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kostyumy przeznacza sit; .. nagrody: dwie dla Pań i dwie dla Panów.
Nagrody 'ą do obeirzenia w oknie wystawowem u Fraget'a. - Bilety nie są roz"ytane, lecz Sił do nabycia w kancelaryi Stowarzyszenia, Mikotajewska S,
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podaje do wiadomości PP. mieszkańc6w m. Łodzi, te rozklod skladki
szkolnej net utrzymanie w 1911 roko Ł6dzkich rosyjskich, polskich, maryawickich
i niemieckich 'Szk6l miejskich, zostal sporzlldzony przez sZKolne komisye.
Osoby zainteresowane, w ciągn 2.ch tyg -dn;, licz(lc od daty niniejszego
ogJoszenia, mog(l takowy rozklad przegll'1doć
codziennie w wydziale szkolnym t\n...
'Il
gistratu m. Łodzi, od godz. 9. . ej do 2.. ej po poladnia, za wyjfltkiem dni galowych,
świfltecznych i niedziel, i przedstawiać swoje reklamacye.
Po aplywie wytej wymienionego terminu, żadne reklamacye, tyczQce sl<; skladki
szkolnej, nie będQ owzglc;dniane.
I
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Bezrobocie
nu uniwersytecIe krakowskIm.
Z po.",odu znanych zajsć oa nniwersytecie
llra1ww$lnm, który h przy~zy!lą były w~kła~1
1<8. Z l mmE'rll1anoa, senat uDlwl'rilyt.etll JagIetlIIn·
sklego Wldal wyrok, na mocy. kLOr?:::o, relego .
wall,o z u\l:wer~ytfltu krallowskl~go .~edne.go sl~.
cLa{z~ z\\ycza)nf'go na dwa polr.oeza,. !edn~oo
nauzwy.cza !ll'go bez telm nu. za. D1ew!asc.lwe za·
cbowaole SIę wo~ee rektora. l dZIekanow I za odmaWIanie ZCZllan prz~d komj~yą dyscyplinarną.
JednemIl ry~orozallto~1 odmów~ouo prawa z,dawaDla rygorozow oa unl wersytecle kral\Owslum. za
publICZIle, przeciw nniwf'rsytptowi podburzajIJ ce,
przrmów,enie i za odmawianie zeznań. DWU'lLU
czterdziestu sześciu i'łuchaezy otrzymało naganę
z zagrożeniem wydalenia w razie p{,nownych wykroczalI, za odmawianie zeznań przed Iwm'syą
dyscyplInarną; Bzesna3tu słoohaczy zwyldą naganę za częśl:lowe odmówienie zezoań. UwoJoiono od odpowiedzialnnści dwu~'u sześćdl.iesięciu
tru'ch sluchac7.y. W wyrokach zastrzezono, ŻO
każdemu I'rz}słoguje prawo rekursu do ministe·
ryum wyznań i oświaty.
W sobotę na godz. 6 po p"tudoiu zwo1al~
postępowa ~łodzlei komers ogólno.akRdeml~kl
do sali hote U Kleloa. W obradach W~lęto udzlal
przeszlo 300 akaderników-przewduie c~lonków
.Spójnl", .I'romillnia· i SlO w. iydow~~ich..
.
Po wyborze prezydyum kompromisowego leden I uczt'stolków w}głosil oh!!zf'ruy referat,
udt>rzając na senn, I powoda, It wyrok trzJma
" tajemnicy, a tem damem prowokuje młollz19Ż
do energicznr~n prote -; tll. -Wyiląpil bardzo ostro
przeciw klerykalizacyi uniwersyLetll, za:W&I:zIIJąe,
że młodzież prowadzi walk~ IIle o sprawę II'.
Zimmermanoa, ale o ca.ły syslem nanezanla, WObfO
CZf1go obecne lajścia na uniwer::lytecie ~ą ~yJko
ep 'zodero. WreszcIe zakończył następującą ręlolucyą:

Zebrana na komersie

mlodzież postępowa

żąda·od senatll podania do ogólnej wiadomnsoi

treści wyroku DsidllłeJ do dna .J~Lrzejsl~go ,,/,.CZDle' " przeciwnym razie rost~vl t.a.k, Jak.sd1bI wyrok był możliwie sorowy.
Wobec tego, te 81\ w8zelkie dane, iż senat
postanowił rclegowa6 pewnlł i10só kolegów, 1010dzież post~PO\\'a poJ nosi energiczny pl'utes~ prz8~
eiwko wy80ce nlesl,rawiedłiwemu wyrokowi 8&nato, klóry lI'obee łądań młodzieży traktowania
jej jednolicie, uznał za winnycb i lIkare,[ zaledwie kilka jednostek - oraz uchwala, Jako lormę
)lrotesta przeciw relegacyom, rozpocząć strajk o·
gólll!; LasZo do rozpoczęcia strnjliu, jak równieł
ol,ruslellie formy l ~ermlDu, porucza kOUiitetowl
stralkowemu, który obowiązauy jest w ruie po\rzeby, zwolywad wiece lub komersy, w oelu Iasiq.:;nięcia opinii ogólu młodzież)'. Nakoniao zebraui żądają cotnięoia releglloyii umorzenia śledzlwa sądowego·.
Rt'ferent podniósl jeszcze, że pomiędzy slllohaczaml Uniwersytetu Jagiell,til~kiego a sluchaczl\rni
uniwersytntów we LWOWIe, WledoiU, Prfldze I Gra
eu przy;zlo ju~ do poro7.:Jm:enia w tym kierunkIl,
ze alicYę akademlc!{ie! mlo~lleży krakowskiej przeciw relegowaniU choćhy JpdD!'go słuchaoza poprą
słuchacze wymienionych ulliwersYLetów w zupelnosci odpowieLluimi środkami.
W dyshugyi wyłoolly Sil: dwa poglą"ly oa spra"ę straJku; Jedni przemawiali za tern, aby strajk
prowa.·j·dć bez terminu 1I110ńczf.nla, innI, aby og'o·
sio Lylko strajk manlfl'stacYjny. PrzewailtO JeJ.Ilak zapaLr.)' wanie plerwjs6.

t

Niektóre p srnll. .PO<ł!ępowe·, przJklaskui,~
! tym bezect'o4 wom; .ba. pod IlClwiaią do wytr\~'anla
" grtt'SlU{'m gtu p,t\v leI I mtoJI.!eży zda W:10 si"

nią sioi opinia kraju, lab jak,ś jej
pJWil?ny odhm.
Byłoby barJzo źle z n!\ml, gdyby ra~buby podobne nie z&IVlodły. Alt! one zawieść mU3UI .
SJlOłł'C'leńslwo zbys I)Owainla patriY nil swoja 11()·
trzeby, na swoią pomyślność. 0& byt własny. 0110
nie może byc obolętne dla losów uuiwer>lyte,n 1ft
gieJollskiego. Więc nia pozwoli, aby go p,uti!
swawola rozhukanych wyroiłtków.
'
Dla oadallla ul'oczystycll I)OZOrÓw wybryl<oru
" mówi się W sprawach występnpj nledorGeCI.1I0~ci:
; .mlldziei postę"owa·. DZ le llnil{ar~cJ obroócy
; szkulnictwa ole wicd,~ ie używanie i n~lulywa.
nie przymiotD'ka .ros t ęoo>\ly· w taKich spra
wach musi w końcu Ob l ldlió dla 'eJ oazwy u·
l przeJzeoie, nawet oburzenie w narodzie O1lym,
J
Nld naleźy kojanyó Ilojęcia .postęp· z nIe' toleruilYł. z psoto. (allaheryą myśli, I bru~ali nośClą czynuJ Z pr..:eszka,lz&ulem nau,;e'"
;
Wre~zcie Lach tak k"liczy:
~
Jai i drugi I dwu onhcrgytetów pob'kiob,
I Jlł'ow~kl, zle dachy pragaą wcitgnąe do stralku
! Wydano odezwę -tal,
nledortel.lzną, że SlQ pla. ka6 chcę naa nią - te wstyd.
lIIodzież I Kr6tf<stWil, Jeśli dobrze zastano, \Vi 8i~ nad SW\lj~ L10lą 1 8\łOilł rolą, bęłJzle niewątpliwie czynnikiem ospokoJ\!uia. Spo,hlł'W' IID r
I się 1'0 olej te~o. D():lJó Jui chlba maml litra.).
ków i aieszezęśó.

1007.a. ii za

U gouZIIlle I\wadrun" ua 1\1 Wle{~zorelU Jollem
ze lłnchal1zy postawił wnlosok, ahy obradl prlenieia do Uniwersytetu do we!\tyballl.
WnIosek przYlęto, poezem pned opllszeteniem
sali poddaoo pod glosllwlluie rezolucYę straJkow",
kLórą iednogłośnie uobwlllono.
.l\Jł'h1111!~ pochodem udala IIję do Uniwerfłyte,iu. Pooiewat gmach nie był jeszcze zamknięty,
l zajęla westybul i 8ellody wiodące na pierwsze pię "
j lro. Prezydynrn wiecu z holelu Klel.n& poprowadzilo obrady dalej.
Przf\ma~ialo jf'az~z~ kilku m6~có~, wszySl!f
i ogwlad~zyll SIę za strajl{ler~, podn~'llll Jednak, ab~
I w p~01euzlllł.ek WZI,ąO udzlal w. wIecu ~egaluym I
na BlIII .pollozyć SIę" I przecIwnIkamI. POIJUOs:r.ono równie. I to bardzo stanowczo, te młodzleł
I PO$tępOW& byoajmniej nie ma zamiatn uzah'iniaó
lawago Pos'ęl)()wania od ooh wal poniedz.aliiowego
I wiecIl, ale bea względu na to, ely na nl m będau,
w większości Illb mOlejszośr.i. stralk przeprow:lAshrenthala~
dzi. W sprawie łamistrajków oswladDzono .et
I I'raesidio·, że mlndl.iei; nIe dopnści nikogo na
Ulliwersytet I użyje cb lcby najosLrzel!l1.ycll środ- !
W lludapeszcie w delf'g'lcyach a'l~tro ~ wę
, ków aby oa łalJlanie ct.rajł{u uje pnzW'olló (lIl
! glersl~ich, minister spraw zagranIcznych A.ebrpn~
W n!edzidę w połudole, o godz. pól do tltal, położy t nacisk." swem e:Ipo~6 na to że
12 udala. się do rektora de ;'lJtaeya, zlożona I 6 AI14ro Węgry zoaldnią się w przyjazuy ch S~f)członków stowarzyszeń młodziMy postępowej, aby
Sllnkach ze wszystkifHui mocarsLwami. S~lIst1k.i
zażą(laó ogtoRzeUla wyrol<u I prledstawlIl W BO- , te są zara1.llm gwarancyą pokola. Jedlla 1tże konbutę uch wnluDe ultImatum. Rówooczl'ŚUlft " "ę· 1 kloJille minister, oaldy byó prZy~Qtowil.oyln na
I l!tibu'u zebrały się gromlltly mloda str post~po., w8Zplkie okollcZDOŚOi, sklltldem eJego wzm "co ieW6j, any oeJ klwlló relacyi, z kon(:1reIlcyi depu- . nIe (Jotr.1 dahJ6 udvskoilalenia ." aruui są kotaeyi I rektor/llD N'l,9tró/ wsrłjd mloclz/sżr bIL I nleoznosel,.
gorączkowy, Iw13az za. iż przedust:łh lIię jut n&
Jak dOllosi d~neB7a PetershlJrskiej AgMcyi
I uni wersy~a\ wiei~ Q rozoslau IlU dQ p\SUl k.omunitelegrdicznel o Ipowia,!ajl\c Ap,hrsnl balo\ł'i, Krał kucie Iłllaato.
; milu oSlł'ladczyl: Pnsa cale dl.ięil~cloteci& eelll
Dalegatów przyiąl rektor WitkOWSKi i prof. \ \rllm pohtyl\i t\rołlkowo europejskiej byl Wie,Jeó.
Krzyżanowski. Rektor WitkoWi1ti prz6{htawl1 Po Muarz8teg tam deeyllowaoe były nnj llr&tll.
I mlodziMy
wyrok 8eol11l1, we,llllg którego sla- I wue sprawy, obecnie zaś, tak SAmo Ja.k prly
I checz J{'mielewsld został relt'gowfllly calkiem Bi~marku, Cf'ntrnm pOli\Jki bez Nątp ania znaj Ja.
I z uniwersytt>tll
za brutalną D;~paśó na rek;ora, je si~ \I' OerllOle. N emry prowadl,lły grę swie! jRko przeustawiciela 8ena~n na ow ym pamięto ym toie, przHotowująr, Pucztlam wśród nasl.ych obiawiecu, Heltlllan relegow,lOY na dwa pólroeu l!l WÓIV uroczystej wdzlęcznosci. U oas mni emaJą..
przewourlicZdol6 na owym wieca wbrew polsce - ie POctuam pomógł pewnej 7go.lzie Ao~try i
i Dioro rektora, aby Wleo rozl\'lł'lllr. P. llascikowi I Rosyą, jakoby Sazonowolł'i j K IJ erJl'n· W<lt!cblelabroniono zdawaó rygorolriw. ZreRzt~ zltk:omQni· rOWI 'flko O to cboJz!lI), by wyrÓlfnaó drog~
!l{owa{ rektor młodzle!.y ~reś6 komaod(at.o Iłonatu .bbrenthalowi do Petersburga. Na,troJe pflL.,r~
i ~8wlarJCzyt, ~8 senat II~&O mll;1 Qfl 8~raż.y prlw sbur:ikle v.m,euial~ się. Dobro. laszo.ość slo\,inńun\wer~Y~6LU 1 POU\Jkłl l I ~go stanllwlsJu. Ale 8k~ W8Z}3Lko prAlebacu mys'ano w WiezrezygnUjIł.
,dniu. W 'em -mowa Bethmann 1lJ!lwega, te
W poniedziałek rOlpoilzęło sit bezrobocie. Nlłlmcy zobOWiązały .i~ nie po:ltnyUlJli86 &!{re
I' akad,'miUw
ra,IJkalnych, po'ąezllne l taro rem, I syIł' O"') pot.~Jki pruaiwlto ROIJi. Je~\ to \loBtosowanym wzgl,;dem proC"aorów i W11ł'01&10 nlec. fanhzyom cbelpllwym prasy ióhe! o zwyI powszf<clloe WfZf\nle W mieście.
cięsklln najśclO na zgrzybiał" ROSHł, O laW IjoZe Lwowa donosll\. te wobp,/l uchwały mlo
wanlU Malolrosyi l S~rbll oraa o Ujęcia Slilllnilt.
dlieży k,rakowsl<iej w sprawie atraJku ~ powodu
Rzecl możliwa, lt RO~yll, licząc liC} Z '.' ml pi,BI,rawy wykla,Jów ks. ZlmrnerrnJl,na wsró I akarle· nami, pierwsza zarządziła środki za~obiegawcz • .
l micklej młodZieży we LWOWIe panuje silny ruch.
W ten sposób da SIę p"ycbolo:,; Cr.D e olI/aI
W sl'rawu, tej nad wyru boles/lej, bo do- ' śni" Poozdam z je~o wyu,kami pOł\czellia kolai
I tyczy
drogIej serou, knżdllgQ dubre~o polaka ł ba~da.lzkitlj z per~kiemi, l OŚNia.dozeniem, że !lO I W dzechule} Ja~ielloó.:skieJ zabrał glos w "Kaw I jU8Z francusb rosy Iski ole je:sS agresywny. Roi rrarze Pol~kirn" Lach, W arLykale, UlVlera ąaym sJa. którl3j l,upiectwo )e~t przeciwko "mel indy)I mysll i poglądy, godne dollrego oUy\fa&eJa 1 szcze·
sldet, oba1viilląc sl~ koukuren<lyi an~ieJsJ(iej
! rego paLryllly.
w Pergyi pólflO~llei, olworzJła ula band li! nie:
Zazuaczyws7.T, Ża. mlfldziei post~po'n na mleckiego PersYę pólnoon~, przyczern taryfy do
; WszeoholCy JlIg 'l:' lloń~kiej jei\ W ZU&Ci{llej mOlej- granley per.,;klej bę'ją IUIljdowa1y się lf ręk.!\ch
: sznści, bi) na ogól 3000 studentów wyoosi za
nlemieok ch, Zdi~ło \0 : Nit'mieo kł"p· )t O pUDI,t
' ledwie 300 stUJ"lltó W • Lacb między inuami pisze: I krllóeo}vy dla kolei bagdnd&Kiei, gdyż za mia.s\
.Uolwarsytet krakowsKi jest nam tak drogi! zatOKi Persk 'ej, gdlie staDOWI ,.r~eszkod~ A.1l~lIa
St:toowi takia ważua ognisko nmyitowuŚCI pol j kQleJ otrzyrna \I'c'ście do Persyi:
skleJI NaJwa.~lIisI8ze,-pr~y nasz61U, ubóstwieJ
Protoo l!lyśJec,. ża N.ieIllGY P?wstr7.ym1ią TarCzy moze kl.os d{ljrzaly, ktos rozsąduy po - cyę od politykI (lsnllllaml'itycueJ w Persyl, g Jfi
, godZiĆ s ' ę z tallim stanem rzeczy. aby nieuLłpo· , jeżllli obeocny system się ULrtyrna.. polltll(& owa
wiedzlalna, niedo\s/talconn, lokkolllyśllla mtodtillt l . będzie mocuielil.& uiż l'u"clwJzialanie NIemiec,
rządziła lIalwyżs/l) 8zlco/ą? Aby dylltowala pro· ~ które, bę,ląc jedlnem mocar:łt\YelO bez poHallJcil
lesorom, co WIlJą robicl Aby brllLslną silą na- mahometan, łatwo um'. przHotuJtł 9i~ do tej pofZncatn. starszym i większości koł!'gów .\voją: liIJ!<i. Decyzya poczd a m<l{1e posi,dajl\ o!brzy,nla
: wolę! A~eby sLraJkiem, purzuceniem Aaok1 ka.rala ; Inaczenie dla slo\ł'!1Ul w A.lUtrl1, Ja.k ró",uei f.Ha
i rłł.k.~ral
• talaj QlOllUtlill.
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herb9Ko·kleleckif!1 Dl Las()cln9 przybylo ruwueź
bezpłatnle i że z własnego po,.ę']u do niej przyarrar~ mów\!: lnh'1'8:: życiowy państw
i Rosyi wyll1al{a, by Austro-Węgry CbO,lzą, matkI je do niej przvprowadzily. Puczem na tl} polo 'fanie wela myśll\vych z Wr.r-t;awy.
p. Klaun kl1zał dlieciom ISĆ do domu 1 oś\viad
D 1I10"7ą naru w ostatniej chwili, ze 'V1';e gil'
nie wpadły w ~all'żność ekoflomicz 'ą oll Niemiec
j9k I ()wnit ~ \ w I t I tyrzll~. 8aml b.z Nilem ee D I~ czyI, że dal~z·l nauka iest na razie zal.. 3z'lIIą. berllutOl" D~w"l zwarł.
jestesmy niebezl,ieczui dla pau3tw balkańsldeh, Zabrawszy z soblJ. 19 clcli entarzy ,które odda} I
ol'uścll d"m pp. Konatko-vs!,jch
Rl'\vlzya byla
]t'CZ ściśle objęcI przez N emcy. pozualdeDl swo,
prawdopodobu-o sknt:<iem wy[rytywa,da się nan·
body l'urbów, my istotnie Jesteśmy uiel>ezpiec7.Ili
Rosya również nie powmna zapominać, żt: nycieli w szkole katolidtiej w okulIrY, cJ.y i l,lósamodzielna AU8trya, nawet przepowiadająca przt'z re dlict.li pobierają llauli~ Języka polskiego i kto
-'u8ta gadulów pochód na Kijó\v. Odesę i S,.tlonild, Jej udziela..
mD'('j Jest n:ebpzpieczna dla Rosyl, niż Anstrya,
____
• St
d
I
zdana przel po\Jtrl1ę rosyjską na laskę lob nie:In z row 11 arcybislmpa.
laskę Berlina. Duch poezd\mski łlotrol'hu przeniZ LITW
U
Stan zdrolvia J. E. arcybi~kupll ks, W·n~en·
ka do RosJi. Wluać 10 ze sprawy ne,yó~kiei,
y l R SI.
te~o C~ościak POPlela jeqt beznad~iejuy. Do,toj'IY
która oburza Francy!'! i Augli"', gdy tymczaselll
cho!y Jes' ~Iardzo wyczeri'any, temperatura wyy
"t
nOSI zaled wie 35,6.
dla "Now. Wremia- jest to tylkl) zagadnienie.
p
podrzędn fł , jakhy nirdotyrzące interesów rosyj- i
cRlpłorunkaja 2 zń» Pod tym tytnlł'm od ł
• ny lożu chore~o zgromadziła Rlę najbliisza
Iklcb. Polllylla niemiecka idzie krokami witllko- polowy ·~tyc/llla stareJo stylu zncLQla wyL:hJJzie . rodZIna, czuwa ą rÓl\'DI~i na zmianę cz(onko\via
luda do celu, by uczynió z Nlemif'o piei'wsze mo. gazeta w Wilnie.
kapituły war~zaW9kiej
Cllrstwo_ Idąc swelIIi drogami N lemcJ naradzają.
Rpdllgowuna jest w ięzyku ro~yjskim. Ił. dąż.Z Rzymu na Jesz'a wczoraj "ięzyku fransi'" z Rosyą, nie dbając o Au~t"yę.
DO~Ó jel.dwoiaka: I jednel sltony - w8,lółdzi!l- ousl\1m depesza, która w tłnmaozeuiu brzmi jak
" Mówca nie IDJ Ż e aprouOWll.u
I.
J.
' po- lao " kIerunku I'an a 1·\'al"l"u<'\Uó·"
z rosyan;lm'I, II naste.puje:
'
tej ( at fi lneJ
u
v
,
..
Utyki, którą rozp(lcz~to od ane, syi.i pozbawilJno z dru~iej :;trony - zr,bylz 16 po'a.kó 1v rnhnowj. "O'ciec św,, przpsyTII. I ojcowiJkl\ tyozlhf04Austryę świetnegO zewnątrz stauowl~ka na rzeCl cie panów·, szlaehtę i kSięży, jako gl6wnych na Clą ~••E. ArcybIskupowi Poplelo"j swoje bto~oNiemieo. Jes' to prz/'miana nie czasowa, lecz uu- Białf-\j Rusi pril'd ,ta\Vicieli żywiołu l'olsldego.
slawlensiwo Ap" toJskie. Kardynal-llerry deI Val.
ladnioDa i brzemienna eiężkielD\ następstwami,
R6Jakcy~ nowt'go c!.asopl-ma sa.';lcIJctli telp.grllfcznenll P"W,DSZ.;wl"l'alul·.
G"c~l.o','I l reda.
g(,nAral-~ubern8tora.
w(\bł'c czego Kramarz glo8uJe przeciwko bu d żeto- "
. . . . LA.
D Ohó!nik
.
. .,
i
I.
keya .Golosa Moskwy ~
W\f!lszy "War:1:&. DDlewn.- pomlescit okól.
W1 wlnlsteryum Sl,raw zagra n CZtlJCu.
lllk geoerał f.{ubf'roatora warszawskie~o z duia 2&
Zamkn'@cie Id,oły w DamUla. Korespou- I. m. za ,M 68 do gobernll'ort'tvr Królestw" Pol.
chińsko-rosyjskie.
den t S olfa" donosi I llawanla:
sk;ego i ?bo~poltcm& slra m. Wafsaawy. \V okól.
l
.MiasLO Da~ze jes' pou przy!;Dęhiaiącem n\ku pomlelllooym oglo3Zono, co następnje:
l wrażeniem morderstwa, które stało się I'owodem
• Wsl,utek okólnJka głównego zarządu d.
Od pewnf'go eZllsu 11al~ aię wyczuwaó pewne za.lUl\Oi~cia niższej szkolJ rolniczej w ZoClj6wce. spraw prasowycb I d. 18 I. m. la }(ł 122 uzna.
zgrzyty w Sll8uhkach chiosko- ro~yi«lki('h, PuyPrzeJ kill\uDastu dniami" J'linem :I \Iltej. łem za możliwe zoieś6 punk\ 6 ty art. xix Zb."
ezyną tego nadniscia. eblósk cb urz~dnikó\V w sto- I szych zajazdów stanlJ.l nieznany nikomu JlrzYleztlny ł pO'ltlln lwień obowiązuJllcyeh z dnia 3l sierpoi,i
sODku do loddaoych ros~jskicll i pogwałcenie w mundurze trc!Jnika. Przyhył I dru~im jego- l f. b. O po"'yJ.szem zawiadamiam W. E, w celll
trakt»tu z 1881 r.
mośclem, I którym za:lOzna( 8i~ na holei. Do! wyd'lIda sto'lOlfoycb f\]lllorzłJ~eA i podania o ~m
Na mocy lrs\..tatn z 1881 r. kupcJ rosyjscy zajazdu scbodzlły się rózoe zakazane postacie
do wladomośoi powszechneJ.•
01{ ól Ol'k rzeczony podplSl
' ,.l: genera,~ adjułu&·
maJ'R., I'rawo wolnego bandlu wszell<lego rodzajU llIi A" d7.y Illuelui blady sadlo>toik.
towarllm\ zal ówno w safllyeh ChInach, Jak l kral'ewllego dnia oieznajomy "maodurZf~ zol· . Skaloli i dyrektor kancelaryl Cbarlamow.
ja ch hęd~cych pod Icb !'rukktorat l m. Tym l'7a Q elll knąl bez śladu, Priy m:ej kiAj stu(IIII zna1ezio~kaqo\Vany na moc~ powyższego punkt fi-ty
rząd ChlD"ki dał monopol na Rprzl'daż herbaty
ilO kalo~zf.l. T~n dowód mat.efy1111ly doyronddl ari. XIX Zb. postanowlen obowlązuJ,oyoll brzmiał,
.. iii, Taruagataju I T wu i pOlllilllO i~dań dy"lo
do wJkrjcia zbrotJlli.
jak DlłsLp'puJe:
mlrTI rosyjsku!j monopolu tego co!, ąć nie chce,
,Sle,dl.Lw o . ujll.\ynlla, te trzej uczniowie szkoly
.Zabranla sif2 oglaązao l rOlpow!zechoiał
Drugi Int'yJrnt jrst niemniel cieka wy. Na ro1nll'z' JutOpIli n l ezo3 l omt-'go w owej studni.
'. wiadomości o ruchach WOJska, floty lub l) irodmocy punktu lO-go wYlei wspomni!lnego tral,W·
PnygoJDy lowal'zysz technika, njęty przez kllch obrony państwowej, upróoz povrtarzania be.
tu w okręgu Kobdo rząd rosypłki lUa prawo Da· poltCJę. IWZIIIII, że Ił zaJlidz 8 przygoto\\nny był. wSlelkll'h komenurly wiadomośol tego rodzaja,
znaczyć kon~ula swego i wszy'cy poddani mają napad na n'luk ziemski 1 je knuto plany. 18roUI· I zaroieszczonycb w wydawnictwach urzęrJowych:
llrawo '&amles/.kiw3111a.
rzająre do pro vokowania Lllhi;\e/J, do czego ' .na~lIklj lnwa.lId· i .. PtawlUu!s\WlellllyJ WlesiW roko 1906 fZl\ll rlliń'lki wylączJ} rzęśli miał bye użyty i'lrhoLlllk. To\\ arlyn rz.ekolD~go .nlk.olm:gll Kobd,o i U\worzyt a nIego nowy okręg technikI!. oŚwlaucIJ/. te miał zamiar os\ncdz O
• Konkurg kola architektów.
Altal~ki.
t"m \\ładztl bezllieczelis\w&, leCI bal się zemsty.
XXXi lwnkurl! kola architektów w WarszaZamiftnowauo do te; prowiurYl nowe'go sa- l
Uczniuwie mOI derey przyznali 81ł~ do wIny.
wie na prl jek. gm ar hu 8tkoluego rozllis'lOY zorządcę, który za rezyJenc~ę SWOjl\ obral S~ara. I l\fotprtlm jej, jalt t\'ierJzą, była zemsta za usisume.
I lowonia pl·ow\lkalor:illie. Zbrodula.rzy osadzono I stal z tormlnam 20 marca f. b. SI,ala l : 200.
Ten llowomianowaDJ ffiRnd ,ryn d,)pu~z'~'l.a się; w więOlieuin. Zllmkn'~to szkolę rollliBz!ł. dJre- Sę Idowie aff'hitekCI: G3cbel Ar~ur Nienlewllki
coraz nowych Dllduiyó, 01.0 IIdmówil rO/,patrzenia h\ora n8uIlięto z p"zlJawieniem praw do dalszego ApoloDiust i T,)lwlń-ki l\likotaj; po~a'em inż. A.
"&siiJtyńsld i dyr. K Kujawski.
skarg, skit rowauych prZt'Z rosyan oa swyeh Jl.'d- peln,p.n a O'jowiązk4lw.
daoFh zabronił ro~plDom UJmować się handlem,
S\('d:r;~wo toczy flię dalej.
Co do nagród. w pl'ogramiA, "yilylallyrn pnel
W ZoCjo v8klej Izkule jest zaledwIe kilku kancelarn StowarZj8Ze da technIków (WloJ.z\wszelkiemi 8po~()hami im ł,ueszka Izat, liŻ wrl'sz·
cie kazał "szy:oLklch cos)'aa wysiedhó, a <Juli1 uczniów pulaków, aynów niiszyuh ollclali:1Lów.
mier8~ a 8 - 5). cątamy co Daitępuje:
.§ 12. Ze względa na spolel!zoy charakier
icb zuuriyIJ.
k:on~ll:su. nle przeznacza a·t zwykłych nagród

DaJfj K

ba'kańl!kid.
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Pollrya

Z KROLESTV/A.

G Z A K I.

berlińska

przeciw prywatnej nance
ję7yl<a polsk ego.
W ! ooiedzialek po połudnIU przybył do prywatnrgo l'OIllH'Szkaui!\ paDa St. l\ouaLl,"w,'kil'go
utl~dllik krymlnał, y Klaun jt's/cze I jrdnvlD kolegą. Po przed-tliwie,llu S'ę (lowledl:il\l: "ll er sol·
len Klnder poln.sdl lelnen. \\0 Bind Sil'?" 2.Jna
pana K wskazala Olll ł'oi-oil{, W l,tól'ym istot.nie
~Dajdll\\ alo 8!ę 10 dzh'ci poj OI/leką ('ór!;i pallny
Ileleny KOfl8tkow~k,ej, Prócz tych Ilwórh urzę
dnlk6w przybylo Jeszcze 2, z kLorych ieden stal
prty tlrz\V,acb w s,eUI a cz\\arly I,r/y Ol' Dle na
podwórza. P. Klaun-według .Dzell Ucrl."-u,
dal pylalI e Jlłlul!ie Delrnie K: "C'I..f palli uClf
te dZ,ftl'" Na Jt>j odpow'l'dź: .. tal.," pytIIł uale):
.Czy paui jt'st egzallllUw.fa'll} nuu zycit:JlIlj7- I'anna H. !t. odpowiedziała: .Przecio'ż do bezpłatue
go uczt'nia alfabetu nie potrleba eg7a.'ltiuÓw.Dalsze pytania p. 1\Jaona brzlllial y: Czy JeHZCI.8
kto UCZ}? Czy brat pom',ga? Cl.y paUl uCt:y Z C7.yjego polecenIa? OJI'OW ił dt.i lllzm,?ły: Nlel Czy
pani 8ama DCZy Ihlt!ci7 Od l'owlrJź: tak. IIz eCt
1łYł'ytywal czego SIę aczIł. z ]ahb k~lą~ek Si~
lezą. Jak długo. wiele flIZy w Ly~odIlIU. czy p/a·
c, 18 lJ&ukę, kto je pr;y-yła. Dl.leCl l dpowił'dt.ia
lJ. te paDD& 1L K. uczl'ła je czytania polskiego

<

(,.,ad nA shen. Na'łz korespondenł I Lii.
blina tJ, nosi nam telegrafcznie:
.. D/.18 o goJz 2-ej w nocy. na sta~yi nadino
(na IIIlIt koltli naJwiś'aó"kL:h Loków - L!lUlin)
Landa uzl/roJonycb rllbu91ó~ IlRp;ld 1a na Illa~al.yn
tvWQlowy I nrtlad,,\\'ane wa~ony, 8tllląCI1 n:ł staeyi.
Dy.lllrny stl ói stary,oy zllalarllownl słubę,
wZJ waHC J101l!Ory. R I bUi'jl dali do stróża kil ka
strzałów z re'\ol.veló'V. W!,rót:e nadbiegła. słatba st1cyilll!. l o<lpf\rla. nana,l. O ,rY'z!(owle, strze·
fnią\} z rrwolwerów. umhuę'l do Jloblizlde~o laąo.
uf lir w In,lzhl'b ni~ma. t.:elem Ujęcia rabusiów
zarządzoDo obla \V~. "
Wypadek na polowaniu.
W !lob, ach L',suclD. p. Niemof('wslde~o, na
wielki. m polowalii". jakitl się oduywa/o t.I, 30.go
z, m.• wydHlyl się lIie~zczęsll\'y wypadek. Po.
strze'ono wiec ~ul)etnalora k'f'lcckiego p. DewE'la.
Cały nabój utkwll w brzuchu CH~tł<o ranionego
umIeszczono w palacu dworl>klm. We~wan.) telegraf,czoie cb I'u'gów II WarSltlwy i ŻOllę z Kifllc.
Pilni Dellel wyechala z Kislo do Lasuclo&
zaraz po otfZS maniu d6PPllZYl O gadz. G-ej wieCJorem
Wice-g"llbernator, p. Dewel, w towarzystwie
innych ruysllwycb. wYlechał oa POlowllole 29-~o
L W. lIU10, 8'pecyalllJID pOC1UitllD no .... ej kulei

pUlDJęwyeb.

l

NaJlep9Z~ 'prace kookursowe odznaczone b~M
d~ prZjl~ 8ę,!loIlOW wJróln!l\niem zaszczytnem w t)'m
porządku. w jak m za4u~iwao b~

'1.\.

WykoniłDle projektu do 7.utwert.lzenia powie.

j rzone b~dzio aU'orowi

pro ektu

wyorauegJ

do

! bodowy, za wynagrodzeniem \fedIug nuclu kola
! archllf,któw.
:
§ ~a. Po przyzD:lniU przez sl}d konkursowJ

I wyrólnleu

za~lezyt[Jych, odbę'lzu~ si~ nad plerw~
. szym wlfót.nioDym prOjektem gto~owa!lie powtór! ne; projekt te:1, o ile uzyska 'I. głusów, b~lzie
prtyJęty do wykonan a w na,urZfl i staje si~
włll~nośdą Towarąstwa Szl<oly M: lzowleck·ej.
I Dr;dzle
ohvurLa koperta, s nazwiskiem au~"ra
l projak tu w ybrane~o do bu lowy, l\op~rtl pOlO:ltaIlych pra; wyró.lruonych b7 11\ o~warLo za zgou,
l aULvrów.
,
Redllkeya .Prz6g1~du TechnIcznego. - z ,kt&.
rf'g~ czerpIemy p.owyZSd} notalkę, opatruje j,
dopJs~le", na'.! ępuJącym:
"
cZ, \a~l~ sl'osohe'!1 wyuagrodze.nll~ bądz 00
bądŹ, WIe klej ;blOfOWt'J pracy au\orow spo,tykaI my ~\~ w ł~onl\urso.lch I'UbltClDyob po raz pierw, szy \ O?y koukllu ten doznał 81>odl1ewauego po-
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ne I'wlązkQ felczer6w, w lokalq wJasnym przy uli eJ
Wschodniej or łł. o godło ł po poJudnlu. - (Z~ler8~a

caby szachy. bilard i kart". (oprócz hazardo,vych'",
CI k
J
• Z 0/1 ow ,e SLowarzysMola małą prawo ao
! bowel bah ck leJ. - (Nawrot 2-3). o godz 3 po pal., Tow.
SZ8nla żetou6w, wyobraża.jących dwa klucze w WIe.tl4
Teatr popularny. - .Kaśka Karyatyda", sztuka
rozwoju fizycznego. W p I ą t e l!: (Piotrkowska H5' o g. en lllul'owym.
w 5-ciu aktach Gabryeli Zapolskiej, muzyka ' :e~o pot, ogólne zebranie Tow. opiel!:i nad drzewosta·'
. Stowlll'zyszenie ma prawo llaby w ać nleruchoPowiadowskiego.
ZADAWY.
moścI. CZłonkow!e · Stowarzyszenlll dZlel~ slq oa
Dzieje młodej niedoświadczonej wiejskiej
LU rNIA D z I ś (w Jokala własnYIIl. Plotrkowilh rzecz'y IVI ~ łych, protektorów i bonorowycIt. Rze ..
dziewczyny, rzuconej ba. pastw~ miasta., odmalo- ' nr, lOS) wieczornica Uli Gniazdo cZLon'ców l'owarzy- cZyWIStpl~1 członka.mi mog't być tylko pełnoletl1i
wała świetnie Zapolska w swej powieś c i "Kaśka. stwa spft3\V, .. Lu(nla~. Poczl\lek o godz 9 wieczorom.
rzem l ~s.J.~IC!. posja~ający świadectwa cechowe,
!
TOW. ZWOL. SPORTrI. D II' (w lokalll Domn chrzesCllunJe, b~z rożnlcy narodowości . Plac'} oo.i
Karya.tyda".
Z }{art tego utworu bije tn.gizm niezmierny, . fo~;~ego. Przejazd 34} bal p. Do ,. Wieczór k:arnawa- i wpis?we ~ rb. l sliladki ~zlOllkowsltie po 60 j<op.
bo i cóż winna Ksś!, 3, że przyzwyczajona od \
K01.O PRACOWNIKOW KOLE f !<'ABR. L. J u t r o l mleslęczma.
, dzipciństwa do 8zczerości i pr03toty, nie umiała ( w lokalu własD)'lD, Widlawskll or. 73) bal kostyumowf.
• Członkami ~roteJ<toralUi mog#\ być osoby obu
lawirować w atmosferze falszl1 i obłudy. Pierw·
ODCZYr D z li dalszy el_g odezY1q dr. fil. Sta- l)łel, płacące WpISOwe l rb. i Bk.1aJk~ ml6si~czną
sza jej miłość, pierwsze marzenie niewinnej dlie· ! nielawa Maj(llłSkl8jCO "Wielki przemyst~ w lokalu Stow. I pO 30 kop.
elęcej rrawie doszJ, zamkniętllj w ogromoem ' wzaj, pomocy pracowo. prz~mysłll I haod.lll (Pllltrkow- :
Członkami ho~orowemi 8\ osoby, które od.
rcie!e Karyatydy, sprowadziły ją w otchłań nędzy, ska 289). Pocz"tek o g. 8 wlec",.
. > dary Stowarzy5!Zenlll specyalne usługi
zabity ją moralnie, przyczyniajł\c sil} pośrednio
KU:\TCER1', J ~ t ro (w sali Voitla. D.~lelna JlL 18) \ przez '/. członków na ogo)nem zebran u.' Uzna.ne
i do fizycznej jej śmierci.
, koneer& orkJestrf Fllharmonil warszawskle}.
·
j , Nie ol'lacający 8kladk~
.. eiągu 4 ml8sl"'cy
"Kaśka Karyatyda", czytana. iako powieść, I
tracI prawa czlonka.
"
lwywiera silne i długie wrażenia. Reminescencya J
Zapomogi P!tm i ężn8 wydają się zapełnie bieJe; sceniczna, choe dobra, z natury rzeczy nie
jb
dnJIO człon)~om I jeh ,rodzinom. Środki materyałmoże ich dać \yle, mimo to jednak te gfówne
}1.
Dka. thw~r~ą Się z Wpisolfego, składek członkow.
irysy, wyrwane I dziejów .Kaśki" przemawlajlł
8 IC l JDnyr.ł.t dochodów.
silnie do widza.
'
Zar~ąd składa 8 ' ~ z 12 człon k6lf.
Najniepotrzebniej dodana. muzy ka Powiado" .. ;
(1:) Ohojuy. Dz~~.dostarczał .Rozw6j-na.Choj- .
O~óine .zebrania !'! ą prawomocne W' pierwskiego. choć ładna, drażni jeno ucho. psuje ca- j' ~Rch llO~y i'OZnOSI<31el. WZ:l\ws~y ~dp ')wleda ''ł \ 8zym term lnie lJe~ wzgl~du .na liczbA p rzvb l!ych
lośc wytwarzając naslrój melodraID<l tyczlIy tam, liczbę dZlenuika wręcz.rł 1/, pll~me ala leszr~Z8 o.ko- 1 członków.
"
J
!gtlzie w rzeczywistości przemawiać winien prosty lo 100 .prenumerato:ow nie. od~zoka~ ProsImy !
Komisya rew"
kI
NastrÓJ' bvlbv wte-l' W.i!Z}'stIIlCh, aby zawl.adam ł ah nas o. me,wrlj)CzalllU :
W k . k'
JZYJna. s ada się z 3 człll n ków.
(tragizm nieokraszonvJ muzvl(!ł..
J
oz
" "
B
I
b
l b
d
rot .Im czasie będzie zwolane ogJlne zedy o wiele silniejszy.
p l ~!D!l. ez nazwy. u lee, ez nl1~P!ow 11. z po . • branIe orgaulzatorów, by Stolvarzlsze.nie rozpoTlomaczpnie stanu duchowego Kaśki muzy- wOJoe~1 numeramI dom! utrudruaH bOWiem od- częło swoją działalnośó.
ką-chybia celu. A. chór w akoie trzecim, śpie- r szukanie a~r~santi\.
.
'wający bardzo długo. początl\Owo za sceną. pó.
Ro~nosICII~l dawny • ~ozwoJu . zabrany pod- l . (a) Z kom·tetll giełdowego. Wczoraj o godz
źniej na scenie .Maryo. biała lilIO" czy coś 1'0- / czas ogolnego ares~towaUla na. ChoJ nach, dotąd 6· ?1. po południU, w lokalu przy ulicy Piot!'kow dobnpgo, wywołuje efekt, już calkie niesmaczuy.
nie zostal w)'Puszczony.
, _
sIne) ]U 87. odbyt się posiedzenie łÓJz!i:iego koTreść sztuki, wvkraJ'anel
z naJ'!i:16woieiszyoh I
AdmlnIstracya.
mltetu g>ołLlowego, pod pnewoduietwem ·p Ka"
~
~
~
rola Stelllerta.
. .
momentów powieści, daje niedy szkic lego uLwo ,
(a) Ze stowllrzysunla praoowników pnem l'
R
ru. Kaśl{a poszła na służbę do miasta do pp. słowo hand!owyoh. W ul.lieg ły ponieLlziałek, pod
ozwa i.aoo program zapowiedzianego dn ia 6
Bukowskich. ZobaczJl ją stróż Jan <pol eciah na prztlw"Jnictwem prezesa p. Bartalmu-a, odbyło lo.tego w Peters~~r~łl V go W:lzecbros)'jikieao
świetnie zbudowaną. ogromną dZiewczynę, .hono· się posiedzenie Zll.rz1du, na któl'em postanowiono, ZJa~du przedstawICieli gieldy handlowej i gaS I':'
rowal", gościl, aż Kaśka mu się oddala, on zaś jak w roku ubiegl1m, preoum erowaó pisma n Ro - dar8tw~ so!n'lgo, na które," między innami, ro~.
później stronił od niej, szukając nowych zdo- J zwój", .Kn ryer Warszaw, ki", dwa P'Sl.I& Ulemie· ~~~Y:il~ll~a{~n~r~r~a:~l'ag~~d organizacyi prawhlto.
byczy.
ekie łódzkie, .Gazetę przem y sło w o- handlow/l", mitetów . l
o kompetenoyi koOjciec Kaśki, dowiedzlaw.zy Bi~ o hańbie l .Przegląd teChniczny·, .Prawdę" i .Tygodnik sprawa ZI~~: ~owY,c~ .1. me~1(1raclt przysiągtych),
córki, przeklina ją, Kaśka zrozpaczona, zajęta I ·i!ulltroWlloy-.
: stem ,Iow I n w J~ nlel.ą ce l Ustawie o poJa ~k'Q
swym bólem, opuszcza się" służbie, traci mieJ - II
przyjęto do wiadomośoi, że inżyoier HAoryk . stwa ~omTttn,Ó org~nlzaCyl zagran ic!! .?rzelstawlclol ·
sell i bJ ąka się po olicach; a przyciśnięt& nędzą, Karp i:l1ikJ, wygtosl w dnia fi lutego) (niedZiela), ; ros Ishe oe b Ił' gletdolVJob dla oorony ill teresów
przYI'Onllna lobie rzeźbiarza Wodn ickiego, ldóry i pogadankI} p. t . • Wrażeni a z p:ldróży do anglal- pla.rn j\ ~ aOdl~ zboź~wego, ~ap~olł'adzanja bez~
Jej I,roponował pozowanie; idzie w\~c do nie- \ aklcb mias\ - lIgroIlów·. Pogad\ uka zaoznie się i t. de
orespon !lncyl kOlUltetow gleldowych
.Na z'a d
..
.
go. Tam spotyka Jana. wywiązuje się mi~dz1 ni~ l punktualnie o godzinie ił po południu. w lokalu !
mi sprzeczka, wśród której Jan brutalnIe odpy- I pny ulicy PlOtrkowsk ej ]i 120. OdJz\elne za- l giełdowe) z t:u z ~amleU1a łódzlt!ego komitatu
cha orJ siebie Kaśkę, \a pada na podium lunie- wiadom lenia. członków o tlm odCZyCIe rozsyłane Korala. igi ~os ano~ouo ~e~eg'~IWaO pp. LuJwlka
sione dla modelki, zawala się J)ad D.i ą rU9ztO\fa , nie będą.
!
W b a eu~za> owaczynsklego.
.
nie i rani. Kaśkę odwożą do szpitala. UmieraPonieważ wielu członków nie wni osfo leszcze l zwaz / ~~no kom ,sy!), która ~a s~czególow() ro·
jąc, przebacza rozpac-"ajllcemu. JanQwi, jego wl- należności do kally pożyczek i wsparć przy sto- l J'ek~ y ko n ·~zYtlDaI1Y prkze~ komlt~t g\l:, łJo ,vy pro
iltApek
warzvszen
iu która. rozpoczAła
swoJ'o czyonoścl'
h' l e u POStU Il)llce~o sro(lk6w zapobio.
"
•
J '
'l
•
gawczyc przec wk
.
l
• .
Tytułową. rolę otrzymała p. Pancewiczowa. i rozporządzaj l)c kapitałem rb. 517 (jaki wpłynął !
ŃIl. m'
I I) nl8WJp acallJosol.
A.rtystka ta świetnIe Odpowiada warunkami ze- z dochodu z urządzonego balu), za.rzlJ.d sLo warzy- datl<owe e)sce p'. ~ Keroballma., d~ urzędu po·
wnętrzlIymi roli Kaśki, a graJ ą.c jl\ bardzo in to· szenia za naS 7.em poś r edllictwem pr08i o wpls- przed ~ta~~ no
prz~ ~z~lek 8~arboweJ plOtrlwwskioj,
w c
~n.dydatólV, I kt,óryoh w1Jigentoie, data w calok61.talcte tYiJ nader udatny. : cenie sklaJllk aby omożllwlć odpolfleduie fun- . bran . b d:
Z poszczególny oh mome,ntów gry s1abiej wJpa· ; kcyonowanie kaly i wydawanIe z niej wsparo.
i dzeIlI~ ę le puedstaW1Clel .Il& naJlępuolJl pOIi.·
dll miejsca silnych wybnchów.
;
Stosownie do ucl.twały ogólDtlgo zebrania l
.
. .
Podnleśt nale2y także grę p. Rydzewsklego \ tzlon ków :I dnia 4 aiervnia r. z., w8z]'8Lkioh :
Zastanaw'laoo ." nad proJektem rządowym
lf roli Jana. ,Wyborny ty~ młodego niefrasobll·
członków, nie wyłączając Dowowstępojących" przepisów o w~wozle zagra.nic.~ Wwarów po(lle.
wego hulaki - stróźa, W o8~dnlm zaś akcie przy opró tlz wpi8owe~o obowią~Qj, Jednorazowa Ikla- \ g~Jl}cy(:b opłaCIe cla. Z naraJ o &elu \T Waranśmierci Kaśki chwila uświadomienia t boleść dka w wysokoriGi l robla na rzecz kasT poir- ! w~e ~d~wal spra w~ delegowany członek p. Brill"
ogromua a 8z'~zera, zagrane wprosC wspaniala.
Olek I wsparć.
: c en IOu Ohodzl o zwro' ela od Diek\órJch ~o..
Z pozostałej dużej obsady wyróżnić na1eź1
Odezjtano regulamin wydawania zlIpomóg w~ró~ wyroblonl ch I ma5erlal4w pod!egaJIlo)'cb
grę bardzo dobrą pp. Mielewlil\iego (niemowa), pleniężnJcb. Fundon zapomogowy tworzy 81~ op aOJe cIa.
Norsk iego (~wan), Bzo~vskiego (Wodulckl), Or- z Jednorazowych skladdk członkowskiolt (1 rubla)
Na następnem posiedzonim komaeta. gieMo.
lowskiego (Trawin:iid), Kułakowskiego (Olejal'ek), , wpIsowego, wpływów 3: czystych zy~I< Ów stowa- wego rOZWaŻ '1.II8 będą spra wy nuLępl1jąee: odep. Bal toszewskieJ (OleJ a.rko wa), p. Kierniekiego II rzyszenla, dObrowoln,Yr.b oCuu i zapisó w od ot.łon~ ; zwa ~arządQ StowarzYS&eUia. komiwoJilŻerów okręt
(woźny).
ków i osób poatroDllyob, dochouów li urządzo · ' gil IOGlklego, odezwy oddziału mor!łkieJ że<7lll"'i
P. MlIgnuszewskiemll i jego partnerce n- Dyoh zabaw l koncertów.
' handlowej i oddziała komun!l{l\cyi morsklei I Wl:~
zDaczyć wypada 8Wlewe udtaJlczon~ kolomyjk'ł
Termin ogólnego zebrania rocznego wyzna- ; dywostoklem i .Innymi portami, odezwa ~Jdziatl1
lf akCie drugim.
clono na 11 marca r. b., w lokalu awwarzysze· l w~r~zawsklego IZby handiowej Rosyjsko AaglelIJu... ma (Piotrkowska .Ni 120).
' tIkiej •.~ war~QkaCh importu welny I An~lt; ode.
- - - - - -.....- - - - - - - - - - - (b) B.esursa rum eilo\ou. Grono nemie31nl. l z~a klJowsluego komItetu. rOZdZIelczego w 8pra.ków opracowało ustawę resul'sy rzemleslo.iczej' WIe wyb!lru przedshw!Uleli do 'ego t komitetu.
IlLiliD!llZYK n:allllSaWY.
Ił'
r
o
w Łodzi. Ustawę tę nąd gubernialny pioLrkow- l
(8) Z Muzeum nau~l' l II luk)' Na t t •
IMIONA SŁOWlANSKIK D,lś 2ago',.. J
20"
. dZl'l .
I
•
.
os 8. t alem
,141Ioalawa.
Bl,'
• .1 d'
Dla
8'y02lnl&, zatwJer
pOSIedzeniu
8CwlerJzoOoL
gorą.czko e
Celem
Stowarzyszenia
jest
rozwój
matoryał·
I
nia
do
otwarcia
muzeum
OS~klowae
spzrzrygo
owa,TEATR POLSKI A,. ZEL WEROWICZA (Ceglelnla. '1Dl kó w ch
r
.
.
a y zaczyla nr, tlił), D II S puadstawlellle zllwleszone, J Q t r Ił ;l Dr., k n lt ura l Ul I' CIzyc~u1 r,eW18S
rzesnaJIł uapeloia,c się Okazami, zewsz~ri plynu, dar
'''panna M-alicieweka". ł'oczątel!: o god&. 3 po poL .
, \ ]uo depozyty. Olrzymano za.pe\VDI~nie od* meCA!
,..ttozbltki" tllllln8ldego. W i'~~P Kazimierza Kamil19Jd.~ cIJau.
. .8tow,ar.zyszen'6 ma pra.wo urządzaa .przedsŁa- na.sa Patki~ z Warszawy o ntl2:leiania Da CZ~g
80. Początek Ił godZinie 8 mlll. 16 wieczorem,
teatl alue, konce rty, zabawy, odczY~I, wy- dlut~zl wspan!ah cb zbiorów por"el"Q
f b
TEATR POPULAŁł.NY. (KonllLantjDOwsitll Dr. 16) Wlania
.
.
l
h'
. ' ó'
b·
\,..
T z a ryk:
D z I i "Kdka Karya~Jdll'. Początek Ił godz. 8 mln.
CI?CZRI, ma IV lJ.soy e ort ,moza, IUle w,a:$ną. 1* .. rajo~ych, wi~c ~, to: C,1lź1l.uid i talerze z X VII
1:> WIeCZOfIIm. J II t r o .,Ognlem i mleczem", HeurJka b-'I~te~ą, Iltworzye , koto splewacze pod nazwą stuleCia z fabryk kSil\żąt Czartoryskioh w Kurc
SienkIewiCZ". Początek o godzinie 3 po pol. - ".I!'ausl". ..Lira. Dla rOZ\\O.)łl flz ycloego czloul(óW urząlubal'towskle ma',olikl Flrle j· ów krA! "" k'
D1
Poczl\tt'k o gonz. 8 mln, Hi wieczorem.
Ie"e ye glmn a"tl l'
lIJty k'l, Ja.:!.
. dr na ru - l' zastal"! bill weoerskie wart o•śe uksó
o .. s lA
wazy
'
.
.ł
zac
a
1
al
h
ZEBRANIA D I I ' zebranie og,)lne Tow. kolonij
,letniCh \lla dZiecI źJdów, \IV lokalu przy ni. Z3chodol8J warach, welo l'yped al: h, I rózuycu gIer IitJol',owycb. dwie da si~ porównań ~e sławnymi :yc b ząle'łU'. 2.0. o i~d.I!Jl1ł g wll1ezorjjlll. J Ił Lr o-ZlIbra.ule 1I&óJW lokalu S~W/ł.u1szcnla dOlOwolone slb grI w ar- mallersltiwl fabcylti Limogea. Z pow~~~ :~p:=

T E A T R.

nr. 150) o godło :J po pol. o~ólne zebranie kas)' pogrz8~
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ROZWOJ. -

Sroda, dnia 1

Jołego

1911 r.

Do komitetu doradczego wyhril ll o pp,: A Pa;. dziennego 1 po gotiz, 7 t'J posiedzenie zamkolQto .
szczJóskle!:;o, J. Krowirandę J. Majewskle~o, R.
Z trzach pun!(tów przedyskutowanych. dW8
b~dl\ Jllespodzianl'ę dla badaczów kllltui'y rodzin~ ! {{rafta. Z. l\owalewskiego, 1. Wawel'$iga, F. Siann- i wyszły na kor:ty~ć b. zarządu, jeLlell na. niekrl kowsldego i l SzpikerlllRoa.
l rzyś6.
llPj.
Otl'zymano uwiadomienie od zarządu sali- :
Postanow iono Candasze ZgroIDlldtenia 111okoCzlonkowie b. zarząJu dość Il cznie byli onr~~
l1srnego w Wieliczcl\ o chętnem nadt1s1ailiu oka (wać w Tow. wzajemnego kredytu przemysłowo ban.. : daj reprezentowani,. sprawą zaię " i byli go rii \\ i'
:l,ÓW Z kopalni soli byleby tylko koszta celne opa. l d!owem. Sumy moina pounosić za podpisem star- ! wszyscy, prócz Jednego z Ctiou ków b. zarzą rl iJ, I'
Kowania i przesyłki przyjąć nil siebie.
I szago i podstarszego, lub przy pod pisie jednego
W. Sobcz., który o!wto godz. 4 posiedzl1nl un nŚwiadectwo lI'ładz} oa przewóz okazów bez l ~ nich winien byó podpis którego :z ez!onków ko- j śclt, motylVlljąC, że ma. do załatwienia SW \lj e hRt" cła otrzymano, a ponieważ spafił Iy fizyeloe tą ; miLetu.
j dzo ważne Sl'fa wy.
,j uż Da granieJ. wl~e postarano Ilłl bfluwlocznie,
ZapisAuo 7 uczn i6w; 2 :wJf'igano DII. czeladnl- I
(x) Na Kochanówk~. KoroHer. zakładu dla
Iti' skorsyalaó.
ków; przYJęlo do gfOllll. maJst.rólf P. Alber~a KOD", umysłowo i Dl'f vI"OIVO ehol'Vch w Kocuanówco w
PowS%tlebn8 $owarzyltwo elektryozne dotylo olaka.
ciągu roku 1910 otrzymal 'od różnych osób i in otertę Da pnJ3tosowanie pr,d~ .dO ~aSZ1Q .I~Zf;b.rano . pośród .calonków 30. rubli na dtWOB 8tytoeyj ofiar Ba SUlIę 223f> ro. 37 kop., tudz ie;:
k1ryrlDych. do poruszania sIlników I ladowanI. do kosclola sw. SLamsl.awa Konk~ l wya~ygnolYa~ I' sporo przedllliotÓ\v li: oJzieży, produktów spoiy\y ·
akuDlulatorów Ja. pomocą transfor,?8.tów, zuto · DO I kagy ZgromallzeOla 30 rnbh na Wyjazd 4e- ol1ch, oraz ks ' ąż<l k w naturze.
8o\\"&oych 40 UOlcl amperów naJ"I~ksIeJ kO ' 11ega,ów do Petersburga.
(a) Osobiste. Dotycuczas owy prezydent m.
mory.
.
(a) l Tow. b!turl po'skiej. Wezoraj, o godl. I Lublina, ro st. SZl'ejer, rozporządzeuiem guberna..
W końel ro.patrzono brtol~ wJcin.DB?k l 1 9 wieczorem, odbjło Się zebranie roezne MdLILle· I tOf& piotrko wskiego mianowany został blll'ffilstrzam
~rJzów, nsd?8łanycb. I r6zl1Yc~ ~Sl ~ łowlel"8go go oddziału Towarzystwa kol1ury polskiej. Zagaił ID. PabiAnic.
l ~P?rls6!1kllgo? ktore wskotel Dlf'zwyldej bar"'· l je adwokat przJsięgry Aleksander Mogilnieki, po_ Naczelnik wydziala kurlandzkiej izby skarBOsel i odrębilo901 torm. Jadowych ~og" pOllu- I czem Da przewodniczącego powolallo ajw. przys. I bow j ek k i W '
i
.
, .
Ź"O Jako nle"yoserpane zróJl,) motywow '" usLo·
k
.
. .
e. 8 r ... o eg:
IDogra OW, mlnnowany zo
ol
•
d k
.
ł tk k .
Ale sandra B,\blcluego, Ba sekreta.rz& adw. prlJI. ! atal pomocnrlneOl Inspektora podatkowego I re·
SOWipnIU . o ~ ompoz~cYlb prldemys u h a cI.~gtOl·
h
Kamleńsk I~go.
; wiru m. Lodzi.
ODleW!b. przy "ye DR mlernye WJuR (ac
SprawozdaJlia za rok ubiegły wykazuje te l
.
.
stiln kasy muzeum jost lut na wycz!'rpaoiu więc I d bód' S ł bl tJ'
'1 b 303 k
90 '
j
Pomocn ik sd wokata pl'zyslę!{lego przy
zarzall 'iewoy poparcia ' waZj:!tkieh bez WYiątku I ,o~k ' b ~971~ e n l~!U?S~ r,' b 393 tp· 2'9 "'Y- I piotrkoW3k 'w sądzie okręgowym pan Czesław·
mies~Ii~DcÓW naszego mil8ia w8zy4kich jego i ~a t l r ' d ~p.
~111(1 ~y r.
op.
po~ I Eiiaaz Różycki, otrzymał świadeetlvo na. prawo
f un
spo;lllda
..
przy
I
fI
°OZ
'I
dnszho~1
Ogod~Y'Cł'"
'l
b
191A
prowad ~enJa spraw
we ws.pom
/liaoym sądr.ie.
g rUil" i narodowosci ' I tirnOŚci~
"I.
~o ue
oc Ouy O uZla U hanOWI y r. , 'a
•
.
szłolc.
kop. 06, wydatld zaś rb. 1,319 kop. 49, pOZIJlta- ,
. (:1) DrugI putor g ([I ID Y h. Jana, Zygmunt
(h) stow, majstrów fabrynnycb gub. p!ołrk. losć zatem rb. 69ł kop. 67.
l M!l Dl tIU S, ~orzuca swą posa,lę z przyczyny choKoweBtya b~ldolł'Y własoego dom~ w Stowarzysze·
Po zdecydowaniu, ażeby do zarządu wJbrać ! rob'y- Gmma wy7.naczy~;1. mu dOiyW:>t~ , ą płac~,
DIU majstrow fabrycznych przl'blefl~ coraz real- prócz S-ch członków i e~zllze 6.iu zas\ępców. przy- I ~,OiJO. rb. r?CZlll& i takąz .płacę ~tr~ym,~ W razIe
niejsl-e podstawy.
stąpiono do glollowllnia tajnego.
Jego ~m!llfCI \Tdowa w ClągU plCrwBzego roku
Zarząd Stowarzyszenia, clu'ąe }lo\!iększyó fun- l
Wybrani ZQ ., tali pp.: A!e1t"and.er Mogilnicki, wdo wlenslwa, . ,,'
_. .
dusze nli d~m. urządza w S(lI.}I.)l~! dnH~ li lutego, Sztuckr, dr. l.k IIaudelsman, Ol'a? jako 7.:lstęllcy: l
P\lsaJ~ , druolego :~ lotłs~ego) pastora ogł~:
w Heleoowle bal k.ostY\llJlOWY.
,
I pauna ~Ia rja ReczyJlska, pllDi LiclJtenfeldowa, p. szo,no :1.& \ViJkUJą~?.. 1':aoa 1,200 rb., za Jlo"luol
W sobotę, dnIa 4 lntf:'go, o godz 8 Wleezo- . Piekarska, oraz pp.: DroJ6 wski. L. Koral i AL duch '):Hle (lak. z UO~ Jur ~ 8 t o l ~o) 2,~OO rb.,
rem. w lokalu wlltsuym (Nowy Rynt>k ]fl 6) odbę- ! Heimlln.
:na. Ol)łl.~ 100 rD., mieszkanie be~platne 1 ofrart
dzie S,ę mieqięczlle zebranie zil.fl.łnu ze wspót- .
Na wni03ek przewodniez~eego uczczono przez . ~o drogI lydl.16ń sfuiby składa.ne przez wiernycll,
udiialem ez!nnkó'!' St,oWaI'ZVRZeni~
j powstan ie z miejsc paml ~ó Wacława Nallco\'lskieJako ~I.e~ opldl od konfirmantów InanOIY!ą "l na .Na pos]edz~olD tem p. Frall(HSZek Ellder wy- , go. Jlrzy~zem ad wokat A. Mogiluiekl mówil o pra- i grodllOIlle.
glolll odczyt o }ęzyJ\łl E'peraoto.
cllch uallkowych i dZ l tll a ln o śc i zmarłe~o; na wuio- I
(C) Z tramwaj6w aleballdn".kioh. Od czwar(X) Te Stow. spożywnego robohlkć ·,v chrzesek d-l"8. II a. ntl e l S łIl:lna IlCZ\lZOIlO ró IV .niei p!uni~Ć l tku joż ub.tlglego tygodn ia DI\ tramwalaell ale ..
io 1jańsk th. Jo&"o w !Jomu llldowym jlrzy ulicy
11ichafa .Brzezió~kiego.
: handrowskich panuje roou szaloDY l przeciągnie
Przejazd nr. 34 o godz:nl6 l pc POlIlOUlU odbę- :
Zebrani postanowili do oLu rodzin zmaJ'lycb ! hię prawdopotJobuie aż do końca. tygodnia bieżądzitl się ogólno zebranie 8towarzy ~ zenja SPOżyw- 1 wy słać dilpf:'8Ze JwndoieucYJlIo.
l eego. ZJazLl tydów w AleksandroWie pn.ellosil
czego rvbot,"ików rhri.f śc :jaliskh b.
Załal w'ellie spraw} \IV) iJill 11 jldeg.it6w dl' zjud
l6,0 20 ludzI.,
. (s) 4 te Towanystwo WJ.iijemlle~o iIr "dytu l prze<l ~ tawi ~l eli Tow • .kultury polsk,uJ w Warszawie jt
Przyczyną lego je~t roczniea śmierci. rablul
rozpcc/'lua awoje cZiunuśl'i w dnlll 3 lllLegu, w II przekaz '. \!lo zarządo·.fI.
aleksaudrowsklogo, ktorą obchodzono. " U1eJllelQ
lukalu I'U! ulicJ Piotrkowskiej nr. 85.
,
(a ; 10W3.1118\wO z\Volcooil<6\v ro%woju 1hycl- l ublegIą. :rego. dala i rucll tramwajowy dosię(a) Odm!)wa. Na pr')śbę 7y.lowskiej kasy po. ! llegO w ezwanek, d/ua :3 lule~o, o godz. ~-eJ po gnąl kul/mnaCYl ue go pouk\n. Katdy WilgOO m()·
żyezl<owu-oszezę ,lnościowflj o zwolnieolu od Q/ laty ! poludu o, u rządza w lokalu swym przy uhey NI.- , torowy mial przyczepIone po dwa wllgony dodapoJa&ka przemylIłowego w siosunku 5$ od c~y,Le- i y.rot ~1I 2" 'lwy 'zajn,e ogó lne zebranie c~look:ó\f ; t~o=.e 1 z~ru Z~ nim .jako uznpe~,:aleDl'e 8ze~ł
go zut,u. obernie nadesz!a od winis1.eryuUl skar- \ l proSI za D!I..szem posrelln ;ctwem o jaknaJheuiej. l d. n,,1 pociąg \) taj sameJ liczb,e W&..,ouów. 1\11ba odpowiedź odmowua.
ue i pno!;. lu:lln8 pnybJcie.
!'lo ~o WleJIłO dla pa:;azerów IIb;oluLBl8 brakło,
"1 f b
I.
\T1 C b
·
W
R
,
"
t'
\
lłu.l1zono nawet !la stopniach wagonów.
(8' Ko OD.UJ letnIe. Towarzystwo AkcTlne
l \ . . . t TIG.· l\' Il ryCi
• n )InS 810&, puy
O' ł - d'
6
ł t
d'
Louis Geyer korzystlij~c .z zapisn p EOl .iowej ulicy Prze jazd Ni 56, robotnicy, wobec m" łego %9,•
.( ~ o gv lIlOy
po po. ego . Ula w tramGe)'er, \\YlldSZąCE'KO 50000, na kolonie le~lIift; pasll rnalerplów i niezgodzlluia się 113. obni~eu'e I walU JIi 2 Idącym do. Alek8androwa ~ynlkla
ł k
C h . k dl d ' ł
b t kA.
plac} urotJkoweJ' wJPowledileli Jaj~ei. Il& 2
awanlura. 1aohHła rodzlu złożona I ojca, Iyoll
!
uraCYI). " l e c OCIO a
a
zlec ~o.o n, '1'11
odnie na rtód •
...
i matki. Około linii kolejowej. przecluaJącej za
firmy LOUlł ~~yer•. ':1\1110 VI po.rozOml~1J18 I za · g
Jl
.
. " . • tobardzlelll t.or tram \vajtlWy, Byllowi npadł kape.
rząd! ~ kololllJ .Ido~(:h ID. !,o.dzl. PODlewa~ lak
Ca) Nowa .1lUoa. Magistrat 16dz'k:" .po dO/SOlU I hlz, wysl{oczył WięC z wagonu, by go poduieŚó.
lf CI~I;~oclnk~. J~k ł. na kolonIach !etrllCh, tr~eba
do por~zllm i e/J!a z P: HenryklE'1O Ahrkltlrtern p~; ~ Ojcitlc, nreco pIJany, począł krzyczeć, te silI I. ba
~czesnle zaiIJO,~I(l '!lleJlioa, Jlne.t0 ... afząd .lahryld staDowIł nabyc ,od n~8g'o za 9,000 rubił p"s · adłlJsu &fllmwajowa z:łbilll ma syna i zacc:ął konlukŁtlu
JI1~ ~o,zpocz~ł. zapIs kandydf\.tow. I{wl.l!llll<Rcy'ł M 821;\ dlu~us<.! r. 69a,2 S~Ż!l1 kwa.drll~Owl()h. w c~: bic lasbą dolkli '.V lt).
dZieCI }a/muJe SU} lekarz fdb!yczny dr. Z. Mu:- lu p~zejlrOlVad~eD~a J1~l'leJ ~licy,. ktora ~[ar~owlo
Na pomol) napadnitgLeml1 81(00zył muzynista,
n,i1skl.
.
.
. . będZie przedl.uzeil'~ uliCY. AIllsza l ClIlg.ntt C Się do : przyłączyl się hkże do bójki i syn, k~óremu. mimo
•
(1) lo!, ~abrJkt locha ma w ŁodZI lołozy" . aworea stilCJI Ló 1~-kalJsi\ll.
. ! Sk'lkll li wagoDu bęJl}c:'go w biegu, nic si~ ni.
Jed~n i tuleJsfy\h zualJ.Y~b.. przemya!oweów. Do. K03~t()ry§ rooot około l)rZl'prowa~zenl .. nowej l atalo. Zacna rodziol,a, potnrbowaw~z1 silnie konaOli o tem ~N. Lodz. Zt..,. •
.
ulicy ,obllCZOUY został na. 24,000 rubli.
. f duktora 1 motorowego, porozbijawszy szyby w wa(x) p.olulya .. Moc pru'a l) ł~mcza~ow.rm s'a·
'l1 m apos.obem . prOjekt Tow"rzYi!t~a kolo~ gonaeh, tlCltlkla w pole. WyPadek t~Jl ws~rzl.I~ poltCYI .Iodz~lej l 4) utworzenIu ~oltcyl odrębe.le~trycznel .miSI.sklej, dnty,:zący urządZp.llla nO\fe;
mal ruch na Jinii przeszło godzinę.
~t'J w Lobhole l SO~OOWL'1l pO:ilanoW.loilO przt'~lu:
hOli ,ramwliJoweJ ~o dworoa kahslU tlgo, doc,aka
.W droJzo pOWr1)tllej t.ell sam pociąg mial
zyo do l. 1912.. \\o\,~o k'go ,maglstratl lillaih si*.) urzeczyWistnienia.
n0 1flł pr7.ygod~. Z p.l'NtJdu. nadmiernej liczby
Powll!1zyeh O~owlą7.all~ ią wOleso w r. b. do ka(a) W apraw fi likwidacyi Slow.•,Jednolió". cł~eącjch wr~t:;\e do. Łodzi zalJrakło ab~oIatni6
8J r&l)d?wej, Jaku ltQ!łlłek na uLrzyman e roJ.cli Onegdaj~ze zet)) anie kOUl iSyl likwhlacYJtl6J wraz I UHej8C w klaSIR trztlCleJ. pasa.iarowie rzucili sit
JlastępuJą~e 1?IIlY: ~ap;18tra, m. ,LoJZ' 212,678 rb. I la.. zarządem i komiHyą rewizyjną b. S~owar:C1- ! WięC do .klasy II. Kiedy ko[l.iuk~or p.r~yslledl po
• Lublina 2:i,40:J l'br ~ S '\800wca 22,500 rb.
nenia zawodowego .Jednośc· ohuno o godz. a i nletno40 la bIlety! wszyscy pOlllaelll klasę lU
• (a) .lprnrdllD:e ka:U. Władza adm}Distra- po pOlll,lulu VI ObOCIlOSCI pięciQ odonków korni. ; Owp. 18) leCI wy)śo z drugIej klasy nie c~ciel.i.
cJ}no-polIcyjJle J'r:tI~tąplly do sprawJsama, rzy syi Iikwidaeyjoł'j, siedrnill członków b. zarz1ł,lu, ' Kouduk~or iOOWQ wyszedl pOLurbo\uny, nIC wa
l)rJ~atn. iD!I\~~n{"1e stosojl\ iię. dJ wydanych , jedneJro cz/onli& komUły! rewityjnej i buchaltera ,: W.8kÓl awszy...
.
.
i~\'I~Zł) przPpl~ow. obowlęzu l ącye~ I I'l'owa,jzą k~I~- i z gabinetu rewizYJllo łJocbalteryjof'go.
.
'IV L(Hi'ł:a O~stawlO~O kl.a'l~ 1I~ pollcyą l w~
&1 IiUeual\erJjU8 l proiol1uły w Języku rOSYJskim. I
.Na IlUnąLlI\u dziennym było prze\lew8zyslkiam i pnszczauo 1'8sazer6w JloJeJyuc?;u. ~IUtl1 pud grozo
(h) 11 7.grom. majatrów atolarsk oll. Na po- II rozwaten e !1prawy SUIlI brakulątlyeb, objętych d\I'l1- I bą ~reSttoW!Hlla oopłaclł należną kllfot~, choó i
lJiedzeoio maJ~trow slolanlocu, pod przewoJuJc- dZI\lSIU kilku puuktllmi pNtokulu z bilansu, spo- tutaj D'e obyło 8:, bez .awantur.,
.
'wem asesora c(lehowego. p. St.tlliilława DoclJeń- l rządzone'go W gabinecie buclJalterYloo-rowlzYlllym.
. A wszysLklelull winna smlero gWlf~tego raIJkiego, po zaga;tllllu ze Ufil fila uczczono l,rztlZ po- ! Kaidy pl10kt prl.tlcJli1.awia aporo pracy, gdyż na bmall
'Ulallit) " llIieJsc pamięo lmulego Iłtarszego Oiaj- i podstaWIę IiIzClflglllowycb a:emau b. zarządu, prze(II.) Z Słdów. GłÓWDą spraw~ jlolityczn~ 15
.~ra 8. Po Aleksllut.łra Knpkego.
i ględa .i~ je3zcze odnośne dowody
oskar.wuJcu O Dllle1.0nl6 do JÓJZkl8J ol'ganiWyhrano na Iltar:j[.e~u lliajstra p. Staniarawa.
PUlII,U,,, tycb ro?pIłLn:OIlO zalei.lwie trzy.; pozacył pol~k;ego DRt'ot!IJwego iwiązkll robotukz('go
KozilOWICZ.a, & l1a !JOUlil&l:SZlJłśO p. ErJł6t1La Ultill- stanowiono zatt'm pro ., ió władze ~ pu~woleule Da
ro~patrrwlłoa b~(}~la
prZtlZ IIpecyalny kewplet
kOł'wailA.
Julk.a JeUCl'.e IUllludzęJl dla. duJ.;.oucZeUl&\ 1l 01'L.ąJk.11
wJdJoIalu. .k.llfU6!iO iZby 1ł/,doIUJ 'WlI.rOZllW:lJlloj J
::>.zanowanht wyrohów' krajowyeh cenna ta oka'ly
'ą dziś niezllderną f'lS !kością
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udzlalemprzedstawieieli stanów, w dniu 24 lute
mierza Kamińskiego (czwart~k, dnia 2 b. m. i 80'
go r_ b., w gm achil Sądll okl'~gowego w Piotr'
bota, dnia 4 b. m •• Rozbltki" B1i~ l llsldego, oraz
koWIf'.
piąt.ek, dnia
b. fil. <Koncert. Bahra) zainte~e
W IJI oeesie 'Jw .1ako oakal'żeni występujr:' so waly literalnie calą ł.ódź teatralul\. Zamó Willszlachcic 30-to letni Wacław .Maksyrni1jan Woje
nia napływają. c iągle na wszystkie trzy widowis·
wódzid, inżyniel' Ake, Tow. fabryki maszyn T. li:a; zualwrnity gość pl'~ybyl do Łodzi wczora
Johua. ,~ Łodzi; s?;lachclc 20 letni EIp.oryk .Mal
l'ano i z niezmol'do\\;l,ną euergią. ltieruje próbami.
llowsl<i; s~lachcl6 25 letni Klt.lmens Marceli Kar
W "R,)~bltl(ach" - tej perle ojcf.ptego re·
Jinski~ mieszkRniec Wloclawka 30 letni Jan Su
pertuaru--ofll-ÓcZ p. Kawiń{kie~o, genialnego od
torow~ki. były redal,tor pIsma "JeJnosc" wyJ.awll
twórcy roli KotYllc~ Czal'uoskalsltiego, Wystąp lfl
nego przez b. związek robotni!,ow przemysłu włók
panie: Broniczowa, CzecholVska, Kosmowsl,a, Ol
nistego .J ed ność·, mieszl~auiee Slefad.za 33 leto i d~ża lika. i Wojclecho wska.. oraz p~J.: Bończ!l ,
Antoni Szadkowski, mieszkaniec gminy Kąlwlico Grabowski, J~raez, Róźycki, Cbabsl'ski i Zelwp25 letni EJmunt Bernatowicz- Lewkowicz; miesz - rowicz.
kaniee gminy Goszczonów, powiatu tureckiego; .
- W niedzielę, dnia ó b. m. odbędlie się
37 letni Paweł Urbaniak, mieazlmniec gminy ha.- ! widowisko benefisowe utalentowanej arty:l~ki. 11,nowiee, powiatu. kaliskiegoj 3a letni Franciszel( lnbienlcy naszeJ public~IlOści. p. Laury DuuinówCzala; mieszkaniec gmmy Goczyszew, powiatu ny, dany będz i e BernstslOowski .ZI(Jdziej·, V( któpiotrkowsldego, 27 letni Antoni Bocla.n; wiesz ' rym ceniona arly'itka. niezrównanie kreuje Gie
bniec gminy Wola Cbałupia, powiaLu sieradz- i kaWIł postlle Maryi·Laury. Ceny miejsc zwy"
kiego. 24 letni Antoni Zlentalsklj mias7.!<anlec ; czajne.
·
gminy Uszczyn, powiatu piotrkowsl<lego. 32 letni'
- W poniedziałek, duia 6 b. m.. odbędzie
Jan Tagowslci; ruieszkaniec gminy P!ł.ClSZa, powi~· ; się w teat~..:c ~aszym Je.d~nf wl~el.Ór hllmory
tu gosty ńskiego, 24 letni Wacław PankowskI; ] Btyozuy 1\hclJllhuy LaslUe}, z udl:lalem dyl'. Zel·
mieszkaniec gminy Gortków, powlato. łęczyckiego, ł werowlcz&; program nader urozmaicony. Ceny
82 letni Józef Kaźmierczak i mieszkanieo gmin] podwyzszone.
Bier~aczye~1 ~owiato. toreoldego, 29 letni Anto
(x) Teatr popularny! I:elewlkiego (Konsta~trnowska Nt 16). Z kancelarYl teatru komuniko.Jfł
ni MlchałklewHlz.
Wszyscy pociągnięci Sil do odpowiedzialnojci I nam:
fi mocy 2-ej części § 102 nowego kodeksD. kar
Dziś sztuka Zapolskiej .Kaśka Karyatyda." •
nego.
Jutro, "czwartek, daną będzie po poradnio. po
(a) larJ admiolatraoJjue. Na mocy postano- I raz pierwszy sztuka 'Ii [) a.ktach z pOIVle4ci H,
.. lenia gubernatora plotrl,owskiego ska.zani zos'ali ! Sienkiewicza p- t. .Ogniem i mieczem~.
ad!llinistracyjnie: właściciel sklepu z rzd,b~mi przy
Przed ~r.z1ma widzóW'. p~~esuną SIl} bohaternliey Lipowej Na 47, Pawel Hinzel, ~a UlDleszcze· skle postaCie, znane z pOWIf3SCI: Zagłoba, Skrzenie szyldów tylko w polsldm i niemieckim języku tusld, Wolodyjowski, Pudblpię~a. Bollun, kn:a
z pominięciem rosyjskiega -- na 25 rb. lub 1 dui hini Kurcewiezowa z synami i Htlleną·
W'lllczorem U1"
,aresztuj właśelciel domu przy u.1. Lu\ l Wl. ki JJl111 "7
... ,
une SIf) po r az .."zwar'-y lupal t
.
W G tl
• F U t"
B. Fersztadt t za niewyme Id owanie lokatora na 1:.0'
Ol
Dla a ragedya . oe lego p..... a s .
tel
rubli lub 2 tygoJnie aresztll.
"W Plł < wesoła komedr.a w 3 aktach .Fllrt·
(b) Lód. Na mieście panuje ożywion} ruch ka po cenach do polow~ znlzof1ych.
'..
furmanek dowożących lód. który, dziQkl mrozom,
,W sobotę po połudulU po ceuach najnlzszych
doszedł
grubości 6.clllowej.
.Kas!U'l Karyatyda-.
Jeżeli mróz potrwa dni parA, J'8i1i nadzieJ'a
W przygotowaniu «Ha.rde dusze) Rl.zy Orze-

c~llych i ciasnoty I)Omielllill~(lń prą zmhnie dl)kOl"acyi. To też niewątpliwie IV da,u II lut(~2:o
znaiJą Blę na sali I\oneel'towei WSl,yscy, którym
byt i rO;Gwól gr.tuki drama.tycznej pOlilide) l{ll,Y ua
sl'rcu.
(x) Wiec%Ór hntlClUJ. Bitl 4\ Kola T ·WQ .,Je
,'IlOśC" pral'owuil,ów d. ż Wal'szilwsko Wledea,
"ldej 2apoIYiaddany oa dzi/3u. 4 lute~o r, b. t. j.
IV na Il'llOdząct} sobotę W sali Zjtllhoczouycll maj.
'-'trów tkackich (111. Prt.elll zd n 1) obiecuje byc
Haller sympa.tyczoym i ożywionym. Doborowa
muzyka, znana UpI' tejmość gospodarzy, obSterlla
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ładna sala-zlożą się

niewątpliwie

na uaitrój,

czyn ący wieczór Kolejarzy O!\ (Hugo pa.'ll ~Lllylll
dla jego uczestników. P')czl\tek u godz. 9 wiscztJfl:~ln_ Strój whytowy.
(:1) .Sobótka-,
Stowarzyqzenie wzaiemnej
pOlllocy pracowników przemyslrt i handlu gub.
piotrlwwskiei w lollaln własnym przy ul cy Pio- trkowslclej ~ 120 w na'Jchod7.ącą sobotę dnia 4:
b. m url,ądl.a awykły wieczór LanHczo1 .So',ót
kę" dla c't1on:,ów swych i zaproszooych f;{o~ci.
~Soh(,tki" \e Cieszą się pl'awem obywaS11:!twn
wśród stowllrzys~onych i grolUaJzą zWjlda SPOL'Y
zastęp, pragnących spę Izie Gl.a9 wolny od pl'aey
• na mllei rOl:rywC/l w gronie l{ołególV i kQloiaUflk,
. tombardtiej, że Il.fbrania te cecbuje zazwycza.i
' serdeczny nastrój. Poo2iątek zabaw)' o gouzlnie
. 9 wieczorem,
(:1) Z "Lutni" _ Towar~y~two .Lotnia" UI'Ząa
' dza w sali swego lokalu w niedzielę dnia 1~ b.
! m.• Podwieczorek mU7.yeznyl4 dla członków i wpro •
wadzonych gości. Poc7ątek o godzinie 5 po !lO-

ludniu.

03tatnią zabawę taneczllą w bieżącym

karnawa.le orgauizulę zar ąd "Lulni' w dn iU 25
lutego (sIlbota). Będzie to hai kosLynmowy.
I
( ) D tb I
k
'k
l. T
lA nau.
:1 na1 orzy~o
asy zapomóg
prl:.y
t
f
ó
I owal'zys IVti' zaw J( lWt'm armacpnt w - Ill'acoII wników Ol,
L!JJzi, ouhę(lzie sil' dzi~iaj
sali
koneertowej 'przy ulicy Prze)(Izd -M l llokal Tow.
majstrów tkackich) .
Ck·
W
-t
.
(~) lafna aWi!.
e czwa~ ek 2 lnti'g~
o 5·el po połarlnlil stowarzyszeme nau\lzyclelt
" _
..
I
slIikowe'
chrześcijan w loll:alu wla~nym tKonstantyoOW::1ka 5},
li lodownie będl\ zapełmone.
.
l
J.
.
..
arz dza czarną kawę dla ozłonków iob rodZI
. W p~ze~iwDym bowiem razIe brak lodu da I
(a), Na wpIsy aGIB'ów .. ZapOWiedZiane przed. 1 1ł'~row;,dr.ouYCh go~.:i.
I
Ił
!uę odczuc, Jak w roku zeszłym.
, stawlentB arna&ofsk!El, orgamzowane przez tutejszą I
I
lo: h '
,
(a) ZnalelEian7" 'pup. Wczoraj wieczorem 011 I kolonię fraDCtlską W d .. iu 7 lutego r. b. na rzeCz \
(a) Ba war8zawSa. o oykl słów. Na odbyc
szosie PablanlcKie,1 zo&leZIOIlQ 1.wlold BO llHlltaga Her" :. wphów gimuazyum polskiega i niemieckiego-obll - sfę n!3lą c y w g'.luOtę. 4 lutego, w sali ~ratld .[{IlDlaDa K09sada OllduKcya lek&cska wykazata, te śmlerć I dZll ogólne zaint.eresQwa.nie.
\ell\ lnau~ura~YlnJ ba~ Tow. wa.~:>~:l,Wf'JklCh cykl~nastąpIla II: zlmDI'. i głodu.
\
Pokup na bilety ogromnJ.
~t~w w 1.. IdZI, 'ta.pow~e.dr.\eh ~wol, prhYjazd cjkll.
(Pl Pogotowie patunkowe 'IV el~gu dnia .wczoPrócz wymienionyeh iloprzednio pau z towa \ sel z War8z~wy, Kall~zll. i Piotrkowa, oraz z 01rsjsr.ego
pomlędzJ lnneml wZJw&no do nas~ęp\l)lleycb rzys t Wił. sjlrz\l d azą
. b-I
t'
k"
rJ k k"
~omia na .
Szląs\\'
u Do tańr.łL
\lrzyO'rywaó
bę IZI6
wypadków.
I e ow w cu lerni \-osz ows 18'"
- Ogólnemu oslaolelliQ uległo pięć osób, z kLó· go zaięty się llpro~zone tnanił: d·rowa Maybaumo- znany kwltltut ar\ystyczny Brze~luliJlt\,'go z Warrjl'h jEdnl\ Odwt~zl?no do 8~pi'l\la Aleksandra, Jeda~ wa, H .. imdnowa.. d rowa Brzozowska i Alłardowa. lzawy. Sala udekoro.wana będZie \)OdIU~ szkiCU
do szpltllla Poznans!nch, jeda, do mIeszkania. leja, odePrzedsta.wienle W teatrze Thalia- wypełni nade~ranego prtez Jednego 1; art,y'HoW rnfdarzy
alano do Przytub~ noclegowego na ulleę Cmentarlll\.
. I ~'k
•
B
' S-"k
+
N'
• z WarSi& iłf. Jak w\daó Z nade;iłanyoh aglo~~eli
,(8) Kr.l>dzi.z. Onegdai w noey dwa) nleznan\ duw~ jo.[~a orne c ye.. 1&IIOn& 1
fi, p. . . . 188pO
ba.l za owiad& si Świetuie.
J
ezyncy, za pumoc, wlaltlnł., lIkradlI ze @lrlepQ II mIę -I dZlankl rozwoLlowe .
P
~
sem 8zal Knovmana w Radogoszezn 8 kullkó~ srellr(:Xi Orkiestra symron1czUll. Dyrelitor Towa
~
Dych. l sl'ebrny lichtarz, warto$(lf ItUkud.~telllęclU rubU I
rzystwa Muzycz rgo im Chopina prosi za na.
zbielili z lupem, gdy zbadzońy ze Ilon szmerem w sIlle·
[J
' .
~
1
ple, Knopman zaezl\l krzyezeć.
BZt'm pOSI'6UUJctwo l u członków orloestry syrnfoU' r~yniJ1~KinlffD.
niczllej, gl'8.JI~eycu na instruIDentar.b smyo~I\O"yoh,
~
li
UllUWiJ diy
..
o przybycie do lokalu T.lwarzy~tw8, - w piątek
(a) lo.." atowallysl8nia W okoliol· RO~t>o- dnia S-go b. m. Wieczorem, ila nadz:wycza.jną
Dźiel1 wczorajszy IRostrzll znacznie sytuaczęly dziala,lnośó stowarty8zeollł. spoiywcze p- n. prólJę.
ily~ VI unlwe rs 1tel11O krakowskim; okolo godZIny
(Xl Konkura rVI11U10'lrJ. P. J. Lerufln. kiero",- 61 po południu ł!trajkuiąc.f "ysłali deputaey" dQ
aJednoBc" W os. BneŹllic1 i .. Przysdo~ll" we
wsi Stobiecka Stlacheckie.
..
b
"
nik szk(Iły rYilul\[{owel, prllgną6 przyjść I pomocl\ o raluJl\cego 8enato uniwel'sytecl<iogo, kLórl je.
ZllI'egestrowsne Z08\aty przez pio~rko\vską
"'
d
k
d
t
d
'd'
O
I
komisyę gubernialną do spraw' stowarzyszeń i ,'.f m, którzy maił zdolnr.lJd i chęc do f16llnków,
na Dle a O ,powIr ZI.
te salnaj godzlOie
2willzllów lIslawv: Towarz)'stwo niesienia pomoc)' a nIe mogą placltl ~a.llallkę, ZlllVtadamia., ~e mI} - trzy kampanie pIechoty o~OCZ11J korLlonsm gmach
'"
l
że przyjąe 2 bezpłatnycu uczniów. Kl1.ndyuaci prouniwer:iyte'tl.
01\010 godZiny 6-ej \II" saH Kopornika rozehol'jm ~ldom w 08. Bełchatowie p. n... Br kur ł szeni są o skła.dao!!'l !Jodań w· 8zkole rysunkowej
.Cbolim~ i kółka rolniczego p. D• • Rol!uk" we (Południowa 2 in. 7) do 6-go lutego. przy poda.. pOeZl\t Się wiec 400 siollhaczy l1l!iwersy~t'to. PrzeWili .Dlar.bownia.
niach naleiy napisać, gdzi6 i jak: drago llandyuat I mawiali-poseł DaszyńskI I dOl,tór 01"08, kry~y.
(a) PrJ.ed&tawieale " Zgierzu. Dzis w sali To- uczył Się rysować. Ha ma ld, za.jęele swoje i f
knją? władze, bezpleezeństwa i w celll pośredniwarzyst\\'lI. śpiewaczego .. Lutula" W Zgierzu. To- dziców ora:li adres_
czenlll W zaWIkłanej sytuacyl.
Przyjęci będą ai, którzy najlepiej Darysują
Obrady w1acu pr~el'walo wejście rektora Wl'warzystwQ dramatyczne pod dyrekeYI\ W. Jan.. I
kowskiego wys'awia sztukę w B aktach B. Gor" I glow~ iI"ego modelu oral gTllPQ s mar~weJ Jl&- I kowsl, iego.
eZyllskiego • W DOC lipcowl)-.
I'aty.'
Rektor zloiJI imieniem senatu następ:ljfłce
Popy~ na bilety Jest dośt zuaezDy.
ZABAWY.
l OŚwiadolónie:.
•
.
(h) Z. Zgiern. Dnia 4 b. m.• Lutnia· zgier- l
!
~a ~od8tawle rozporządzeni," Wi~18t~rJ1lm
ska urzl\dza bal maskowy. Zarząd przygotowuje l
(x) Bal II bud JW, teatru Organizatorki ba.- znań lOS\\' laty z~my kam ": dn~1J dZls eJlłzym IIIUwiele IdespodziaDek. .Maski nie obowią.zują, lecz lu, zapuwiedzlanego 'oV 8aU przy ulicy Dzielnej na we,r8y~et. OJ, ~e~ chwI.li Dl~ bIOrę o~J}QWledzla.i.
Si pożądane.
' rzecz tundnszll budowy gmacbu teatealllego dla nosol za, calosa l bezpleczen::ltwu o8ob, przeor• teresowal 9. praWIe
• ca l y ogól' SCen"J polskiej w LO,j:d, pracl1jlJ.."" ellergic~ule, bv~
waJącycb. w gmachu, Nadto w:lywa, :n wsx, y~lk'ch
Z '"nłlaw".. ta Z&lll
mteszkauców cichego i spol.ojnego mialiła.
j bal ten był lednym 1. najwspaniallil.ycll w bieżą
zebranych tll słucllaczy do złożema legnym Icr i
l ~Jm Ilal na wale. Idzie ta bowiem uie: yIko o po~ do rąk: obecnego sekretarza unl wers)'tetu dora
. mnożęnie funduszów bud.owy, rosnących woiąż po" Ottruanna.
,
woli lecz stale, lecz i o spopularyzowanie samej
Młodziez przyjęla te stowa. 'if milezeniu. JeSZTGK1\.
idei wznie,tenia dla aóeny pol~klej w i1a~zym d6n ze zgrllmadG(JOycb, zabrawszy glos, prosU
(X) Tea.tr polski .L lelweroW'.Glł (ul. Cegielgrodzie przybytku. który by odpowiadał godnie rektora. o coflli~ci8 WOjska i polil!fi z pod WllDIana lU 63). Z kanoelaryi teatru komuoilmją dostojeń,Lwu i anaczenill lml ttlralnemu, ilprzystę· rów uni wersytrto i zaręczy l, że "ÓWt:Ui mLoMam:
pali i uprościł widOWiska, dZiś przewlekall}ce się dzież gmach w 8pol~oju opuści. ŻlczeWll temu
Zapowiedziane trl1 lości.nl "18L~Pl Kaii- la pó1u.oc I braku QdpQwieiluich środków ~ecluJ.i· IlCZ11l.ouo ~&uoió.
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o wyznaczeniu rb. 23 000 głównemu oh:-;erwatoryom flzyczuemu na lll'ządzeuie obsluę:i do prze·
powad'win pogody dla poi.rzeb gO:'!pOda.l·stwa

sel JiIi7.erski wobec kategorycznej odmowy ze stro·
nr prnlnta kRo Stycbla.

Le~ityma('yi od strajl,uiących uie odebrano.
Następnie udał się rektor du ra le, Banacha,
IWJry kien,wilł całą akcYIł bt'zpi('c:n\ńit~R, aby

Uchwalono również utworzyć drUlSą wicepre.
a na godnoric t~ wybrano Jaworski!"go. wiejskiegO.
ce nąstlj piło_
- Z Budapesztu dono~1.ą: W komis}i dele
Londlu. al styl~znia (P.) Wznowiono se911~
'W bramie UniWfrfsytetu ze stOpili pnemun I:
':d\\yjnej prezydował dziś Włodiilimierz Kc)dowski , i.by gmin. Na pl'l~ewot.lnic71ącego wybrauo leJno·
pocet DuszSilski, który puduiósl, że młodzie;
.\ftiry, stwiertlziwszy stanowIsko Kola polskipgo do myśl uia II'lwLerJ., Rozprawy \v izbie rozj'oczllr.
broniąc woluości nauki, ma !la sobą cale post!;··
.:wiązl\u tnecb mooarstw, Zlllw.llczył swe przemó. i!\'ę d. 6 lutpgo.
pOWI:l spolElczeń.itwo i przestn;eglszy, by mludzit' · ,Iienie w dZ!~kczyllnych słowach, skIerowanych
BetOn. 31 stycznia (P) Zmarl pOiJo! :lu p:u
"skutek rozgorączkowania si~ sprawą nie z I
ja monu,'hy, za swobouy, jakich polacy używają
I men\u p"wel Slllger, socyalny diJmolit'ala,
chwiała sama powagi swego wystąpienia prze
l\' Gallcyi. Kramarz czynil ponowne zarzuty po-lIIallil!a, 31 stycznia. (P.) WybulJlJy wulkaua
oierOZWU ŻO A działa.nle, wezwal ją do rozejścia si ę.
jltyce Aehrenthala, dzięki której Austro- Węgry
w pobliża Tulu trwają z dawną HlOq. DotychCała młodzież strajkUjąca udała. się w pozapchnięte zostaly do stanowiska drugorzęJnego,
CU,g zginęl0 400 htt.lzi.
cbod1.ie pod porun.k Mickie lVicza~ pochoduwi te · zniewolone w dzisiejszem położeniu znosi a się. z pt).
Pebrsblicg, 31 stycznia. lP,) D) l'ady mini·
mu towarzyszyly tłumy publiczności w lIczbie tersuurgiem tylko za pośredllietwelu Berlina.
strów 110tono wni osek co dr) budowy nnwyeh
kilku tysię"y_
.
- Dwukrotny atak W01~k ' powstańczych w Je. (wIei w zachodlllej c~ęści Syberyi l pótu.o,:uy.Jl
Pud pomnikIem przemówiło jeszcze li wóch menie na twierdzę Sanna, bronloDł przez wojska Turki"'stanie.
akademil\ów, zaZnacz8.1lłc, że strajlc I powodu tureckie, zostal IJdjlarty z clężkiemi stl atami dla
inpatoll& 81 .styCv.uiQ. (P,) Wichurll ust.ala,
zamluiięcia uniwersJ'etn zO"ltaje tylko pnerwany
napastników. W sztabie tarecldm panuje przeko- l\:[nó.stwo domJw i przedmieścia za~ypano są śnie·
a nie zakoń<'zuny.
I nanIe, :ta osaczeni mogą się jeszcze trzymać od giem pod sallJa dachy. Na ptacacu zndeZiOllD kllPl.I· godZlDie S-ej Ilastal w gmacllil nni wersy ~ 8 do 10 dni, litory to termin wystarcza, aby do- kaoaś :ie osób zmal'tnlęLy~h
tetu zupełny ipokój.
czekaa się od~ieczy, śpiesząoej od strony R;)dei. .
W.erG.1J. 31 sty~zoia. (P.) WCtW 1"1 i we dnie
1 dy i w5Ipolnenl\ siłami przejse do działalności za. odczuwano lll6znact.1l6 wstrząślJiel1ia; d4iJ o gudz.
czepnej.
6 rano - falowauiu powierzchni i !o,!<ot podzie·
:Młodzież bezpartyjna llniwel'syteiu .Ta:;ietICJuskiego wydała odezwę z prot"stem prteciw
- Z Paryża donoszą: Twierdza Sanna, wra~ mO Y'T fil" 91 t
. (P) Z
ó··
stra,kowi. nazywająG stra k Zala\wlall\em pora.- Z 10,000 wojsl< ~orecl(ioh, zup~lnie odCięta przez
y D, U S yC<lUlll. • amie Snle7.na wobchunków pat"!J polityczni ch.
powstauców arab~klch, którzy jui dwukrotnie po- wodach: batum81kim i potyjs!dm udchla. Skutkiem
nawiali atak na twierdz~, obydwa razI odparci 1.6 silnych mrozów, oczy3zczlinie toru l{olejowegJ pO'"
•
I łączone Jest z wielkierui trudrlOŚclumi. LinIa zaPółurzędowy wiecJeusld .Fl'emdenblaU" za- i stratami.
! walona jes~ brylami 10Ju. Ruch pociągów b~dzie
mieścił arlykuł. który końc~y. jak nastęjluje:
r
- Z Salonik nad6bodzi wiadomość. ze w po~ I przywrócony llajwcr.eśniej za trzy doby.
•Jez!'1i W ęo z llowodu zarządzeń, wydanych ' t'fczce pomiędzy WOjsk 'HOi tureoldeml, śpieszące- ,
Ihkcłajew. 81 stycznia. (P.) Jut. od dw6 ~h
przez senat w zakresie jego ob 'J wiązków, przy- 1lI~ n~ p0lIl:0c osaczonym 'tV Sanna a p.owslańczy- dni sroz! SH~ zamiec. Komunikl\,'ya z O lesą prlersdo do wykroczeń ze strony CZęŚCI studentów IDI. af.lbaulI, str~C111 turcy 150 powstaney 600 ~a- : wana, pociągi się spÓŹolaJl~. P\lCH}g wlec:lóurny do
IV bląJ wprowadzone]. to te ubulewania godne
lila ~ ,z,b ltycb l rannych,. Dep::~a POcJlIOSl dZJa- ; Oherson'a uwiąd w śniegu.
fali t y wywolaly już swoje następstwa. Senat al<a.· lahwsc i m~sHvo WOI~k!l. turecl,.le go.
M1111 illł. 31 stycznia (Wł.) Miasta, wsie i Ci- .
demlcki w celU. nn kDięcla g\nltów na. wię\\ zą
, ~ W Burlapeszllle b~ly illlflister spra wleJl1: l la ok·,lica w promieniu 20 milowym cierA~ nIesiiallJ, zapropono nl ZIHlIl~\l'Qcie uniwcrsytetu iVy- WOSCI, Geza Pulollyl, ulozyl plan ma-kuwaneJ slych1:lUle. skntkiem spadajacyeh kamIeni l szla4
kJac.iy zostały aż do dalszego rozporządzenia Zlł~ \ obstrukcyi przaclw prże !/oźoui!l banklIvemIl Po- i mu. wyrzllrauycb przez wnłl~an pod 'f,lal na w'fWlOStOue.
: IQn~l ma.. wprawę w .tego rot.lzalu ~ilra\Va\!hl I spie Luzoll. M!e'lzkańcy Oi)USZ~/a!ą osady, udeNalety obecnie oczekiwaó, że to poważne· gdyz ~i:lę >l }t'gokombIDRcr:m ,~ywrocone zo · j hjąc w góry. Pięć w osek niedakko Taal Iu/)el.
"~ l'Ząd l.enie pr'Yllrowadzl tych. kt6rzy dali im· staly 1.UZ trzy gabInety, mianOWICie Ba.nf{1 8 go, nie zniszczonych, Równocześnie nastąpil zalew'
11'I1ls do wykroczeń, do oj.lamJętania i tym, o któ· Stela i ~t. 'fiSZy" 1'. 1906. Wobeo ta:, IJfZY- , WJ~tęplljąC' go z brzegów morza, przyczem zgi!lą~ ;
ryeb tu chodzi, wska~e Jlls.nfJ. że ."~~Iępowflnie g'oto\Va~oJ ohstl'Uli,C!.1 za,cho:1z1 o')aW3; ze plall miało pr:&e~zło 300 ?~6b. OpróJz 'eg~ zginąć mia- .
dalszą drogą bez rR\\lll moz<o prr.yulesó IlSZczer' . Polonyl eg,o W!WrOCl głlblU~t br. KhIJen H de:. la znaczna liczba IDleszlmuców skutluelll poża.rów,
bek n.e'yllw własnym interesom uczące! si~ mlo- l varego. ~yiUacya IlOrnplil\lIjó Się WOhAC leJn, ze spowod IWllnych zalewem gorlloej lawy.
WHld61l. 31 slycznia (Wl.) W Wiedniu 18
dziezy. lecz także w c l ~tki spui3ób fa('h""'laÓ po~ : ao,trYllcka hba. posM v wstrzymała takiu {)brawaSi} czcigudnego uniwersytetu krakowSkiego-.
I dy nilli przedlu~ljlllem lJo.okowem,
stowafzy>.\zeń studenckIch ullil... er~ytetu wiedeń!,
______
sklego wydało odeZWIJ .następuJąoą:
"Koledzyl Chodzi l,) za~rotO!lą wolocśJ na..
r D Ił
szych unlwol'sy~etów. I{tórel bronio musimy wo- .
be~ klerykalizmu. Klerykali zasrai;l.j,~ Jla~zej
~
wolności. Z:l\ścla W K.rakOWle nWaJ;illllY za wstęp
ZE LWOW A.. W ponif'dzialek w południe \
do wa.lki. B1 d:1cie pelai otuchy i przyjJźci~,
rozpooz,!ł się strajk sluch~ czy " pol,tp.chn ce. PQ
Petersburg, 31 s\ycznia. (Wl.) Dnia 80· go, od \ skoro was zawulamyl.
,
pnIudniu nie ylQ w P()lil(chnio~l ani Jl'daeU';)
ra.na du :a w nocy, \rWala ożywiona dysl,usy~ nad l
ruga, 31 stycznIa (Wt) Tn5 PJ&ZO ,~owarzrkladl1.
/;)
• i kwestyą istn eolu. ini>tytucyi cpehów, które wlaln ~twa student6w wolnotnysluY{iu uchwaluy .urzl}W westybulu politeellDiki Odbyt się po po· ' uznawało lal,o nioflotnebne, O goda 2,oJ w nocy , dZIĆ w elką manlCosi~ " yę na zDak sympatyl dla
ludnl11 wlec akadol/lickl. Narodowi dt;m ktaci zapadła u~hwal:t. że Zg OlDlldLtlDla ceohowe pozo l studelltów ,krakow81\Jch..
. .
oś"iadt'zyll, te nie uznają uchwał tego wi<'cu. stojlj. nadal,. StOSOWUl6, do p.r~jl·~tu rządowego I , ,Wl~den...31 8tyczo~a (~l.) Dll~lelszy I pól.
Wiec uchwalił rozpol'ząć sm,jk w ul1lwl'r,,;ytede ustawy dla Stowan;ysz! n f1.eIl1l8s1nlCtych.
I uuęJol\y .~.eUlenb~att, ,s~wlerdza, ze ~y.dady
gdzie się po po!uduiu udbywaly wykłauy. Wleco- l
Petersburg, 31 stjcznia (P., Na posiedzeniu n~ wszecl.t~lel knkow:>kI61. zO!'ltaty _ zawIe:szon~
wu ey uJall si~ po' bo'Jem do uniwersyt,·ttt. gdzie
zjazdl1 rzemieślników rOZWIlŹ;l!l() s : lrawę <10 do I· D.le ZWIl~nl.ęt6al S:Illf'st.r n(~~e)rgYJeckl Ftr'\a dale,.
..
di en, '.
s ycznla.
• Ił eue .role P,res
jednak bramę zamknięto S demonstrantów nie tltrzyrnywania zamówień 011 ID~eudeotury. Przed.
wpnSZCZOIIO, tuk. że wyklady odbywa.!y się dalej. stawicIel głównego zal'ządu intendeoLury z~odzil I ~e gwalLI.lU"nl&. występuJe, prz?OIW mllu·trawl ~Riell} df.1ID0n-tranci ZlIczeli się d ul !lI.Ó do bramy, się na oddanie części ob3~alanków tzemieślDlkom : sW1aty hr .. SlU~1 gh~w.! ~ar ZUCr.ląc mIl j;lerykah~
cbcąc ił wjważ) 4, wybiii dwie SJyby, wkroclIJla przy rękOjmi wlkonania.
Z8. I 'Yę a.Jmllll,..tracYl, ~SWtaty, PI'z~cz~rn pl·zSLacza.
policya. i odpada demon traaśów, ldórllj w po ..
Zjazd Ut:Da 2a rz/'cz PO:ifłd Iną, aby zam6- j muwę p~8ł9. D "s7.yn~k , e~o 'ił' 1'~lltllnt'Dc e, ~owochodzie odeszli do miasta.
wienill fJr~ez wszysLl{le zarząd! sk8l'buwe odda~ dząceJ meudoloos~, profcsorsldel ks. ZlffillltHlUan,
Wieczorem odbyły się oaraoy poszczególnycu wane byly rzemieSlulkorn bel poręki i bez prze- dna, a nauLo wl r aza s1mpi\ty~ s~ralknJą(lym SUIol..
P liSt 'Hl.Jwc J ue h wa 1'1'
. dOI'USC c' targow
. Da od pOwIe dZłO
. I oos.j organI
'
entolll.
s toWllrzyszbl.
11 me
za~YJ rzelUJe- ,.
Wars 'lU 1 l t
(P) P d " '
~.,
dziś do wyldadówanl W unIwersytecie ani w śloiczycb a w razie braku ieh ~a PQSredoictwem
.
n ... a, . n ago .
o cza~ poza! u W
pol technice.
zarządÓW' m'ejsklrh.
..
I s~lel'lku zydow.slllm, PI·.ZY .ullcy ~1 ł~J zOi\lez!ono
Natt miast narodowi dfmokracl posta.uowiM I
Petersburg, 3 i stycznia (P.) Na posiedzeniu sleuem bomb Dicnao, tych l materjał W3bllChoWI·
WSZ,Olł" li.li.cJ~ przeciw strajl,owi.
dzienllem z. jazIlu r.j;emles!nicz~glJ przyjęt?
Z osłainie2 ch. S·
cyt; o hnlfC7.nOŚCl rzerlll8slulcz 'go ucZIlIOStW&
$
t A.
EbterJllosław, al sLycznia (P.) W pobliżu
ro:aall, l lutego. (Wl.) "Dz.ieunik Poznański.tacyl Slapkl ł!Oc~ąg 030~OWy zetknął sil2 .' to· , donosi, te w zasadzie zo~tala już uchwalona najr' k .
..
warowym. RaDleni zostalI 2 kondnktorty l po- l k'
~
dróżflJ. USlkodzone są 2 parowozy i Ó wago,
ro'"za tnl.& olejowa Z Moskwy do BedlU8. przeli
_ W czora; w Berlinie 'iii parJameooie W' ostd. • nów.
l Warsza Wf} 1 Posua6..
niem cZJtaDIU u~tawy podatkowej i normowanej
fetersburg, 31 stycznia (P.) Komisya hudża- l
Pozwolenia na roboty przedwstępne już nzyprzyros~elU wartości, socJalisci zaż~rłall ~lo~owa·
'owa lJullly pań"t\vowej p"'yjęla projekt prawa skatIO.
nia lInleDoego. Przy glotlow&uiu nad paragra.tew
GI}!:;LD \. WAU~ZA.,",T~I~A, SpraW'Hzdauił"> tele:rraf'icz · ..e. a ~od,doa_
uwaln ającym od podatku rodziny panujące, paragraf. uwalniający monarchę, przeszl'dł nieznacz·
/,., I.
Ol lir l'r , z
l,ri I<I fi r l r r n.;,
z' . I or lir Il'rnu
ną tfU,O w ! ęl\.ilzośeią głosów. Natowlas' paragraf,
".
46l!t;6
5°/.
Piotrkowa
Czoki
ua
Berlin
-,.-.1
tlwalUlsjący ksilFąt krwi, przepaJł. Polacy. któ9290 Akc. Ltlpopy
4
/, L. ZIemskie
9330
92.40
9550 9450 -.Ren'.
-.- -,- liW/
t
~ Qlo
"
rych glosy mogły rozstrzygnąć ten paragraf. zmle· ~o"
50 /, foi z 1905 10150 1\.1350
-.- 14,6
968j 95 !l5 id
óOfo
L.
Waraz
."~łOW~k
nili poprzeduią, chwiejną postawl2 i wstrzymali się bOI, PUl. z 19u6 11045.' 101 bU -.- 1
760
,.. R'l~ZKI i 8~~ - .- -.9190 9090 914ó
4 /,
•
1'1 emlówlta 1 147 . 60 4-6 51)
., SLMar bo Je
od głosowania.
Lód,
-,aOJo
L
II. 1389 O :H9óo .
Warli
-.- -,406
-.- -.- • B•!iaud
Ił.lf.
- Na minjllce zmarłego prel!8Sa Kola pol.. SUAcl!.eck1e •
•
• ł.ódia - . il'=' iSil2
skiego w llerhnie, W1IJUJlJ iOILil "1~oleLai !lQ~ilrzą(l:7.ił u~tmi~ci6
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ROZWOl..- Sroda, dnia 1 lotpgo 1911 r.
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Dla Poznaoia i Warszawy liola ta. ma wieI- '

' je zllac~ellia. Kolej w Kró'estwie PQI~kiem póJ-

uwatalą pokój za Z&1'e\l'uiony, ale nie-

się

trójprzymierze

aostryackie przeciwko

de Palo, ił
niemiec!{o-ro.ylsko·

Włochom,

- - - . .- TS

't

Wa

~ i~ ~wobodDiei,

tworzą się

Razk'.d pocil,g6w.
Zimowy od dnia 28'ro paidlieraik&
K~j

Fah"Ycsno-L6daka.

OdobedzQ z Łodli: a) '2.30, Dl 6.50, r) 8.20, d) 11.25,
2.1fj, n 3.15, g) 3./0, h I 8JO.
PrzyobtdZl !l1ł l8dzl: II 4.11. j) 721 Id !J,ss, ł) 10.15
l) l.25, lDi 4.24" Q) 5.~5. o) 8~3/, pl lU!}.
o)

Kolei

Warszalł"l,o- f{al i_',,"

Odohotlzą

da I<allua. o 'Co 1~. 7.ai, 1,t~O. 5.%6, S.IIi;
Jo WarCliwy: () 'to białe lO.5i, 1~1l, 540
Prłyollodz, l Kaltlu: o ~o1&1!lle 10.'" 11"7, i-25
9 35; l WarIlAwy o g. 12-10, 5.9, 6.IS.

Kolej obuxx.lQllla.
Odcbodzl ze stacyl Mdi-kaUskl !llł Słoh,11l o godz6.20. za StoLwlQ dr) st. ł.ódi-kalhlu przyelu Ul 853
Odebad:G) ,e sl. ł.6di-kallska do Kolaj~e\( 10.51. pUfen,
z Ko ' uszek do at. Mdi-kallska o ,(Ił\l&, 1.46.
UWAGI. Godzluy, ",drukowaIl8 LlłlSlJ!a drłiklłm
Jluaezaj~

czaI od godz.

6 wleClorelJi do li rano.

ozn'\czooe literall': e), fJ, bl, ;), tł, au ol r) la
pr&J3Lankaeh. POCi~!( O,a..eIOVOlychczas prtyrzE'kli 8wÓj udział prawie trz~wUI~ ~łę 0& WS1.y6tklcb
DJ lUer~ c), zatrzYWU 11 sI., 'ylllo w t\o,lrlejlllYle,
już wszyscy al tJsci współc z eśni.
Dalsze zglo8ze- j
Poel~~I OZllactooe lIteraIul: b) K), l" PI, ltupŃlł4-

I Dia

narły weją

Poel~~1

1.

codziennie.

}) .. leIl818111
eLit- kt Antoni

w)~\awy

Porczyń

ki

na WIlriOZ8wę .Jpst artnl WiJC7& 9. m 6.)

...
_ ____________
~._ _ _ _ _ _•

wymowne, gesty żywe To zWJkły doroczny baL \
slU{'ba('zek wlislJcb knrsów żeńskich w Petera-

studyujących.

Krn((t1ł.

It

upragz:t O Dadsyłanie
Kotsisll, W. El a81.a UaJzikowsk ego,
Ger~ona, wlIklewicza i i d., o fot Igrafle eharaktery~tycznych domów w sty!u podbalausklm (za·
kOP'llń~klml I oryg;nalne phny bll·lowli.
KOlllitet I,ładz , e dolą wagę na zgromadzenie
i przpIIstawien e lIIotltwie dold dn 'go obrllza roZWOJU
budownIctwa w stylu pollhalallskim na
wszys:kich obszarach ziem po ilJdch. /{oilzla tranSpOI la i opalwwauia lalU i z powrot.em pODosi
komile' wysLa IV y.
T~rmiD nudsyllmia na;dalej do 29 lutego do
12 w pOlodnie.
POllie~'aż jest planowane wydanie obszernego katalogu, pO ;ljdaoelll 'eS!j.. ku8iry bleJsze wys,łalllt' zgło-zdl I udZiału w wy.;tllwle.
P/zasylkl i li-ty nalt'iy adre30~' llć: ~ Do Komite!u Wyst,lwy P"Jhallł6:ildej w Tow. PrzYJaciół St.tuk Pięllllych we LWOWIe (Galieya) ulica

XI

l{iel'OWlllka słynuej emn] war-

Wyżej w'ymieniona f'irma A. WETTLER sell,
Juając S\vą si8(li:lb~ w Wars ~aWle. wykl)flata
pI'Z" Z dIn 'i 8zere~ IlIt naipoważniej'łze r1botr wad H'i~!:{. 111\ e, ~:\nallzaCYlne oraz. c"n~ral'leg'o o~rz~
WkOla. zaro\\'no w K:,ole.;tlv18 Polsklem, jak i
w oscicnny('h gubernia ·h. Była ona Bagradz8Dą
na w'elu wyst,w"ch nlljwli~zemi odzn3CZ8D!& oi.
Obecn ltt r,eczoua Or lIa otworzyła filię W' Łodzi, złą 'z ', wszy 818 ku t.emu ze ZD 'lOAra biurem
techllc /.n ID p. S~e(ilna Mak·lrc(yka. F.lia iatnieje przy ulir,y Pu)trkowskiPj Ja 121.
11133

obrazów

RZłH1Z s i ę odhyw~la w lalisu~owPj sali klubu
szJacl' ('cldego w Pdersbargu. Atrnói'!terq bal " Ił a,
a \I it:c sŁro'e po d niecające, s,'oJnenia b ; rd;dei

A w f;C: d()lIlin!lj~ at dpoci i knrsisiki Zabam& cbllrHl\ter korporal'Ylny: 10·lz18 1'0. uszają

~J). dłog',le'D '~o

.' zavvd,łt>1 i.&ż'iIlip.ra

im rodzaju wystawę.
Prócz tego komitet

I

ifg;==z

Fi,.m.

Komitet "Wystawy Podhalańskiej·. otwar!\lórej odłJędllę się w pierwszych dOlach
ID'lrea, zwraCi S!ę pono w Ili0 I gllrącll prosbą do wszYil'ldcb pOSiadaczy s'olrych zahytków
Podhala o wypożyt:lElQl6 ich na ,~ I'ierw~t~ w swo-

IJzi~dll:!zyllki('h

bllrgn

sa

8'

,A. WiTTLER •• "." ZO!ifnh
\,lflłO~J} 'H~ iii Warszaw e w /'0 U li:ł8 przer. iniylli9r.l Alb r'a W,'tt'era 0'1'1 vat·la ~z~·aJcar.Hle.

cie

Berlin, 1 lutego. (Wł.) Wozoraj odbyła się
w genpralnym sztabie nadlwyezajna kooferencJa.
w 8pra wie blJdowy nowy\lh Slrategic~o ych linii
11Olejowycb; obecni byli VłSZYSr.y generalowi8 :& ea.lych Niem iec. U eh wała utrzymana je.\ .. bardzo
ścis/Pj taJemnicJ
Bonr, 1 lutego. (Wl.) Wczoraj odbyTo się
poqiedzenie m ' ędzyoarodo\\'ej komisyi górDi!,ó w,
ua którem krytykowano !lUstro-niemiecką ('hrze,
ściJańslcą organlzacYę centrową., wyzyskującą ro·
botoików w eelaob pol.trcznych, a nie dąż/) ''1: do
poprawienia ieb doli. Ucbwalono popieraó n18m ecll 'ch góroll,ów, ieżeli będl\ zmudzeni rozpoeząć 3trajk generalny.
Eeri n, 1 lutego. (Wl.) W niedzielę odbędz'e
się pogneh it>dnego z gr 'śnyeh przywódców socplistycznych, Sngtra. Pulleya po~woltła M po·
chód przez miasto. Wiele delegacyj z prow .llcyi
zagl'alllcy zapowiedziało swój przyjazd.

niezwykła.

7

ZE LWOWA.

Francyi i An-

gliI.

Zabawa

= S·

j

zyi Śmterci Toł:!L'lla w p'ęknym, dO·dOlniA luJ~
lcim p'lrywie z narażollie'" swej l:arrel'Y doma
gała lIię zniesienta "kaqr śrnit'fci."
J{tedy7. wjęć l,l'rua.ll ci mI01t.i, czy wtedy,
gdy na ulicach miast rosyjqkirh sl.łi z okrąIdem: .Prerz z karą s'.uiercl,· Cty ttlraz, qdy tło
mloc]"ip,ńcz.,j zabawy. do wrażeń podniecaiących
jej p.tmnsCerę dorzllcill w besLyalsldm porywie widok mąk wIsielcI11

pokoją SH~ n8jmniej~zym objawem "Echo
ris· hl It'rJzl, że w3z~stko wIlkuole na

stworzy

>: ....... ",

A jednak byłll tRm na tym balu mtoda R()la samA, która tak niedawno jesl.ez~ Z oka-

SrA,

dzle prlE'Z Kutao i Słupe~ do Strzałkowa
.'Alyt. 1 lutego. (WJ) Tuteisza prasa nader
żywo omawia nowe eX!łOs6 Aehrentbala. Wszystlo naj l'0 lVaż ,l ie j sze tl7.1eoniki dajl} do Zl'ozumie
nia, że pesymizm Aflbreutbala dowodzI, Ił mocarstwa

jL:~:tt:t

i

l

gr'lI'Y r01.prawi"ląee

o r zprzadl p()wai/llejszych nil. Laui t'c, fltrt I t. p.
Zabawy td, z dawl'm d ,wua sldadaią się
Z flzęści koncert wej Poprzcdha,ącej ezęsó balo-

do

Ii.lć

• olej kOlDo!llkaey. War8zalVa-LóJt.
W pociągach olnaczouye" meralal:
I D), Ol, kursu'ą W&,II'001 poc,~owe.
j

b), 4) ••), k)

I
N& poe ągl oza-.eZODO Iltera'Ul a), 4 1, f), h), ł, J
; k), ID), o), sprztJdll Ił bllety dg aL "lldne 6w J •••tacJi AIlJrzJJów .lg LucUl po '-rJfie podllllelskhj,
Poelą~1 o~o e~OQe It\eraml a), b , gl, I), m), Ił), rl
\ eza, alq w Kolualkaeb z pocll\ga'ol kol~1 Da 1 wlśiaoskl.j do
Skl\rż,ska I ZI ::iltarzyska, a poel~~1 01.na.elone lUenDli
fJ, k), bł~lą Bl~ I pocl\gauU poDli~4%J K.ollluka/Jll a fe-

r,-

•

SZlInOWQy Panie Rede.ktou\ll
Zl\rzl\d Stowarzyszallla wyr&ż" ubo!'ł"aale li: powo
dn, że w Lu e ~lyetJ lOIl\rlllcb pohl!lch dJ\W&M .~ W os11\.
nich eza8llrh 011 przpdstaVilen:arh sobotnich pop~lodolo
wycb, które dla młod~'eZ7 81\ p:&~lOIlCnne, !l w klli IJm
razie przez Ol" naJllc~niel OCtę~zC'l\ne, BZlII"ł cz&, .. m
zupelnle nieodpo"lle:lale ( lak "Panna M~liczewlika"
,'M lość obog't'/{o wto,hleaCIl" I to p.), przpdawn,stk!elD
Dleopar!.,) DIl illd. sW pl '\019 p\lla .( o~l.!tnJm
W I P) WI&(hil\C się paeciw 10 l81111 "9 \<bICr.Il, wfllmle 19 Wll(l~
dów oed s~ol(jezoyr.b, Z/lrz"d IWr&ell na to u Ą I\llę rodz i
eów I 1\ ycbo"llweó .... prJ.J 'tem i1"l'l 1l!\<t~leJę te drrek
CJ8 ter.lrOw Ilnlklle b,:d, 01\ prZJid .. so repJtrltll'lrll ole ·
IItoao"Dłllro ,ił. mI "idei,. a poda,"'. jolJ \O, eo cila ale)

maSloWllm.

Dta

·

młodzieży

i starszych:

1) Adam ~fiekit'wiez - "P .... Taieu.z"
wydanie
ozdoboe z ilu~traeyami Sl Ma3łowtłkie
odstąpioDO od tradycyjne
go;
cena
w oprawie 2.$0 kop., dla praDtlmeratogo z\Vyc~aiu.
1'IlW .Rozwojo" "fik.o Ul kop.
ł'ellr!lui na hal grBcie nir1."U na e!ltrad'lie
2) F6liklł Kooec:&oy - ,.02ie;. P.f.1li c•
dl'tptÓ\ł I IIrtydlkl, kLÓllY słowem żJ wem. aple.
jesC
ro~r16bn~
l
pOL}\eC'I'!D8,
J
tomy, z SI)-lIla rylłullkami i doi. m!\Pl PoIAki:
wem, OIo iykl} i ~rl\ scpn tl'zlIą przemnwlah w ImIAZauf\d StO\V DI\OczJcle!i chude. cena W oprawie rb, a.oo, brolilzlu'owaue 1.5a kop.
niu P ęk na i ~J ysli. ZIV y kit! oa balu dorocznym
m LodZI.
dla prenulIleratoru\v - VI oprawie 1.10 kop.
• koł!; s H· I,," w tej rzę-CI zabawy iwmitf!t, ol·gani· t
1& .
l "5 ....
! .. i broszurowaD6 rb. l.Oa.
zUJ~cJ ów hal, mówIł do mlod~J pIlOlielDf)~CI u,
BX
posre.jllicLwelll sZloki, rzeczy plluul()sle, piękne i
srOST/tZgŻK~L\ MKmmWrJOGIOZ:-ig
\
3) .IWHan'.u- opis pa.miątek po króla
j(łZep l qr.e dl \\alld z P('t~:H cIemnoty, poblldza
;, Sobieskim; eena VI opraWie 75 kop.
BIl,e.'lł C"Amft'alJłti K. E. Ł.
wą

I'/.ysto Lllnel' zuą·
l w tym rllku nie

I

jąCtl

I

ml ode u rllp;ły i dostt'.
'
W 111/1 nd,u [JOJl 'SY ł'Btradowe na balu kur-

sistl'k zu"taly zakoalozone w8lrętnym, uitlpokoją
cym z.! r zyt, ID
O,ll'gralu farsę, UMai epilogiem Jest przedI la\\ IOOą po blllZl'IIS"1l 8rell& sLraccllia Jest to
~ :.< t rę (lie I e8l , ~tycznie l{' Il'lczna egzekllcya mulzyUÓW usd "bi a łą IW rią· ·
Stl " ceni e (~, Ul z"ld c ny na bako, buja się D&
sZDurze rllui o.]powed ,,, e mimiczne ruchy, wydaJo JI; o ,Lutni, mio~a alę kl1 nl\ulsy DIod wre'łZ
cle ?fi t)ga w warLwylll, zgon oiuaezając)':D beJ
władz p •

• Wywoływacz,·

....

!i=..J
Ql~rtł

Dato..

8"
O""~

...

i~

a:;;

::o.
:;;c: o ....
.:Q~ol"'is:
~
M

I, 0~

fi
~~
o
:>&>b:

~

;;

<Il

lU/li pp.
lUlI !1

w.

111 '1 r.

7SU'-120193

' ' 1- i
7'j6 -

1.1 I
U

-

::;,

!:
e !!
;::I

.!J6

...
::I

j>

~

OlI

9'

I

I

Uwagi

:.= -::
<Al

Pni
Po l
96 1 PaZó

-B-klasowy
.(

objaśnia ący czynuoś\li akto-

rów w lej egzC)L y c~!leJ farsie. objllsn & Da widok
uoieruch omlonego WiSlel\!a, ie: .teraz wyzlolllll
dncbll. lIIyotYC1.oą, pelltą cyniezole barbarzyń-k ' cb
efclklów far8ę, odtwarzająl" a~('nę wiesz 10la, pUf
&I\Ompa u l~ulleucje błazcńsltlch wybryków, płll~l(ich
2Utów i lIadzwy~zaillyCu p l ąiów-przyjm'Jwal ty
sl~cz(ly Hum !lIlodziAiY ślltiechelD i ol\lasllamt.
Wtil'011 r"CUWDICZ;,& .R el'zl- p. Tylkowa zalrt1w,e od jeJollj mlodul dZI~\\czynJ słysi!lł'a wyrazy oblll'ztluia Da Lak.1l Ilu. " t.auawl4 mlollJ.iei!
8LuLleucklej..

-

Z dol!'. 3t;1
l'QWperl'lH.,'
mal.-1.1' <.:
IDla.-138' L
O(i6~U

1·6

II

Dla starszych:
l) "Kocham i oi ... pięłl antologia

poetów pnlskidł; cena księ~~r~ka rb. LOO, dJ.&
prenumera~orów .Ro ... waju~ 55 kop.
2) ,.00 k "'wa •• j nooy..... powieU,
• o~nuta 08. tle ostatrliej rewolucyi serbskiej, VI 5~łl
tomach z i1nstracyami 2.S0 kop., dla preulUIle-

l

rawrów

._-

.Ro~woJo.

W kop.
za

Zakład

z f,rogramem

męskich

5222

&

a:z

nan owy żeński

gimnazyów klasycznych

Zoli- Libiszo skiej
przy ul. Zawadzkiej N2 :li =r.
prz)'jmlljp. zapisy urzenic na nowe półrocze roku szkolnego 1910/11, w poniell7.ialki,
środy i j!J.i:ltki, oJ. goJz. ił - ó po j!oludolll. Półrooze rOLpoczy na siEj l·go luLego.

8roda. clnla 1 latego 191 t r.
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ś

Julianna ze
nfodzon

t

LEKA

l"

P.

Skołnickich

PIOTRO SKA,

-wdo'W'a,
długich i ci~ikich

dnia 9-go In tego 1843 roko, po

II

•

aś. Sakramentami. zmarla dnia al-go styCZOIlL.
Wyprowadzenie Iwlok nastąpi z domó \. falldliJDych ako. Tow. 1. K. Poznańsldego
.. czwartek, dnia !-go lu 'ego, o godzinie 3ł po poluduiu na Stary cmentłlrz liatoliokł.
Na smutny lell obrz~tł zapraszaj" stroskani
Syn i córka.
~

I

Piotrkowska" 19D m. 4.
Udzit>la poral przy kornie koni.

Piotrko.ak

I

powrócił

ŚREDNIA

z zagranicy.

Na

Ił

S1" Chorob, I k ó r n e, w J o s 6 w, wen e r y c: z n e,
ko·smetytll. Leczenie syphlJlsa sahllGrsanem

I

l

I

l

VI

Kolł~n

ciy~cl l

reparuje iiolldDle fauryka
pleczny, Suwalska 24

kO[łÓ~.

Ko-

3037tl

---------------------

I
LEKCYE
GROTOWSKI l

LEKARZ WErERYNARYI

! MIECZYSł

M' Riesnik-Epstein.

I

sif: tałobne nabożeństwo w kościele Ś-~o Krzyźa. na kt6re zaprasza źyczliwych
i znajomych pozostała
Wdowa i S,n.

EIT

oI\~ 200)

l

odb~dzie

..

Ni 192 (da.wniej

Plombowanie i wyjmowanie zębów bel: b '1\1.
I paO;ral1l8 labmr.ło,.yum zębów sztuc:/:nych i zlotyeh koro'.
\ ReparacJe i przeróhki sztuczu. ZęflÓW DlpD6zeltau'n
OtD I bardzo prIJ8t~pllb.
2599

ÓZEFA MA łJAŃSKIEG'

1~218

Sl}-10

LECZNICA ZE:BOW

I

Dnia 3 Lute~o, o ~odzjnie 10 rano, za spok6j duszy ś. Po

CZ

PrzYjmuje interesantów od godl 8 do 12!· po pol.

I

cierpieniach. opatrzona

litRY

MUZYKI
według

(lort"plan, IknJpce. wiolonczela, teorYIl)
progra·
mu Konearwatoryum Waru. odzlela na mieŚCIe I u sle~
ti lIle. DJreklor 'Iowanystwa Mn7yczu. Iml<.lOl'\ .,Choplna"

.

I

udziela porad \I1chodzllCY~h w zakres lecznictwa, hooo-o
EHCRLIHNH1\T1\ 606.
I 11111 i ekspertyi przy kapme koni, Piotrko\l1SkG 189, m. <I.
Godziny przyj~6 od 8-1 po pol. ł od 4-8 wiea. '
~3
'IIi niedziele I ś\l1i~ta od godz. 9-2 po poło
419 '

l
!

TADEUSZ JOTEYKO

ul. Plołrko • •ka 282, dom W'go S~rowlczA.

105

cb!opcy 110 prak~Jkl
p' aiols do Ipnedanla iaraz M arcln
I po~rżebnl
I na p08Jlk.l. Ddelna 13. draR'gowska 46
ROll-3-2
od paszportu,

Garderoba męska jest zaraa do
tipr.zedalłia, Pueiazd 16 w.24,.
-;---:--:-_ _~_ _--:-7_3_a_-_4...,-,-;.3
es\ do 8prudllQla uals OS 1,1(\0 • \
Da z pólklImI. 1& rb 12 Plo~rkuwska 130 (pracownIa ~orsetów).\

ZIEWCZYNA lub

KOB1ETA

uC7cilla, rotf?ebna d'J służby.
Wiadomość: Przejazd].i 48,
m. 12.
21/ł-3

J

karnla.
8ł'ł-l
POkÓj z u~nJmaolem lUli bel,
WIdzewska 76. ollcyna. I-Ize

~_______~-.-:8:...1...:7_-_2:..--=-1

po~rzebDI

pIętro.

~ał-2-1

RObotuIK-palacz. loal~cy Ilu
aaratwo, le 'wladetwaml, po~rzebny S.;na'urska 21. Zi(lasz"ć
Si, wprost do kantora (podwó
rze Tamie potrzebAI cblope, do
]8 lal.
84\'1- 1
Sprtectal mebli I8I&&oyco, re
pencya. lakierowanIe. Ceny
ulzkie Mliwłaie<ul{II 27. 8'ła 3 J
Sprlledllm sluep z powodu sml"
.o, 11ISctresu u prlyl1.ęplI, ee
n, Cfęsto~boW'~I(" IIł. i!l92-! -I
SKlep kulolllllloo dJs~rJbllcYlo,
latoleJ\cy lał 23 W' dobrym
punkole Je8& do aprndanl. Wlaa
do mo........
~J. - ,"ładl I...
e -Jdl...
Zł"
"
100a)fi 15.
681'381

Idolnl ślusarze D&
rallC01l'1l pOSZUkU e a1: ,Cia w
gięte I tra' bowaD' (ażarowe)
Jomach pl"Jwatuych. Wapólna I roboty Ł~ltoW8 22
8!łf)-!ł-1
,Nt 12 m. '1.7
771-3-3 I putrzeball zdolna pra~ow4czj[a,
ogłaszeni.a.
Klipu~tll kWa8toOłlj kłl~a/J8sC1E1
K.ou8lantynowaka.M 6 Ja. ~
II Il
I
beczek lest do spr7.edaola. Wla8 9-2-1
.
domośc: MłYDarsko 65, w sklepie. pOkÓj froutowy, umtlblowllony,
t.auczJcIIIJkl, OIlU'
7':"~:--_ _ _~_-:-.::.68:::5:...--.:.6_-...:4,
I caludzlennem lltrz)'manlem
clyc/ell, (rebiaoki,
ostJUwy Walkow. do "luaJęzaraz do "JuJęCI.. Ol. Dzieju
bony rótnej narodo"oścl na go- ! . cI. M-agliyu mód, Mlkoła- I nr 40 mleuk l
21-3 -3
dhZIO)' 1L. na stałe'kj;lospodynte. bbn.
lew Ska 62.
8'17-1
PUlI:ÓJ ulUeblllwaay, kawalersld,
c II tero-I. kllsJer I - poleca Iuorzeuo s 8ki ep Ilu II/lraellallla,
zaraz do wYoaJęcil. Wldzew~
f o Llldwlnsklej, PloLrl(Owua 92
z całym uuadzeulem, :r posh 109 m. 16
6łl).-3e3
811)1-302l
d
.,
wo
u
zmlaoy
IntereeD.
Ul
Dwor..
POllO
I
SZCteDłALa ruu.' (w,złYI, 88,
k 29 B I
I
umeo liwąny 0.0 "yuJę·
...
Naot!Lycle I,·,,~ ..• tu'·JuS a
li lity.
82' -3-1
cia przy rodlinie. WIadomoŚĆ
110 'przedaola. WladomosC: &lIdoskoD/llym bfr~~cu::I:~ec::I:~a
LowDard akCyjny \MlllolaJIW- I Plotrkowala li.a m. 16, od 7-el
koh1owlltll 2~ III 2ł 1ł2~-3sw l
biuro Lud",lialkl-l. Plo1.rko"llta
ska 1423', Iprzedaje tanio ró"'lortorem.
7t!8-2Cl
SKlep raezo.clY 0.0 BpraellaDla
,. 92
...,
S'"
żne \owary wełnllloe
6111-8-6
po.n~ b Ja :I 11 010.& plao ;IIka albo
Z odem uh_dunlem od II:wleJ"
·tu 8-1
.
M10aJ edo.ęlelL p Ulll(UJę mleJ- '
pianista cło kloema\f)graClL l tnla. WJsoka 16. I powo lu wy1\
}'rucuzkę z ó clo
SCII wotn.~o, oumeroweRO lub • Zglos Ć 8'" Radwańs!" 31.
do jazda
69 1 -6 - 4
,.
• 11!tnlem ~wladect"em
'k
..
do ma1ych dzIeci poleca bIuro
Ja ie .. okulwlek Innego. - OlerLy
wbś lotela domu.
76<! -3 l ' sprl.ellalll plac łO X 30 " plo
."'oioy* W .Rnwo'u·. 79ti 3·\& ,
"l bl ~u l fj\~ wf~eL zóLLf pod- l1 lo nem, la cmeotarzem StarJm
LtldwlDeklej. PloLrkow.ka 92,
8łfl-ł-l
łody, łu~el1ge(HOJ WęlCLJ loDa
palaof.
t'raw y właściciel
a.&tollcklm, I Jlowodu wyjalda,
~-~--;:-:------:=-~~~
ZUI\CY jęli) iti Dlewleeltl, pol- t moie odebraó. Zglersll:a 70 u Su- I bardzo lanlo, Targowa 5\ m. Jl
A 1'lao 'przJ uJlcy Pn~- skI 1 rOIJlskl, I pojęciem o han- rowiOaklego.
811-3-1 I
689-3-3
• • dulo/aDel do apru- d '
k
d
Ol
dlola. Sklep W·" Cb_dzyóakl.i,
,Q, ponu Ule pou 'f.
e rł,
po'rzebue s", Weber/u Da gladS klep lIyl:l~r) bocJjllo-BIlO l wczy
Prr,lud Dr, 16
802-8-1
upraua lasIelIwie sk.ładać VI( .Roz,.
Illeh i kOlorDwyob warutatach
do Ipnedaola 1 powodll wfWOlU' dla g. K.
793-3-2
Wladom'lle: ł'rzel8ld 53
819 1 :aldu, Brl911uka 37. 8q9-4-ł
UUęIlDI&, ołle~uauJ grand
j
• .towall I "lIelil''1I1 CI,U.
:eU l!aOl8 pU ' ro "ulle dla
pOUl.ebU6 UCt9Dlce do prllollllwanę wy mlOlldZ , Iwololca, I!Ló
.I.
b
d
Je d uego luleJIgeDtoego pana
nh\, Ale1ullndrowska 21. S16-1
ry rozumie co ko "lek po nie
Do ..elaml lorow.ml I prawa 1'- ! do "yoaJtcl.. Wld.zewska 106
mleckul pu81ada dolrre śwl8dec~wll
niem klllltek bucbalteryjDych. - j ID. 18.
793-2-2
pO"óJ UrOllJnle IImelllulłaoJ za- i moie elt IgłoslĆ: Pfl8Jazd 15.
ObeJmht Jakiekolwiek lajęcle, la ł
raz do wynalęcla. Wldzewlka I
8ql-3-1
_alem wYllafrodl8Dlem. ma'\c
Meble .praetJam łAolO· lrelleuIJ, 1 .li 150 m. 22
8~2-1 I
,
.
a~ól,
trseda,
blorko
d.,bowe
'
ł
t~IIIUII
ao
,pulldaolA
dom
"0 l Of CIU.
II ł ocl go d I I a a po
&a1k
ł
f i pUIlOI PUf r041&lnle Go WfDa/Q' I
w dobrym puokcle PUf
południu. Lalkawe oferty w Ad- II Da I
ach. Ótka dVdow.. lU J i
cia I oddllelufw tv'J3clem.
lęczycklej nr 30'/3 w ceJIIIDlltracJl .H,oIW'OJU- pod Mer. I cla~ llllal" legar, gramofon" Wldzo1nka 127 m 29.
sa -1 1I081e
nla 1,000 rb.
Wla!lomośÓ na
B. Z W.
6:i\l14 I 1.lIIpą. }łowo· CegIelnIana ~7-3 ,i
zanu 110 .prtea"ula. " .ejs('Q, J J~now~kl 799-2-2
ile bl, rOlprullam la betcn: • -::-~_ _..,..._ _ _ _..;;8..;.ł7.:,.-......;;2_-__1 piwlAroll.
82ł-3-1 , WtJ.ca;t,o,wlaut.a. rAcoWDIII 1111111"
Wldzewsk" 148
ll
'g.raltor mebli, tremo. kredeos. I
aUJO, b'lb.OllOW4 I plllf8cle- II
pOLri:eUlla prac-'KIi 00 pralul Ul •.
rów damsk icb. dzleclnoych
.łól. krze,'a, Il&f" łói~a I m.. !
IlIOW, Ipuedam \aDlo. WI'
Cellle
/oł
alll!
69
807-1
Nowo-Spacerowa "9, partar. Ele
.. *mnę, gra- i dze"lka 146 -16
840 - 3·1 I
l.rllcaml,
767cJ ·,'2
DlO(O" zegar, Iwltk de kart, ma- • MM'fUę bęllell"ow", mdli ULY- i potrl!ebOI 111\ O&:.&OIOWle do za· Ilaocko N e ,1r ,110
kładu slllsarsko-macb4111cznego
aollla IJJęl.ILI,aria pullLU"Ul d
lIyll~
G16WBa u . tl. w dra- I
WaD4 Iprudam "-010 Wl- l
slyc,a w domach prywatoych.
,18m JlodwÓrllJ.
838-1 'i' dzewllr.a 139 m ~6.
ł08-6i84. I S Edelm.o l M. Ryzyk. Beued5lUII 70.
67fi-3wc
Roz"aaowBka 6, Le".odowlcl&.
'oro oallelfcleulkle .Probl\as" t
~ aradowe ,,"nJumy IIAm:lllle
4,14-4
(LłWJIl80Il0Wen Sk.,rowa a. ,
do wJDajęcla, AudneJa ar. 7
pol~ca ",.Ic,vaIlGkowaal .aucly· ' m. 32, Kolllblnąka.
7/6-3.-1
Z.g .... Aoa. dok ..... nt'.
cielki, WJchowawolynl.. koy
"'~JllJ lI~beo'owe. U,.o.OIl 'A
IIIlU8IC'ak Bronl'l.W 19u1ld
P6.D,ch urol1owośel
57\83.'
oaJlepsJ8, w różnych cenach.
tla8Zp~rt, W!daoJ I g(Jl. PI~\lIk,
'CtJOWIU w .redolm WIUU po· A..leklalldrJjska a.. rog Frauclu- ! plWIArUIQ " wa"d~'a.e.u rtdZ(UIZUb k"118~lej
821-3-1
łOlI-6pśs6,
ell:lm do sprzedania. Ul. WIIZllkuJe mleJ.ra przy kOiCI8l.\ kanaklej.
Duroli Jl!OIlCY I!lUbll Kar~~ 011
lub clo plel,gaowaul. cborycb,
NauclJclul pUUteooy 40 dwoch : dzewska nr ~2a
781-3-2
pll8lpor~U, W'Jdl\Q~ I fabry ki
posiad II bud,o chili bnc 'wladecchłopclyków sa IJcle I mlePOAOI uweDl0 ""L1J do w,DaJę
H ... IQlllll I Koollzllra. 79\-3-2
lWa. 018rty upraua skladaó lIkanie OCęr\y w AdmlulstracJi 1
cia dla koble\J. Piotrkowska
oJęblewsl{J Jau Igllb,L !Ją 1\
W' AdmlDle1.raeyl pod "Uczciwy". : .B.o,woja- pod .Nauc~yclel".
nr. 132 m 10
8)5 22
G pot l, wydany I gmluy Ba!llł
789-8-2 :
825-28-1
U'"IUU I<UUC"UuW4I 110"'11 ,a~rA
sławlce, gob plotrko"sklej.
D=-0-s-p-rl-e~d-l\n-ł-a-za""lt-;ł~a7d-8:-;1-0-8a-r-:-:s:-::7ld l
soli, " Ir,,40; (Jl WItlltU, ;U14 /, •
niczoe. \anlO sprzedam I for780 -3-2
teplaD uiywllny Rotera u 16 rb .
Jl pow odo zm 'anJ Interelu.
C. ,Ię dllsKooale D/\ gospo'Wldz8WS.1\ Ifl6-16
79'lś:ł~2
OZ!!! Krlls'~leWlct tll~uoll p.,
KOllslflntynowsl{I\ 70 78'i 2-2
dautwIt domow"lIl ml~l8l(lelll l
~tpOrl. wydauy I gmllly PlacK8
Ii~w GUC2.IIIlJ lI.ur',,4>~J~ur pnJ·
wleJsklem 'a" również I na Illlpu~rtulJlU "-AUIUI 116~UCI, un U4J ·
D sposabla
do "szystklcb klal
ebol, p08~U"OJ. posally do sawomleol z Instalacyaml gazowe- I Dabrow& pow. k',\n'JwSI{I. 7.'2 ił 3
l
mI ZgIAS7.f,Ó SIę od :i-S PaD~ka
glmua7yum oraz lIa ."Iadletw • • ' dllelD~go lan~IIu domam u po ·
IIW IDI$"I J UlIllll
I~ODil PA'1o
Wladomoś'; Dzlelua 40. m. 1 od i jłJjnCtel osoby. Olerty UpraZil:/ł , ~ M "o klnt~nl
7fl4--:ł·3
puri, wydaoy z gmin, Ullio
. 7-8
164 11 s!lltloao W "R01WOjU" alA t'os,a
7f15 3-2
u.r,eDu" Wp,UnU" lS,\~a':6IU ,,0 ,!ÓI'ł, !lub kllll'lkle'.
rllUioluo &UDCIIllo"y, ~O plyt. knł.coj.
8:.17-3 1
uyCla tartuchow i cll!oplec do
eWJ WO)CIIICU zgubli pazzllor \,
G d(lrl.dam la buce•• Wld"ewpOltleko Jóut Elier, Główna ,
WJdaoy I Km Brus powIatu
pUltlIbur II CilllJI. II" lrY'jlra ;:,~
aka li ł,O - S.
łlłi ;All
Zarzewlka 87.
812-3-1
)t 11774,-a-a 16l1&kleao.
86.1-3-1
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jL

Ratajc~yl( z'loblł kart,
wTjan~ Il fabr.

Leonhard&a Woelkara I Glrbardła.

IIIR-l
Stl\lllaław

Sah"l Igublł kar~.
od p "portu, wJdan~ z rabrJ."
ki Barozvń~kl'!l{o.
81)0-3-2
/
uJelewlc~ .(t'r.UOllZd "a(lUIIU:
pal~porł, wydAnI I ma:sl.tratu m Ł~ezJcT,
716- 3-~,
weroOlka 8la8tSZYil zagutJlla \,
tarię od paslporUl, wydaD,
x labr. POI"an!kIA'C O
8lł l '
laj(ln~ p ,es Duluog mort;l;,fo"atl rl,
uUJ l OgOD ohclęa. Odprowa- i
dllć go la naiNd, Aa u I. Lellłl~
,. 8 (KOlIDy\
815-1I-~
tdDęl.a karta od paupor~". wJ· \
dana I fabr, JUecumer&. aa
Iml, K!\fot. Gr"elTlra
790 S-l
al(lu'Il "WI' 011 pauponu, U l
Iml~ W'adyslawa Rajch", w,- 1
18ił-l/
dany I (libr Allb'.ra
Zag l Dą' kWH 04 pauporLU, w,- I
dany I tabr. RaulI_ItO, na Imlt
Aotonlello P,hl ko w~Jrlello 8 031
zaglu".! kWH od pu.cportu. Da,
ImlQ Zolll Unlewl", wydaDY
& fabr EI~lIrta.
809-1
ZłlglUd p"upor\, W7,jlloJ :I gili
Widzew. pow Laskle{O, ..
Imię Ludwika Gle8ten,lera.
784-8-1
aglo.,t płl8tpurt, I 8W ll\.tdc~wa
le służby Da Imię J akóba Bdka. Uprasza slQ o odnlUJenla !la
ol PBDslr~ 81) m 24.
787 -1
zat(lo.,1 JllIBlporL, wJ.tlluy z gm.
KO\~lneVl( Rub. kaliskie!,
na
Imię Ehblety Fabianowskfej.

S

Z
L

l

8r.4-3-1
glu~lą Kar~a od paSlPOrLll, Wf·
daDa I fabr, Allartl\ ł Rousu·
au Da imię Wbilyslawa Nawro-

Z

cJ{iego

7;;:1-3 -2

7aglnl\1 KWh. od kSiążecnl 18
-gityrnacYJnel wjdany z fll,br,
Józeh łUchtera na im;" Mu,t
KerD9o.
765 3--2
Zall.lu&.l pl\J/por~ wy 111 y /o ~m.
KomornlKI gub. wArszawsiuel.
na Iml'ł JÓlI8' GluszynHłeJ.
7/i!ł-lł-2

LagID~LI&

Jl.SląZ"\lt.<i4 lt~j~ylUl\ •
na Imię WbJyslawa

.
cy /na
,
Stanlszewulego wydana z m.'
Lod!,j
779-3-1 !
IIg.oęIa a.S·ąZdClolU\ IIlII.Hlma~ ,
eJJo. na Im III WladyEl aw.
NleWla~omsklego, wydaua h m.,
Lodzl.
821ł-'!-l
11;1104' pll~lpOrL. n4 Il1Ilę Leiba~la Aldelszteloa, wydaD,
z gw. Lipsk gub. Rawiklel

L

Z

R~6-I-l

ZllglO~1 "IVI~ Olll'ą:l~ ... I)!~U, wy:
dMly I I bryl{l Ha,e IKrau"
aa Iml'ł WladYZibwą K'Z~8ICly
Kft.

7It--~--a

agtUłjka "'Ilna 011 pą~tlll)rLll:
wydana I labr. 8"welker~a, o.
lmlę .Ignacego ł'or.:IDaldego. 176'1

Z

lł

Śruda i ~";,rit}k. dUla l i .: lutOg'l -. WSi"AMIALY .. ROGł1AM

częśclaoh.

w ..

!8

Ali':dzJ U~DelUl:

Gr!~ima!~z ~~~\~i~Wad.
'snady drug!8J' półkul zC~~i~~'~
Kamillo na pnlowanru ~.ae
O 'łduny cyklu
natury.
O,kie~tra.: TRIO KO~CERTOWK
Dyn'keY,I: lIUTTEN CZAPSKI.
=
Ambro~lo"

żądan;e

Dom Ludo\vy.

a ogó:n
w ezwartek. dnia

StOW. Robotn. Chrześc.

.... pO raz ostatni __

Ul. Przejazd Nil 34.

r

"

,.Q

:tli

2 go )utello, odellrane
b4d~ przez dzieci I CdODków S~owarz.

•

Początek .. godz.

5-ej po południu.

=
Przedstawienie

Rzyms~o . . Gladjałors!{i9

z ud:r.1llłem raJe' t·opy I nowycb debll]tl\otl\~
18 o7rkow~ch num.,,.ów.
Goioinne .ratfł"J

6\1-1

W

1'1 ... 1I~\~k ?

llrZ<lfłq1IlwIQlli,,: <ł7.·pn~p

ZGUBIONO

I

z rogu Widzewskiej
i Dzielnej, o g. 8 i p6t wieczorem mufkę nurki. Łaska
Wy znalazca zechce zwr6cić
za nagrodą, Widzewska 45,
m. t 7, Fleisner.
230-lł-3

,

1.,,!a!i!~I~ ~li~~rg~!t

Fraocl5tka J'IDO"slla, ,zatJnka
\ylko W 8uk!enc<ł granatowe;.
K\oby wle·h\&l o niej, prls .. ., 'l.&'
wladumlc rohlców na nI. TArgo..

W"

\l9

m

n~D~nd~nt

I

się

25.dawniej 110.- 65 _
teraz
•

na Dąbrówce, ul Piasellzna 14
(przy RzgowilkleJ),
~8'~-"-1

w tym domu, gdzie

Wiei . a 5z 'lpa
od 1 kwletnlll r b., na warllltat
lub sklaJ towarów l
ój Z kuehnią
laraz do wfnaJfłel1l

TllnR'R M 105.

~!f.~~' 'AAUL.'CHZU't;J

Lódt, Piotrkowska 100.

Med -Iem
Parp'l
•

:I W

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ ) ST. GORSKIEGO,
I

~==='
:
_
t
...

ZUIlGueI na-

A

Warszaw.,
Le.zna 12. CaDr. 351 60 leop.

Ząd6C wSLęazie. Wys~rze~!!tc się
naśllldowulctw Zwrac~ć u\fa~ę

Da markę GJ~d "tor

2613

{niała ŚlizgJUawka : "Zwolłtee"
I
l

25 i 18 kop.

Otwarde ślizgawki o godz. 2-ej po południu.

274 - 3

IWA_YI

brodawki,zgru;'iałą akór,

RadoUd EberenCQ.

NiezawCidnr środ8~ od
kaszlu I chrYJl'<I.

Spr,cd.u w
Ul-l I

i

składach aptecznych

aptekach.

łOjU.lU

MI

Szałenszłein

G'ów:aa 67,

Z. Slawiń~ka

ZĘBY

sztuczne od 75 k.
Plomb~ od 50 II.
na kaactaka, złocie
bez wyjęcia korzeni. Plombo\\1anle
zlot~m, srebrt'm. porceIAn/ł. Wyj-

mowani. zęb6w bez b6lu.
Przeróbka 1 rt'paracyt' na pocze-kAnia. Lek...<ft'nt. S. LlPOWSKI,
Piotrkowska 92. 381r

a.',edrllt. 10,
przyjmuje palllO na l:abo3ć, a1z1ela porat, DIUIIIIlotOylJl ust,p<1.1V1I

O,..I(.P~..,~

-e""

12 ---"ł4J

-.
~ prll!~~~!~OI~~~.!~~!ÓIIJ

~Jpr!~~~~L!~Q~Z~~!;r~~!~
1$75

P'elrklwlkI 115 •. 8.

Po

~

EGlmUJ~Cj

t

Lokal na

PracownIa haftów l

.~ i ZNACZENIA BIELIZNY ~

2

u

kinem~ło2raf

lub • VdrUH.·.
ootrZlbuy, o lIII motu z o~ro ie u,
lub cheę kopic Illneml\to~raf llf'~"
IIOllf.

OD Ul 20 I ŁOOn

ho

Of6rty la!) iIodresy

Bkła4a:ć

"administracJi "lł.ol ~o u· 111a
;jK"lclela ,egarlta 1i lli7 \51
2M;

3-1

Biuro przepisywania na maszynie

~ D. Malllrkiewiaowej !~ · ~~ą"Pośpjechur:~~~;
czterech językach. wykonywa
:

ejście

I. Silbarstrom

i'Va' iJ'

przyjmuje dzieci od lat 7.

:

Schmechel i Rosner

prllco1Fois

W. PIECHOCKłEGO

W

kołnierze dawnie~e~.--;

-

258-20-:'

obecnie:

dobrym stanie 200 metr.
kw., pow. ogrzew., 7-8 atm.
ciśnienia. Wiadomość: Warszawa, Elektoralna 7, adm.
cukrowni Michał6w. M.'3-3-2

2l1o-lł

SZ OLA

Piotrkowska 108,

poszu

poleca

uiywany kocioł Paircberne'a

Nadzwyczaj taniol

=----

ar.

i"l09r

6-111 po pilI.

Nawrot N!! 4.

to. PRZEŹDZIECKII S-ka
mieSci

b~z szwu,

\

mieSci się .Lutnia".
• •, Posiada na składzie
garnitury i otomany.
Przyjmuje wszelkie obstalunki
i zamówienia na dekoracye 35ł

Kance ·t w sali i na lodzie

tło

Gabinet dentystyczny CZ1DDJ
pod7. 16-1 ra10 lot! 3-7 pp•
• kołaje ... Il. Mo SI m 'S.

do adwo
C\3lO:lell1l1\ 79

Juli' Mal her

TAPICERSKO - DEKORACYJNY

U

3 el

ąd

Poń~ZiJchy

,

ZAKt.AD

,S

Chorob~ żOłll""'. I Irł.~ek,
• •• nfłtrane I lIal.oil1n••
PUY'lJIu e do g. 11 laO!) I 04.

271).-~-?

Nawrot N2 4.

27t - 3 - ~

Ó

'IW

potr~ebny. Z~hszaó się

(8~oJllt lub stalowy 1 .ypialoJ), I kata D,br4nledtlego
od 8 IlO IUlP~O
I olI 3-5.
orerty I c~Daml all/lllo... Raz..
woja" pld .Sublok"tllr-. 2313 ił

'1

m

w~kl\ł.e

eh 225; Slrói

pokojów

•

31,

S'l~nO"el.

z calem urz_"zeolem lub Przyjmuie od 10-1 I od 3-1.
baz LIIkowego, I 1 Jub 2 pokoja.w nlf'·j7,,,I~ o ,i 11)-~ l~()'l'l
mI I kuchal" do wJlIajęeia O J
1 K wietola r. b. W c81rr.teczny'll
razie może być wyolliętym os C"
looel.(o WladoQ)IJśc ul. Plotrko"

beltlZleloo m:IIlIIOSllfQ
P0811liuJe dwóeh um . blawanyc.il

Skunks.
futra

ró~

1Fnl~

.Młude

9.50
14.50
3.90
4.90
1.60
3.25
3.25

Iw1pl'7.Q

Duil .klt P rzeźnioki
I ob~zernewl P'Wo,CAWI I 10110.

jadąc

ter••
dawDlej 32.ter••
dawniej 6.50
teraz
dawniej 7.50
teraz
dawniej 2.60
ter.z
dawniej S.ter.z
dawniej 5.25
teraz

St.ro-Z.rz ••• k. M

Ul Promonada 13 r6~ Belladyltta
IOfunizowansgo prZel zoaoeg'l w Hol!JI i 1"~~4,lell profesora aUe
tyki p. A. W. KOZ \ KO W1\.. dh llrofasyoulnych a'Hó .. wnystlCieb Choro", . e .. er7ozn. (eyi
moczopłoio,. ••
CZę'CI świata, o pi r.azeńst.o .szeoh'_iatlJwe rollu phili.)
SK6l)' l "-'.'ł". UluwaOle zlayteu1911 - wst~g<1 bonorową I złata, srebrae I brOHOWIl medale.
Dyob wIetów. Puy mUje: 8-d'l, r.
D1.lś walczlI 4 Interesu 9,ce pary:
od J2 -~ ej po poladnia l op
Ar.id Jenson Oaola I Tomekl - IJtJde't·!lm~t'.lr. Dubo'il -' ~1/,_8 1F PaDI~ ,1/,_51/, pD pol.
ltusJ& I GQidbach-AiI~tryl\. 8tal"oa;1!:wili -T ,8h i SpAI-id,,- W nletf7.l~le, ~o 2-"" 110 O'
'Z41 r
Grecya. ~.radani.nz-A. DaDi~ I lIIańllo-War$"~W!\
Szczellóty VI afis zach I pro~ramach.
L2karz-Denłl·ta
POCIli tek IJnedstllwlllOl1l punlttilahls o I{o,h. 8 1/, wlecI.
465

A '110 'l q

dawnici 16.-

.tl.tó ••

10 dzień mi~dzynar. szampionatu Walki f",ancus1ciej

do 5

Palta angielskie
Palta na jedwabiu
' k'I sukienne
aarne
Spód nlCZ
Bluzki jedwabne
Matinki
Bluzki sukienne
Szla froki damskie

~

przr TARGOWYM RYNKU.
U:m I1nlt. l lutegJ Uhl r.

N

asel a".

Dr. Fr. łukasIewIcz

AIDEVIGNE
--- ...

er

~

~

dniem 1 październIka
r. b. przeniesiona lostal.

I

na

ulleę

.. .. IS
P rZ8J8ZMI
,

IV

lakowe dokładnie. Hauka pisama na przysttpnych warunkach
JI. Piotrkowak. 103, m.33a.
Od 10 do I przyjmuje rODo!
3lURO H1\UCZ.YCIELSKIE pani
\damowiczoweJ; m t11D samy
2769
toma.

"f'llC

'i'
...

..

g

m 24.
Przyjmui~ ~ ucuniu

LEKCYE

j.zy"'. poł.klego i franau•• iego dllS '17 ael orli" osoll .to
rotlhcll. KI1"sV dla

ców. Uetoda
'1' 11111 ~eż mo)(~ 8H~

oudc1łziem

lIlłat.io la.
,o(ła~zac oso

bV, ZIID'edbaDe wedukaCfl. Ullcr.
OtUli_ 8J, • p .1"0
!l4"lO!

Atrament

i"nem;za .,BR1STOLI
Wbk A•• EUMANN
dawn. BĄr1uu), wJoa'muje elegllncllle kareU, po.o'J eto Da
o(od.laJ. dnie I IDlesl~e. dł-a ialI!f po mleselll, do mla3& S_"etłQlcb I

na pO:OWaDle p, c>ucla

1F róioyrh ,,"lul1k11eb 1 kolorach I1mlarkOIf&QJell. Starann" obdIJlfał
pnleea II. GUła.kl, Mdło MI Ul. ł'lo~i.o".u Jl 1.19, telafoaa
~
kolajewlka ~"'
2łl-ł·l ~l~.

ROZWO J. - ~r""Il, dal. 1 latplro 1911 r.
11
~,==========================================================================

III

145. Piotrkowska naprzeciw ulicy Ewangelickiej 145.

powrócił.

LeeZenltl elektr) CH10Ś CIIl, elek ·
ryc~mym sWlatlem 1 masażem
\V\ bracJ1nym.

lekarza d-ty H. Pruss.
wyjęcie zębó'N

Choroby skórne II W.D8r.
UL MIKOLAJEWSKA. Jł 18.
Godz . prEfięć: od g. 9-12 I 04
ó- 'l', dla pań od 4,-5, w nled,lele
l .. ",jAt'! ntl In ,io '2 Q'. '~71

O!: St. LEWKOW1CZ

O[ólni~ ~nana 1~~llllCa cn~rób l~Mw
leczenie, plombowanie i

Dr. mad. Z. GOLe

Jpecyal1sta chor ,I b ikófayG~,
w61leryouych orar. Il!emooy
ploiowej

Do-.tór

Z.ohodnla 33 (obok Lombar. akc.)
'rzy)moie od 9-1 1 od 6-8 w,
IV niedziele od 9-3 Dla pań od
n_C wip",/:
'14~

baz balu.

Eu~enia

Kerer· Gergzuni

CHOROBY KOBIECE.
Pla'rkowska 121. Przy; maJEl od
a-6 po pol. W nl.dlllele od
!Zod, 9 do 12 rano.
411AI'

Dr. S. KANTOR
~peU'alne laboratOijlUIl le[bni[llle do wprawiania sztucznych zębó .. Jch.
chorób akó,.
wen",ryoh
lub d"ó/J
:; pecyalnośó: plomby porcelanowa, plJmby zł\lta, zlola (hhlae\
Dr. Jan Cadafski
R'len!
lec7.nlczy. Krótka" tel 19 41
Akuszepya,
korony, zlota mosty (szt.uczna zęby bez podniabiania).
chor.by ohirurg. kobl.c.
I

ISp"~Jali.hl
włoeów,
m o ołl:ollll'yoh
JB 10WHI

Reperacye i przeróbki sztucznych zęhów NA PilGZEK ; lU.
Gabinet prywatny le~arz1 a-t,f H. Prns8 znajduje s~Q przy lacznicy.
UwagaH Ceny bardzo nlzkie! UwagaH ....

i sw:o.'łl

PrzYJmaję od 8-2 I od D-9 >!I.
)li "'lii 'l Qnh .. " f\O"7fl'{~lfl'R 42i)~

Dr. med.

Ul. C."leln'an_ 9

Ah~lauu~r rA~IAN

lecznica chorób skórnych i .enerycznJch
IS.
Ogólne i pojedyócze pokoje dla ehoryctt od 2 dQ 5 rh.; ambulatoryum dla niezamożnych płaca za poradę 60 kop.
Godzmy przyjęć od 8-9 r., od llł--lł pp. l od 7-8: w niedziele i święta od 8-10 rano
od 12 1 do llf, po połuoniu.
'
Kobiety
na choroby weneryczne pl'zyjmu.ie specyalnie p,nl D ... Zan. T.nnonb.uTllo._
w p0f1IP07if>łki, tlrnf!v l pintl:! od I!no7. fili, - 6 1 f, po połllonlll.
\1lł Q r

dla wszystkich. KOJlDultaoya

bezJ1la\nie.
yr anie ząb at 15 kop. Plomba
35 kop. Sztuczn f ząh 65 kop. Prze,-óh a
i reparacya Gztuo~n,ch zęb~. 50 kop. Przy
klin10e z"ajduje alę speoJalne laboratoryum do wyrobu
sztnrznych zębów. - Pr:lyjmujlł tylko skończeni lekarze
denty~et

Blrl&r~

I

Ij

(Stosowanie fizy kulnych metod leczenia)
C,.tho".di •• M"chano '"rapl, (.!lny"leDla kr~j{a8hpa. cboro.
.1."ow Jb.1\,.ol I rOlOi), GlmnastJka lf'OJOlcza Praco"nla Prlf'

)y
tl~(1(I", or\opfolhezOl'!h
Cabin_t Roenłgtno.all:l.
Lee?1\1I'8

('hr,rÓll ekórnveh

Pndwle11ellll l fotografowanIe.
'

Gabinet ., .... t,.o.t ... :p.utyczn~. AnonnlluCTa. StlJSO "lID fe ~r_d6w atal}ch. puerywaOJcl1 1 IIl1u.ltHdalnych. Elektroltza.

Chor~b,

I

erwo"e.

Cabinet 'wi.tłolecan'cz~.

pOWlplr7.U

"apI" "

~

k " U'Ól'KOW"

KIlpIele BwleUlle

'IV

'filiT Zene" "/Iti).

Dr L PRYBULSKI l 1CHOHOBY
KOBIECE. SKORNB
Wł':NEHYCI.NE (o kobl.Udxlec1)'
~_

l

PIOTRKOWSKA. • Hli
PnJjm.: od 9-10 raul l od 6-8
wl~ell i{~bIQt' o', 4-!'i
l!1:.łl-'

-~.-.;......;...-...;...~..;..,.....;:.;.;.;....-

Dr M
krYWJ'IJa' nPaDIerDY
.
ł a~
do 6A po poł.

D Ark a11
~

'ś

•

.I

~
•

ul. "a rot

lf;

38

WIdzewskiej. Przyjmuj8 eo
1
I dziennIe od 8 /, do 10 rano I od
I ł do 7 po pul. W nied~ I ~włeh

l R\91l s: ~~i~Re, :~~N~~~~~~
1R
mleJscowoSCl fabrycznej. D ! S T
h

w młodym wieku, kawaler, pntrzebC'ł'K' do kantoru pl'erw• • liI

l'lr

. ' .

~~magane ~rzynajmni~j .średnie w~kształ~en~e.z.do~re~i

lIIi4ł-'

J

Dr. mell. J. SzwarCWa888t
,

I

Dr. mad. • KotzłD ł akasz_rJi i cDarobr IUDłtrzaa.

l

Ul i

C&

l

PIOTRKOWSK' 71

• ...

Chorłłby .ero. I plUG,
przYjmuje od god, ~/I,-JOI/.
I 'Id 4 - fi P'P

r'l
l

M'e"lra obeClIle:
PIOTRKOWSltA M 8.&.
PrzJlma). do 10 raDl) 1 od 4-'
lIfJ

20' 9.

"nłnt!'lln

\?łl5r

O! 1. Lipszyc I Dr·lIl.~~r!e~tCki
choroby dZloe()l'
Cho ... II~ .k.,.n., • •
v •
ryozn. I mocaoproła . . .

I
I:=~11'~' ~~l~:-:OI~~l(I~l~l"1 .~~:::
118·

PrzYjmu je od 8-10 i od 1-6 pp
WSr,HOO\Tr A .\~ 41)
2!l4

Dr. H. Sadkowskl

oa

się

przepro,ndzll
ullc~
p.ołrko.elul

Godzloy pnTJ~c: paollwle od g.

1

120.. I

12

8

On F LANGer.
-

r

14A1r

{OZIOlKITelet.
EWICZ [ira ROSENBLATT
(8taraIJ)

t'iotrkowslu ilU

Jborij~y we.wn~t ua,
.1~!l,tJOtl.

,.1" 8"·,

r... enelluaum Ut. H.b

SWladectwaml szkoJneml, język polski, rosYJski l niemIeckI, I
"
wrodzone zdolności, dar łatwego oryentowania się, uzdołChor. we~n<;!trzne ~ J~!eel.
nienie kupieckie, dobre świadectwa poważne rekomendacye : (Choroby zołądka I kiszek).
.
f
f' 'd B'
U
W·
WaclloiS .ta m <19.
O ferty składa~~ prOszE:
z otogr~ Ją o lura ngra war- prz !jm. 011 l{. l:i-- ~ r. l a--~l:, pp
szawIe, ul. WJer:Lbowa S. pod lit. D. M.
U1-a-~
aóUc
I

Dr. ł.a~y!ław Mi[bal!ki

i

•

f
.
I •
•
.
;f:la· PrzyjmUJe I choroba.ml Wl.lwaę~rl(,
neml (spec. zoł"dka t klenkJ.
I,'
ohorOb, • • • n",.1I:n.
~
do 9 rano i od fi do
ul. ~W'a.nKeUoka ur• •
8F. l'~ -Codziennie
7
·fI'
on
'1nt
r
_________n~...._. I przyjmllJe ad god Zł - Ó po pJI••
Wi l
ZA W V'ł'ltlA'll "l"fł"e1.
421'11
D ... FftAnCJSLE,g

PrZ)'jmaje do 11 rano ł od 4 1/,

----:-------...:....~--- ; ró~

s2.0rzędnej firmy przemysłowej w

Ul. Wachod ..l. M 41.
Pru fJ m. 011 g. 11-1 l od 6ł-"

Dr. A. GROSGLIK

1"rl1.1
PiIulw
AJ

l\KUSZER i SPECYl\LlSTl\
CHORÓB KOBIECYCH•
•dina ł"ełud"io "'. t<e 23.

Gutzmana EIJkrlr 1 prosz~k. dQ z~b6w są niezbędne dla utrzy- ,
mania w czystości jamy ustnej. - Łódź, Przejazd M 8.
2573 I

Bncnaltef l(~r~~~~nu~llt

~'e,,~,)

•

., j Porada lub wyjęcie zęba 2S kop. lJyjęcie bez bólu lub plomba ;
po 50 kop. Zęhy sztuczne od rb. 1 i wytej. Korony złote i zęby I

_

lł'J"-P-

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

Choroby .el1eryGZn8 t
ah.órn. , moozopłoio • •

~1I1 ~ ~ 'łUi'.

11

sztyłowe i wszelk.!e .reperacie po eonach umiarkowanych.

A.ld ..zej. 13.

Plot,.ko.sk. 18.
: Choroby wewnętrine i nerwowe.
: Specyalnie; choroby tołądka, kiBEN'EDY/(TA M l.
I uek I przemiany ml\teryi (cukropowróoll.
Cho,.oby • • n.r70Iln.,
wa. pOdai.... otyłoSe itd.).
akor, i drog moo&owJoh. Zaohodnł. 68 puy al. ZIII0lltj ,
NI8IbędDł cU. dyaltDoI, aaalllJ
1
1
19-1l1 r. i 4 /, - 7 /, Wh·r,.)
elloroby .U..y I
ehemlclnl I łlak\8r,olo~. W,1II •• 1
1101 •
wIII.ryozae I dr'; .00l0w)'0II.
110 l krwi w laboralorJll!ll wla.;
PUljmaje SI /,-11 1• • r. I i-8 w.; Ilem. Od 11-1 raoo I od 6-71' ,'
panI 6-6 wIoCI.
"" "nlll "'1"1.
.59r ,
W nl.dzlel. 1 .wlę\a 04 I"dl. I)
Kon8tantynnwska H.
'o 11 rA~~ .
2ł7ł-r

I""

gora~em
li\7r

.11 Pie.·. za Chrzeacijańakga Lecznica
IIchor0b zę .. ów i jamy ustnej.

Dr. PeJlks Skuslewlcz

•

q.

\

DEaEDYKTA M l,

4f\qr l

Choroby8kórne i wenerycue

'I Dr. L. KLAGZKIN

.....

• . r
• S eln

I nfi .. fi" Q W : A~7.

O~ l~~~I~~~~N: !l. 1łir ! lADD· TEHEHBAUMOWA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' Syphme, ekórn. t • •ner.,
a
I chorobJ dł'óg moca.o.Joh.
e~
e~
.PrzYJm. 011lj-1 rllllO I 011 ~-IS W.,
I dla cam od ł-a. W nIedziele l
~Wlel.ll t,1 1;" (jo 1 ran"
741\·

e

l'

SRED NlA.
2Leczenie Ilaktryczoo'el_, muażem l 1t08mel fCloa.
PrzyjmUJe od 8 do 2 ej po pol.

w,,,,•.

636d178

,...

I

Dr• E• Sonnanberg ;I

Dr. Leyberg

WI:1&W

2~7t

PrlJimuj. od 8-WI, rano I oł
ł - 8 po pol. Panie od ł - ,.W aleulal. l 4Wl.... od I 10-1. ,
Chopoby akóry, d,.óQ lila. I
1i01-4 1
oao.yol1 I .8n8"yoan. I
Dr. GUSTAWA

b. d]u~oletul lekarz klinIk wleden
aklcb ord,nuip 1&1{()~IIPcyal.ehO"óh
•
•
, Weneryoznych, płoicwyoll i IUrnyob
COlllleuDla 0>1 9-1 I od 6-8 ' /, CHOROBY SKORNE. WŁOSOW, WE~
NledJ!ele I śwłeh tylko przed obla ,>ł ERVClHE I MOCZO/'ŁCIO..vĘ I NłEMOCE PŁCIOWE.
, dl!m .
K .. 6'lra !I .
t4~9T
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kroja podłag systema francuskiego
ł angielskiego. Grantowna naaka pasowania, mierzenia l apinanla.
Dla pocz'łtkaJ'łcych przygotowtlll1czy kars szycia. przy szkole data !
pracownia loklt'ń, gdzie oczenlee nableraj'ł wprD!Ily I gosta. Spe- I
cyałny oddział artyslyczn~o hałta I rysanków. Po &/ozenla ~gzaml ..
110 w Cecha oczenlce olrzym"Jq patenty cechowe lob świadectll1a pry.. l
. watne.
N. miejscu duży wybór manekinów.
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,,)Osyła sl~ Zft zellczenlem pocztowem.
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Ial.lwla na.l~p~,ce. Olta", prze"ldllalle. OPElraCJ8 baoko".
l) dyskontuje cllonkolD To"arlys'"a weksle ban:tlowe!;
b) udziel" członkom Towarzystwa poiyclkl poli zuta" p.pl.proceolo"ycb publlclDycb;
e) us~uteezola kupno l sprzedai papler6" publlccnycla:
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d) Inkasuj. "eksle, "yloso"ane plliplery l !tupanJ; ł) ",daJe
ltrl.bzy ni różoe D\11l18cowo!icl R08yl l III~ranłcy;
f) przyjmule "kłady pieniężne od ollollió" TowauJ8hra ł od
-.6b obcy~b l placl od ,II. do 6J.;
I) lIeltunlj. 6e,. rO,JJ8kle pożyczki premIowe od amoriJneyl.
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~o J·go dnia miesiąca odby war. si~ łJęd/\ w lokalu star"zlłgo
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Podaję. do 'Wiadomo~ci Szanownej Pubłicznołci, ż. otrzymałem 'WIelki transport WID l czystego soku WIDnego nie raIsytikowane~o. Ceny nadz"yczaj umIarkowane: kop. lO. 50. 60,
Sil, rb. 1.00 I 1.00. Wina węgierskIe i francU9kie od rb. l.t;; do
rb. 3.00. Wóclki słodkie, koniaki ruskie i zagranicz:ne różnych

marek. Otrzymałąm również wino z groo Winnych absohuBle
be~ alkoholu •. KtobI: zechclał,wina bez alk<?Dołu. pro8&ony JU'
"'!.~~~m.~~~~t:.Vf;~"'~.~~IIIIIta.'I.Ia:'.m;:lIRd ~ , f'\odel tywy. Oddział dla dzieci. o zl\daOle takiego wma, gdy z na skladz,e pOSiadam i WIele
! Oddział dla rzemieślnlkólI1 z naa" gatunków Innych win. Kto chce mleć zdrowy ioll\dek,
----~~------------------; ką technicznego rysunku.
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pOWinien pić WlOO.Ni 'l czerwone słodkie, D&dzwycuJ prlyptoszek ~O i 35 k. 1 Południowa 2 III piętro. eJmn.
W smaku, które było s'osowane przy kuraCJI chor6b
io'l\dkowych w lazarecie w cil\gu 1909 roku z nadzwyczaj po~~ pasta
20 k.
mylilnemi rezultatamI. Dobroć wina tego jest l&8WiadCZODI\
St. GórSkiego. Warszawa, Leszno 12.
el!ks:r 30 i 50 k.
przez starszego lekarza 1i 69 i pieczęcil\ rZl\dowl\.
Odznaczony na 6 wystawach najwyższemi nagrodami za skateczne \
O
Il~U lJ
Oliwa do lampek i splawki mego wynalazku pall\ ai,
i ont)'sept)'czne działanie, Jako najlepszy środek do czyszczenia zqbów :
.
we wsz)s~klch domach. 1 tunt 20 kop.. knotki darmo Oltw~
I konserwowania dziąseł. Odznacza si~ silnym i prz}·Jemnym
d
naJ-ęc·.
rówOIez można nabywać w składach: Kooatlłncynowska łoi
mntem, dezynft>knje I odS\11ieża jam~ ustną, chroni zęby od przed..
4) wy
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Franciszkańska 60, Piotrkowska ~1, AlikołaJew8b 89. Ką
llCZesnego próchnienia, i bóla, dając im zdl'owy i lJlcly wygląd. Ulica Andue.a )ił, A· Sznajder 62, Prz~dzalQI&Qa ił 1 SOinowa
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