, w c~asis medozwol~nym, nIsta,szczególniej humorystyczna Secesya ,rpa_ 
znacznie $umyna wynajem . ..'! lcya zgl~r$l~a. poclągnę:ł~ doodpowiedzlalno~ dobała . się ogólnie. .'" r . 

lepiej WybudowaćkoSzternŚC,lsąd9~~J;~~ere~,właścl~lell .. sklepów, którzy Po 'programie spędzono cias na oźywionej 
'. takich rozmiarów, w! 'kt6~ Ipro\\la~~lh l'lą~4;ljwgOdzlnach piedozwolonych, rozmOWIe, przyczem z dobrowolnych ofiar zasi. 

się biura, mieszkanie 1· ,.(~).KI'~ą.~l.ęt:wfabryce., One~daj .W,nocy lano sI,arbonkę Ochrony. 
ia dla.straźników.dofaĘt1~r13a:j~~ą.,:~;J~okiciU Nowem zapOą'lQ~ . . Podwieczorki takie, Id6re mają podobno 
.cel,pokiiku latach cą wyrznl~9!~',S'~~~;!~~knle,dostali sl(ri1iewia~ pow!arzać~lę. co dwa t ygodnie, są bardzQdó~ 
aąto ,pozQędzie. si~ domlzłq~~nli!Y l'sl~rlltlh3 pasy wartości 370 r. datl1lrJ1. objawem w życiu p/ilbianiczao, rozwijają 

i~ . ponosi .~a)Krad~I~f:k~~w,' .. Wtychdniacb . .w nocy, . bowiem, i~cie towarzYski~'i~~zewilr . kulturę ar~; 
" ·6Qpry~ flI.ewlad.o .. 11.11·Z .. '.O.C'tY.· .. ó.?·.Y .... i"' ... u .. prowa.dz.i.I.I. :zew. ·.5.'. Krze" I tysty~zn.ą, .. p. rzy.t~. m pr~yczynJaJą się do .rOł~u, 

szew, grniny.CI1'O:~i~~~w,dwi~~r,Owy, .. należące dzenla u~zu: 'l fllantropIJnyc~, '~ochaslrżm l'IGh. 
do Włoś.cra.~.;ęta .. ~.I.~.·.a.w ...•. a ... ·Olczaka i. StaniS.ława .1. przewodnlem'lIRęs\~acraml~eri.'C ,) 
~ka1sldego •. ;a:;pr~!\l~taN{iającewartość 400 rb. .~ ." 

.1 J.: 
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Z dzielnic flOlsldch. Ze sfer miarodajnych w BerHnie rozchodzą I szawskiej, kaliskiej, kieleckiej,ł'omżyftskiei, lu· 
się wieści, że zamiar zastosowania prawa o wy- ! belskieJ. piotrkowskiej, płockir.:j, radomskiej, SU~ 
wtaszczeniu czterech majątków polskich w Po- i walskiej i siedleckiej, w z,grornadz(.miu wybor-

I' znańskiem, Jest tylko mafleWr(;~111 polityc:t.no-par- czem \vybDn,(},w oj IUc!llO:·~d rosyjsldej gul:;. lw-
I lame.ntarnym rządti pi'u3!de~.;o d1;;l pozyskHnia ha.. v"iell.~kiej, VI t:,:;i'i.,lm:.uk:':Hill WybOi\;.~l2lJ'1 wyborców 

kut,ilstów VI fOZPOCZętc:J (.:(:UIl p;m i. i p~lrlamenttm1ej, I CHI hJJm;f~d ro:"yj:.;1i;ll~'j id. 1,',':lr::;:':awy, w (.Ikl'ęgo.~ 
~~dy we,idi-! pod obrady nOWi;: [(rcdyty wojiln!V;~ ! VV}';,;!l Zi~l'O!.U'l(t;r:f'l1i:1cl1 m~ Kauka:?ie, 
fl w ślad z nlmi no\ve podatki. W istDcb jedn~di w ~;G'!'Onwdt:elli:i.ch wvufJn::;;;'/dl V'vIJOlCÓW od llJ-

Z KRAKOWA. A r e s z t o w a Ił i e s.z p i e· 
ga .. Aresztowany szpieg Otabowski poczyn;] 
obszerne zeznania. Przyznał ~;ię on, ze i w !'a
portach donosił sąsiedniemu mocarstwu o rze
komym spisku, podawał fałszywe naZWiska spis
kowY.:!l, bawiących w Krakowie, donosU, Że Jest 
~onkiem stowarzyszell, opisywał fałszyWie pO;' 
Siedzenia, na których był. Aresztowano go, gdy 
wródt do Krakowa snuć daJej bnśfJ spiskową. I 

Kręcił się 011 pomiędzy młodzier.i1 uniwersyteclG:!i 
nadto szpie~lowal' wojsko. . •. 

R z a d k i i u h i I e 11 s z.. Pięćdziesięciolecie 
kapla6stwa obchodził tu ksj'ldz Rafa!' Boryczew~ 
ski. b. kapłan archidyecezyi mohylowskiej, który. 
musia.ł szukać schronienia wOalicyi. 

M i l i o n o web a n k r li c t w a. Zbankru~· 
towały tu znowu 4 firmy żydowskie. Pasywa': 
wynoszą 2 miliony koron (około 750,000 rb.). 
Jedna z firm zbankrutowanych prowadziła han~ . 
de! drzeWclll, druga płótnem .. a dwie żelazem. 

..... ,_._--
WywłaszcZBnlB polaków w Prusach. 

rzeczy !2<ld :n:ie zamie.r7::zaflm,vil~(hi o WV.. dnos'rj wuj::;kowej· ·.\c;,to·i t\:'fskiClL~O Ol.h 

właszczeuiii W c;,:yn wpr~}w;d!,U~ Chcinł lylt:'o I wodu 'NoJ'::fl VI wy bor-
wYSCJUclOW;l<2 opi!li(~ r'llb!lcZm! w Niemczedl, by 1 t::7.ern vvylJon:chl/ od lt1i.lllo:kj ngyj::,kiej n;;l Za
zoryentowi,1.t się, lia jaką więk.;~:oSć w parlamen- , l«mkazit~, w o!':n~Llowych z;(rom,d,:\~niach wybor
de dla swycb przedlo:i;ei'l liczy{: może. ',' czych ol,r~~t:dw: "t'llTlLm;;dt:tXo j prr;yi.wlUmkiego i 

Ciekawe objaśnienie faktu uwłaczaJącego w . w zgmmadztmiu wybo!'t::~e.;n wyborców od lu~ 
Iwysokim stopniu pojq,ciorn sprawiedliwości i za- . clnosci wojskowej anHHiiki go i Ilss11ryjskicf.!o 
sadom praworz'ldnego pat'isiwa. obwodu woisk Iwzacl\kil··_ .. 20 !)a'~d.J:icrnika (2 Ii

St.stopacla) 1912 r.; 3) w t~t1bemlall1ych zgroma
dzeniacb wyborczych f~Ll.i)i;n'Ii~: be~;sarabskiej wi~ 

. tebskiej, wiacl\iej, rcnL3t.:jskiej, irkuc:dej, kijow
.skiej, kowieilskiej, lmrhmdl.k.iej, W!andzkiej, mili
,.skiej, mosklewskl(~i, orenbul'sidcj, sarnarskicj, tau
..rydzkiei. tamlk)wsidej, tWerskii.:j, tobolskiej, czer
,nihowskiej i estJandzkiej, w okn7gl)\vych zgl'oma

PETERSBURG, 24 października. (p.) (Urzę- . dzeniach wyborc.zych olm~gów wojska dońskiego 
dowo).·-Biuletyn o stanie zdrowia Jego Ces ar- I i zabajkalskiego, w zgromadzeniach \vyborczych 
skiej Wysokości Cesarzewicza Następcy Tronu l wyborców od ludności wojskowej zabajkalskiego 
zd. 24 października. ! i uralskiego. obwodu:,wOj5kkoz<lckich, w zgro

"Godz. 10 rano. Jego Cesarska Wysokość l rńadzeniu wyborczem wyborców od pra:wosław~ 
Cesarzewicz Następca Tronu spał w nocy z prze- nej ludności !!ub. lubel5ki(~j i siedleckiej, w miej~ 

O rwami przeszło pięć godzin, na b6le skaiył się skich zgroroadzetliadł wyhorczych miast War~ 
. , azety nierniecki~ rófnych odcieni 1ywo ~:lJlla" rzadko. Granice opuchliny bez zmiany. Zrana .szawy i ,todzi·,-25 paiJ:t.lernika CI listopada) f .. 

wta]'! kwestyę zamierzonego wywłaszczelll<t w ciepłota wynosiła 38,0, puls-lU o dobrem na- 1912. Senat rządzący nie zaniecha w wykonaniu 
P07JlUllSkiern ziemi pol.skiej na korzyść komisYi pięciu. Podpisali: lejb-pedyatra Rallchfus, honoro- tego wydać odpowiedniego rozporządzenia .... 
kOHIOllkizacyjnej. [:l wy lejb-chirurg profesor Fiodol'Ow, lejb-medyk Na orYilinale własną. Jego Ccsi1r~kiej Mości 

a atystyczna. ",heinische W estphalische Ztg." E. Botkin, hOIlOl'owy lejb~medyk S. Ostragol'-. ręk(,\ pod'Jis.ano:: 
zachwyca się zastosowtUliem wywłaszczenia, alf: skij". ł ŁAJ 
jednocześnie zarzuca. że wywłaszczyć się ma PETERSBURG, 24 pa:i:dziernilca. (P.) (Ko- W Spale .21 patdzicrniJ<a r. 191~IKO ". 
~m~ d B Z mających być wywłaszczonymi 1700 hek. munikat urzę ow:p,. iuletyn o stanie zdrowia Kontrasygnował prezes Rady rAlinistr6w, se:-. 
mrów .4iI pisze ten organ _ l;ylko 827 h. nadaje Jego Cesarskiej ysokoścl CesaI"'.lewicza Następ" krctarz St~U11.1 W. KokowcoW. 
. d I d k' . d cy Tronu :e d. 24 paźd2'iernika: PETERSBURG. 25 !J\iździcrnika (P.)· Podłudł., 

Się po. uprawę. la ta lej robnostki służyć ,.Godz. 7 wieczorem. Jego Cesarska Wyso- . Iói> 
ma ustawa o wywłaszczeniu?" - pyta organ ha- I" C . N T d 'ł raportu agenta ministerymn przemysłu i handluj 

lilkatystów z oburzeniem. Artykt~ł ten "Franklur- wsc esarzcvJlcz astępca ronu przepę ZI :r. Sofii, Bułgarya Ol!!'osila trzymiesięczne mora~: 
t Z " d,I' . I . d . dzień stosunkowo dobrze. B61e były umiarko.. toryum dla os6b prywatnydl. stowarzyszeń i ba!l~'. er [g. po uaJc ostre] uytyce, tWler- ząc, ze wane. Ciepłota w południe wynosiła 38,1, wie- • 
hak'llys'o:lTI rlt'e l'(171'e o !«)10111'Z"\CVf> lub rat()W'1 ków w l,iaceniu zobowh\za(l, wynikul','cycllZ pry-: 

• _I ,- ." H • (- czorem 38,7, puls w południe---132, wieczorem ' . 
nie niemczyzny, jeno o sL,czucie rządu przeciw -136. Podpisali: 1. ejb"pcdyatra Rauchfus, ł.łOno- walnych i handlowych umówI zawartych przed" 
polakom \ 30wrzcśnia. Moratol'yum nie dotyczy .pieguł 

"rla~burger Nachrichfen" krok l'z~dtt pru- rowy lejb-chirurg profesorfiiodorow, łejb-n16dyk, procentów od kapitałów. Rząd serbski uwolnił, 
ski ego po<:hwala i zachwyca się, że. nie brał pod E. Botkin, honorowy lejb-medyk S.OstrogorskiJ. '" od spęłnienia. ZObOwiąu'u1 płatniczycb nac.zas 
uwag'ę protestu. ani 1'2Qdu austro .. węgiersldcgo, PETERSBURG, 24 paździemika.(P.) Kornu- trwania. illobilizacyi tylko rezerwistów powoła..' 
ani też Koła Polsldego w Wiedniu. nikat urz~dowy. Imienne Naj'wyisze Uk.azy do oyeb do szeregów. 

Pod tytułem ~,Potska igraszka z ognieulU Senatu Rr.ądzącego: . BERLIN, 24 paźdzIernika (wł.) Dziś rano, 
umieszcza "Nellstc Nachricht\!ll" ariykut przeciw 1) "LJznając; , na czasie wynaczellie terrni.. w sprawie braku miGsa wybuchły rozruchYI 
polakom, p()w()łuj~c się na wywocly "Kuryera l nów dokonania wyborów członków Dumy pall-, w części miasta zwanej Wedding, a specya1rue' 
LWOWSkiego",. kt.6ry, między innymi, pisl.e o po .. l stwowej, My, na zasadzie" artYku. Mw 118, 133 i przed filią olbrzymich skład6wMorgensterna. 
łożcniu międt.ynarodowem; . 140 przepisów o wyborach do Dumy państwo~ Tysiączny tłum bombardo\vał sldud gradem 

"Sprawa polska w tej chwili stuje si:! aktu- wej (zbiór praw T. I, cz. II, wyd. 1907 r.) 1'oz" kamieni, wytłukł wszystkie szyby, wpadł do. 
aWI,l)1. kazujemy: wyl.Jór czł'onk6w Dumy pallstwowej wn'itrzairozgrabił w mgnieniu oka wszystko 

Organ hakatystycz;ny, omawiając ten "frazes" dokonać w miastach: Moskwie, Kijowie i Rydze mięso. 
donosi o jakiemś poufnem zebraniu w redakcyi 18/31 b. m., Petersburgu i Odesie 25 paździer~ Wszystkie składy w okolicy zamknięto. Po--
"Kuryera Lwowskiego", naktóretll p. Studr1ic- , nika (7 listopada). W razie nie przyjścia do. Hcya była bczsilrlą. . ' . 
ki wygłosić Tp.iał wykład () stanowisku pobków ~ -skutku pierwszych wyb.0I'ÓW, wyboru oc:lp()wie~ . SMOLENSK. 24 października (P.) Szerego-: 
w stosunku do R()syi i Austro-Węgier. Na tem I dniej Iictby członl(ów. Dumy PUilstwowej w tych· wiec 2 roty Sofijskie~(o pułku, Bakudn, za wyj
zebraniu ż~dano podobno utworzenia fZ'lclu na- II ie miastaC!l ~ok?nąć: w. Moskwie, Kijowie iRy- ście z karabinel!l :r. szef~gu ~!-t p(~I~ Chodyńskiem 
l"1"\r]n\vp:rn i Ę;;'ł,r :.'hmjf1cj oarodmvei, llflhnowie- I dze 23,pazQ2len1l1~a ~5 hst?p~da)~ a '! ~eters. w celuwręczema petycyl Nallasl1leJsz~l11U Panu. 
nia podatku narodQwego, oraz agentów dyplo- I bun.~L~ I w Mo~kw!e 2? paz~,zlernIka (12 hstoP~-1 skazany zostal pr~e.z cza~ow'Y są~ ~~Jenno·olm~. 
uw:) l;.1l \ ~h Vi nJ/.nycil ilLtj . .1etl. I da), Senat .rzt.j0.l.ący, n17 omieszka o~ykoniU11u I gowy na bezterrmnowe robUtycll}zkle. 

'Takle to brednie wyplsuj~ w zacieUośdswcj I tego wydac ?dpOWledlllc rozPQrząd;J:el1l~.': .. i WIEDEŃ, 24. paid7.ierni!m (wt) TuteJsze·' 

o.rgany, h .. a.katY~tów,. o.t\\ .. I.i.lr~iC 1,1az)-.'.w~jq~ .. pnlaki.JW r ' .' Na o. 1:.y~II.1a.JC .. w. łasmi Jego C. es.'a.I'SklCi. Mose! Ul.'Z~~O\.ve. źr6.dl'a .. I,un:cide. PÓI.\~jerdza. ją Wiado. ~'. mebezplecznyml dla pokOJU europeJsk1ego zw!a.~ ręką, podpisano. .' mOst; o stanowczej klę'H:e serbow pod Kuma~ . 
szc.za,że w Rosy nicbrak kól' podniecaj<lcych do . , . "" "M I h.9ŁAJ". nowem, na północ IgkibLl. Serbowie, w' sl1e 4 
wojny z Austryą. ..' . . DIlIl w Spale 8;21 pazclllermka 1912 r. . . dywizyj, znajdują się w pe.cnym odwrocie ku 

"Berliner Nachrichten" st}:organem urzędni· l<onl(a:.\ygno~ał przezes Rady mmlstr6w,. północno-wschodowi, cofając się ku , granicy. . : 
ków niemieckich. . '. I sekretarz stanu 'r\-. I<okowcow. ~. W lED EN, 24 października (wł.) Koło.·pol-:; 

"Attgsb~lrg-er Post Ztg," .?r,i~·(m C~Lltl:OW;;ÓW I 2). "Uzn?jąc na. (:zasle wyznaczenie term,i- skie rozp,oczęł<.> rozprav.:y ~i~d p.oh:~żenlef!1 ,poU-
ostro potęp:akr,ok r:l:J.du pru.!'J~·le~o, zaruv!no z I nów d~konama wybOl?W ~złonków Dumy.pall- tyC7.11em I. 11m!. gtano~NlSk!(mJ;. Ja!qęzaJąc 'ma . 
przyczyn zasado!czycl:, wko tez l op0.rtul1lstycz~ I stwo\l(ej, My, na za~adzle artykułu 1,18 J 34~ Koł~ wobec ,U"ójprzyr:Jlcrza,'z; powodu wywłasz- . 
nych. las.ach; sl~a I?f!eq I~rawe~l - 'p1:!L!e ta ga- I P.rZ~pJ5ÓW. o, wyborach dQ D~mypanstwo'vVeJ czema polalww w zaoorze p~uslc.jm.,. '.. ; 

. zeta - Jest wlel!oem l1lebe2plec":eTlstw:.~m cHa \ (ZbJórpraw f! I, cz, II,. wyd. 1907 r) rozkazu- .BIAŁOOROD, 24, pażdzler(lJi<a(wł.) Nastr6J 
<~cIegopatlstwa, IW kt6rem p:Ulll]eprawp i ład I jemy: wyboru ciłonl~6w Dumy państwowej do- przygnębiony, jeden Zol drugim przybywają· ol
is~eczny;, Prusy s.;.kod~1! sobIe w wysokim st~. Ikon ać: 1)'w gu.~erl1lalnych ~grOI.n~dzeniacl.l ,~y: brzyl\1ie transporty'. r~nny'qh,. . ,. .' . . .. 
pmuale I wszystkIm nlemcqm przez gwałc;el1lc : borczych gubernlj: włodzfm~erskleJ. wołynskle). .ązpitale przepeł!Uon~,'Przez miasto WClqZ 
zasadspH1wI~dliwoścL Na większym .. ' wrogiem grodzieńskiej, ekaterynostawskiej, kurskiej, mo- j przcchodz,r iah')bne por;;hodY'. 
państwa\n.ile~ą ludzie, pos'jadający własny wa.- hylowsldej, niźnogorodzkiej, orłOWSkiej, podoi- .. PAl~YZ,. 24 października (wt) Ze . sprawoz~ 
gon. ale d.co go nie .mają, Następ~le. gazet:l I skiej, p~lt,awsldej, ysl:~w~kjej, smC?Je!1skiej, char~ I dań ,ture~kich O. k:l~sce ser~0.w pod Klimanowem 
przytac,za attyk~ł "DZle,pmkaPozn~nskJego" l I kow~!(Jej '. chersonsklej,}llk :ównrei wz~r<?ma~ i wynlka, ze serbOW1,e, , uwazają(: ,ru~h wsteczny 
tak konczy s~0f: w\w.ody. . .; j' dZ~I1ł~~h wybors~ych~yb.o~~ów od lud.110?CI!O~ Iturk6wzaodwró~,i 1~le sp?strzegll S\(~, ,że turcy 

"Pytamy, Jaki bęJzle .komee· tego. gwakema sYJskJeJgubernu wllenskleJ .....,.18/31 pazdlwrmka ,tYftlct;asem złączylI . Sl<~. Z 3 brygadami z pod 
. naiś.WiętSZYCh zasącl spoteczn.ych; szcze[~ólniej z.aś l .. 1 .. 9. 12 r.; .2). IN gUberni.al. fi),.',. h zg .. rre.J. madzen. ia. ch .W.Y. '. ',I ISJdbU., .nil!lic.ząc 2 pułków taintel~lej kawall>..Jr.Yi 
należy uhole\vać nad fa~ten:, . że; z tą t~j'ży:vcrą" l' b ,?rcfY c,h ,guberni!: ar~h~il1gięlskiej,~$trachat)sk!e!~ i siJnysh oddział~,\~ ,artyleryl l~6r~~kieJ i polnej; 
gwdcącą ~asadę spt'a~ledl~woś~li Po.lt~yki za.wJle:nsI51~J~~yołogodz~I,eJ~.woronc3k.le,l'i~aZ'U1l;1;~1e,li'l . Sl0RA,ZA(jO;~!\., 2:1- pażd1.iernlka (wł.) , " 
chowawczeJ, połączo~e Jest, naz.wlskO rml1l.str~k ... a .. :.:' .. ' .... I'.· .. I .. < ... ;~t '., 9$~r ... f? .r.ll. s. k.l.e. J. ' .•. ??~ogOr.O~lZI(1 ... eJ.? f?r9f.1~~' I W. ~zoraJ b.ułgarzy :lU u'oncle po. fulin' . mprze.·., .. , 

. tolickiego, sy:1<J, mę;::a, ktory, z t?ką 'energ!~"l ".l~ .,' ", 1~Ię,Ji;·1~~rItl5kle!1 ye~er'sbursklek~}~-; szh Ardę. I, otocz.y!! A~lr~nnoPQI. 
z taka odwa;ł'tl zWlkzał energlczme dal~ko :(l'I.Il~eJ~· ,'~a .. '. . ' $:ą~f.\tO\N;~Meh symbJrsKlej,stawropolskleJ, t na połut1nm czoł:owenlliortyfj. . 

ktzywdy"polaków... ,:IVomsKieil. tlil,lsIdeii,:ufimskiej, jarosławskiej, war- I. We w"i Maf:!cz 2 balat!' 
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wyt.:iC,::ćki;:; bul!~i.il'l~' pos%li ataku i 7.dobyli I skicj. operującej VI Nowym Bazarze, generał (Eski-Zagra), jeden z ostatnich raportów sztabu 
tr~y b:~h:!'y'C ~:~ybl:,o;;tn:c:l!I(.: i wzi(;li 1200 tUI'- I Zybkowicz, zaśtrzcii! przywódzcę arnaut6w, Bo- generalnego bułgarskiego brzmi: 
Iww WJ mt;W()~,. j I'" " j. .' , " L " Bolesinicz Armia bułgarska zaczyna operacyę celem 

'~'I' fi n 1.\ .!,! ,\ ';'-1 'v; te' W '!. ("I!) I CSlll1cza, s .... oro 51,< przekonal, ze osaczenl'a Adryanopola ze wszystkich stron Na-.c:t" "\ ••.. - ,J 'l .. p, ,ll/l(;,l1l\d "j, 1 l . k P' t . 
Car F';;~:'(iyll,:\i1d bułt~;T'ki pl zy~;(){owLlje po(!obno I "-",nu.za s~rb?w LI ,Sł.L1r.y , tur om. ravile. ca y sze prawI! skrzy~ło przek~oczyłO rzekę Ardę. 
manifest j;ldno~:ci IX I'.ajc;tym p;',;cz Imłf;lll'ÓW j ondzlUl po jelIo ~',nllerr;! przeslc>dł na Slronę Kolumna, postęp~Jąca od polnocy na Adryano
olm';ill' Adryanupl.)i~, ;,c .f:ycia mlesz:';w\ców ani Illll!{tiW, " pol napotkała.. Silny op.or ze strony ~ureckiej .. 
ic!l mi~~litl IIi,? z,:~~r<;a i:il(!ne. llij)h~l,piec7.e(js!wo, PoznalI, 25 października (wt) Ponieważ Jednakże wycIeczka turkow z fortów I.'pozy,cy) 

l'iilC;SZ;"li1CY (:"J,JilWC!.~~ ~l~, mają na:lal bez I \vbściciele ma', tków które ma' b ć w wtaszczo- obr0.nnych zos~ała tu od~arta. Tu,reckl o~len 
przeszko(ly pracy I ;w,lru(jmen1On~ cod,m:nnY,m i" " , . J,l _,,,.: , . Ją ~ Y ,~." • I z dZiał. ,PozycYJnych od połnocy me, wywIerał 
I'cikże ;;:apw . .,ill lriai,ile~,t car;;! h.:rdvnanda, ze l 11..., 111t, odpOWledt.h:.:1l zupełme Hi:! zap.>' tanIe ko znacznlCjszego skutku na nasze szeregI, R6wno-
nikt nie pOI\- inicn si;:; .ohawiać, o pr"e~ia(!l)wani<l ! misyi kolonizacyjnej, i1eby żądali za swoje ma- I ~ześnie nasze lewe skrzy~!·o. wykona~o da!~ko 
reliJ~ijne, i.(dyz r.7.qu, ,bulgursl\l. pozostawI wszy- ! Wki w drodze dobrowolnej sprzedaży, naznaczo- Idącą ?p~r,acyę, celem obeJscla pozycYJ tureckIch 
stkllll 7.upetni·i '.'/olnosc.: wyznal1li:1. I na została rr:1 6 listopada komisya kt6ra ma pod Klrklhsse. . 

. KONSTANTYNOPOL, 2·1 p,l.źdzl~rnilm (wł.) '!. ,:., \ '{~ • ' 'i Turecka kolumna, idąca z pod Vaszilki (nad 
Skonct:lltrowulla zachodnia armia turecka zaafa- ! o".n'lc~~c w~s~kos~ odszkodowama za ma]ątk, m. Ciamem) i posuwająca się na Tirnowo (45 
Iwwała .,mnię serb,3!([!, liczącą a dywizye. Ser- I ZłotOlkl E<oscleJsklego, kilometrów na wsch6d od Kirkilisse) ma wido
bowic w pochodzie ~wojm zostali odrzuceni l Sofia, 25 października (wI.) O zdobyciu I ~znie n,a celu uderzyć na na~ze, .lewe skrzydło 
w tył,. pono5z11c ,1:lcO~!Jczalne st~·aty. , 'I 'Kirkilissy donoszą następujące szczegóły: Osta- , I wpaśc na nasze tyły pod Klrl{l\Jsse. 

1 t!rcy rzu~I,I! Sl~ \~ pogon za uCiekającą tnia walka trwała nieprzerwanie dwa dni i dwie i , Dals~a, cz~ść spra':V0zda.nia sztab?we~o m6-
w poprocl~!1 al'll~lq selb~ką. ...' . noce ostatnie oszańcowania zdobyli bułgarzy I wIochwIeJnej postawie wOjsk tureckich I o bra-

I\ONS ~AN1 Y~ql?OL, ,24 pazdzlerl1l~a (w~,) I '.,.' . . I lm dyscypliny W ich szeregach, zdemoralizowa-
Według, wladomoSCI posl~danyc!J tu tU) , af!nla przy ,WŚCIekłym atak~ na bagnety, ,:", ostatmc~1 I nych przez energiczną ofensywę bułgarską-oraz 
grecka liczy 100 tys, zotn~e,rt:a, Pl'zec~wko' t:" . godzmach trwał meprzerwany oglen armatt1l. wyraża uboleWanie z powodu bombardowania 
mu zastępowi turcy wystawIli tylko dWIe dywl- Przeważająca ilość artyleryl bułgarskiej zmusiła przez flotę turecką bezbronnych miejscowośei nad 
zye. . . ' "1 • turecką do milczenia. Wiadomości o stosunko- m. Czarnem. '. , 

Grecy weJąz maszenw! ku SalonIlwm. gdzie bk' dr' łr' k'l' ł t Tymczasem ze żródeł tureckich upewniaJą, 
l"o""""f 'rUt' ,', P01!1(lll;OWa 'IITlia tul'''····a ' wo szy lem z ob} ClU "lf IISSU wywo a'la tu, h6d d k' T d . d 1(' k K'I' 
\ j ... ,,;. h. ,t "I". .\. ' ,) . O;;~l\. " .:, " ,. ze na wsc o rze I on ry l po Ir - liS-

j\TEr~Y, 24 pJŻ(il,~ri1ika (wł.). Urzędo~o ~dz~wJel1le, pOlllew~z ,oczelowano głownego oblę- se wre walka zacięta, której końca na razie nie 
donoszą tu z pola WiJl1i:l co flCtstępuje: Połoze· zema podobnego, Jakle było pod Plewną, tur- można przewidzieć i że turcy mieli podobno 
nie turków w l-ialio.lanuIli.:! zdaje sil; być rozpa- cy bowiem w ostatnich czasach obwarowywali przekroczyć rzekę Ardę. 
czlhvem, Pozostaje im tylko ~oiJ/ybo~u" al!)~ barJzo ener(1icznie Kirkilissę. II Kiedy źródła serbskie donoszą. że po zacię-
lmpiiulacya, albo walka rozpaczlJvva na smlerc I S 'f' 2bS . , 'k ( t) W t • tej walce stoczonej W nocy ze śro'dy na czwar-
" n '. .' " "d t ' l' Na o la pazozlerlll a Wi. ca1em mle- I k d 'K' 1(" "I' ZyClC. J" 01l11l110, ze naczelny wo z Ul ec (I (- " ' . . I te po Irk- IllSSą turcy cofnęli SIę pa ąc wSIe 
zim-basza uchodzI za jednego znaJzdolniejszych sele panuje nIesłychany entuzyazm z powodu . i miasta; źródJa tu;eckie donoszą .~ pogromie 
sztabowców. cała jego armia .)O-tysięczna zdaje zdobycia Kirkilissy. Miasto udekorowano cho-: armii serbskiej pod Kumanowem. To znów o 
się być.~gubioną:. . , . . , rągwiami, we wszystkich świątyniach biją dzwo- I klęsce zadanej butgarom pod Kirk-Kilissą, 

At. ENY! 24· P.uż;d.Z~Crl1lka ,.(Wł.) Szczegoty I ny i odbywają się dziękczynne nabożeństwa I Doniesienia tureckie o klęsce butgarów pod 
wczorajszej bitwy. Arnlla tessaliJsk,a atakowała I . d ł k 61 k' tł d' t: Kirk-I(ilisse są niewątpliwym fałszem. Bitwa to· 
sUną pozycyę turecką na rzece. Sarandopol'en. prze pa acem : ews lm urny wy aJa en u ! czy się od wtorku na olbrzymim froncie, na któ-
Bitwa rozpoczęła się (j godzJnie.19 rano.. zyastyczne okrzyki, . I rym z natury rzeczy ~braz strategictny'zmienia 
'Turcy bronili się rozpaczliWIe, Je~z me wy- KONSTANTYNOPOL, 25-gopatdziernika: (P.) l się co chwilę. W bitWie pod Adryanopojem bio-
trzymali naporu icqfnęli. się. do Se~wli. '.. (Terminowa), Ołlcyalniekomunikują ie wscho- I rą udzi~ł dw!e wrogie armie mniej więcej tak 110 

, W nocy 4 dYWlzya greckaza]ęła Serwlę I . . '. . .... ...... 1. samo lIczne; jak te, które walczyły pod Mugde-
most na tialiakmonie cz~li ~ystrycy! prowadzą- dma~rmUl tu~ 6cka ze wzglę.~ówtaktycznych roz- nem na in!~mierni~ rozleg~erli~libc;)jo'1Yej., 
cy do Loczan.Res1.tę mostow zrujnowano. poczęła odwrot. .. .... . . ... . i lflfzyp~jląnil.'lC;' tt'zebaj0'ite, bitwa pO"dLao)a.nem 

Tym ~.posobem dalsze cofanie się tur. ków I SOFIAy 25-go października. (P,). Kirk-KUisse t~w.ała ~żeśćdni,'a bitwa·· w 'dolinie 'St~hodzle-
zostalo .odCIęte. bułgarzy zdobyli sztUl'mem, zabrali sporo tro- ~lęC dl1l" O o~t~t.ecznych rezultatach bitWY mo-

PO?CZiJs. alalw.na pozyc~e '\v Sarando!J.o- I feów kilka wiolkich dział i mnóstwo zapasów zn~ będZIe mowlc dopIero w przyszłym tygo-
ren zabity został kOll pod następcą tronu, l,tory' " '. dmu. 
wyszedt cało. . !}Qjowyc~. .', , Wodzowie bułgarscy nie chcą powtarzać błę-

.' 5 dywizya z brygadą kawaleryj zajęła do- Sofia, 25 paZdZlerl1lka. (wł) WOjska buł- du japończyków, auy uderzać na silną twierdzę 
linę Haliakmon, zagrodziwszy turkom drogę. . garskie zdobyły wcz;oraj Kirk-Kilissę, turcy co- całą siłą swojej armii· i ruchami okrążającemi 
. Tul'cy znalQui~. się, po praw;j stronie rzekI. , fają się w kierunku wschodnim, ku Punar-Hiszo. z!llie:zać tylko do wyparcia głównych sił prze~ 

PoległO lą oflcerow tureckl~h,... .. 1 Kilka bateryj artyleryi i wiele armat dostało się ~lwl~lka na ~al~ze obwarowane. pozY5::yę. Celem 
.. KONSTANfYNOPOL. 24 pazdzlermka(wl.) b ł ó . Ich Jest OdCIęCie Adryanopola I armII Abdullaha 

Warmii tureckiej panuje tyfus. W ręce. u gar w. ., . . Baszy od Konstantynopola . 
. ,CETYNlA,. 24 października (wł.)., .Czarno-.. SOfia, 25 paźdZiernika. (wł.) Główna armIa, Jest zatem rzeczą naturalną, że na atak tur-

g6rcy zaj~li po dwudniowej walce strategicznie dążąca na Adryanopol, zbliżyła się do miasta i ków ku północy odpowiadają rozstępowaniem 
Ważny jJu~kt Chrakop. " . .. •. IN odległości 7 :kilometrów oszańcowujesię. się, które. opini~ turecka mylnie ~ierze ~a o~-
,.. KON:sTANTYNOPOL, 24paz~zlernlka. (wł.) Sofia 25 października (wt.) Wzięci do nie- ~~ót.. Takle ataki są bułgarom poządane l zbh· 
Urzędow04onOSt;ą,~edo Skutan posłano. tak . . .' ;.... . . ..... . . zalą lch do ostatecznego celu. 
silne, PQSiłkl,' iż wystarczą na peyvn? d? obrony W~ll ~flcerowle tureccy pod KIrkillssą o~owla- Ponowne zajęcie Kirk-Kilissy w dniu dzisiej-

.' . KONSTANTYNOPQL, 24 pazdzlermkaprz~- dają, ze. przyczyną Idęsklturków był brak Jedno- szym przez bułgarów stanowi dowód,' te armIa 
d,oWy "Ikdam" óO$lelsi; Turecka armra~a.~hodńlalitości poszczególnych gatunków broni. Jeden! buJgarska prowadzona jest świetnie i ze bitwa 
'zaEtta!i:pwała,pod. Kpmanowem, (20k,llol?etrów zofic.erów miał prowadzić swój oddział do ata-. Adryariopolska może. skończyć ~ię lmtastro,fą d!a 
na północ' od {sklbu. (SlwpHe). na wa:z:n~j .'. str~-k dł.. '1 .' d l t \. ... • turków. Abdulahowl Baszy me pozostaje mc 
tegicznej linii iskib- WranJe), znajdUjące Się u po . os o?ą.arty elyl, g y nag e ar y erya za innego, jak pozostawić Adryanopol swojemu lo. 
tail14 dywizye serbskie pod wodzą ks~ następcy przestała ogma I cofnęła się, wskutek czego Ca- sowi i skoncentrować się znowu na południu, 
tronu. Aleksandra. '. • ., ". .łY' o,ddział został wzięty do niewoli. Turcy zo~ czego juz jednak .nie zdoła uczynić bez ciężkich 

Se~bowie .sta~;owczo poblp l zeznaczne~llstawili na placu boju 70 armat Ilajnowszych sy· wall< na tyłach swojej armii. 
~ataml cofają Się ku Wtanje. Turcy śclgaJil stem6w. Panuje tu nastrój trumfalnej radości i zu-
Jeb. ..... i '. .•.• .'... _.~.,. _,_ _. pełna pewnoś,ć ostatecznego świetnego zwycię-

STA~-ZAGORA •. ?5-go paŹdZIe~[)Jk~. C?) .. ' ' .. ", '. ..' . ' stwa. Poważne straty, jakie ponosi armia buł-
?rzybywaJą tu ~artyamł Jetlcy •. Zaop'atrze~le lcn Pod Ad .. rvanop" OlemlllgaQ5ka, o,kupywane są coraz to znakomitszemi 
1 umundurowanie w opłak'lnym s~a'l~e.. ". 'kortYściami natury .strategicznej. ' 

STARA-ZA GO M •.. 25~go . pazd~lermka. (P.) . " " . 
ki . Krzyż Czerwony ,wzywa lekarzy ro· ,W obfity'in materyale depeszowym, jaki na- u 7# 

'.U.I"'''~'''''' j studentów medykow'starszychktlr.. ł aUitO. WARSZAWSkA 
te',~.o z' yc"yc' .. sobl"c b"'dąl na' sł·u."'b'" p ywa codziennie, trudno się zoryentować o jsto- ,. . 
.~... ... ~.. tnym t" ., k (Sprawoz<\Ilui= tclep'llfiezu<I-godul1ai,dnia. 2~1.l{ 1.12 rokit). 

Z pensyą 350 franków, miesięcznie . '. • na ereme operacYj WOJS o.,. '_ ~ 
. ,a. po 300 franków dla studen.t6W. wych, sprzecznych doniesień, '. .. .~f Z~d,,~ 

Z o .' ujących. Gdy .bowi,em:Ci.dd tra Berlin •• 'M~ó 5'/. L, m. Piotrk4)WA -,- ...... -

Q,tatniej'chwUil.l donoszą o świefnet1ił.. ~:}:J:Ą!~~~ ~ 180& ~:!!' ~~ . .A~e. ::!18:t~.kt" ; -.- -.-
"', . ' ka (w'~,) 'U' ."z·~ .. dowo ' dę'.pe.s,ze zęźr6de, ł. ,~·t. P4)żY<lzka z 19M -,,.. ~- • Rltdzfd.1 S"b. 

1 , ... .Prem:jów~, i-"j e., &7G4B6' .stą.rllchowickle 
przeciwnie komu- .' .. lI-"j ~ e.l!' au ąlll!ltąll, IIl.W"r$Z, 

.;l,ł14/UI,l;;i)r"U ia tureckie, o klęskach' e., .a.l"'st ... ano·,wc. z, e.m. : Szt.ch~cld.,.., ~ .', 803 398 : .. ,,, ,~ Łodd. . . d . , "I.'!. l,laty Zlelll8l1;Ic, 87,65 .86.61i &ndz1d I &:1<11 Do .k. 
ten encyjnie nie~ , skonf. ęd.e .. njwatly~h. ,o. ,.,. .fri • • - • ..., -'-,- B-ka H. War.z.I1 ••. k. 

" K' , .. I. 'h ~/.LI~ty ,"'!,r ••• ~.H.'11l 00.70. ,B.kU: ~y.~, Wau~. 
ZajęcIU .' utna~ i pat1ruJ~c~tpw W,oJ$Nac. ,''/,. ,.' 2. .' SB-6Q, ~5~~O :Akoye Z,rr~4.z_~" 
" dr'o'd" z·e .. do 5.1• L.Ldd~., .. 1 .".' -. ,- ..... -.6·/~·/t.bb .. I1g ..• :.V{ .. a.r .• ;. , ' .... , " ,. , . «'t.'/. L.ł.ó(\:li, , II" -,- "".- 4.' /. • (ĄIę.t<:!~b9,"'Y" 

.t\:Gm\HlOOIDGllem wre 'już. ;bezu$ta\1~ aankH~Lodzl D. ak. - ....... ,-.- &.uk\ l'~iI.t". • • 

'''\J.'"Y''''lj''I''~'''· uie została jes~c2;ę 

Zagorze 
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ROZWOj. - Piątek, dnia 25 października 19t2 1'. 
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Odpl'iowaG:~bf:el'itłie 2l:~~łO~t If/lm! !lInI~e~!ID~[) v4iecZf,1.r!le~~@ srrs@:~zJn~tM mlal lGrh'Mf-'jVlrrlll ©~'llH},;!:'i!l'~(f.i1IY":ll!.:\'i1l (~f~~:J~~nllll 

~iiernic~~~~llIn 1l.1H:r!lbę~za~ się w fJl~bttll'ię rlb1))2~ ~!~'''~® ~~"' Óti1" Q}J ~f;lllil~,lZ~ 2"'~1j p6111 §DQf.il-:i''''!1 ~~ (lU©i.!ij~iiU, ~~,~{[3J~s.r ~)~"7.~ 
uUc, i:'jjjli~tu"Ff:;;'lj®wt1tddej M~ ~4,* 

POf1Jrąż@ll~a wgłębokiim emutRu!l ŹO~A E~1iUt.U\ FIillRSTER 

z KHOLESTWA. te1i akademick.ich II rzędu", w danym razie czu- dwoma laty przyłqczył k~jążą Ferdynand butgar~ 
ji! się bardzo dotkniętymi przez to wmCSleme ski Rumelię do swego pa6stwa, r6wnocześnie 
"commersu" do oficyalnego programu uroczysto- zerwał' wiążący go z Portą, stosunek lenniczy i 

Nowy przemysł. Z powodu nizkich cen śd, oraz. niesprawiedliwym podziałem biletów, ogłosił się carem Bu-riJaryi. 
i niewiclkiego zapotrzebowania spirytusu na ryn- tembard2iej, że podczas tych uroczy"tości lllożna Wypadld te byłyby może wywołały wojnę 
kach zagranicznych" wywóz nadprodukcyi go- było mieć wrażenie "równości ~lo3ciowef' i turecko-bułgarską, ale rnocarstwH nie dopuściły 
rzelnianej z kraju nie jest zy,skowny dla gorzel- , l/zrównania praw" jednej i drug:iej (korporacyj- w6wczas do wojny. 
ników. Z, t~go powodu ~rono zi,emian ~ gub.; nej i, niek?rpo;r:h}jl1ej) grup stu~lel1c1~kh. Wrze- "'.u" "M .... '._."_ . ..;.,.. ___________ -

warszawskIej wraz z belgljczykaml ob~ctlle. bu- . cZyWIstoŚc::t Z:lS hczba korporantr:Jw (m corpore) 
duje pod Sochaczewem w Borys~ewl~ ,wielką I nie pr?ekrac'.,a 400, z poUliejzJ mniej więcej 
fabryk~ sztucwej pr":f;:t\zy jedwabne], kt()I'cJ ~~łó" 1800 studentów po1itedlllild, Re:1~u.nll1i~!c wyzej 
wnym składni Idem jest spirytus. fabryka obli- I przyto.czoneJ studenterya nickorporacyjna (wUde
czonu na wytwarzani\! dziennie ()()O kilogram6w I l'zy) politechniki ryskiej, l:nłujf},c g;h~..,oko, zmu
prz(~dzy jedwahnej, mil być pLb,~clona w. ruch f szona jest w osobaeh swych organizacyj zrzec 
najpóźniej w lutym r. 1913, VI celu zuiytk?-! się ,,,:zięcia ud:dał!1 na. majcjcej sir. ~być ur?Czy
wania odpadków, jak potas i azot w płynu;, I stos CI , przytem nH~ lHcrze na sldIle zadne] od
towarzystwo llla zamiar w blizlw:ki fabryki wrzą- i powiedda1nof.d w razie możliwych wyst~plell 
d:.dćpola irygacyjne, kt6re u;~yźniane będą olzo- II (na uroczyslośd) iposzc7.ególnych jednostek ze 
tern płynnym. , swego grona." 

ił: Kalisza. Na zimowy sezon przybyła tru~ i Rczolucyę powyższą podpisały między inne-
pa teatralna p. J. Myszkowskiego" znanego p~- I mi, stowarzY,szeni~ ?tll~L pobków "Ogniwo" i 
.chlebnie kaliszanorn z przed lat l(llkunastu. WI- I stowarzyszeme, wllcuslue "VIIia". 
dowiska rozpoczęfo 17~go b. m. operą "Hall(u". '" -_....:..---

Strajk. W fapryce żelaznej Towarzystwa al(c.: y . ." .. . • • ki l!. 
"Włochy\' za'stralkow~H.rQ~o~I]Icy w Iic~bje 350. Wojny panstw paludmowo~slowm.n$ . Cli 
O.t6wnym, ppwodę;m byłonle~~dow()leI117 z dy~ l '. t .. rl<am i. 
rektora Chelbera·: i z obostrzema regulaminU. Ro~ I ,,,.....,,,,,,,,, 
botnicy,pomimo namó"Y ,insp~l\tora fabry'~zn7~·· IB .... , SI ary łlł. . \ 
go, do roboty nie stanęli l złozywszy na plsmJe Należy zrozumieć całą donrosło~ć'zupełnłe 
swe ż!.\dania , rozeszli się do domów. Z państw bal'kańskichpierwsza Bułgarya! b ci' t' ODOJ.U d 

'I . . k straciła swą niepodległość i uległa jarzmu turec- oc rębnegosposo . u . Zła, anIU Ił .k.' Ol pO czas 
Ognista lwIa. Z Suleio~a, w ~ub. piotr '0':'- kiemu. Już okolo roku 1366 staje się car Jan gdy wszystkie inne środlcidoczyszczenia .us.t 

skiej, donostą nam ;czytel~lcy o 111ezwykłeł,n zJ,a- Szyszman lennildem suftanf.t Murada I, a w re. i zębów mogą działać w ciągu trwającego klika 
wisku, Dnia 19 pazdz\ernłl{u o godz. ~ mm. 30 ku 1393 ~dobywa Bajazet l Tirnowęi zamienia chwil ezyS7.9zenia ust, "OD01.."', działa . przecłw~ 
rano, ul<azał~ sh1 na ni~llie dl.l.~a_ ognl~~t;:~ kula! ! ButgarYG w turecką prowlncy:.;,---O:;tltniego sa- gnilnie leszcze w d'1gu. wielu godzin już. po 
posuwnjl!q SIt; z pGluclnil'l na połnoc. O~ kull I modziel1wf;o księcia bulgul'skiego Stradmira cara oczyszczeniu z,:;bó\\,. ODO! .... \vsysa sl~ w d2:iu~ 
rozchodziły się p10mienie wc w5.zystkl'Ch klcrull-I widyńskk:;;o wypędzają turcy w 1396 r. rawe :t;ęby i w błonę ślnz:owq dzi'lseł, nasy~ 
kach, za 'nią ciągną]' się świetlny 0110 n, którY~l . ,Bul'garzy znosili niewolę turCcfH! aż do ro- ca je do pewnego stopnia i ten to. pozosta
wiatr lekk~yoru$;.al'. .~i~kaw(:m b~lOb~'ł/~~~1f~ I ku 1876, kiedy ~rybuchło,dzięki a~!it;.lcyi tajem- I jący w ustach przcci~vgnill1y zupas działa właAnie 
czy tl} Ol,!ny·,tq, l~uL, w~dZldnp l W lI:I,IY". "I nych stO\varzyszell, pierwsze powstanie buł~ar- !l0dzinami. Dzi~ki tej, zadziwiającej własn.ośc! 
cacll l<ruJu? MOI;e dOIlIosą nam. to, czytellllcy. Tą l skie .. Turty stłumili je straszneriIi okrucień- vDOLU zapobIega SIę stanowczo rOZWOJOWI 
płomi.enn~ :<u:,tt ?yJ prawd?podob:lle .me~eor (roz- stwami i rzeziumi. Wywoi'ało to int~rw~l1c>:ę gnilnejspr,awy w ustach a tern samem osiąga 
palona bty.ła zelaza) spada~ący na ZIemię· I Europy, a gdy Porta na reformy zgOdZIĆ Się me sic: zachowanie zębów w dobrym stanie. . 

.. ->0-.-------- 'chciala, wszczęła się wojna rosyjsko-ttjrecka. Flakon kop. 85 .. Dlliy flakon, wystarczają-
Ochotnicze drużyny bułgarskie, które w tej woj. cego na kilku miesięcy rb.! kop. 50.3257 
nie udział bl·ały. niepokojąc tureckie transporty, -------.. -~-" _,_o -~--,,----
by·ty z.awi!izk.!emar.mit buk.farskiej· •. · zon,!anizowa- --~'~t;~~.~;!m-~.,,,,,: ... i1l.~. '. ~. "b ~,-~ '<~ ~~,~~~ __ 

. d t "1' 2- t '''ar''''ys'm'I'l nej' po wOJ'nl'e pr'~ez ."P"S\lc. ., . Na zeb)!anm prze s ',~wll:le l .,:) S ?v,v< ;, ~:'-, " 'w J > ' . '. 

ft~~~"~~~:a :~f~~~P~~~~~~~~ąct~~~~i~~:~; rY~l\l~], ! stwoP6~1~a;sI3:jn ~~ei~j~~e st:dor6~n~i~ll~i~g~~~ Rsi~gQrnia uPrz~ghldu lłntolickisUo
U 

. "Od dawien dawnu korporacyestuc1enckte W
h 

1/ cM,zarndeg~ a~r" po . morze
h 

Edg~jSkiRe . i ObI,ejr~L!jdąc.e UL. sW, ANDRZEJA N23. 
,p.oliteclltlice PlsldcJ' korz,ysta:<:t, ze s .. ·pec.'yalny~. . I ace QIW~. racYę, wsc o mą ume lę 1 Zl-

,] N d "e sieJ'szą Buł'gary", ,.'. - POLECA:. ;l:VWIlTY ŚWI~TYOHPl)LS"lC!ł. !m6u.lw,~ lAOWHI\i I WSl!V wzg'le,'d6w ·l,rofesury. lC, WlęC . ZlWIlC!,;,O, Z -.. . . '. x·' , '. 
l ł cy Kongres b. erlirski ,nie dopmkił jednakowoż STKłE WYDAWNICTWA TF.tJiE. I(SI~GMt~lł JAI( Ru1Nj.m.:~oaRAZV. kwestya przyjmowania ~l (-la, u przez. orga!lE~: c.. .. , IQ li .' '.'. .' 

.::tudenclr','e na uroczysto::'.'Cl!lch 50.1etI1l,ego l,1l1,nh u· do takiego uszczuplenia tureckich posiadł'9śd i R. tA CE, (>DeZT WKI AI1TYSTYOZN~ ! MArenYAŁV f'IŚMII.!'t'll'Ili. 
",' - h k l ograniczył no. WOj)Qwst.a. łe. ksi"lstwo do l)ółnoo.~, . • .... _~ _ . ., "i, .... ;;. • .. ,., '''. szu' instytutu została· przez r. adę pohtec fl1. '11'OZ- ~ ..... '1 r nej częki d;1:isiejszej Bułgaryi. Co do Rumelii I Og6lnie znany z dobrego kl'oJu i Iilto.l'annego wykort· 

....• ę9;';ygn:ęia W I1astęp~;~cy spaso);. ." I wschodnie]', to według wpostanowień tego kon~ I cz;enla zak.ł.ud krawiEiólk, i 
.?)i PO ... programu ofj~yalnego zO,s,t:ł włąc.;!'.ony J K ł I .... e 
$n .... Cl .. tT,' .. r.'c·.-',n.ie korporacyjny "comme,rs 1.korpo, ~acye gresu miała ona tworzyć osobną prowincyę tu- OZ OWSłllll,JII~"i\lI.AIi. {"'" fl'·.' '" 11 p' recką pod zarządem chrześcija(lsklego guberna~ III . . . ~U v 
ott:;iy~ąły:po 13, a stowarLyszemaW1 c e!s~ ~ tora. Późniejsze wypadki polityczne spowodow i przeniesiollY .zostal z Benedykta, na ·ul. M.lltotaj eWSI(8! 
4 l1tlęty ••. i;' we na akty uroq;)ste. stu erll::l ły' d l dd' b' -t' P l" .N1 2'2 parter. 
Wilde.t:iY;;: .. ,z. 'Yykł .. Y. m. ' .. , .•. · .. p.atrzący dosyć()~o' wa Je na< .? ,anle ~u e.~nator;;, W6.,ume 11 '. Na:uun6wlenll1 garuitnr marynarkowy z dobre o 
jętpie '. . ięrtia. z .. nich . ch?cby "ob} W ar . 6wczeSinemu kSIęCIU' bllł~arsl,(Jt;mu. OOPletO przed materyalu :drtlOWhgO'o4 Rb,. 2:8~ 25~2 

.' .. _!~~"\'iL.~ 

. -K~ .... D ..• , •. ~. r.:a.::.· \~::.~~'fł'l sl: '0 ą b-f O Vi S k 1 
Chot'l!łD:ły kobhtce· i we.. .. . QbQ.1I"ob,kobieaa. : ijlllilt WI"Ó (I ił 

ifNułii:lozne,. . L Plottltowslca Hit, tel. } &07, prZj1i"'l l~l'ZYJI""Uje W. Ir-'b<!lllNie 
·"'lQI~ ! ... I1:lUJJe .• c(}~.:r;.ient.lle. od 5 ........ ? po pol, Ul. PlotrIt 

.,wSr;.1l0dllią ~.39. <J <J l; W nIedzIel" 0(1.9-12-6J.· 2721 ilGa i.t(i, A"',~lIów, .. 4(j.w 

Dr. lofja.Majl~1 
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~:r!.YCii:::~:J:;:'fJ!lWn' 'iI;I;\L,a,U,\ ~ ~;~H~l( 

Sjlla>5~ln!8"lI!~yw 3';?'ilii:(:';),llldu ~Hu'li1s}.lo2D 
Wzm:a.cnLljqCj' !lIsto .11 OliJflIV,Tłly. 

kz'~ ;~~;; ~~~il~~ /~r!~'IJ:f{:·;~I": i; I~~ ł ~i~:~ ~~: ~~~:~;~:i~a~;) S;ioi~ i~l.;-
l'l;~r7.';ind~,). ncw:·.t:;~eni1. p"z\~d,'!;:'eni.t1 'UllrSt.::n9'cml1 ; 
,p- fl-ZYJ("IlUiY w :;m:l_kn.' 7.jj,!,:,:y~va S:'~ w !nalej ili)-

6~1I. role.!;al hlh >tvnr1y. Dla {lj)tk:!lł(~t\r~~h cukrowq chOa 
J'(lb, \\7Y;'J\bia. się w lOl"mip. pc,stylek. BG·n 

WY<ltrzll!Jaó się !I',IZc\lJ,I'IJ901r,W1Gli naśłado\1n, 
Sprzedaż Vi aptekach i w Większych skla"~ 

dach apecznycht. 

~ 

I HOTEL 
a: lReEltal.l!ft'aouą razem luIJ od

, dzielnie do wydzierżaWienia wc 
I Wtoclnwku, BHższvch informa· 

cyj udziela handel 'win L. Kara
sińskiego, Bicl:111ska 5, W War-

szawie. 5'2G7 

Do 'l'Jynaj'icia W centrum miasta 

_~,Jł.e-•• 
z prZyległym pokojem i dWcJmu 

I piwnicilll1i od Nowego RolnI. 

l 
Wiadomość: Piotrkowska BO 
w sk/adzie żelaznym. ~~ 

" Maszyny do pisania cl.oIJre 
6lI:(AZ1JZ'UE do sprzedania: 

"Smith Premier" Rb. 185. 
"Contincntal" • 155. 
nUntel'wood" If 125. 
"Remington" 95. 

4006 "Bennett" .. 50. 
~ie{llI(owGki, ul. Piotrk. 41. 

Przybyłem z Harcu z piera 
wszorzę dnymi 

nIa osób lubiącyell spokój, mk.". 
IJ szkanie do wynajęcia W dwo!\\ 
ku Wiejskim, przy rodzinie, IllIJl! 
że być z culodziennem utrzyrn:lO' 
niem, warunki przystcpne, lwmtt« 
nikacya tramwajowa: Gfedy \f, 
Wldministracyi Rozwoju "Dwór "'/ 

9:)52-2'<-2 

f ilia P""'"ie7k-a-rs'k-a-w7,""d'"'ob'rym pllnk~ 
cle do sprzedania, ul. Targaj 

Wa Ni H5. 9407,-2-8. 
uapTtaty wieksze umieszcza na 
Hl. pierWszorz. hipot. i dof,!odnych 
War. Z. MarkOWicz, przedsc. fir
my "Industria", Zawadzka 29, 
m. 5. 9519-5ptW-2 

l okaj z świadectwami POSZllku
je zajęcia. KonstantynoWska 

17-1. front. 95.,5-2-2 

Maszynę do szycia naj taniej 
można kupić tylko ulica Wi

dzewska 119-14, l piętro, front. 
9419-2-1 

Magiel do sprzedania, ulica Gra
bowa N! 16 m. 9. 9406-2-1 

Urzudzenie sklepowe do sprze
chinia, może być ;,;datne do 

~iwiarni lub kawiarni, Ogrodo
Wa nr. 50. 9405-5-1 

L
;'nraz do sprzedania orzechowa 

szafa do rzeczy i bieliźniarka 
ul. Benedykta nr. 22. Wiado" 
mość w sklepie. 9408-2-1 
i~ P?koje z kuchnią do wynaję
iii cia zaraz, na parterze i dwa 
pOkoje z kuchnią na pi1trze ul. 
Przejazd 48. 9307-5-5 
.ijplace- tanio do sprzedania 
\J byle zaraz, godzinę za k:llis~ 
ką stacyą W LublinIta. Wiado
mość: Leszno 58-18. 9211-2-2 

Zagubione dokUMenty. 

Aleksander Witczak zagubił pa
szport, wydany z gm. Wida

wa Diłbrowska pOW. Laskiego. 
9354-5-5 

stli ~I 

I
···· I 

kanarkami 
tylko na krótki czas. Ho" 
'lei Rzymski, I1IHkołajewa 
ska 59 .Ch. SOll1lullermaam li: 

Magiel do sprzedania. Wiado
mość: ulica Skwerowa Na 7. 

9401-2-1 

Okazyjnie kanapy do sprzeda
nia, Piotrkowska 209 u tapi- I 

cera. 9567-5-5 

Ad~lf i Amalia Fechnet· zagubj. 
II paszport, wydany z gminy 

Dlugi g. piotrkowskiej. 9404-5-1 

Czesław Gorski zagubi! pasz
port, wydany w HJuJ r. za .Ni 

lti4 z gm. Baruchowo pOW. Wło
cławsklego' gulil. Warszawskiej. ~ ( 

" 
" ;.~.\' ;, i 

łódź. Pl0łlłl[o{~S~ia 130 (w podw~- :;,' I. 
r:on). 

Poleca świeżo otrzymane fasony paryskie. ł 
Wielki wybór gorsetów gotowych. Biushal· , 
tery, pa:;,Y brzuszne, ~~orseciki dziecinne do 
proste!;o trzymania, Przyjmuje, gorsety do 
przeróbki, reparacyi i prania. 5792 

Harcu. 4042 

W wielkim wyborze 

Garnitur dla' chłopców 
z mocnego szewiotu4 
na podszewce 25 

Paltociki 
'l 

na wade 

Schmechel i Rosner 
PiotrkOWska 100. 5547, 

Obiady od 50 do 40 kop., W ólM 

czańska $.)5-4. Tamie pokój 
umeblowany. 9'282-5*-5 
r:!lracownia sukien i okryć dam
r skich oraz mundurkóW ,gim
nazyalnych, Kazimiery i Bole
sławy Stani szewskiej; ul. Kon
stantynowska nr. 51, m. 22 na 
dole. Przyjmuje Wszelkie ro
boty po cenach przystępnych, 
wykończenie akuratne. 9315-5**2 
nokój frontowy elegancko ume
r blowany, zaraz, Cegielniana 
86-8 od 12. 9352-5*-2 

P-oszukuje zajęcia w restautacyi 
bufetowej,. gospodyni. SWia

dectwa na żądanie, ,PiotrkoWska 
174 mieszkania 4. 9569-2*~2 

9394~15-2 

J-:::-U:;CliC-:u-sz-'L-a:""n"":'g:-e-z-' a-g"-u'o";ilC::' p-aszport, 
wydany 7.!liliny Beld6w, gub. 

piotrkowc. ,)raz bilet wojsko
wy, czen,,,,,,,, 9303-3-5 

Jan Mlynarczyk zagubU pasz
port, wydany z ~m. Czerniewi

ce za ,J\,2 414, gub. piotrkowskiej. 
, 9530-3-5 

l udWik Bartłomiej Kolenda za
gubi! llasżport, wydany z gm. 

PruszK.óW pow. laskiego. 
9687-5-2 

M- ajewsld Józef syn Jana zagu
, vil pas~port, wydany.Ni :.lTd 

~I ,x. Wił r.' przez wójta gminy 
Zeromin pow. Łódzkiego. 

, 9,:)56-5-5 

MArjanna. Miazek, Zl'IgtiiJlla- pa
. ..' szp<?rt, wpdany :r; gm. Lamy 

gap. f'łottkoll'?$ldeJ{9J4d-~-.5 

:fłJa~~~~~~~ali~t~~~~!~l:r:: 
ma, gUb. kaliskie;. 941S-5-1 

PI'Zybtą]iala się koza piała. Ode- !l~ichalina Krawczylt zagub,ila 
brać można: ul. Zelazl1a.]\i! nil paszport, wydany z gmmy 

11, Koziny. 9371-2-2 Zydów, pow. kaliskiego. 9414-5-1 

PotrzehllU sklepowa z niemiec- N-a imię wla:lciciela Giinsberg, 
kiem do składu wędlin, Na- zaginał kwit reparacyjny od 

~~!!~!!!~~~~~~~m wrot 65. 9381-5-2 l maszyny· Singera ,N'! r~Earacyi 
:: nralnia. do sprzeuania .. z POWO."d. li' 101,.Ni maszyny S. 6462'-'0. 

r wyjazdll bardzo tanio. Wia- 9405-1 
dom ość: ul. Grabowa Na 25. RUbinsteitt Estera Ma.czowna 

P
otrzebne dzie\1)czlft!;l do zawi- zagnbila paszport, wydany z 

DRaB HE OGtOS ZENIA~ 

A!A1A! ~~: ~fr~zdee~~,lj:t. 6~k,. ~~1k: jania cukierkóW. Zglaszać się: .1' pgm o,:, ~ol·braIRliaedco Sakn!dJ?n91~~8rSk~eg~ 
fabr"ka cukrów S. Kal'czewski w. I5

t • ms e. OJ" -v-.. 
sIu, otoman;, szafy do ubrania. .Y -t f''--Z d ' b t 
biurko,16i!ka stylowe, bleliźniar- i S-ka, Piotrkowska nr. 197. S e an awa owsk\. zagu i pa-

, .' ". , 
11' • 

D ... Rn'llłS •. WIncenty 

ŁUKA$ZEWICZ, 
b. kliniczny dr:. w Petersburgu; " 

l!»łlligaUI. '" 
, kobi 

l 
.' ! szpod, wydany z gm, Gospo-

{a, tualetka, 2 garnitU2; salono- potrzebny chfopiec do zakładu I darz pow. Łódzkiego gub. Piotrk. 
we, szafka .. mata o. ksią- blacharskiego zaraz, ul. Prze- ! 9511-5-5 
żek, tremo, obrazy, larripy, gra- jazd 'N! 12.. 9589-2-2 , s't'anl'Sla'" Wt'nl'arski za<Jllot'l pa-

'mofon, ekran, parawaniki, kapy, t b ,< d 'k d . vv ~ 
t tl f ' k' p' t po rze nypo"re ni ., o sprze- I szport, W. ydany z rlm. Rzecz"· 

serw.e a, por ery,· Iran l, 1.0 r- '. daży kompletnie urządzonego l . 0 9585 5 "2 
kowska 117m. 2, l piętro front. warsztatu ślusarskiego zĘldo. I ,=-~ __ p_~~aws {lego. - -=

." . .' .. ', . '.. .' 91558-5-5 brem wynagrodzeniem. Oferty: ! wanda Berger zagu~!ła pasz ... 
'1\9 Me,ble rozsprzedam' tanio: "ROZWój" pod "A. B." 9572-3-2! port, wydany z gmll1~ Pr!isz. 
MI szafy, lóżka; tremo, stół, krze- pOS~UkuJe pracy woźnego lub ! MW. P,ow. Ła,;klego. ~304.-0--? 
sel. 12,biurlw, otomanę. bieliź- innej. Pracowałem na poczcie. : WOJCieCh t,apkowskl zagu~11 
nlarkę, stoliczek, obrazy, maszy- Zgłosić się Mi. erzejeWski Jan, .. paszport. 1.\}~~any .z y.m. B.I.a
nę, Konstantynow ska. 45-11. ' W idzewska 10. 5 r. co 2 d. 'le) pow. B.r;z;ezll1skiego ~uberni 

służąca z . praniem. f>10trk?\.\Jsklej.95~6-3~ 
lubiąca porządek. .zagubH;Jl10 .t~rebkę zawleral.ą~ą 
Przejazd 16 m. 21 ~roblazgl l paszp.ort .na lr.rtlę 

d od' Zofu TyborowskieJ (Zyźnlew-, 
::.=.;::.:.~;:..;.;!.:,;.:.~-~.....,...--"-'...,...:.' sklei) Znalazca zechce. , 

do kancelaryi rejenta 
skleI/O, ,Piotrkowska 




