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zyli.a I plSUWUI uuit1lUuzl1wily swubudny rozlvój
CID 8l niana63. I ruszczyzny. to d7iś joż żadnej I tyllh dwóch grup
. nie da Się zuiszczyc. I poJożenie stalo się Ilradnt_ 7 go lutego UItO roku po cenach o połow, niż.
. wie b'z wyjścia gdyż .czyniąo za11lśó życzeniom
I
az,ch od. celi poplIlafD!,ch danII będzi ZUI\ ·()IIII.a 9l\IU1i:.a
~
•
en j 111.1'111, wJwn! l!e !'lię li' ehf}ó d' 1-H i t\''li
....
spo,iOllem lodllOŚó ruska pozostaje w SI auie s5aH. BA.TA.1LLA - lf " ali:tl1.ch, z występem p. Lau .., Dualn.
lego rozdrażnienia, co zgubnie oddzialyw.l na. rozBilety codziennie do nabycia w cultierni W-go KoJmora, róg Dt lelnel l Wschodol"i. od 10 ej wój kraju".
do 8-1'1 wit'c'I. .• w dniu zaś widow ska od 11 E'j do 2-rj i od ~-pj po poł. ." kasie teatru
2'ł6
Przy największej ustę l 'CIOi,i po!llków, zaw~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sze po~ostanie kt'lś niezadowolouy: alllO llkral.
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Z Towarzystwa kultury polsf(iej.

l wi - wówczas nas, kajllallÓW, n\PID!\, ltlcz kil'dy
Sprawozdanie I działaluości lÓd tl,;.:gn od.
. . ! idzie o jątrzenie, o agitacyę, o l'r'Ji1agillld\i rze
działu Tow. Kultury polSkiej za rok 19 O ~twi er.
~ ••t .. ~Ó . . ~
1:&1 l komo pa~ryotycznycu ha~er. wtedy oJcowie
du
dza, że pomimo :oraz większej ogólnej apalJi
Cegielniana sa.
K
,
chownl
występują W pierwszym 8zert'gn •
w
nuzem 8j10Ieczt':6~twie, instytucya l'dzwijałll
.Jav. • 100. 1'1. po południa
3acyonalizm
ruski
i
bal'barzyń'ilde
śr'orlki
się
stosIlukowo nieźle . Zawdzlęczae to jeJnak
..PO .AD SILYU.
. walki, jaJ{;em i się 011 posluguJe-powiada autor- nalt'ży wylącznie działalności lulku czynnycb
Javo o Koeli. i III. 16 wleCZ.
. zniepra\\'!ly i zdemoralizowaly du~zO spoleczeli- jednostek, gJy~ ogół członków oddzialu odzoa
.. ROZBITKI"
f stwa ruskiego, I(tórt\ i:nahzio się na zupełnie cza się z~dtiwi:łiącą bezczynnością.
O,tał,1 występ p Ka~ ,mierll1 KamIDskle~o.
błędnych drogach.
Ostatnie sprawozdanie obejmowało okres dQ
.H.,słu szaleńców, że po tru lach dOjdziemy 1 lutego 1910 rok u; obecnie zarząd UZl!;.! za sto~
do postępu , zdobędziemy liullur:,. zdouędziemy sowne 7.& '1 Ikuąć okres sprawozda.wczy z dniem 31
auka jęzJkÓ~ nowoż,tillych
i~~al narodowy, nie d~ się nigd~ ur/,tlrz) WIst- grud nia ze względu na koniec roku l\:alendarzoad%ł~lana
361-2-1
nlo·-pl'zestrzega. autor. J podaoąl, r~ ~yll(O to, co i wego, tak że faKtycznie sprawozdanie obejmuje
przez IWIczycreli odpowiednich narodowości.
Sl~ ,zdobywa pracą. pOSiada tl'wal~ I lstotną. war- ! okres 11 mieSięcy.
POC%łłt~k i zapisy codl\lennł~.
Lekcy~ próbn~ bezplatnl~.
toso dla uar.tJdn..
•
'
Oddział liczy 409 członków z których 18
Trafn~ l prawd~IWle p~tryotyczn8 uwagi po- y popit'falącJch (wogóle przybyło 63 członków).
Instytut Jtzyków nowożytnych Dr. Kummera
:ovyz8ze ~naJą tyl~o Je~lIą UJrmną .stronę: o~o. po ·! . Pomi~dzy członkami flgurojlt tacy, którzy
Poładnlo'l!a ~.
Piotrkowska 16.
. . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . .
)RWliy s)(~ W dZll'DOlku "Ru lan, najmnIeJ ze
od chwil! ~lożeuja deklaracyi Jligdy w lukalll
w8zystkcb wyua.w~lctw ru"klcll.w Gal lcyl ro~ - Towarzystwa nie byli i składek oie placą Zarzl}d
powilzechn onylll l. z'ołdneg~ praWIe nplyw~ ~I~ złożony z 3 czlonl,ÓI\' i () zastępców otibyl 1.
~ywleraJą~ym. NIkt bodaj tego głosu trze~I\'OSCI pOS1edll'Il urzędowych, nie li człO liebran pry~ lUt usły;zyl
• watnych.
!bllodko słyszaoy głos rOlwagi po stronie
Innego rodzaju prawdę. bardzo prostą i bar ~elicya oświatowa zakończyła organizacn
niskiej "Galicyl odezwał się w tych dniach . dzo traiDą, wypowia.da starorusiu, F. Swistun, biblioteJ\:1 publi.:znej, która. od 20 listopad" 1910
Pewiell kapitan rUBid, w QrLykule p n. "Powiedz' w artykule .Spory au ~tryacldc~ rusiuów~, zamie- ro.ku zaczęła fuukcyonowao eałkowi!lie. Do daty
011 IQuie prawdę w oezy-, mówi - prawd~ swo- szczonyru w lam;lch krakowshlego "SwlaLa Slo- tej funkcyon owala tylko czytelnia pism.
im rodakom. PrllwdlL ta jest gorzka. AUlor zwra- \\ i aJl:'l 1\1 ego " . Autor at wierJza, że II uregulo IV aoie
BI bliolelt8 pOSiana skatalogowanych podług
ca się do własnego spolllcz eństwa, a w szczegól . spra.w y ruslcieJ w Gallcyi jest ogrOm!lle U~l'udnlO- Sy8trmu dziesiętnego 2352 tomy, oraz 011010 101)
.ości do c1uchoWleńitw& ukraińskiego, ktu remn
ne li powodu rozbicia rusluów na partye , co nieskatalogowanych. lizlI la 84 prz.. ważnie treliei
Brzuoa. iż "odmęCIe politycznego fanatyzmu Z!ł spraWia, że spole cleń ,two jJulskie nie wie, z kim naukowe j, beletrystyka 1!.11'zględulana Jost 'flko
przrpaazCła ducha chrlescijańslt lego. Doszło do
własclwie ma pertraktować. Są ruslOi-ultrainoflle
dodatkowo, O Ile książki 1;V;" ~ otrlywywlLne Ią
~go. ił niektórzy duchowni z am bony gloqftku ·
i rllsini-rUiloClle, i chociaż stllo SH~ fatalnie, że bezpłatnie. Najliczuiej są i.... ~relen'owane naakt
j, jaWIlJek wrolÓW Koieiou., Jak .!lp. Bbi'ego elawBa r'lIidl aUiLrsackie wlDles.:&ulem sit do Jt· ipoleczue - 319 ~owów, lU8~QrJ'a i leo&l'all& _
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336 tOffi (') w. matematyl<a - 186 tomów, medyLagardes dostr7.egfszy, że z biurka jego ; 011 'i
Obie deputll!ye siilJenrkie: l) nlłrodowo .
cvna - 174 tomy i inne.
ginęły peryodycznie pieniądze, a w ostatnich dui;l-;łI
demokratyczna I kleryłralua, Ii:tóra zawiozła pe• W IIkre~la BprawoldawczylD przJbylo !łkata- akradzlono zlIa.c zniejszą somę i obllr.1.ywilzy, 'loro tyc.v~ do minist <.I. OŚ\V aty o jakna;pręd'ize przy..
logowanych 634 tomy.
ogÓł s&rat 81ę~a 20,000 franków, sprowadza de- wrócenie dtlalaluo~c! uniwersytetn lcrakow4klego
Prócz różnych kllląił'k, w gotówce na rzecz dektywa Lambanłt-GIHldoin, którego pr7.~dgtawia i 2) postępowa ·-o uwzględniell1e postulatów ~traj
iJiblioteh złożouo 255 rubli. Próoz 'egO grono jako swego gościa, pod przybranem nazwIskiem,
kowycb, powróeiry dziś be~ wyniku.
przy j aciół b. p. Dawidowel S lbersł.eIDowej do- by wyślodzil sprawcę tej systematycznoj kra.- l
Mlni!lter Stuergk nie dal deputacyom %adżyło iallo fUllduSJ żelazny lis~ wartoścIowy m.
dzieży.
! nej bezpośredniej odpowled~l.
LudzI na 1000 rb., od którego odsetki maj' bJć
Dedek~yw. prseprowadziwszy 81edztwo, ~wier· ,
Jntro spodziewane dalsze zarz'ldzenia miniobr;Jrn!i~ na kupno ksil~źek dla. biblioteki.
dzi, że złodziejem jeit Ferdyna.nd, rujnujący się , st€'ryurD.
W czytelni było 'O Ilism, mianowioie: ~ na milostld i damą. pÓłświata. i grę na wy'cigach. I
Po wiecll wsz1:;cy uczestnicy wraz z pu: b,liczuoś~:ą, która ~,znacznej liczbie prlyłąozyCa
kwartalt.ikl, 11 mi esiE2czników, 18 tygodulltów l Ferdynand przyzna Ie się do winy.
dwutygod ników, 9 dziennlków. Niektóre pisma
W akcie drugim atoli, ktÓl'y się rozgrywa Si ę do nloll. urządzlh pochód demonstracYiny Je
otrzymywanI) bezplatnle od za"ądu T. K. P. W pokoja BJplalnym Voys\o'ÓW Ry~zard znalunje . śpiewem pieśni przez miasto pod pomnik Klcklez Warszawy. Z biblioteki i c~yMni korzysLalo w portfeln tony 8ześc \J91~ey franków. W siluej wiCI;\ Da. Rynkn.
zap'saDych w księdze 3434 czytelników; wiele i bardzo e(t'ktowoej scenIe wyj aśnia się, że zlo- I
Tutal, otoczywszy pomnik. uczestnicy pochoosób, korzys'ają"ych z czytelni, uui~1\ z niewia I dzieJem byli Marya Lal1ra" a FtlrdynQod Da jej QU wysłuchali gorąeeJ mowy Czel{aj~kiego. którJ
clomych przyczyn 1&1)\sywania "księdze ohee. l prosby przy! .. ' wln~ na siebie.,
i potępiał zachowule siQ senata, wzywał stndeonoścI; faktycznie więc bylo około 4000 o~ób. . '
W akCie. trzeCIm, w którym Ra.J!Uund Laga~- ! tów do wytrwania w posiullltach strajkowych. a
Spkcya eiyczna urz~dziła trzy w1eczor~1 deI postanawia :*ysbc FtJrllynand.~ na czas dłuz- : spoleczeń8two-do poparcia słusznych żądań sLUdyskusyjne mianowicie: SeparatyzlIl czy a8Jml- szy do plantaoYJ SWOich w BI'azylu, Marya Laura! dentów.
Jacya" referaL p. W. Ły;acewlcza, .Jak raago- : sama się 08karża, wyznaie, że dopu5lciła si~ kra- ,
Policya nie przeszkadzała ui pochodowi, ani
\fac ~a obelgi", refera~ p.. A: ~()gilnickiago; ~;de~y, by wódz siłJ iU'oić dla przypodobama m~- II mówoy.
• Społeczne ~naezeDie KonoplllolueJ, relera~ p. ! ZOW1.
"
Odb l .
11. Reczvńskiej.
~
Ryszard VOylin i Lagardes przebaez~11\ ~~J
Y o SU~ po,Jedzenie lenatlI akademic.
Zorganizowana
okresie, 8pl"awozdawczym winę i wtem wlaśnie le,t y pewna. nieloglcznoso, ,I kiego dłuższej naraozie senat nchwalil obstawać
lekCJa. równouprawnienia kobiet urządZIła dwa bo Ryszard pod~Jrzewał zonę o sto'lunek. mIłosny na zajętem dotychczas itanoWlsklL
.
wieczorki dyskns1jne, mianowiCIe: .. Rod~lna ,wo- l z Ferdynandem l mIal po te~ll. uzasadulone po·
bec wyzwolenia kobiety", referat dr OWf:tl BUIWi- l' wody, bo nikt. nawet mlodzleUleo egzaltow~ny, I
ZE LWOWA. W IUlwersy'ecje odbywają
dowej' O potrzebie zrzeszan'a SIł} wogóle, a ko· nie uczyni ofiary ze swego honoru dla kobIety siQ wyklady bez przerwy.
biet J ;zczegóJności" referat p. N. Mogilnickiej. ' obojętnej, wyznanie więc Maryi Laury powiOnoby I
Po poludu1u ustąpiło WOjsko, policy& jednak
Wieczorki dYik~sYlna cieszyły się \\zględ. raczej ntr~alić, ni.e zaś o:!ia,bió jego pod?jrzenia. ' pozo'talll przed gm&ch"m, gdzie grupy demonnem powodzenitlm i zgromadlaly po 40-60 osób. TlnlDacze~le zaś, ze szczerosc tonu W jej glOSie, atrantów przeszkadzały kl)l~gom, udającym się na
~ząd rzeczypospol tel Urugwai, który w ro~u
gdy, ~zyulła wyznante: otworzyla mu oczy na 18to- I wykłady, przyczem do-:hodzilo do Cl.f~;tlc.b utar'ę Jej przeBtęps~wa, Jest mutywem zbyt sztuczczek.
1909 IJlzysłat nÓI roC'zn k statystyczny, nIe
dawno zwrócI! siQ znowu z propozycYł n:lwiąza- 111 m.
W za1<ładziO medycyny spokój. Instytl1ty zam- .
Qia sLalej wym'aDy druków i prośbą o przyda
Gra. wykonawców całego ze3poln, & tworzyli knięto w obawie, aby w razie zniszczenia przez
uje mouOOrafl1 i Widoków Lodzi, oraz danych
go obok p. Lanry Duuin (.Marya Lanra), p. Cze- ; demoo.strautólf słOJÓW z bakterya.mi chorobotwórdC>tyl'<lą S~h blblioteki i ~ow:\rzY:lt;\ a.. W 8zystkli ehowska lItabella)! p. Gl'odecki (Rajmund Lagar- czerni nie. n~raZ,ic miasta ~!l. Aiebazp~eczeu~two..
lo wyslano & Hilem wJjailll&JIFYm.
~a)
des), p. Krzo~skl, tFrrdyuand), p. Zelw~row~cz
. W kluuce Jedn,ak unllfel'syteclueJ odbY\JaJą
(Ry3~ard Voysln) 1 ~. Jaracz tLalllballlt-Gondo~n)
SIę wyk~aJy, ~v razie bJw l ~ln .przer~aoia. Ich m)·
była koncertową. Pnffi trzymał& p L'lura Duulu, ; gllby oClerpleo ChOl'ZY, znaJlluJący e"~ pod opiek\
T E. A T R.
. wycienlOwaWlizy subtelnie pO:.taó, w l\tórll ię wele : lekarzy klin'eznyeh.
! laJa do drobiazgów prawie nletlost.rzegalnyoh.
!
W niektórych salach uniwersytetu poroz8ypy;'
'l
P 8 d 1 i le li kol'lYŚĆ 4,-ro Id"owej :
W al(cie zaś drugim w scenie kulmlnac1jnej : wano dla J)rzeM~kodlenia wyklaJom karbid. aale
l:81f Wladkl. , !'T I,awen
I I
ledlJ handlowe/·. 1 wlkazala nie..:wy.ldą silę dramatyczną.,
i ciągu.
jednak przewJetrzono i w1kładr ~tłfall 1ł' dalszym
l "kol Y !laI! 10Vi ej
·8 w. .zerlll1 & w
l
CI
• J_
~~,., 'J. _1_'
Zł dzi~" BerniklIa..
,.,tan~".w -u'ł1~.
• o e - .
\
Studenci akademii weterynaryjnej nie przJl'ł.
W poniedziałek ubiegły wieczorem salę Wł·
. Ollli 8ię do bezrobocia.
'.'uw .t'utro Wielkiego, z ht6rego BC~Dy bard~o
\
- Słuchacze wyższei szkoTy lasowej uebwarzadko ouer'nie rozlega, ~ię .Język polskI, ,wJP~lnlliU przylączenie się do strajku. studentów uuiwerla szc ~e lllie publiezno8c, zebrana na w1dowlsku,
sytetu krakowskiego.
zOl'ganlzowanem przez radę opiekuńczl\ 4:kla~o.
.
- Studeuci strajkg,~cI na. 1fJlllia!e lekarwej ~zl\O)y handlowej Towarzy8twa szerzenIa WI~'
Z KRA KOWA. Zbadanie gmacha oniwer I skim uniwer.ytetl1 "ysłali d~lł delegacyę do Kra.
t1zy haudll'wej dla zasilenia Jej Cnnduszów na Wpl' sytetll Jaglelońskiego doprowadzilo-jak donoszą. kowa, IOlldaryzuj'lc się z pOltlllalaml 8trajko81 dla mezamoinych uczniów.
,
nam Z Krakowa-do stwitlrdzon a naj~orszych ob· l wymi.
DawaDo trzyaktową sztnl(ę H. Bern9tem& pod jawolv wandalizmu ze stronJ demonstrantóW'.
- PolioJa. otoczyła zakład ehemicluy ul...
tytułem .Złodzieja z uuziałem p. Laury DUlIlnów- I
W .Lectorinm Pauli Władimlrl- rozbito drzwi żąey do polItechniki, przy ul. Dłngosza. '
ny w zespole artystów dramatyczJlych teaLru pol- 1f drzazgi. które rozrzucone były po sali.
- Pro!. Twardowski zaprzecIa 1f"dOmOIOioJll
skiego A. Zelwerowicza.
.
i
W "Lectorium Petri ROJsH- drzwi w zupel· ł te podCZAi zaJśo wc~oraJ8Zycb wzywał do IlllinrW kobietach, nawet żonach naszych, cemmy nośei wyważone i nie wiadomo dokl}d wyniesione. , syLetu polleyę.
więcej powab niewieści, pod~iesiony strojem. pod
Takie zn l knęla katedra.. Kilka polallJtlDyoh ławek
- Dnia 30 s'ycznia obradował dl) północy
Illecając)' na'!ze zmy8ły, nIż zalety charakteru, s$ercly odartemi bOl<ami, inue w więl\.zej części w domn akademlckllD Wieo akademIków bez różprzez co pOlliel\ąJ sami J~ deprawnJemy: OLO mo- wynie:liono. Podobnie wywai;ono dWOje drzwi od nicy Itronnietw. Dysl<ulya była burzliwa, Uciu,.&-·
'yw, na którylll B'ErnstelO osnuł swoJ~ sztnkę, sali KopernIka, aby D&we~ W' razie zwyci~stwa lono naatępuil}ce rezolucye:
w fakturze SkOlllponowllną bardzo zręcznle, sUną Iłlll()haczów, nie e b6 lł e ych n1edz Itrajkowi l uda.rem·
1. Młodzież polska. zebra.na d. 30 styc1inb.
w wJra~ie i obfitującą w szereg scen dram~tJ~- DI6 krzykiem I zewnątrz salt wyk/ady. R,',wnież
w aali domu akademickiego na wieśe () zajilcl&C!b
nych o mocnem napięCIU, wyplywajłcych lOgIcznIe wyważono drzwi z sali SZOJsklego; znaleZIono je na uniwersytecie krakowskim, wobec pojawienIa
z za1ożenia.,
ukryte za tawkami; podobnie l1Ctfniono W inDycll Się analogioznych ukusów i .zamachów na apokój
CharakSery dz!ala.1ącyeh os6b naryso waua ja· Balach, Iklld częŚCl1t zabrano, częścią polama· nauki DIL W.:!zechllley i PolitechnIce I wowllkieJ
8DO, zabarwione wyrazislym kololytem. leci': p8y- \ no ławki i wyniesiono katedry, Zabrano tet klucze
nie wdaj'łc si~ w rozważanIe sprawy miauowalli~
chologlcznie ni,e dość loglc.zni,e P?stawione, dll.j~ od sali egzaminaCYJnej, ~lOprtednio Ją zamkn\w. X. Zimmul'manna, zastrzega się Icategoryezule, ja
jednak zlndzeD1e prawd.y zJe,loweJ. Akcya toczą , szy, tak, że egzam lna prawnicze paiHtwowe, ozo.&.
koby 8tanowisko, zalęLe przez pewną częio młoilię żywo i w akcie, drug~m na)I,epszy.m pod wz~lę- czooe na onegdajszo popolujnie, mUSiały odbywać d~ieży pobielej łącznie z mlodzieżl\ iyouistYCZD,
dem wartosci sceOlczneJ IIlt~kl dobiega kulmma- 'Ię w sąd,;ie krajowym wyz8zym.
, wobeo polskich władz akademlCkicb bILo staoo- W iobotę, na uniwersytecie panowahpo·
wl,klem ogólu mtodzie"1 polilkiej.
cyjnego punktn. RozwJ.ązanle nleeo sztuczne, po- f
alekł d uaciłgnlęte.
! kój. W akademii sztuki zaczęto a-dniOWy atraJk
U. PrzJjllluJe .i~ z obnrzenlem do wiadomoilohaterhą .Złodzieja" jest ,mloda. mę~aŁka l manifestaCYJny. PrzebIeg 8pokojny.
I lei fakt, że owa grcpa mlodzieży polskiej w 1fal.
Mal'p Laura, żona Rys.za.rda V uy8lU. b~wląca w~az ;
- W kołach uni wersyteekicb omawiany jesL ce z polską autonomiczn, władzą uni1tergyLeok,
I mężem w posiadtosCl s~rdecz,n~ch Jeg? przYla- i tywo niebywale ostry ton wiedeuskiej prasy cbrzezwrócl'a. Się o pomoo do wlodllezl luemleckieJ i
dół RaJmunda Lagardes l drugIej jl:\go zony ba- śc,jańsko slloleeznej przeciwko zajściom krakow , cze8kiej.
belli Jest 'o kobieta z temperamentem o podkła- ekim.
UL Potępia u2Jw&llie terroru jako środka
cizie zmysłowym, szalenie za~och&na w Ra.jmuo.- ' . .
P~zed powzięciem decyzyi, co d? zamk
walki O woluosó nauki, oraz całe prOWOkacyjne
dzie, któremu pragnIe .zasloOlo .sobą wszystkIe ko - nlęclil nnlwer~ytetu, kr,a~~w8kle~o, minISter o
zachowanie Stę demClusU'antów, wobeo poliJuck
biety i dlalego stroi. SIę wykw!ntnle, pomimo, że h~laty ma zaslęgn~ OplDll prezydy\1m Kola pol- : wladl akademickioh.
fDndusze jej męża Dle pOLlValaJą na to. Przed m~- eklego.
.
. '
..
I
IV. OpOWiada slQ staliowezo przeolwko pro.
żem i pnyjaciółmi opowiada, że dt,i~ki swej prak- Wczoraj w .UJeżdznlnl- odbylsl~ Wlec, zwo- l klamowanlll prtez puwUll ozęśo młodzieży stra,.
~Jeznosci i umiejętności ne.bywilDla t.owarow na lany 'przez post~lloweów. Zgroma,dzo~o sl~ bardzo ków i oświadcza, że wszelki terror w tym kiewypneuażach, może pokry wae wydatki na s~roje, licznIe. ZabIerało glos szer,ag mowcow,
ruuku idący, s'anowczo od"prze lako też pro ,f()we nadwyrętaJąc ltasy m~zowskleJ..
ZflP10!,oUowano I p.rzYjęt? rezolucye,. 'If' któ· , l,acyę og,lłu mio'!zieży polskiej i ch~6 ~tlr~Aia
Rajmnnd Lag ~ ~~Ie;ma t$yua z pierwszego mal- rych wyrazono Totom IIlen(noscl senatowI 1 ~ez. anar"lAi! w ż,)' Ijiu mlodzltlżJ.
ieństwa, dZleWJętn:8t}oJetlllego Fllrdynanda, k~ó
waoo proCesorów sldadalących senat. akademickI
rego M.arya Laura. k'··"letowala. po~rochu.. Cbloplec uni wersytetl1 Jaglellou:>klego do zlozenl& m&llda.zalewe .iQ W ll1ej rozkocha!.
ww.
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Z dzielnic polskich.
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11URD!llZYK TlUlllOWY
IMIONA SŁOWIANSI{lI~ Dziś Błaże j a. Jutro
Wltoalawa.
TEATR POLSKI A,. ZELWEROWIClA (Ceglelolau Dr. 63). D & l' "Koue~r~" Bahra. POCI_tek o godzi
nIe 8 mln. 15 wieczorem. J Ił i r o "Po nad sily". Pocz,tek o godz. 8 mln. 15 wleczorelll.. - "RozbItki" Po '
Wy.tępy Kazimierza Kamlli'klego
TEATR POPULA.RNY. (KoustautyQowska ur. 16)
D I l ' "Fllrtka". POClątek o godz. 8 mln. wieczorem
J n łr II "Kdll:a KarJatyda". Pocz~~ek o godz. pól do
, po pol.-.Hl\rd. dll"e~. Poell\telt II godz. 8 minlIt 16
wIeczor em.
ZABAWY.
BAL MASKOWY J Ił i r e konkurs)wy bal masko ·
wy p." "GnIazdo 1l1skółcle" ua Siow, komlwojalerów
(Dlleln& 18, sala fogla'.
WIEClÓa TA.NECZNY. J Iltro wiecZÓr taoeeloy
Kola 4ol-go Tow. "J.dDOIć" pr&COWD drogi tll.-W.-W.
(PUel azd 1).

SOBOTKA J u a (I (w 19kalu, Piotrkowska Uf. 120)
pracowo. ha/ld.I , Poez,tak godzInIe 9
wieczorem
STOW. CYKliSTÓW W ARSZ . J I ~ r o w lal! Grand·
Botela bal 'Jkllstów warsI&a"lJklch.
ZE STRAZY. J u t r o e godzInie 8 wieczorem ćwl·
czenia 8ygnałowe IV od4l':lału łód"klei 8\rlloŻy o~.nlo
wej OebGtlllcl8} w domll rekwizytowym tegoz oddZiału.

Sobótka SlOW

°

K1ł ONI KA,
.
W' d
db ł
h I eOfla nemi el'1)lIOlI.
()
sro ę o J o

się posiedzeuie załoź yCleli l\ow8.rz yszenia • Resursa rzamieilnicza."

PosLanowioDo: ustawę przetłumaczyć na ję
~yk polski i zaraz~)m ją oddllc Iłu druku, wydrl.l·
liowaó schematy deklal'llcyi członkowskich, aby
prZ}stłpic do zbierauia pod/Ji ,;ólf a:t.lullkó .y, Po
o'rzymuuiu pewnt'j lic7.:by podpisów na odonków
noJane będz e zebranie organiZ&LOró >" celem wybraDI' a Al-arządu l' ł'OZpOczęcl'a działal ności.
Prawdo,JOdobnie Dlljdalej u I1Jie~Jąc .Rasnt'.. rzemielilnlCla· będzie otworzona.
aię

(a)

Piątek,

dnia 3 lutego 1911 1'.

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

·11

Z TGWaulstwa krajolnawczego. Odbyło

8 wieczorem, w loka,lu Stowal'zy~ze'lla, pl'aeo" lli- udział, będzie to o wiele poży~eczniejsze, (I;; ulda
ków handlow ych ,O:uga N 45) zebranie ogólne sld.
roczne, w celu odczytania sprawozdania za rok'
P. 1daeiejew~ki zachęcał zebranych do preno
1910, zatwierdzenia budżetu i wsboru członków ' merowan'a .Poradulka j~zyka. polskiego".
7.arządu, rady i komisy! rewizylllej.
Po,;tanowlono, by zebra.nia zarządu odbywały
(h) Zo IW;ł1ku ogrodników. Z powodu że się we wt rll·ki.
lokal zwią7.lcu ogrodn!l{ów, w dnin 5 lutego 1'.
(f) Ze Stow drukarzJ Dnia 27 sty, lili i' '.
, h. odbęrłzie się ogólne zabranie "zlou\{ów stowa- L. Stow. urukarzy o$rzym~Io pozwolenie na otwar·
I'zyszenia, opieki nad drzewostanem miesięcz~e cie biblioteki. W niedlugim czallie biblioteka r .IZzebranie ogrouników odbędzie si~ dop iero W dlUu pocznie fnnk cyonowae. Prace przygotowawc1.e
12 lutego
!I prowadzone sI} bard70 czynnie.
(x) t TowaUJBtw8 cze'adzi Btolarltloh. Ze·
(-) W1ko1ejeaie wagon6w. Skutt<iem wyko
branie miesięe~n6 cslonltów tego Towarzystwa . le;enia się kilku wagonów w pl)ciagu towarowym
odbędzie się w niedzielę 6 lutego r. b. przy ul. ' Xi 156 na głównym tone st·\cyi Ski'lt'" iew lce,
Widzewskiej }U 84 o godzinie 2 po południu.
\ dwa pociągi kuryerskie z Wltldnia i B 'rlina
Będą na niem przyjmowane składki 8zpi\alne.
NIl 2 l 4 ulegly opóźnieniu o 3 gO lhi uy, pucl~ ~i
(h) stow. majstr6w BamopułŚ1liolJch urzą' 1 z~ś do ~rlinlc1 i ~lek~a!ldrowa przet~z1lnane bJdza zabawę \Y sat. WarQzawsl<iej prly uUeT Po- lIi na rozllych sth 5~C~ ~rzeszlo god.nuę ·
, ludDiowej N4 36 w dniU 11 lutego.
.
Wypadku z ludZIOl Ule. było. ,
.
ł
. ,
Wskutek tego wykolejenia I pocIąg bez poI
(h) Stow. I&wodowe kuchm Btn6w. Dala średołej komunikaCJi ŁóJ' - Warszawa, VrLycllo: G-go b. mw Domo. ludowym przy uliCY Prze- , dząoy do Ll)dti o g. 10 m. 15 r.opoialt sili pra·
; jazd 1U 34 L.dbędzie się zabawa, urządza.na przez ~ wie o 2 godzlOy.
; Stowarzyszenie zawodowe, kuch~istrzów. Zaba~a;
(b) Drobny ogień W środę, o Itodl. 6 wlecZG, \V odl.losnych sferach b'J lZ! dute zalntuesowanle.
rew, przy uj. ł'1JtrklJw~..;,e Il r. !lO, zaplii .. ; ~Q~!l Y

I

\
d.
k
"
I obok zegllra l1,a1.oweogo Ol:lien
(x, Zu Z rom. ()Ie~a ulków ,ra,wleckloh: RO~'- l przybyciem struy ogulowej.

agailU ł1omowai

l

przecl.

na sesya Zgromadzen's czeladlł\kow krawJecklcb
( ) K d·...
Z I k'
l D1l j
··
. d r k d' 6 b
l
II
ra z ••
am 8SZ aey przy Q.
Z e ne ar.
odbę d Zltl SIę w ponle ~Ia ..e,
Ola. • m., w 0- I f Ilja MOJ!\t zamel.towal, że żona je(.to, ChalIlIo. zabrała
kalu Towarzystwa "Lu'a (Mlkol&Jewska N! 11) mnóstwo l'zeczy. Jak: ubrania, k08ztoWUQścl, blellzn~,
O godz. 6 wieczorem.
o ~ ó ne l w&r~o'cl 6ł3 rb. 32 Kap. I opuśctla dom m,żow·
.'
I Ikl, prleuosząe II, lio ojea swego.
(x) Stow. kelner6". Z powodu zamale] lICZ-I
_ Nlewyłrrycl zloczyńcy, po wyla'llaalu kcaty a
by przyby ł yeb, doroczne zebra nie (lgól ne Stowa- okna fabrYki wody lod~w!"j WOJ clecha Plątczaka (prlY
rzyszenia kelnerów łóJzkich odhędzie się w draul Nawro\ nr. 92) skradli 10 syfollów mledllaoych, war ,
gim tf'lm' nip we \\ torek, dnia 7 b. m, w lokalu l tośCl.!2Xr~~iowaoo Franciszka I Michała GQrJl1cllów
prz y u l. [( ons fi !l yur. w~kiej M 5, O godz. 3-eJ po ' którzy SIl:i'aJlł ~ W"'ZQ !HA ul ~reill1liJ rózIu rUi}zy. lIa~
połudn iu i bedzip pmwomocne bez względu na I hżące do Herm!loa Bargera.
r b 'b an •ch
'
- W domll PUf altcJ Llpowe l lir 68 I ml93zkanla
llJZ ę ze r y .
Rozalll SZE!81ylko akradzlooo d"a pleraclollkl. blellzD, 1
(hl Ze Zw łzku fellllllrów. Wc:wraj w lokalu \ kilka rllbll gv\Ówką..
.
,
I własnym przy Ulicy Wschodmej ~2 44 odbyło 8H~ I
- Ił! dO~1l puy nh~y WId1UBk le l Dr · 50 Lejba
I .
l , ' . k'
I
. S,lalJlowI(ll usdowal IIpelolc kl'adzlez .. óznych przeJmlo1 zebranie ogólne cz!on"ów Z ,V ląZ li le czerów 16dz- I t6w le spIżarni Wl!!.dyslawy Papiesklei .
I' kioh.
I
- Z UIlesIkaola praei)wulkóW cllklarnl Cbebekn.

ogó'ne zebranie roczne łódzkiego oddl.ialu
·
Polskiego Towarzystwa k raloznawcz"go Na przewodu CZl}cego powolano praC Wacław a Klosa
ktcry zapr(Hil na :'8CSO ÓW pp. Cl:eras .. k.f:WiCl.ll
i Rad\\ aDskiego, a Jla sekrlltarta I). Fi ancis7ka
Lenar\owicza.
.
d.,
Po odczytaniu spra woJdama z zlalalnosci
instytucyi la rok ubiegły 19 \0 (zamieszczonego
we wtorkowym DumerZfl .Rozwoju·) i przyjęeiu
go prze? zebranych, tastanawiano się nad projektem budżetu na rok 1911
przewlduiącym
.
d
h b 8A 7
W doc h ndach r b. 910 l W wy ati,uc r. '*.
Podnoszono sprawę wyznaczenia specyalm'l
11Imy na zakup Jalarni magIcznej z pr~e7.fO'~lam.
dla lIustrowanJa odczytów. Pożycz l. nitl aparatu
okazalo si"'t niepraktliczllam,
zwlaszcza, że nie
J
liWile liczyć można Da pozyskaDie polrzebneJ
W dallym dJliu latartli.
Na wniosek p. Kamieńskiego uchwalono nil
kupno wlasnej latarni wszuaczyó 150 rubli, prze"ar' adowl' kto'ry
· . teJ' s (I rawy
k azu)~c za l al Wlinl~
.. J .. 1,."
ma prawo przanollió sumy z jeane) PQzyeyi wylla1ków do QUgiij
Dr. Bar\oS:Le\Yiez porul.yt k Wistyę Qtwoueuia sebcYI meteorologioinej i w tym celu zapro
ponowal 't\-prO\\adZellle do budżelu wydat ów od
powiedoiej IUID! na kupno przrt'ząd ów meteoro
logiczDJch. Sprawa ta wy wolała oiy wioną dS Ikulyę. P. Adamowicz postawU wniosek posługiwania elę dIagramami, na podstawie danycb gro·
madzonycb przez zarząd TQwarzy::;twa kolei eloktr1czll~ ob miejlklcb.
J
,
. , .
Dr. BartoszPwlcz glosował za komeczDoscJł
Yfząd&enia stacyi dla mierzenia opadów,
Zalah'lienie 'ej sprawy ll U ekaziDo zar2:ądu\li TowarzyllLwa.
Do zarlądu wybrani zostali pp. Józef AdalIlowiez S\eCan Bagieński, Sabiąa Goutar3 iUl ,
Ignacy Hirszel. Bronisław Jasiński: Waeław Klos,
FranCiszek Leuartowicz. Józef Radwański, Fl'an·
ciszek Wróblewski.
Na zastępców pp. Lucyan Jętlciewicz, Romu~
ald lrl,lkel', Slaulsław Atilker, Stanisława Smoleilslla.
Do komisyi rewizyjnej pdnowiHe pp. FranciSlek Hlrszberg, August Raubal i Kazimierz Stebe laki.
(a) ll-te łód,kie Towarzystwo pożyczkowo","tGaoieiowo IWOlaji .. UlU i hl~eio, • "O as.

l

&..

Po~iedzenie zagaił prezes Związku p. Franprzy ol Zawadzkie! Dr. 1~ akra hlono Ilbr4nle, wartości
"iszek Jarkiewioz Id6rego wybrano na przewod- 130 rbo' ut1leżąee do Fraocl~zka O·ao,dulclA. Zy~mllDta
' . ' .., N
" ó ' . .'
t r . I . ' Brz :.;;IIIJkltlgo l Elwarda Gr\bC,e.v 3itlegu.
Qlcz~ ~eoo.
a .ase:;or w za.,1 osze~lI lOS ~ ~ cz on
Sprllowca i8) kradlleży, służący Frauclszek Otockl,
],oIHe bonorowl pp. Wacław MacIelewskI I prezei aalekł I dot"d go DH! odszllkano.
ZWIlF'\U felczerów w Z'lg!';biu DąlJrowsk'cm, p.
(a) Areazto • • nie. Władze po\u~y ua are3z"o
Henryk Wlłrszaw~ki, na sekrtltar?J-pp. Łokszyll • waly ltYSlAl'\lt\ ChYllos\[l.go. klory zadał rany notem na
i Heller.
l u\. C8:':hllnian8J D"o1o 40mll ar. i6, J6ulowl PrzybJ'
Na posle
. d zenlu
. b.y l o bec~y d e I6..,a
'1 t
W
\ lowsklemu.
.z
ar_ Pudczai oblaw, w obrębll 6_go cJrkulll pollszaw
, y, p. Krawczyk. I de legacI ,:I Pabl8.UIC. .
cy!nego w r6lnycla plwlaflll&cb I U'lktyernil\llh aresdoZWlązek liczy 40 czlonków I w8~yscy on i sia- waDo 20 pJde'rzanyell os6b.
will się na. posiedz6m6.
,
(aj UpadłO". Trzeci cywllnJ wydalał plotrkow
SI rawozdanie kasowe za drogie półrocze 1911 . Iklei{o ~<\ u olm~g,,"e'{o 0l(ł0811 apllcUośe IU,lca IÓ lzltle·
. ku wyka·.aro' lozosta,łośó gotówki z pierwszego go, F ląa Frydlendera. S~dzlą komlsarz~m masy WIlIUl·
r~
,
. )
.'
waulJ członka. 8~dll, p. W~ Al SmerectyDskl8~O, a Kurapolroeza. 71l'u. 9 kop., ZObOWIIZanl8t 21 rb •• wply
torem _ powocn U Id" przy. C"8slawa R'~~yckle~Q,
Dęło 90 rb l ogółem 182 rb. 9 kop., wydano 70' Frydlender& o8aJzooo W 1f1 ~lleolll dla dłllirukow Wy.
rb . 65 kop., pozostało w kas.e 111 rb. 54: kop. \ \ory iym~II\SO IV8l{O sydyka masy Up&dłoŚCi oabędą ~Ię
Budżet D-l pierwsze półrocze 1911 roku wywkrótcI. W tJm ella VI dnI I lll~ego r b kredytorowIe
c
. WPLy-Wy
•
78"
t:!6 k O[)., wy da.<ki 76 rb. wInni
kazuje:
ru. v
dyka. dosta.rczl kuratorowI list, kaodydatów Da SIU60 kop.
(h) Poli... Wozoraj. o Rodz•• raDO prly DL SpaZ dobrowoluyea składek na wyjazd delega~ ceroweJ nr. :.11, lIad C8l1rWOarelJl zapalił Ilę dach. O~lei1
tów na zjazd do Moskwy zebrano 423 rb, wy- ugasl~1 toporolcJ' l t Il , oddZIału s~raiy OgOIOW6) ocho~
datkowallo na ten oal 385 rb. pozostało 38 rb. I UICZ8J. Przybyla do pazarII l 84ra*. mielsKa, lecz nIe
.' to SUfJl!l.
" wJplacollą zo~ta.a
, ~', czwar t ~mll d:
bratll Ulhlału w altoył 1'0 \1lIl'" we; PrzY~~fllA o~al&
ktora
e· nlewla\l.gma,
str'~J 1I111l1łh.
legatowi, star:ztlmu Zgl'.oma~zeDul felczerow.
,
_ DziJ okolI) połlldDia wJoiil p~żar w przędnI nI
Spra wozJ anit' bIblIoteki wykazalo 11 cza~o- l N.. toera, pr'y ul. Ca;tieluiaReI Ilr 7a. l"alllg ji~ w gil
pism ipecyalnych l..,karski"ll, U6 dzlellehrskil:u II GlClal8 szarpllozy bawelo1, d~ledawlOoym przu Kleili
i 40 rótuej tre~ci.
m&oa. 0.1 ze.lll.nla ,wod_ logola iIlolszc&one za~uły Z/lI\CIWniosek) by wzięt~ książki prze~ czlunków \. ~:b~:'Pl\jjy sarowe) bawełny: Strl\~J wyno~ 1;l\ piU'~ tys:ęey
uyly zwr~cantł do b:blIotekl w przeCIągu tygod
(a.) Sa,,,,ob6jatwo. Dziś, o god& 11 rauo, rewl nia, przJJęto z UZnanIElW.
rowy lLI cycltlltu polll!YJuago, JaG CbUu~a, skutkte1Jl
Po małej przerwie p .Ii'rancistek JarkiowicI l 'denerwowaoia pozbawił Się lyela wys:rzałem z rewol·
przeczy tal spra:vozda1l16 ~ pobytu delcgalÓ\f na j W8ru ~ mleSl!{aOlu. wbsnem, przJ ul S.edole] D1
zjeźdZie felczl-row w Moskwle. Sprawozdanlo po- 1
(PI Pogotaw ••.••tuDko •• w cl~gu ubIegIrch
!.
" t
' dwóch dni pOllllędly IO/leml wZyIVI\1I0 do tlail1ępll'Ilcycb
wyz~ze prz~.H~ O. .
.
.
ł wypadkowo
l
P. Ł0k~zyD, Jako delegl1t zla.z.du. dal '!eszcze
-.Ogolaemu 08łablenlll uległo uedm osób, z któ .
I parę ws ,:lSlllen i ~aznllczyl lącznosCl felczerow ro- ry ..h Jedn~ odwiezl~no ,do 81plbla Aleksandra, 18dn~
syjsKh:h i wspolnych dl}żeń ich z 16karzam" cze. I do szpitala Paznan.klch, )edn~ do mleSlkanlllo, trzy ode
go u na8, tlleSLeLI, daJtl się o.!czuwać wlelki alano do Pnytlllltu noclegowego Ila ulicę Cmeotarll~.

I

I

l

brak.
Na wniosek p. Łok~zyna, zebrliui postanowili:
przylączyc Slę do oduania hołdu lekarzom jubila: '
'om łódzkim clI' A. Kruschemu, l. MargulisowI l
li Bomaschowl. Sposób wJrażenta uznania pozostawiono zarzą.dowi.
l
P. Ło kszYIl w słowach prostych i szczeryeh
silnie iaal,cenLowal opieszuloś'~ w dzlalalllosci
Związku, zaznaczając, że wielu idzie tdlco za po
rywelll, wyhucIJając oglllem .Iomianym CalI} l'ra·
cę zwala się na. zarząd, który uiezawsze jest w stanie zadośo UCZTo,t potrzebom Pożądane lest, by
i ~oJJ.k.owie ZWlpKU .. ~fch prac.ch Pfzlj~li

_
(a) Przedltawienta w Zgierzu. Trupa artystów
dramatycznych pod dyrekCJą Janiwwskiega, któ
ra w początkach bieżącego tsgodnll~ przybyła do
Zgierza , odo:lgrara. w środ~ wieczoreru • W noc
li\lcową-, sztukę w 'rzach aktacb B, Gorczyńsklego, wczoruj zaś ' .Cbat" la w9i~·.
Saia Towarzy~twa śpiewaczego .Lutnia- na
oblI prztldstawienlach była wypełniona, co dowo·
dzi, te przedstaWlenla 'II Zgierzll są nader pożądaue, oBobl. \V le " obecllej !,orze karJlawalOlV~tJ.
W n,ellziel~ \lrzfllz~ wfsiawioAa b~dz18 .Obreal C.~i'Qcl1owl"·
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poezęły się tańce, ktora trwały do duia. białego
(a) Z pnemysłu gubernil piotrko'ł akiej.
~
ZABAWY_
przy dź fię!l:1ch orkiestry.
W Nowo-Radomsku zaproJektuwano budowę wiei- I
klej tkalni, w której SDajdzie zajęcie oltoh~zna
(X) Wieczór-raut
Grono młodzieży dobraj
(x) U esperantystów W loltalu Towarzl'
ludność bezrolna, wyjeidŻ9jąca obecnie

ua zarobek do Zagłębia sosnowieclIlago i okręgu proflu-

keyi telłza.

Zaprojektowano takie budowę wielkiej ce ·
gielni na pO\rzeby budowla.ne Nowo·Radomaka i
okolic okręgu fabrycznego.
Nowo· Radomsk z każdym roldem pociąga
coraz to Dowych przedsiębioroów, ze względu na
to, że na miejscu ~najdule się dostateczua ilość
rąk roboczych, a blizlloŚĆ kopalni węgla. wpływa.
Da zniżenie cen materydu opalowego.
<a) Lic.tac ••• W dniu 23 lutego r b, o godz. 12
W pgłudnll',
w ml\glstracle m. Z ~ jerza odbędztę się lIcy
tacya na oddanie robót przy nbrnkowanlu ulIc We~ola!

i Skrętnoj LleytacJa. rozpccznlo się od 8umy 12.963 rb:
3ł kop. (iD minos).
W doło i lódzl!;łego
l lutego r. D, o ~odz 11 rano, w blu·
.na - magl81ra\1l
odbę 1Zl<ł
się przetarg na
"oddanie robót pn:y doprowadzeniu do porządku parka
miejskiego pomiędzy ulicami Ihlelną I CaiJlelołłI.Ua. . JAI·
cytacya rozpoeaul e Się od łumy 809 rb 99 kop. (in

B\łIUas).

SZTUK1\.
(x) Teatr polIki A. Zelwerow:na (ul. Oegiełalana KI 63). Z kancelaryj teatru kowl1nil<nją
.am:
_. Dziś "Koncert& Bahl'll, z gościuą Karoińskiego w roli dol,tora Jury. PralVl6 wSzystkie
miejsca już rozprzedane,
- W sobotę, d. 4 b. nI., o godz. 3!- po pol.
po raz ostatni w sazonie "Po nad siły· BJOfilsona, po cenach n!ijlliższ:;ch; wiecoorem zas po
rai dl'ugi • Rllzbi t1d " Bliwlsldego z trzeoim i
olltatnlID gościnnym występem p Kazimierza Ka ·
mińskiego; na. premierze 7.aml~nięto kas~ na. pięć
godzin przed zaczęci em widowiska..
- W niedzielę, d. 5 b. ID, odbędzie się wio
dowisko benel'sowa /, Laluy Dnnin; ukaże się
"Zlodzi"j" Bernslelua. CeDY miejlJc zwyczajne.
- W poniedziałek, d. 6 b. m., jedyny wie
c2ór humorystyczny Michaliny Ła9klej o nader
UfllullalcOIlSm, doborowym programie. w którym
międty innymi przyjmie także ud~iał dyr. Zelwerowlcz; ct'ny miej~c podwyi. 'zonej lotsa już sprzedaje bilety na ten WIeczór smiechu.
- Od czartku, 9 b. m., zaczyna Da scenie
aaszej cykl gościnnJch występów znakomita ar ,
tystka polska, herOlDa teatl n lwowskiego, p. Wan·
da Slelllaszkowa
(:1) Teatr popularny A. Ilielew.kiego (Konstantynowska ~ 16). Z kancelarYj teatrn komunikują
nam:
- Dziś, w piątek, odbędzie się rrzt'd,tawie·
nie po cenach zniżonych do polowy; odegranI}
będzie wyborna kornedya w 3-ch aktach pod tytulem "Furtka" z angielskiego ,
- W sobotę (Jo południu po cenaoh n3Jo1Z'
sz)'rh daną będzie ~lośna sZtUI\3. G. Zapolskiej
"K.aśka Karyatyda*; \VleCI.Orem r.as 1l11li.le SIę po
raz pier\\szy jf>dn& z najlepszych sztuk, prZtlro·
biona z l)owieści
Eli?,y Orzeszkowej, p. t. "Harc
de dusze ,
Dzieła tego pokroju, jak .Eli Malwwer",
"Charu", .Nad NHmucm- i .Harde dusze" (Bene
nati) stawiają zmart~ powieściopisarkę w rzętlzle
wszechŚwlatow~eh pi'!arzy.
- W niedZielę po raz drugi cHardlł dusze,
Orzeszkowej, oraz ,Ogniem i mieczem) H. Sicn·
kiewieza.

piękna
lJęJą mieli sposob~ość doznać
podniosłych wrażeń na 4 z 110101 wleCZOr;t;e mu
zyczuym Towarzystwa Szopenowskiego, !Itóryod
będZ ie się w nadt:bodzącą niedZielę ,jn -a 5 b. w.
O godzinio 8 wIeczorem IV lokalu Towarzystwa
przy uliCy Widzews1dej ~ 73.
Współudział przyjlllą naj wybitniejsze .gwia,
Zdylł w łóJzkim sWlecie muzykalnym, l,ture paui
SZ:lbel't-Bleruaclla wyszllolila i zebrała W swych
zespołach wokalnych, Jako solistka wystąpi pra·
wdziwa artystka, choó amatorl\8 śpiewu , panna
Zofia WalUrelJówn3. dut:ty śplswac będą paDna
Lydya L I P PiJlchowskt oraz grono pań jal\O
~h6r solistek.
Na skrzypcach graó będzie p. Leon Audl'zejewski, czynną tei będzie orkiestra smyczkowa
Towarzystwa, która z powodu małej estrady :lagra \V zmniejszooym Iwml'lecle.
Będzie \o więc prawdziwa uczta ar'Js5I(X) WieGzó[
w muzyce i pieśni

CIInal

muzyozny. .MIIJśnicy

nle3trllJzoną df. lilaC7.ką na polu f lautropii
,~Wll espera.ntystÓw (}!iwl 1j -: \VSÓ& M 11) ..., nad·
p. Mary,!. GrzyblWsll:ą na cz ,!le. zorg ll nll,owalo dlOdz~cą sobotę 4 liltego r. h. odlJędw~ !lię wiew środę, d. 1 go lutegn b. r., w loltalll cLtltu') czór taue.:zny dla członków, ich rodzin i gQśct.
c Wieczór raut, na korzy ~ ć Gniazda lódzkiego To· ,
warzystwa. opieki naJ dziećmi. Dtięki im, tu- I
dzież ofiarności 1<upc6w 16dzkicb, którzy bez- ł
OZORKÓW.
płatni e ofiarowall do bufetu, urządzonegfl sposo ol'
bem gospodarskim, produkty spożywcze i napoje,
fundusze tej nIezwykle pożyte 'znej lllstytUCYl, b~·
(KorespOlldeneYfI ,,!.to;twojll").
dą~e JUż na wyczerpnniu. za~ili spora sumka, co l
Dni4 2 lutego 1911.
! przec'ei nie powinno osiabić ofl&t'noścl puhltcz- :
Dzl~ki ludziom dobrej woli. mieliśmy ,\'czoraj
' nej na rzecz Gniazda. a.le raczej wzmocnić ją ,
1
- d b
' . ,b·
h d'
k Grono amat.or",v,
.c.
? r~m przy II\ alJ~ID, bO d Zleci
ezu~m,lyl~,
zle- ml'1 a al t ys t yczaą rozryw"ę.
po d
CI ulicy, W ŁodZI mn6~l w o, asrodki materyalne
reżysery~ p. F. Dubrowo!sk:ego, odegrało dwie
Tow. opielii field ulemi ha 'llzu ograljiClon0.
Jednoak,ówk i: .Chlopl arystol;:rafJi" - Anczyca I
Wieczór środowy rozlloczęla grą na. forte · "A.hy handel szedl" -GalasiewlCZI&.
I pianie jHmi Sylwestrowa Jungowska
wykonaniem
Wykonanie było bez zarzutu., szczeg6lniej do .
"
.
I c:lml:romt?) ęchuberta. Gra u:aleflt?wa~Cj, ~ma.
brze były zagrane rola: .Marysi, KOl(uc ny i i.yda'
'\ torkl-pI3mst[.;l, nacerhowana ml~kkosc l ą I splew
arendal'za w .Chłop ach arystoltratach", za~ w .. Aby
j nością tonu, przy dobrem opanowanIU lD:mlllDen- : handel ~Z81.u· wyróżniały się role: J~drzeJowej,
1 tu i wysz!<olonej technl~e podobala się ogólnie.
Salusi i Matosa-owezarza_
l
Wywdzięczając się sa rzęsiste oldaski p. (
Życzy c nalezy, aby amatorowie częśoiej chcieli
Jungowska odł'grala je~zcze z duźem poczuciem bawić nasze miasto, pozbawione wsze!k'ch godziłre:jci u\woru cNocturne> Chopina..
l "reb. rozrywek, a przez brak dogodnej kornnnil
Następnie ZDana z Wyitę:.ÓW estradowych I' bori, odcięLe od reszty świata.
A.. K! deklamatorka, panna Jcldwiga Horstówna, bardto
ladu ie W wyrazis\ej d yi(cyi i odczuciem dncha
: poezyi Maryl Konopnickiej, wypowiflJzlala parę
Z W ARSZA WY.
! jej utworów, poczem ukazała Się na estradzie
. pUDna W. Tobiacelll. ucz8nica Reizklego i przy
akompaniamencie dyr. cLutni, Alolzego Dwo • Zebranie T wa \\eterynardkiego.
rZ:1czka odspiewala: cPlo:!ol\ę Floryana' -Golar- i
W d. 12 Intego 1911 r. o godt. I) ej po /10
da, oraz cUumkę Ja"Jwigi, z opery cStraszlIY Iudnlu w Muzeom pr!.emystu i rolu otwa (KraDwór,-Monlnszki. Głos mlodej amatorki dobrze kowskia pr~edmleścle 66),oJbęd7, i e się o~,ilne do.
wyszkolony l czysty, wyl azista dykl;ya i spory roczne zebranie członków WlI.rRZ. T W8. weteryuar.
za!lób uczucia. spraw Il}". iż pr/'yięto ją gorącelIIi skie~o.
okla~kami. Uzdolniona śpiewaczka dodała nil b i e N a porzą'lIm dziennym są. lDię~zy inuemi:
<Pora.uek) --Leoncllvala. i cUilrywać ~i~ nie pra- :
Wybór dł' zarzą lu T wa na rol< uieżący pre.
grllp-G llla,
zesą, wlce'prez,'sa, lickreta.rza l SkarbniKa; baloPo śpieWie, zawsze pełen młodzieńczej wer- : towaDie kandydat6\l' pragułącu w~tąpid do To.
wy i swolJodl, p. Ed. Kulisz z niezrówDauym hu, i warzysLW3.
morem wypowipdzlał par~ dowcipuJoh monoło
Odczytają swe referaty: inspektor wet. Jan
gów satyrycznych. ezem rozbaWił słuchaczy i zmu· I Kiszllel: .Ullezpie::zanie zwierzą' udomOWIonych
sU do SZl'zerego 8sr-.leCtnego śmielluu.
\ od pomol·u· i lekarz wet. Zy'~munt Pr~ozk:.lwski:
CZ~!;O koncertową zu.kooczyl występ mando .• D'illalauie prepa.ratu .606· na l\Strl)j6 z~ie.
i lini~tów, którzy w dohrze zgranym zespole wyrzęc~".
konali: «Kozaka)-G Iwot.a z op. cLizy-\tratlu i :
Uwaga: Skarbnik W T_ W. Jau Króli!<Qwski
I cPulJlę Adellp. Po tO-minutowej przerwie gro · I (Warszawa, Soll'r '24) przYJmllje !lkll\,lki zaległe,
j no lImalorów w dobrym zespole odegralo ,Wi- , ttldr.ież na r. b.
gilię św. Andrzeja.,-Domnika.
.
* Podatek stemplowy.
Po ."'yl'ze~paulu 'progra.mu rl)zpoc~ęły SIę !ań~ .
Rząd gllber'nialny warsz~wski prze,trzega. oI ce, trwające az do !nalego dnia. O>!:olny nastrÓ l becnie z całą {irobIRzgowuŚClt} przepi~ów O po. 'labawy byl bardzo sJmll~tyezily.
bierauiu podatl<n stellJplo\vego 7.a pr~edst&wiane
(a) Ze Stow nauGI)'Glell. Un;ądlone wezora - do zat.v lerdl6nia plaDy budowli, żąda bowiem nazebranie towarzy skie w loltalu Stow. nauczycieli kleJ9Bla mlłfek nietylko na arkuszach, zapełnio.
udało się paLI. każdym względem. Nastrój pallo- nych rysllokami, lecz również na dołączonych d;)
wal serdeczny. humor doskonały i zeoranie liczne. planów I,ustych półarkusz Ich. W o~tatnich doiach
Wynik ka:'lowy ~107.wa,la m eć nadzielę, że wl<rót - ode~łano do ma.~illtratD caty szereg planów W
ee wynajęty fortepian 1'['1.ejdzie na wlasność Sto· l\tól'ych ani Jednej stronicy nie przepuszczOIlO bez
warzyszenia. postanowiono lJowlem zebraniU (.akia warki.
urząu~I!.C co tydzień.
.
II
• Zegiuga na Wiśle.
l\om tet dochod ów Dlestatych, zachęcooy po·
Od wczoraj, z powodu kllkndniowych mrowodzelllem l ej wieczornicy urządzoneJ w dllm 21 ' zów, ukazała się Da Wiśle gęsta Itra, która IIlO.
stycznia (zebrano przoszto 50 rb. na Schroulsko), wodowała przerwę w żegludze na czas uieogr••
postanowil urz~dz u U-gą ta i,ąi wieczornicę w d. niczony.
]8 lutego. Program kon'ertuwy pra\\'le gotó",.
.
Dutąd przyrzeki łaska.wy wspóludzl&l prof.
Braudt.
,
(h) 'L Kola prac;ownilów 10101 fabryczno~
łódzkiej. W srooę n". zubawf,; kost~um~w~ w Ko- Dnia wl'ażeuie wywarły w berlińskicb
le pracowo,kó.w k.olel flluryezno łOuzklfłl przy- lcołarh pol tyczoych rewelacye franellskieg') loini.
było sporo osobo WIele kosLyumow było eftlk-I stra wo ,ny Bruna, że SOIUSZ Craneusko - r03yi~kl
townych. BaWIOno Się, Jak :&wykle, ochoczo do przestał mieć dla FranCJi znaCł:6nl6 z chWilą o~o.
blalegQ dma.
Iloceu-& z wojska zacbojnich granie Rosyi. .Na.
(a) "Wieczór karnawałowy" ., Łódzki Idub I iional Ztg.~. pi ZE', 26 .WY~llrzenia takie .są bardz~
S;lOrtowy zor.,aulzowal W ubiegłą srodę, w loka- . znamIenne, JallO zapOWIedz malących JajSC vr DaJlu Domu ludowego zftbawę pou nn~,wą J1owytszą. bliższym czasie ~mian w dotYllhczasowew ngrapo.
Zgro'.ladzi!CI się 150 osób. Program obeJ- wanin mocar4w.
mowal: popis chóru m;sklOgo I,tófj wy 1\0 n 'l f
- Na śnuowem posiedzeniu ko'nisyi budże"Li pę" -- Schuberta l .Sel', naLlę" - Marrichne- towej, selIDU pru ,kiego, przedstawiCIel kola pol·
ra oraz chóru lDieszauego szkoły splawu p. Ma
skiego energil!zuie zaprotestował pr~eoiwko tema,
ryi WIU<os?ewsldeJ; p. Maqa WlOterówna odśpie- że wł8d~e lJolicyjne nie pozwalają na odezyty
wala solu aryę z opet'y .Cyrulll\ Sewilski~ - J w języku poi~kilU, pomimo, ~e iD8tanoye wyż~ze
RosSlllll'gO, a z p Waclawem Taublvurclem dn- I rozstrtygnęly tę kwestYę w duchu przychylollD
et y .Pó dŹlDy razem" i ..Spójrz jak 9i~ cicho I dla polaków.
pieŚCI" - Cam ;-ana.
MinitlLer spraw wewnętrznych pl"Iyuekl, że
Ws~ystl\ich wyllOnawców przYlm0wauo bar- ~ zbada 'ę sprawę i ukróci nadutyc a policYl.
dzo serdecznie, oklaskuj~c po każdym numerze
- W środ~ komlsyi buużl;jtow~J parlamentu
programu.
centrowcy pos~awili wniosek, aby Dut~pca ~rolla,
Pl) wl czerpania produkcyi artJsLJczl1Jch, rOI'- WO~ pr~etwUJa poclró1J' ~o ChiA, IWied'"
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drodze powrot'lej l\Olonie niemieckie. Socya1i- nicznycl1
'II

."ci zaprote~towall energicznie przeclwl\o temu,
miE'rdząc, ŹO z chwilą kiedy I'arlam ent Zl\e znie

dają lUU

Pił&ek",

dnia 3 luiego 1.11 r ,

-- -----==-======================..
"

Durna" obja :uit, io po;:;loski o p ożyczce

t yllw

spo:>obnośc

Według
zostało

do wywolanin dy'll\usyi

-,

".-

dotychcza30wycb wiadomoś l,;" za.b i od 10 do 26 ludzi, ranionych liczą

tych
setki.
Mnóstwo ludzi wyhuch wrzucH do rzekl Rund·
s;Q IUleszac do takich pouróży, wtedy pallstwo poko ju nieroz prosz onego pn~ez deldaracye Picho- :
hędzie musiało placjc wysolotJ jej koszta. WnIOsek
.!la i A, hrenth!41a,
' :ion,
ndrzucono.
Jałta, l lutego (P.) SI< [lUdem 7.amieci 8nieNa miejscu wybuchu obraz zu p ełnego zni- Austryacka komi:!llL del \'gacyjna do rot- , iaeJ przerwano komunil<a,cyę z Symferopo!em i fłzc~enia.

w spri1wie ogólnej polityki, niezbednei wobec me-

I

wiązania budżetu spraw zewnętrznych,

prz1j~ła ! A1uqz~ą

c,nie budżet
!
Londjn l lu~ego (P.) N&. zebraniu o!?ólnem '
Z ostatniej chwili.
Na posiedzeniu plenarnem wiceprezesem de - Towarl.1 SHra kolei "Gred Eastern" prezes zaParyi, 3 lutego. (Wt) Generał Langlois oglo rząd n oświadczy:. że rząd zlImierza utworzyć
legacyi wybrany zostal Włodzim i erz , Kozlowski.
- Na pOlled~eniu kraiowpgo sejmu heroego- w Harwich nadzwJczaj silną podstawę operacyj- sil nrtylml, dowodzący na podstawie dokładnych
wińskiego przyszło do burzliwych soen, które Się
ną dla angi elskiei floty woieonej, Port odlany
badań bndżelu ,vojilliowego, 7.6 t\rmi:l frauCllska
zakończy Iy dziką bÓJką, wszczętt~ przez p08lów
będzie pod Jarl~d kontradm raI.. W przyszłem ł uie rOZWija się w taki sposób, jak niemiecku,
serbskich. chcących przemooą zerwać posiedzenia. lecie st.anie tam zaloga 9000 maryna,rzy.
.
Wskutek obecnej sytnacyi polityczne j nawo ,
, KIJÓW, l llltl'gO (P) W tych dnlRch .wyjez- i łuje Langlois do zaprowadzellia oszczędnośc i w in - Skutki wybuchu g~zów w szybie górniczym pod Du sborgiem przybraly więltsze rozroia· Ii~a do Pel l·sbllrlSll. p ~1CZ()Oa depntacya nemaka.
ry, ponieważ z pomiędzy uratowanych l przewie- od gubernil południOwo- zachodnich, w eelu po- nych dZIa.łach budze~olYych:,:~ w za llllan jfll.n!\ )·
7" lonycb do 8zl'lSt\la robotników, zwarło leszcze 1. ozynienia starań O wprowadzenie w łych gaber- prędszego powlększelll& arWll,
Tym sposobem liczba ofiar wynosi 20.
I niach ZIE-mstw z wyborów, wedtu~ projektu praParyż, 3 Mego. (Wl. ) 1>o ~ el so r.yall ~ tyczny
- Trybuoał landYliski skar.al na rok więzi e· ! wa, wn i eslOne~o do Dumy paó ~ twowej.
Dumas zawiadomi! richona :'.0 bę u zi e 0'0 w lzbic
~lia uziennikarza ~yl.u.s' a,. któ;-y po~al wiadomość, !
mos~wa, l-go lutego (Pet.) Ud~remniono wterpolowal W spl'a vie no~ej p o życ7.ki"'r Osyj ~ldej
ze król Jrrzy anglelskl, kiedy był Jeszcze następ - rabunek cerkwi pod wezwaniem MatkI Boskiej.
."
",. .
.
cą 'ronIl, zawarl na wyspie Malcie ślull morgana- Złoczyó('~ znalezioDo w ołtarzu. SI<arbonka roz- we ,FI anc.y!., PIC~OJl polecll os w·a.dczy c, ze talu
~yczny z córką admirała S~ymour'a.
bas. Swlętokradra Barsow zostal aresztowany. projekt nIe Istnieje; mImo to Dunas wniesie in- przy Ludow!e mostu w Pensylwanii, cięiSnanowta, ! lutego. (P,) Po noeach roz!e-, śerpelacyę, gdyi ma niezbite dowody stanu ze
ka draga, splldlszy na ścianę kesonu, przeb , ła Ją, gają się silno loslwty pod7.iemne. Spadł śnieg glę- sirony rosyjskiej o pożyczkę.
a przez otwór woda tak gwałlowuie wtargnęła boki. Mieszkańcy chronią się do ocalałych izb.
N t
?
. •
do środliB, ie zalala zatrudnion,)'ch wewD<\trz 14 Znaidowane są nowe trupy zabitych podous trzę
ea aj, (. R.R.~ 8 lutego, (WI.) Wczoraj areszto.
1;'łJbotulków. Wszyscy zatonęli.
Siania zh·mi. We wsiach kirgiskich mnóstwo zbo- wano osobnika, ktol ego rysopis zgadza się z rysopiża wpadło do szczelin.
l sem anarchistJ Piotra Malarz&.. Aresztowany za. lowoczerkask, ~ luteg'()o (~.) S~rawa ucznió,,: przecza identy~zności lecz plącze się w odrowiegImnaZJum az~\Vslnego Fomlna. l ProkoplPnkl dziach. Znaleziono także prz17 niw fotografl
_
trwula 11 god/IU bba s~do\Va skazała obu. po 8
y
h' tó
~
ę gru
m lesl:Jce wię1.len l &,
p anarc lS w.
Be'sIDgrorl, 2 lntego. (P.) Seim finlandzki )
Derlla, 81 utego. (P.) DzlsiejszJ .Berllner Tal'eter~burg, 2 Jntt:'go (P), Zjazd rzemi"śl
wybrał .nll tal III ana, ~ \V jnbn\vnda, który ~trzYIDa[ -l geblaU· ogłasza ar'ylluł wstępny znanego teore!liczy Ilzual za rze cz niolb~Lin. zabezpieczyć ue/,w tr~eClem głO!'OWIlIllU 108 gr, SÓ l,\" .na plerwszetyka wojskowego pulkownika Gepl,ego. Gepke
nlom rzelllieslnlczym moznosć otrzYlllR]lia ogól- go wl ct'tn lmana wybrano 103 glo'lamI ~z\Vedn 80- dowodzi że poruszone przez franouskie o m' I
.,
g
I~ ,
dorholma, a drugipgo-sŁllrof.na Listo (88 głt)qy).',
nych i specyalnych wladomosci przez utworzenie
'[omsk 2 lutflgO. I,P.) Wydalono wilzystkl(:h sira .wolny B,ru.na ogołocenie I WOjska za.cbodmelł
Wto"ędzie osobnych szkól bezpłatnych w językn
R
OSyl ,lest w rzeczywistości tylko czojc/y;tym z funduszów skarbu, ziemstw, mIast i uczcstnil,ów nil'dozwolont>go Wiecu, sturlell~Ów po- granIc
'li .
samorządów rZt'wJeślniczy t;ll. Uczniom ma być lltrcbniki, któr7.Y w lic1.bic 375 zgromadzili się śclowe, w każdym razie dla Niewleo jell$ \O bu.
pozo,tawlOnych 12 godzin tygodniowo na uZll[Jel- na wif'cU w d. 30 stycznia. .
dzo lt.orzysl.J1e.
niaJące wyllsztarceule.
WÓWCZB!I już studenci OWI byli. w obecności
fetenburg, 2 lutego (P), Minister sprawle- dlliek:LUa, zapisani prz pz oddZIał pollcyi przy podli'
R
Ó
k
mocy \vladz żandarmskich
wosel zlo~yl adzie ID\oiRtr w proJe t prawa
Na wiecu aresztowano szegciu stu,1en' ów za
Z KROLESTWA.
Q kan: lnośf~i przekupstwa.
Peterlburg, 2 b\"go (P). Nafwyżaj zatw;er- ' wtrącRIIJe się do rozporzą ilzl'ń policyi, a. resztę
dzony został prOjeJlt nowJch przepif;Ów o tota. po stwer,Jzelliu osobl ,tosci, uwolniono.
Ko!ej Waruł'!a-Radom. Inżynierowie,,,~ .
li7.storze.
uentt:. wiE'(~\l areqztowano 'óV mle~zkan i al'h 3;; stu· lIaezenl przeł kole) waraz w'ad. pp.: L. Strokow.
Petersburg. 30 sil'rpn\a. (P.) W sekcyi eko
ski (naol.olnik stndyów), K. K09.;akow3ki. S ZleDomicznej zja,du rZl'wieslu czego przyjęto żyaze.
'Ceheran, 2 lutego. (P.) Byly naczelnik poli- lenklewloz, W, S-tneoln i S Zenowloz-okończyli
nie o Iladaniu prawa stowarzyszeniom rzemle~ll\i- cJi uol\Onal z8mllchu na ~uberuatora Ispahanu i studya. projektowanej kolei Warszawa'Radom.
czym twor7.8nia kooperatywnych lnstytuc17i kro - iego sl o 6trzeńców, da;ąr, do nicb kilKa strz al6 ,v,
KIerunek linIi od Rad m' d T
J
Je-den, zI Si()s~lzeńc
ranioJly kto' rvm
J'uz' pl'salislD1, pozo)t
la be2:o zlDlany
c;~czyna,na-o
b 'zostal
"
J
S a e
dytowycn sposobem melJunkowym. \,oitanuwiuno
.
b ów gu be' n~t()ra
starac SIę o zapl'll sz ,mie do kOllllLetów dyskonto- gm ene nIe, gu ernator zas nie I'Zple"Zll1e:
: \omi&st od Tarozyna wprowadz n
'k '
wych przf d .;'awlcl(~ll przemysJu rzemiesln czego,
Po dOkO,II:lDl~ zawacu~ prz.estępea, uClekl.
zmiany,
o o w proJe cle
zadccyLlowano równie? J;ronie,iszen1n taryf na
Jak krą:.1,.\ WIeSCI, zlneg nl6 będZIe wydany
Za Tarozynem na. 8 eJ' w'or' .
, JL
IV ręce rznrlu 'perskiego.
I kole)' '"prze'nle WI'adlll' ''em sz l A sCle pl'oJ a '1 o Ivana
przesyłki i przekazy pieniężno.
"'ó 2 l
p) Z •.
l ' ki '
~
,.
os . . w rszaws {Ił na"
Petersburg, 1 lutego. (P.) Komisya bodteto·
lJ W,
Illego ( , amIe",. w o ~ręgu o e\ stępoie klero ąo si~ przez dobra Falent
ci
wa Dumy państwowej otrzymała już ref"ra~ pod. poludolłJwO zachodn Ich usl.alą. Na. linIach besa, okolo wsI Pęcp~e zosla via. ao j 'J 1, . ę
rabsk iej i ehllawetgradzkiej pociągi choJzą z wieI· W dalszyrD "Iąg"u' pr' \ elJs ł . ą 7. e w6] .':l t,\ on.y.
koml~Ji, która rozpoznawała bl}t!iet mlnisteryum
klm trnjem
'
..
• &W .tony zna] d ą SIę Wflle:
maljnarki na rok 1911. PLdkomisya wyraia żY·
)I" l,:
,
(
,
" . Reguły Doże 1 Reguly-Małe, z ltlwej-ll.OJon aroczenie, aby rząd niezwłocznie zaJa.r SiAoZOl
"'ani- lodem ollj'lu", 2 lutego P), DUlestr pokrJ l SIę Ij
botolcz& kolei'
wllrsz wIed. Na 12 -eJ,ł WlOr"Cle
'
. ' k
t.
'0zowaniem obrony na m()rzu Czarnem. W sprawie
.
0')",
I lei R~domsl(a przetDl8 wiaduktem warsz. "lOd. i
wyasygllowania 28 milionów rb. na budowę noli kolaJew, 2 iute",o (P. Zamleo uClehła. I idl}c w kierunku ws; Golltllki poł
"
kt
Komunik&l' ya z O les .,A zostala przywrócolla. Na I' dru-l
ączk'JRl~nęl'
wJeh paucernlkGw - mnieJSZOŚĆ komisyl ośwlad
~ tor na 8 ej WI'IO rl:!"c'e
I z' hO IelH.
19 SI. Jap oO
u] IC8l'h znaleziouo
kilku zmarzul~tycll. Na linii : nadio zos·'ala.
zaproj""k'owana
\..
•
czyłą się za wyasygnowaniem tylko 11 milionów
kI'
.
•
" ~
ga l?
a~ do W31'szta
rubli, 1ł' 1 ~bzlJśe wtlzakże ł:godz l la się na. wyasyo eJ ow61 Z~:3py.
. • _.
! tów kolejowYCh w Pruszkowie od ;ozJazdu G.)/; b.
gnowanie 28 rull.onów rubli.
O~esa 2 lutego (P). Port I wyblze~e na pr~e· I .ki kolei kaliSkiej' dluuośt ~ei gal z ,,-' ~ ~
'o
J
ę l "J llle'He ..
Wle deo, (wl). Gaz. ty wiedeńslde zamieszcza- "trzem pólt11rel wiorsty zakuty le,st prztlz 1.0, d. .' wiorst 17J •
j~ wi~dowosc, że uni\l'er;:;Jte~ krakowdld uie został paro1wdce ohZOJzą ~rzy , PhOł~ocYWmbaChtn ~o krOzbJja- !
Dlugoś6 projektowanej kolei pomi r.lizy sb"
zamkuięty, ale wJklady zawie-:zono Da 14 dni. ~Ia o U.
alll16C ue c a.
o ec pIzy rej yo- eyami towarowemi Radom-Warszawa kali~ka w _
W ten sposób słuchacze nie ~racą na falle pól- ",ody na stacYI OJesa - Port zgromadtOuych jest nosi 98 Wiorst· pomlQdzy osobo
' 102
1
rocza. MllIister l1 um oswat\!' zadecl'duJ'łJ o dals/,vch mnóstwo wagonów Jadownjch, które stoją nie wy·
Plany wni~slo e ' t
d weirn., t-,
l
l
l
J
ladow:lne Hrz6sz1o od tr"ł:cll JaL EI{sPOI terzy szą'kal.
gd~bl niepokOje po pono I\' n e m "
• 'h marca. n zos an~ o m nls eryum vr pokrokach l w razie,
otwarCIU II~ ponowiły, u.uiwersyte, zostanie ZI1" . ponoszą s t r a t y . .
_'~~_ _ _ _ _--:-_-=_~
JlQloie zamknięty.
"
No", Jo k" 2 Iu$ego. (.1'.) Podcza<l wyladol
WlecieD, ("I.) "Neue Freie Presse" zamie- wyVianlł~ oyuamlt a. z wago.~u. towa~owt'go ~o ~o.
"tl181IWa WI'lg oó O
~:
::lzrza w wieczornym num"'rze !ąel do kola pol- ; <l~1 Da'ltąpll, wybnch. W ,llIZI'J, połozonej uZlelmcy
_
sklt'go z weznanlt:m, aLy po:!lo\~ie polscy wJatą- mIasta ,wymk ł"okropny I opl?( h. .
.
O p&ielll lIULTI "UK,UOR OGRZEWANiA
pil! w obronie postępowej mlouzieży IW.l.kowskiej.
DZlalalnoso w banlul.clt l nn gieMZIe W8~rzyDr, W, P. łlłobukoWlkl. In1.-cbem,. Wllralaw&, Jarozollm.1k&?ł
LondJL 2 111~g~ (P.) Związrk wI8s~cl~i _m_a_n_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
drukarń, celem pod'rzylDanla właŚCICielI drukarń
GIELD \. W ...\..USZA 'Vsli.A. Spra~o~r;(laDle teleA:'rafioz"e. l&,o lziua_
w Londynie, postllnowlł ogłOSIĆ w całej Anglii
~
Of Hr I rrllu~_, -- -- - - - - - la l. I or ar Ifr, z
lokaut w dniU 11 b. m. Pracownikom wypu"le·
Ż ~ d I (Jfj·r I rl· ' n~.
dZlano miejSCe nil dwa 5yglldnie.
Czeki Da Berlill .w '1.1 II -,- -.93 20 9a 20 9~ 6ó f,ot. PIotrkowa , '~.- -,"':" _~=::::=
95 Ol) 9ł 60 - . farli. 2 llltE'go, (P.) Uznając, je pogłoski, 4°,. RenIa.
Alte. LIIpopy
-.- -.- 1351/.
" ł'ulUowsk - , - _ ,_
lO~
łOi
które s~anowl~ pod"tawę do Jego interpelacyl pt/o toS z 1901i
96 85 9ó}l5 -.Pozo I 190~ 104- 5tl 10,i 60 - . R lldzki l Ska -.718
Hl90 90 90
w sprawie pożyozkl rOSYJskieJ, są niepowaine, '0Pl°10emlowlta
l . 475
375
" SIarachowie
~7
pOie' Duwaa zwróoił interpelacYę 6wol~ nle du
" n. 386 376
B. Hut! Waru -.- - . - łOS
,-.u.o ~ -," • Ló<aJt. -,- - _ _._
IlWuaLla ikarbu. leci do uuni.slra 'praw pgra- Sili.chQck1a..
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OZES AWSKI

DYSŁ.

Długoletm społprac"wn
zmarł dnia l-go

frmy A. B. Gehllg.
lutegf\ r. b., przeżywszy lai 39.

Po krótkiej chorobie

Wyprowadzenie zwłok nastąpi dnia 4 lutego, o g. 3 po południu

z domu przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 182,

Da

stu:y,

.Łódź-Fabryczna.

Pogrzeb w Zyrardowie odbt:dzie się w niedzielę o 3 po południu. Na smutne te obrzt:dy zaprasza krewnych, pr%)'jaciół
i .lnajomych pozostała w głębokiem smutku.

RODZI_A.
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A

lutego zmarI nagle w sile wieku
ś. t p.
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SŁ

D
którego prawy charakter,

szczerość

aZESŁA.

uczynność koleżeńska, pozostaną

i

pamięci przyjaciół.

Niechaj mu ziemia

Dwa 4 lutego r. b., jako w

SKI

w niezatartej

lekką b~dzie.

pierwszą bolesną rooznicę śmierci ś.

p.

I
I

WITA, JA , WtAOYSł WA ZARZYCKIEGO
odbęd7ie się żałobne nabożeństwo

!:ych w żalu pozosiała

b. referenta Towarzystwa Kredytowego m. tOdzi,
w kościele św. Krzyża o godzinie 10 rano, na które zaprasza krewnych, przyjaoiół f
O . . ~. " R .
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Pracownl°kóW aptBk lód zklc

1 l)

lJzyw~my, aby, jeżeli mają Iflki ekolw lek preit1n'l.y e
do pOJedyńclyoh aptek lu b do StowarzyszenIa.,
złożyl i je do ZUJ'łdu S'owarzyszenia aptekal'l!

lód", cli..

ZARZI\D.

Ul

Dla

~dam

młodzieży

wyda.Dle ozdobne ~ ilustraoyami st. Masł:owskiegOi cena W oprawie 2.50 kop .• dla prenumeratol rów "Rozwoju" tylko 125 kop.
• - - - - - - - - - -_ _ _ _ __
l Kotłv czyści i reparuie 8011110le fabrJb ko~ló"

1) .. Kocham i

=."N

CY

przJ~RYNK~-'
dllia ~ luteg~ 1911 r
rów·
W"lel·a Wal t a GadyatO
.
l>Zli

Z&Jmuj,ce przedstawienie z iJełr. cZylio rlymsklego.
Do szampionatu "st~pll znanJ w8uehiwlatowo aUeta KARDLI.

zagranicą profesora aUe W. KOZ "'_KO WA, dla PrOfSiyoD!llnyeh atl~tólV wszystkich
przez iDllnego W RJ3yi I

wstęgę

=-.9

ej

~

praedstawleala;

dllellDł

l wleeaofow.

10 .l.ił w n9.ile.psz}~ punkcie lIłilsW., z wyro ..
157 \51
blOną lepszą kll)llntelą· Moze byo prowadzoDY 1 przez osc.br
256 -3-2 D le facb~w~ . Łaskawe. oferty prO~lę złozló 'W adminilltracli
.. ROZWOJU Jlod .. T. R .
lł~-g-l

-

ZAKLAD

W.

PRZ~4DZIECKII·
U
mieści

•

.

S-k"II

łOa,
g~~e

mIeŚCI su; .. LutOla •
Posi~da n.a składzie

garnItury 1 otomany.
wszelkie obstalunki

I. Pnyi~uje

l amÓW1Wla

BILANSE

si.; obecnie:

'Piotrkowska
w. tYf!1 ~omu.

ł

lad pap eru

TAPICERSKO - DEKORACYJNY
fIl

w..

.sOJi8. W JllellzlN,

}i

,

I

S'.

!'~~~t~fsat~Zc~llb :~~~s~OlS:·ładdi~ eg~rs'ujący

"kaziciela zegllrka

honorowa, l dOLe, sreorlle I brOr.lZowe meciale.

Dziś w&lczl\ 4 lnteresQ)!\ca pa.ry:
Karoli-Węgry i Baradanianz - A'll6Di · . Spi .. ido - Grecya
i _ak.Donl.lld-wszf.lhswiatowy. Arwid Jen.en-Dania 1
ber-.NlelIrcy Mańko-Warszawa i Chol'unżenko-Maloro8ya.
Szczególy " "fialach i programach
POCS~iek prudatawleola punk~ualole o g~dz. 81/. wfecs
487

~lemo:1aa

I

częacl śwlai&, o p.., .. wszeńatwo wsz.achś •• atow. rok..
1111 -

N~

• •

uczenie na nowe pólroe~e roku. szkolnego 1910/11, w poniedziałki,
godz. S - 5 po poludOlU. Półrocze rozpoczyna. się l-go lu.tego.

; potrzeboy, o
zogrode:n,
lub chcę Il:I1plc klnem,,&o;:raf tlrz~,:,

j

. tu' a Ik-i f rancu& .eJ
- • i
II cizień wę. dzynar. szampIOna

tyld p. A.

przy ul. Zawadzkiej

f(CI-

A, DEVIGNE ~ !Lokal ~~ ~.~,~~~lo2rilf Do sprzedania •

_

zorganlzowane~o

i starszych:

Miekiewicz _ "Pan T. t.u ••••

Dla starszych:
oiappię" antologia
poetów polskich; cena. księgarika rb 1.00, dla
prenumeratorów cRu-'woju> 55 kop.
2) uDo k ."łVawaj nO"Y.n" powiegć.
osnuta na Ue ostatniej rewolucyi serbskiej, w 5-u !
tomach z ilustracyami 2.50 kop, dla prenume- ~ przyj~uj~ zapisy
środy l plątki, od
ratorów cRozwoju) l.25 kop.

Illa-

na dekocaqe.

~d

:lakładallie l prowadsenie ksiłg handlowych
g~dz~n1. nskute~zllia rutyDoWaD} buchalter
powaznel mstyt~oYl. - Oferty sub .. Batlna"

Da

przyjmUje adml!llstraGya "Rozwoju".
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~tek,
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o
niedzielę

W

tiara p
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Od~

5, poniedzialek 6 i wtorek 7 lutego 1911 roku

ia a (~Q~~~~zny

.ielaen i pana Hielmana Clenson, ulubionych artystów kr6lewskich teltrów \\' Kopenhadle.
biletów dla dzieci i czącej eię młodz·eż, ",etrzyDl na.

" wykonaniu panny
Sprzedaż

dl;a

IZ

potTlebDa ZATai idoloa podrl)
ai{lnl\ł pies buldog moreqowaty,
ezna do Slfcla. Wsehod'lla 67, uszy I ogon Oł;CI~to. Odp-owam 12
87!s-1 dzle /lO II aagrod" oa lII. Lalni,
815-9-2
po~rlebuy cbloplee d.o p"syLek ]i Ił (KIlt:lny)
Wladomośc " księgarni L FI
szera
857-2-1
pUkOJ ulIleolowauy, Wlule\ukll -:-~-~-r--;;--~__
ndnelcuk B "ol!.lstaw Zgllbll
• 90, plerwlze pię~ro, od
frontu. do "yna'ęela zaraz Wla
paSlport. wyaanJ s 1111 PI~talr,
821-3-2
domo'ć na mieJSca, Sch weltzero- !lub kallaltląj
Doro• .IlCnacy zltublł k6"~ od.
PMzporłu. wydalu, I fab rykI
Wpl\OkOI uo
HRIrIZI" I KlJolt1!er". 79'-3-3
b
.' I
G'ó
Ir."
80 oem weJlc a!ll..
• wna Ol.,
Go/l)bleWlK1 J al1 sgubll patilIII-cle pIQ'ro. Rotkowska.
pott, wydany I gmluf Boga603-3-1
po\rzebu'ę dwudzl8lI\u DrluaJ'~J slawlce, guD. pIotrkowskiaj.
780 -3-1
do robót Porozllmieó się moż- ~~:-::,,----.----.....;..;;.;..~.....;.
ózel Kra14ł1leWlcZ z&~uoll p,,Jla IistowDle: WIslun. ulic" Kłaszpor\, wydauf z gm/ny Plecka
czyńaklalo, A.!Itonl Klaczyósl(l
01\ browa. pow. kl,ltnow81ci.1:;2:4 J

DZiewczyna lub kobIała uczciwa,
potrzeboa do słożbr. \VladomlJśe: Przejazd • ta, m 12.
2 6-3-1
For&eplnleta PrzyllDula III~owuc?ciwa, potrzebna dol 81mb!.
nIe lamówlenia na s'ro :eole
Wiadomośó: Przejazd Ni 48, for'eplanów I pallin w mleilcu I
12
na wyjald. Andrzeja 49 -6. li'.
_____m_.__•___'_1.-6_-.....3 , Snber,i"l<I.
bł8 - !I-l
FeJczer poslulm/8 pOlaaJ Da

DZIEWCZYNA lub

KOB IETA

Urobne ogłoszenia.

A

Dl~~~O~~.Y~!ł
~~I~::.a~~8511-3-1
.. s~~~ia
J .. talt

biauczyclu!lu.oau.

AAAA) czycielI, freblankI,
A
bODY różnej "Irodowości na go-

aglDęła ksiĄŻeczka. 19'1itvm&·
Z eyb]a
na ImIę W tadysl" W/l.

NIewiadomekiego, Wyd" 'lIl

Łod:>'!.

h m.

S2~-"-2

na 1:J11~ Lei
A.Jdelsztelna, wydl1ny
gm. Lipsk gQb. Raw~kje;

I Z/llllnl\l
bllsla

----:--=- I li

wyoalęcla za~:~~:~l

lław

,

pł!zpor'.

R26-~-.2

I,' Z all10 llł "\'fIL oa pł\9ZPJnu. na
ImIę Mluclll& MIIloit.iezyka.
• wydanJ li fabr. Sehejblera.
869 1
-1!lIoĄl kWI\ od paszporLll, na
Imię Marelu SlCześnlaka. wy
l dany I fabr. 8tJbqrstellJa. 868 -l.
'
i
agloęł. k'I~,Ąezla le;o(i~yllla
eyjDa, na imię Ka,Iwlerza Woj
! Clf!cłaowaktego, wJdua z 1L Lo
dll
R72 a l '
!
•
.- - ,
) zaltlo~ł paszport, "JdaoJ I gIL
Kra~1 ew,
gub. plotrkow
I aklej, U
lmłt b&onlur Łaczat.
'
852-1-1
: ZOSUI nradlioay ,"SZpllrt, ua
\
IlIllę Mlcbała Kamlń.k , ega, wf
. dauy I gUl. Grabólf.pow.lęclye.
kiego, nb. IralIlkIaj.
853-1-1
: Zo~'a' sltradlloay p"~port, ••
.
Iml, Zygmu." KawelYDsi:/eio,
"ydanJ I . . KII'u, gob. "ar
: lsa w.klel
854-3-1

Z

FoneplaD OKe.zJ)llle 110 spl'teJI
nla zaraz. Elt9pędJeya \O"adziDy J Da stałe. gOIPodJllle, bu. \ rowa kaliska, RoszkolVski.
ebaJterkl, kalJerkl- paleea blu867-3-1
ro LadwiDsklej Plo1.rli;ows1ta 92. \ Garderuba m\lska jes~ uraz ao
,
8151-30 25
oprsedanla, Puaiazd 16 00.2&.
-I'-auezyclelkę I cblu- I
733-4-ł
79~-4PPś2
bWIO&ld J Ililan IgllblL pa,lbnem ŚWIadectwem '
e$\ Gil sjlrZeQL\llla 8&AtG o81,lda·
pOkÓJ li uLrzJmaU1tlm lub bdz
porł, wydaoy I smlu, l111ie-'
dosllollałym fraucuzklm polec~ • lla z półltr.ml.larb 12 Plo'rWIdzewska 75, ollcyDa. I ·au
1115 - 3-3
biuro Ludwińsklej. l}loirkow.ka i 'owaka 130 (pracownia f Or!let6w).
pIętro.
1'81-2-2 'ów. !lub kall~klel.
14 92
845 6-2
817- 2-2 , potrzebol zdolul ;Iusaru D8
aroJ 8,ao'1 cl1 zgubU Ilsl~'eczlę leg;tymacyJn" wydao, I
Fraocul&'ł li fi rio I Jeden pOkÓI do wfuaęca Od !
gltta I tra' bowtllle (ażurowe)
"
866-3-1
A ,.
• lętD/em ś"fadec' wem
1· go kWle~ola. WóJolllólica 1511. I robol., Ł_'-owIł 22
835-3-\& 1D8gls'rfltu m. Lad!1
eWf WOJc ..,en zgubI' pa"porl,
do mdych dZlaol poleea bllln •
801-3pw2 i potrzeboll Idolna prMowlICZia
Lad1flukiej. PJo&rl!:owaka 92
I Kucnarka a dobralIlI ,wladec- '
KODa~aD~Jnowlia J'ł 6 Ul. 25
wyaaoy I gili Br.. powiatu
8ł1-3-,
8łR-ł-i !
t"aml P081ukole miejsca na
8 9-2-2 lódzł<lelr'l.
~'~A-A-A--:P~o~,-rz-e~b-OIl-oa';:;u';'e';"z-Je';'l-el:-=; 11 pra:yeaodn!4- łllkolaJeW8kl lU
'::p~o-:'~rz-e"'tb~lI-a-l-:a:-O':""JO-a-PI:-a-o'::.S:-L,,:;"a~a-:-::lb";;'O
'Musia" SIOlIlu l/łubl' "ar~a
Jd pUlporta, wJclaJl\ I fabl'J
'ka I koow. franc. na m. &1
871)-3-1 I
plaolsta cło klnema''>grafu
800-1-5
d"lIl~ plaee. Biu,o Rotcial8wsklej
Kapusta kwaa,ona; klll\allUCle
Zgłos ć slQ Radwańall:a 37. do lei Barcnń,kl'lgo
Prrl &1d 14.
871-1 '
beczlk 'e8~ do Iprzadanla. Wła·
'Ielela domo.
762 -3.2
f<ID~La karla od pauporta, wJ.
da"a I faltr. Kreola.ra. Ił"
Kredens, 12 krze al, dOlllolic: Młyoaraka 66, w sldeple.
I"larnla zaraz do sprzedsnla
790 3-2
~
o • IUl, 81aly do ubra685 -6-5
Istulej",~y od 1810 rokll I lilia
Widzowska 148
82'-3 - 2 Iml, Karola Gr'MYka
n\a. o\omlll.ę, tremo, Q'arnltQr \ Korzeony sklep do SilueJaola,
lagluąL
iWll
od
pafzponu,
wy• ł:.odzl, Plołrllo•• ka.1,
pOSZUkUJ,m,
do
bibliOLeKI
SIal
mebli. biurko. li łózka I m.ateraI całym urzl\dzeulem, z podany I fabr. liaokego, Da Imię
llllh<1l\l1le "p,łai~ bezpłatni.
I pólli:allll. Towartye\wo • Wie
eaml. biellniarkę I lustrem. ioa- \ woda zmIany Interen. Ul Dwor..
oeanlk lIu.lro.aoy 06110.
dzr:.",
Rozwaclowslla 16. Wleezo AD~oDlello Matlcowsklno 8 O lł 2
le'ltQ. łz.afltl D~clla, olląwa\nlę, \ ska 29 BlIl'lty.
821-11-2 I relD od 6-8
rolnych, dr:uw,
WArzywoyoh.,
f!83 - 6 6 Z aglo~ paa.cpor" wyhoJ • im
legar. dOIY 8tOJ~Cy, cbllzy olaJLOmlllm\ akCyjny (Mlkołajew475-'
WIdlew, pow. Laekl.~, . . , kW"Ilowyeh I w.
plwlai
nra
z
1rar8lta\tlUl
rz"ioly
ni rcboego pendzla. ładne ligor , .\ SI>.I.}Ił 231, apuadaja \aulo róIml'ł Ladwlka Gl.s~eDdera.
I
eklm
do
.przedanla.
Ul
WIgramQfon, alapkl, ,arawaDIk, law·
iue towar, wełniane 612 -8-7
78ł-3-1 \
781-8-3
PY. .łolfll: do kart, gzymsy do !
\ dzewslra Dr ~2a
lal!lD~ł
pa.uparl,
I
ślfladec,,,,.
,
IIr'Dek oraz r6tne . drobiazgi
lody cąow!sk p sJllltuje IIlle,p ralnia do sprzedl1l1ill zaraz
uczcIwemu łDalal~ u. oddute
le służby as lml, Jak6ba Idllsprzedam la lIezeeJl. N~wrot łł ' . sel wozllello, nowerowego IlIb
R'gowska ł6
RO:l-3-3 ka. Uprasza sIę • odole'/tola na
zgUbionego dula J luteIla portfeli,
m
856--/0-1
Jakl.~o"oIWlek lunago. - Oter'y
prz 1 bł"ItaL IU~ wylel !óhJ pod- ul Pailsk~ 85 III 24.
787 -1 IawleraJI\C8l(o Rb. 1.800 go~ówKI
,~oiuy' W .. Rl1zwo ·\I".
79d 3'S
.
P
PJ ac Przf uJICJ rzę
t'rawy ,,'a*elolel
J • bilety 10&erYJne. Wiadomość
palany.
a~11l1I1
pr.alpor~.
wyli&Uf
~ 1I 1D •
• _. dsalnlnei do 8prlllelJlcallJe dla Ka"Alerów z ta·
w atllll .. Rol:wojo·.
292 -3
możo 01ellrać . Zglenlta 70 Q Su
KocIllew
gub.
kallskl.f.
..
daula. Sklep W -Ii Chdlyńsklef,
!odlleo~em utrzyml\nlem. rowlósklego.
8U-3-2
Prulud ar. 16
802-8-2
Tamze wydaJe .Ię obiady w domu
ImIę Xllbłlty FabJlnow.klej.
, Nalleplej łlrz~dzonJ. plerwszofl~prz~ IIt"ltala I'~ IUU
bulf Da .'1510. b,lelal 31 (ról{ WI·
=-::-:-~-:---:---._~80..:.ł=--_a-::-;:2
dny 1 do ch adów
UnłłllDł ... O"&ll1aQJ ~llld·
dogów,
li
Ctbcl~'eml
ll~z.UlI
cłseW'~klal)
81)5-1
o otowIlle I ,,"elklewl u,nOdebrać moina
po zwróceniu
Teatr
kinematog 'aficzny
1011)'
JcawalllC,
Qmllł/~cl
czyIdolami bluroweml I pro"adzekosztów: uUca .Nowo-M/Juar.ka
laó I pl,ać bIegle po j)oJ.kII .Ni
au
Da
ImlQ
WladyJla"a
Nawroz
wla9D4
.111\ I jWlatlem wslcantem i:81~żek bacba1terJjuycll, 6, Baloty.
t:ł6:>-1
I po rOBy/ska, Ilła także ary'meokleIlO·
783-3-'
iak .zb!egu okOJ!OIDdot jest do
obejmie jak ekol"llk laivcle, la
Klep
Ut;ź%ll:i
clo
.pueaaolll
łJk"
pOSZUkalI jall:u~Jkoh,lek
malem wYDa~rodual'III, .al,c
agla,,' kwU Id ksl~ieclkl le ·
Ipr,zedanla Oferty O p. 50 Iklaw dobrJm pukele lIa dobrycb
pracy. Oluły w AdmlulstracJI
woluy czu, Jot od lfodllG a po
dae w ekspedYCJI DIDleJ8ze~0 pl·
waroD1racJl, laraz, I powodu Z gUymaeJjuej wydany I f"br.
,flozwoju·
pod
O
A
861-2-1
południu. Łatkawe Or,rlY w A.42 8 -?, 2
zmlaDy Illteresa. CbojoT. dawole; Józefa Woh'.ra Da imIę Maryl sma.
M'oa f , IDLIII1(8lllDy wQzCtf&OA
mlnlltracJl .1tollfOJll" pod ll~ar.
765--3-3
II
•
ulica K.okleJna, teraz Mlckle,,!- KarnM.
ZOIf,CJ JęzJkllllemieCld. polB. Z W.
62tad
esa )6 6, V( domu MeJnlei/lka.
aglud paszport
z gm, }
Iki 1 r08Jlakl, I poięclem o hanł'olOje WlpolDe clia kawale
8n-1
Komornlkl gob. war8IaWlkle!, i
I
41U, POstOkllle posady. Ol~rł,
o rów I u'ulIII.ule.. Pau,ka
na
ImIę
JÓI8.Y
GllllzyD9(lej.
I
Ilel tlJicllrllJtI tUl WOlCIII 11'11\1
Dprasza
laskawte
skladi\ć
V( .Ro",
• -!l4 r6/l Zawadlkle;' 849-2 l
763-3-3
pończoch •
110 sprzedallla. .Plolrkowska 84
WO'U· dla E. K.
793-3-3
----~---:--------~~~~
CIOI przepleJm
10
~O-3-1 t.. llgIl1 t;la &SU~ZtlCUIl ltl,(Hylll~'
ł'r%J IlllUJ'
llIlKOŁAJEWSKA
59 m.56
A • waale (cbaraber plama kaablu .pCil4IOalll ~anlo' uellells,
cyloa Da Imlą Wladfslawa
I
2'11_ pil/uo.
S!lfl.edal:
meDl1
zel/l~lIycn, re
Ugra.lclDY). Zak~'1I& • 28 • II.
IHól. krzeda, blurllo dębowe
!!,~~(!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!~!!!!!!!~!
peracya, Jaldero'i'aola. CeDr SlanlaZ8wakiego wydana z m·
861W5C11 . . lIaikacb. Lózka dędowe, szafr
Lod'f,1
779-!ł-,)
IlUll"
Ii
li
,-;lWI
MI"otajews\[l\
27.
8i3
3
~
-=~--:'-~~~--:.:;..;~~
ciot, I mat,. legar. gramololl,
Cbluplec•. Jat 14. • prowlllcyl, lampę. Nowo Ceglelulaol\ lI7-3
S",ep nt!zlllc,:y 110 lił'r""llalll~
poszukuJe prak&ykl w kuchal.
847-2-2
z calem urz.d.a:enlem od kwieAdres: Koumn'fllowska 41 m. 16.
Urząd
tnia. W,soka 16, I pOlfO dl W181(('IwI'oO
863-3-1 l M6S'Jllf ~beIlIUI"4 l pUłricle·
jazllu
69
-6-6
1
4 0Wl\ spn:edam 'aA1D. WI'
(IJ
lleę PozJcsJe 1·600 ru Dal-I'J , dzew.ka 145 -16
8~0 - a'~
Tueiw J mlol1dzy WQZUICa, lL.O
C oumer
IIJPOlclkl Oferty siła- l
za;
iadamia
swych
ezlonl,ów
i
osoby
interesowane,
ie ka;d&rf rO.lumle eokolwle« po Dle
1\8karadowe kostyumy li am ilde
dać w .RO'W011la pod .1.600-.
l
Ulieckul p,slada da Uli} IiwladiC~\h go l·go dnia miesiąca odby waó się uędl\ w 10kall1 s'argzllgo
.10 wJnaj,cla, Aoarzeja Dr. 7
860-2-1
przy ul. ZgierRkiej 141 24, od 7-9 wieczorem, posied.&..
7.{;-3.-2 mote lll~ zgłosiĆ: Przejazd 15.
m 1I2, Kolubloska.
CZIOWł8& w aredułtn Wlelill po·
83-3 -2
ni. 7ó wspólnd/'Ialem Rady ceohowej.
Q'lłoa W łf .. dll,U1 Wld.U, '11611\'
8zukUJe mlejlca prlJ ko'cleJe
duluy Ollcodlllll pUS'II~IIJtl po
ca II, dononale na gospolub do pleltg,owaola choryob,
Starszy S. Kuzlłowicz,
~aQy. śwlaaee1"a poslalia do
dars\" .. domowtlm mieJskleIll I
.,osll'1da bardzo ellluboe śwladlc
PodRta.r'lzv E. Q Ooke1"man.
bre.
MlkolaJeW8&a
21.
t' • SlIlI 2fl8-3
wteJsklem lak rówoleż I DIł Im\"a.
Olerty uprasza skladać
t'30-3-]
ckt
ObUl,
POUUkOJI
posady
do
sawo.
w AdmlDlslracyl pod ~UezclwJ".
lIl~tllIII do IIprtedlllll/l. blowu
dZlelnogo zaru,dQ aowem 11 po
789-3-3
larzewsluł Ji ił
851-2-1
jeJ,Dc'el osobr. Ofer~J upułlza
Dosw,al1czony korep"Jtor przy1'j 1Ill.Agltl w uub. yw ~LIUUtl au Dwór t Qom mleszkaloy dla lokatorow, sklep apozywcaf. 6 morgów
8łlladac " .RoIWO;U" dla 1'o"u
sposabia dl wszystkIch klaa
kUI .. coj.
8:!7-3 2 " spr"el1aula l1Ucl:IlSu wal.ka 16. ziemi z ogrollem owocowym, staw dobrze zarJblony - przy samJ.
gllDDazyQm. oraz Da śWladec\wa.
plancIe kolei W - Wj~cl0ńslcle!, oft st. Kolll'7,ęl 4 wior.tll do 8t Ro78~-2.-1
Wladomośe DueIn. 40, m. 1 od
po~rzeboy oczeń do lryzlera :)~
gów 4. Wiorsty. Cena za wszystko 7,000 Pll. Wladolllość ••
• f--a. ,
16&
Zar.zeWIIU 11.
81i-a-a
m1~,clI II "łaśCie. ela.
id-I-I
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p• t • " JASKO'ŁCZE GNIAZDO" , urządzona
.... !
przez StIIW. Komłwojaterów t.O.H.P.....

SobtJta, duia 3 i ł lutegl) -
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sklej 1792 roku.
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.akutek zimna
~iem& nia lepszego Dad

"CREME SIMON"
Paryż

al:i:r~~o...

J. Simon, ParJi. - Ż\daó lJlko l uall' prawdll", mark,.
Sprzedał

allteka~b .

detalIcZDa u fryzyerów. w perfumeryach I

poc~WÓI~nie. zgęszczony wyciąg

•

.

Bezwarunkowo pewny i

Źqdaćwapt.llkł. aptecz.tylko

KIEGO

oryt na1n• proszków po 10 k.
Pa elko 1.20 k. Glówny.lrlad
L Spłeu I Syn.
489{)-28

Ż4DAÓ .SZęDZIEJ
L. SPJE'iS i SYN.
166(1

Krak. Prse4m. JiI 59 ,.. Warll(&"Je.

W Łl)dzi,

U

S'''Jalllta ohorób lk6rllJoll,
.,o.otJolllJch Ot&, al••oo,
płoloweJ

!

";:::.1\ke.

Dr • Leyb erg

Makaron

b. dJugole1.1l1 lekan klln\k w\eden.klch ordynuje 'ako811ecyal.cborÓb

LEWKOWICZ . CodlleOlli3
W.neryczAyoh,ploiowyo"i.U,.y.~
D-r SI• powr601l.
od 9-1 od 6-8'/,
I Nledl~ele I śWlętl\
przed obla
i

Leczenie elektrscmości,. elok l dem.
trJclIIYIIl awlaUem I matażellł I

tylko

K"ótlea 5.

w nlli~ ~k8zym wJborle poloca
M. Gh~ekl, ł.ódi, Allkołajewlta
1489r}i al. Sp:2:eJai tylko hurto"a.

I

;~~;~~:~J"
(obok Lombar. ako.)
Dr. KODs1an\ynowska
L KLACZKIN
PrJYJmDle od 9-1 I od 6-8 w., J
1:

" III.dzlele od '-3 Dla pań od I S,phill., ek6rne, waner.,
li-n wler,z
114" l ahoreb7 dr6g moozowroh.
PrZJJlD. od 8-1 r.~o I OClI>-S w.,
I clla l1am ocl ł-ó. W Illedziele I
• l' t·
h ób kó
I ~wieta tylko do 1 rano
7ł6·r
.pUCY •• e • o or
e
lO
n7ch, włoeów, weneryoh I'
lub dr6g 18oozowyoh
Gabinet R.oeot&!enOW8kl t śwlath-·
leftzlllezy, K.6tka .. tel II "I . l
Przy;mDję od 8 -2 I od 5-9 IV.
C
Zleel.
la pań osobna lloc1.e '(IIlni" 425r ,
.
PnIlmUJe od 8-10 i ocl ł~ pp
Dr. med.
WSCHODNIA. ~ 46
29ł

Dr S KANTOR
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dawniej 5.50
teraz
dawniej 7.50
teraz

3.25
5.50
1.90
3.25
5.50

tanioł

UczniowskIe 2arnltury dawniełe:a:

4.30

Sch'mechel i Rosner
Łódź,

PJo\l'kowska. 100.
1111

nr I LelpSZyC
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1'lln~1r

FA"IAlT
~ 11

przyimuje codzlenDle do g. lO-ej

rano l od

ł

-

7 po południU.

ul. Rzg~:~k:y::U )3 (r6g2~:~;
ClIor."v nerwowe j we.n,tnne

horo by d' .

Eu~enia

laglonła
~iewuyn"a
~
il

!

lillia l!0 K~ b m. lat l~ Ił& h.l~
F
rallcls,kJ JAllowska, lza'raka
. 'lIko " suklenoe frraDato"ei.
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świadectwami szkolnemi, język polski, rosyjski i niemiecki,
wrodzone zdolności, dar łatwego oryentowania się, uzdolnienie kupieckie, dobre świadectwa, poważne rekomendacye.
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