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/I J e~ lla l-ej otrcllic, 60 kop. 78 lI'lf1 BZ pn . . 2., C7 jl1e ou~o.lI!enj. 7a tekstem po 7 kop. ~a WIersz nonparelowy lub leg') miejsc.
Dgha:r elli. po 2 kop. od w)'ra2u (dla po,zukuJa.cych pracy po l I~ kop.). Na)lIlDleJsze odoszenle 20 kop. Rek l a III y I N p. kro I o li
po !:!O KOp. za" IEHZ retltnq. Za ócła<'Z8nle prosJ,eklow 6 mb od \lsląca egzemplarzy_ ARTYKUŁY bez o%.IIaezeD\a bODorarJUID RedakCJA
ra bezplatne: n;kopisów drobnYCh nIe zwrllc&.
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Jledaklor lub 1(lJ!:O zast~pea pnyimU.l4 in\eresantow cooziennie,
5

eat Po ki

(Al. Zelwerow! cza),

Ceg'eło:alla
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l wy.i~t\dem ani światoobnyeb, od godziny 3 -

4-e.i po

południu

•

_
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Od czwartku, dnia 9 go b. m. szereg gościnnych występ' w

"Niech żyje życie",

Teatr Popu arny.

,,'N sieei",

E3

"Hedda Gabler", "Głupia panna""

Ceny z

W piątek, 10 lutego

529-4

"Kaśka

Karyatyda"

dana będzie Ul ogólne żądauif' sztuka
w 5-in aktach - Gabryeh Z pol'kiaj
Po cenach o polowę niiszycb od popularnych, a mianowicie: krzesła od 25 do 6~ kop., loże po 1.95 kop., galery& pu 15 i 10 kop
Bile~y jak zwykle do llllbycia wcześuiej w cukierni 1'_ Ulrichsa, róg Piołrkowskiej i Zielonej,
a w dzif'ń przrd-tawienia o·J !IO 1~.nJ 6-ei w k 111e teatru,

Teatr
Popularny
A. M' l EWS K E Go
l

Jutro o g.
8 m. 15
wieezurem

lJUUIJifę

d~1 'ych

u01ll6 ,

Z CZ:I!leIU

człollek Stowaczys!.enia posiadal

Na doch6d .,Gniazda u

ł6dzkiego

na

Geny ~ P

l)'l5

Bałutach.

Q.'

ę

'1 EA TR POLSKI A. Zel werow· cz

zn

kanIe.
JaJde narlzieje stara się obud~ió wśród publiczności .. Kuryer Łódzki:. na rachanek nowego
Stowarzyszenia wid"c cbocby Z na8tępujących na-

••
ZQlte.

~ łnlan

63.

kaid}

w nich rniesl-

dę\Y~~~~~:~w8z,

korzyści,

JU';', realne
jakle bf}tll\ W ~rzyszlo'e\ udzlata,~ l'Jilonków, należy za
PłATEK
naczyl', ze sama . dą~noBo do Jrze3zenla siEi poe~
.~
~ -~
SIada ~wOlil wys~kle społeczne wartości.
"Popularyzlle ona w stowarzY:lzonych ideę
HEYEHMANSA - w 3 ~ktach. z ~y~t~pem p. ,Laury Dun~n..
WSPÓłdzielczości, o~l\isknjae w '''fm śrolowlsku
Bilety codziennie do nabyca w culliernl W-go K Imora, rog Dl. alnel l W~~hodnlel, od 10 ej rozlegle rzpsze różnorojnyeh i rozmaioie \lBIIOdo S-ej WIł'C~ .. w dniu zaś ~ddow Bk l od ) 1 ej do 2-d i od I')-rj po pot. w l<a!'ll~ tpatrn.
':112 Ileczulonych Jt;ldnostek, wytwarza PO'ę~ę " stoI Banku do I 'toi~ją.cych warnnków
odporna i, z rOIObecma le"y przeli nam, .l'i! 6 • Wolnej, Jerdnialycb w abnrgacyi umIsrów slwa;za liezQe
~ryboIlV", w którym znaJdu emy artykoł . kadry jedul JClą silnych grup w pocl.uciu tej
pióra J. Por"ębsk.ego P t .Kooperatywa I wlaślde mocy, zd.'lnych do po·żytecznej i lDtJ'n
IDleSllwUlowa, potWierdzający na,ize po~ I sywnej pracy twórcM': dla przysllycu ~okoleń~.
gląd
1',
... I
Pr7,\ cz<'pianie po lolmych Dal/liei do bal.t!zo
•
Z
.
artykul~
it'~o
przytaczR~Y
pOUlze}
Diepewu~go
przedS,ięuioBtwa. jest najpro3tszą droWarazaw_
Ł6dź
wy
ątl<l,
D,dOwlldmaJące
slaszno
Ć.
na.nych
gą
do
skompronlllowaoia
IdeI WSpÓlllzieJczosoi.
ul. H· ~a " fH
Plo~rkowsKll M 121
lapat.rywan
na
Towarzystwo
wSjJoldzlelcze
Żtl
zaś
prz
liii ęl)\Or~LWO
jest
niepewue O tam
Tel. 98 I 19-98_
WYKO .. YW A:
Tel. 19 48
I
cl'fa,z Dach:..
I świadczy Ilhoćby pobleżfly rzot oka na s~raw~.
centralna ogrzewani l, wodocią~i, kanali- I
lO W
LI dZI powstaje Towarzystwo wspól- ~
W Anglii istlli~le 2 miliony 404 tysiące zor.
zacy8, bitlogiczr e oczyszczania ścieków dzlelct.e cNasz lJal'~J:', ma l ąco ua celu L~~owę gaoizowauyd\ wBpóluzielc,.v robotnIków. należ.
i centralne odkurzan'a.
266-6 wieJloch d mów une.;zkaluych dla robutnl':ów. I eych do 1428 stowarljSZdrl spoiyWCZyl·h. Z cyfry
Nie ZD<11 Ź'ISllly dotych czas w pr~'lie ze strony tej tyli,O -ll,j stowar,-;ys/, eń poJI~to un,jowę donowozalozonego TowHrzystwa wy (lsoień, n:ł jakicb mów mie~lKalnych i wybud ,)walo ich 46.527 za
~"eatr
Ó
~ ~ ił pou.;;t'lw;)ch pragnie ouo oprzeć swą dZlalalność. 90 lI,iliouów I'U 1.>11 , Domy la po CZęŚCI p040 taty
Cetllelniana 63
5!o!5 MUSimy s · ę przeto dla oceny przeds ęWzię,:la za- własnosdą stOWl1l'zYSJ; 'ń spoży\'ozycll (6,.:150 doJutro o god" 8 m. 15 wlecz lIO rar plerwalJ
dowolnlo eJ trawi .. Kuryel'a Lódzlliego:., który UlÓW), po CZęŚCI z JSLały sprt.eda:le czloukom
.,NIECH ŻYJE ŻYCIE".
w patetyoznych słowach robi Towarzystwu re- . (5,~77 uomów l, a w wi~k.;zej CZ.;SCl wyiJud"wali
~ l bL~p \<\ lUlU) :SI WIl,ztiowej.
klamę·J
! je sami czionkowie prl}' pomocy stowarzyszeń.
l rzy 10 tys ącach czlonkriw kapitał zalda· Nadto istuieJe od 188,1 I'. StowarL:yS~tlLl e wiJjlóldowv uęt!zle wynosił 250 tysIęcy rubli, czyli każ· dzielcze .,The Parlllaueut Uuddmg Societ)"', zaJ.
dy udz at 25 rb. Przy takim kapit.tla z>lklado- mująco FI ę sl)ecyalnia I.mdo\vą domów; posIada
"'lm łatwo otrzymać dwakroć. wlęk~zą jlol.yclk r: ono 56l1:i człon. ów I wyb,ldowalo 2,460 dumó lV ,
i za ogólną sumę 750,OOll rb, wyhut\o ać trzy 1,tórydJ. 3/, st,lIlowi obecnie własuość cdonków.
dOllly, 1l1Óreuy d·"r pOIlJiesi.cz6nie 1,21)0 rodzl- TrzeCia wresZCie grut/a, t zw. ,l'euant CllopeW sprawie powstającego u nas T-wa nom. p1ac<.tCYIIl po lvo rb., dOI'hód wyuosiłbv więc rators LIIDiteu", orgalllzacya 10'{atorów, posiada
WSI óldzielczego .Nalz Dach- w swoim cza· 120 tysięcy rubli rOMnIe Z sumy tej o.Jcbollzi 3l3! dOIlIÓ\V. Razem w;ęo chodZI tu o 51 lysi~.
aie Zllhił'rllhśwy glos i wyluzaliśmy nasze 3% d)Wlllt'nly dla lO 'ys ęcy c!.lonkÓw to le,t oy UOIJIÓW, POuieważ kooperatywy IJn~lelskle
pogl'1dy na tego rod:łó/ł'U konp"raLywy przy- 7,500 rb., żu.OOO I'b na procent od dlugu i na bUduj/} ZtZlvyczllj mlltl dlJmki dla Jatlnt'j łub dWIl
nOSZ!!1 e d/ileko więrel krl1wlil. JU~ KUfZljego ulllorzeuie, 6500 rb na zarząd. lIaprawy rod"ln, przeto 1lI()l.a chodzić o danIe pom edll'Zejel idei wap6łdutllczolcl.
1 '- d., czyli ze pozolLanie Jeszc~e 89,000 rb. na nia Jl~Jwlżej 100 tldlllcom rotliin, co Jeat, ma

W

dnlll 10 go lutego 19\0 roku llO cenach o połow, niż.
szych od cen popularnlch ll~na b~dzil.l ZUHOWl.lI ~Z . UJ{a.
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Kooperatywa mieszkaniowa.

i

s

JtOZWOJ. ~ Sroch. dni. 8 ll#!tegQ 1911 l\

-=:

.iQro~:omieć kroplą w morzu wobec wielomi1lo- i przy wspóludz;ale tłumów wlośGHln li. Nowosiól1ci
Dowej armii proletary&to Ing elaidego.
~ Ikalacklei I Polupanówid, oraz lioJnle IIbranej
Ten nieznaczny rl)zwój koollera'ywy mieszka.. ; InteJigenóyl zę Skatuta

•

1

w'c!!i! M ;Uf:::sat
kania. wychotizl~cych ua. halkou. a Rudol(lld-

"łi

w lwojem mill,z!taoilJ. Wkrótce zjawił się !Dąż
Maryanu)" Frllneh,,,ek Slewczyk. kLóry "tią!
ndział w kłótni i wszcząl Mjkę. Kie(ly Ku lziusld
zbliżył Ri~ do Szewozyka, ten ll,jerhjl go w s/'yj~i obaj razem z Maryaoną wpadli do mi~szkani&
tej ostatniej; co się dZiało dalej - Lipowski nie wi~·

niowej wskazuje, że uall et przy urobkacb an~ .
Wojclecu Dudek. mimo, ze nie jest zamotnJ.
.gielsklej ldasy robotniczej, naWtlt wś,'ód lei ary· to jednak ca.la gotów!{ę, .laiII! pOfliadd, ofiR.ruwal
stokracyi nie tak łatwo znajdnJ'ł się tysiące, mo· na ten wznlo!'lły cel i jeszcze sprzedał mórg ziegące zapłacić udziały. Wobec tego twlefllz8nle
mi. Z prawdziwym szarunlliem spog'l~daó m[Jsi~
cKuryera Łódzk i eg.o~, że przfllu~zez8Jna 1O-ty- my na. postać tego dzielnego chlopa. Ten ofiarny dział.
sięczna liczba "złonków "wobec licznie reprezen ·
na cele publiczne włościanin prawd~1 wą n 'l pełoia
W kilka minut Rll lfziński wybiegt Z" mIe9zka.- .
\owanego prqletaryatu w Łodzi nie jes~ woale nas otUchą.. nadzieią lepszej przyszlości - kiedy nia SzewczylIóW'. wygrażaiąc, że nie uar1lcia Szewprzesadzoną", wydaje .1f2 nam zupełnie nienzaziarna IWł080i i ośwldy zasiewane w serl)&cb na- czykorn. W drzwlaoh swego mie,Jzkania uka~ała
sauuionem. Im zaś mniejsza byłaby U('zba człon- szej wł04cillńsldej braci, nie padajl\ na ~iemię się Maryanna Szewczykowa z krzykiem O /loże,
ków, im mnieisze jej wkłady. tflm bardZiej krnche jałową. ale na gl'nncie aerJ.ecznSm pięklly plon , mOla g/owal padła na ziemi~ I wyzionęła dacha • .
podstawy posiadałoby Stowarzyszenie".
wydają.
I Wlble~lszy za toną Franci3zek zalany był krwią
Łatwo zrozumieć. jak powstaią wśród robot- I
W Domu ludowym znaid'}. schronienill miej- i woJd pomocy, Na kraylc Szewozyka narlbiegł
nik6w podobnie złudne plauy, jeżeli prawdziwe lCuwe lowart18Lwa oświatowe i ekonomiczDI,
rewirowy Wasllllk, któremu Szewczyk zamellowal.
jest twierdzenie cKuryl'ra ŁódzkIPgo., że myśl
że jego i iool2 MHyann~ ranił notem Rudzlń'l ki.
W mieszkaniu Rnd7.ińsl\iego Wa'lilok znałul n' ·
powol"nia do życia Stowarzyszenia cNasz Dach.
wyszła z kót rObotniczych. Niesłychana lichwa
II
komodzie okrwawiony nóż długości 8 i pół tellmieszkaniowa, pożera ' ąca. trzecią ozęśó Iicbycll
1\,
\ymetrÓ\v. Rlldziński zeznał, że nożem tym ziida.ł
zarobków robotnika, nędza drogo przepłacanych
rauy Szewczykom. Badany na śleJ.ztwie pief',vlas'mieszl,oń - są to wszystko fakty, wolające O
kowem Franciszek SZ61vczyk ze~nał, źe RoJliń;l!;i
akcyę ratunk.ową. Prawodawstwo może zwalczać·
(b) %e stowarzYStPD'a majstrów .fabtynllyob w zapalczywości podozas kłótni z jPgo żoną ude- .
lichwę mIeszkaniową przez podatek od wzrO:itu gub. p:otrkowsk ej .. W sobotę r.a pOSIsdttjU 'u za.- I 1'/,y1 go nozem ldlkanaścle razy w r~kt} I le 'v1
wartości. nędzę mieszkaniową. za pomocą ltODlroli . rZł lu , ze współudziałem olluo.kÓ.1f sto"arzy~zema
bok.
warunków bygienicznych oraz budowy tanicb mie- ; maJstrów, fatJryczny~h gubernil pliltrkowskleJ, p.oJ
Kiedy Oll zwam lię, do mieszkania, wbiegła
szkań przez gminy. Ale taltiego prawodawstwa ! pl'~eWOdolct\,em wloeprezesa p. Bol~srawa. Fel!l~
żona jego I takża padła i wkrótcre wyziouęta danam brai,. l jeżeli nawet ustawa. o samorządzie! sLewa, wysluchano odczytu wypowledzlRnego przez . cha. Ol.ldllkcya lekarslo1 zClalazlli na. t "upie MauJiejsldm w Królestwie minie nRreszcie wszystkie ! p. FranCiszka Endera o Językll "E 'p · ra..ll~~·. Pl'~- j ryanny ranę piersi dochodzącą do wor lut seroorafy dumskie, od samorządu worka pielliężnrgo legen~ zach~cal obecnych do pr~Jswo,6Dla sobIe l wt'go. RailI! ta stała się przyczyną śmierci;
nie sposob spodziewać Się jakichkolwiek reform tego Języka.
11 Franciszka Szew~zyka znaleziono 4 lel,!df.l raDy,
Da t ' m polu.
Omawiano 8zeze6ófowe program zaba.wy • Bal
Pociagllięty do odpowieJllalnosol Ru Izlu .. ki
Wtem położanlu, z którego nie widać wyj- kostyulDowr', który ma się ~Jbyc W dnill 11 b. 10. na są.dzio nie przvzną,[ się do winy. ob j ;\śJl I,l jąc; ·
ścla, robotnicy latw~ wpadalą na fantastyczne . w llelenO"le, na powH~k~z e Dla rundllszó~ na b~- źe uderzył Maryannl2 nOŻtlID, broniąc się podrzas
plany. W)'kazaó ich atopi\nośo, kruchośó Ilod· I dowę dOlllu 8towar~yszeDla. Bal zapOWIada Się bójki; lflUie nożem ugo Izil i Fraoohlzb Szewcz!.
staw na których ma być ztJuduwany gmach co dobrze, sądząc z ZlllntereSo\'an a Wie lu osób.
ka. lecz k\o wszczął bÓjkę nie pamięta, Pudczas
runąÓ musi, jesL więc ob o wi:~zkiem. Obow'iąZ- :
W dysl{~lSyi. Dad kwes~yą bud~wy ~l~snego bójki był pijany.
kiem Dietylko wobe~ robotnil\ów, którzy punieśó domu, wył~nIły SH~ dwa ~roJekty. mianOWICie: 1)
Drugi wyJzial karny sądll ol\l'ęgowego piotrmuszą s~ratJ materyalne - ale i wohee idei orga.·
wybuJowame dornll wspolnle z Jedne~ z 'o":&- kowskiego po zbadaniu świadków, UZ!lal winę za
Dlzacyi wspóldzielcz"j, która przez liarde podobne rzystw splewaczych, 2) bJ n~bye dom I odpowie, dowledzionlł i skazał mieszkańca gm. Ha.dogos7.cZ
bankructwo zostaje narażona na szwólllk VI oczach dnio do potrzeb stowarzyszenlll I,rzarobić go, ma- powiatu łódzkiego, 38 letniego JÓttlfa Ru(lzlÓ8kie~
szerokiej maIY,ląe Da uwadze dochó!.l z 'ego domu. Oba prole- go na pozbawleD e praw szczególnych I przy"ik'y ma zarzl}d wspóloie z komISYj budowlaną lejów i na 3 lata rot areslotanckich
rozpatrzyć i 8\\ !Si. pogląt.l ~rzed:łtaw l Da ogólnem
(a) t6dzkle Towatlystwo ptelnoowan:a ohoZ SENATU.
JebranIO, .które. Się odLI)rJZI8 w b. m . .
rych (llikor Cbolim). Jak wykazuje sprawo~r.łaPrzYJęto kilku kandydató,y na członkaw. Po 1.Dle za r.ok J910. za pośrednielW't1I.IJ t6j instytooyi
PÓ1DOOI posiedzeuie zllmllnJ(~to.
liczba wlzy' lekarskie/J a chorrOb IV lDieszKaul8Cb.
Na ostatniej aesy\ Senat rozs'rzy~ną( 'usa.(a) '1l11Jwe elJkiely W, dniu 24 mai~ I "lnlosl 14 ł81; /t'karze uddelili citlrpiąe lU (10dnlcze pytanie, kto jest wlaSC!Clelem rudlomoso\, 1906 roku do \lIura wyJz\alll a\edlllego t.g\osll rad u siebie 12,717; odbyli kOllsyllów \ '{S9
sprzedanych na raty, przed uiszczeniem rat się przt' dstaw\ciel flhi warszawsKiej niciarni Ps,
Lekarsiw I sro\lliÓw leka.rskich wydano 24:337sprtedi, wca, czy nahywca7
I tenburskiej - Newskiej p I1 'rman PJ'lgnity l za- trauu 775 flasze\c, kąpi eli wy .huo 1595, . oli d~
!{ westya ta wy nikła VI apra wie n&stęplljącei:
meldowa,ł, że w ostatnich czasach obroty zna·
kąpieli 5957 fuatów; waty 53 I pól fl'nt I1, poń~
Kupiec E,leuberg 8przedał niejakiemu Jerma- czuie 8i~ zmniejs1:yły, a jako prl.yczynę podał, czoch gumowycu 10, mleka wydano 19,705 kw••
łowiczowi motor Dl raty, zastrzega;ąc, że do chwili
te w Łodzi fajszują eiykleiy firmy. naklejając
kefiru 1217 flaszrk, m ' ~~a 753 f., cukru 1,462
zupełnej zapłaty, motor stanowi jego, Edenberga,
je na towar w li~hym gatunkn i sprzedają. jak<J fnnty, herbaty 292:1. tULy, willa 45 flaszek, ka..
wlasnosć, przed zapłacenIem całej nalei.noŚci mo·
po chodzący z niciarni man\1raktury oewskiej.
uiaku 20 fi liszek.
toru; motor zostal opisanJ i wystllwiony na sprzePrzeprowadzone śledztwo doraźne wykazało,
WysIano 111 pielęgniarek do chorych na
daż przez żon~ Jf'rmulow lc zll, któ l e j należaly się
że udzla[ w tern O.izustwie brali: 40 lelni Boruch
miasto.
alimenty. Wtedy Edenberg wystąpi! o \'yłącze' Strohweiss (zamieszkały przy ulicy Oegielnianej
(Xl Z Tow . cleladll stolusii&h. Walne zaIlie motoru, jako stanowiącego jego własooŚo.
Xi 5.1)! 30-I~tni Rubin Maier Bocian ("rtldoia branie członków Stowarzyszenia odbędzie się w nieSąd Ok1'ęgOWy żądanie to Ilwzględnił, izba 23) ) ił4·letm ~bram Grossmaa (Wolho.r~ka 32). dzielę. dn ia 12 lutego, o godz, l-ej po p.ołodnia
lądowa oddaliła.
Dokonana w mleszkaolu Gro9sm8~a rewlzya wy- punktuIIInie, w Docnu lodowY/ll przy ul. PrzAjazd
Send rządzący wyjaśnIl, te przedmiot sprze- kryla ZaV81 podroblonYl'h ety)net, oraz paczek 16 il4, Ucbwaly j"go będ. prawomocne bez wz.r lf2dany z chwilą wręczenia go nabywcy staje si~ go,owych z naklejonemi etykietami..
! da na liczbę obecoych.
o
własnością tego ostatniego, pomimo niezapl~cenia
Sąd okr\,gowy piotrkowakl wczoraj sprawę
(a) Z Tow krajoznawGlego Zarząd. oddzialu
cale.go szacunku, 8p~zeda~cr zaś przysl,ug~Je je- 1_ t~ rozstrzygał.
,
I 16d7.kieO'o wJb~any w dU11l iD s~J~zula r. b. uk 'udynIe prawo zabezpleozenul. Da. przodmIOCle nieW rharakterze swiadków wezwaoy został
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l' i lód. Ily [lowa 81~ Ja n&:J,ępole:
ze
' amoW'lCzl
lap aroneJ ezęsel eeny.
Y J naczelnik wy 7aalU s e czego po Jey
1:
rezes Wacław Kl088 i Lttc an J tkiew'Ctl-wic
Dlatego svrzedawca Iłie może odebrać łlrzed- I klei p. Nikolajew i p. Doleslaw Petersilge, jako p
~ F
' k L
t Y,
ę I 'L
S&mioto nabywcy chociażby ten nie placił' sprzek f' 't.
prezeSI, ranclsze
en.ar OWlcz-se <r.e arz, a,
Ib' d
d· '
• sp l
' . '
blua Gontal'tika-skarbOlk !<J'U8.cy Hlrszel-sekdawca może tylko
Il o zą ac zasą !'amll mu reNa sądZIe
Ule udowodnIono Winy StrobwelsZ· ·
Jó' f
d . I' I •
Cytl
szty 8zacuultu, albo też rozwiązania umowy spr:l:e- 8& i BOClaua. lecz stWierdzono Wtnę Abrama F
o~gallku WC ~e~nlla"k. bhebl' ~ k\flaQ~ (SI-:;os.oBsz ,
· 1, zwrotu prze dIlllOtu
.
. d,noczesnelll od- I GroS8J1lana, którego
•
. '
ranClsze k J'uu eW8
" ...
dazy
przy Je
skazano na 6 mleil~cy
WH~. . k' _
LI t1 -w I Blo"e . arz,
I
JttHan
i' l . _
i gleus ł
s~ cy~ Q czy o~,
ron~s aw • as,n; II
daniu nabywcy uiszczollycb przeZt'n rat; do czasu : zlenia i koszty sądowe.
ostatecznego obraclmnkn przedmiot sprzedaoy jes' i
_.
! 8el(cy8. wycltłczllowa. StaUlglawa ::imolellska-sek
jedynie zabezpIeczeniem pretensyi Spl'zeLlaw(ly, i
(1:) Ru~h chorych .. szpitalu miejskIm dla I eya muzealna t R,,,tnu.ald MII.er.
,
'który, w razie skiero\\ ania, nań egzekucyi przez I (lboró~ zakazoy~h I gor~czkowJeh na czas, od.2 ~
Zarząd zblerao 8~ę będ1.l~ n.a posledze~\il. ~~
osoby trzeC ie, ma przed nIeIUl prtywllaj. S,lrzedaw. ! ~tycznla do. ~nla 6 luteoo t. b. przedstaWia !l1~ I wtorki p.o l I 15 kazdego IIileSlItca., o godz. 8/.
ca WięC nie ma w żadnym ra.zle prawa żI\,Ia6 wy. I Jak następUj"_.
wieczorem....
łączenia od sprzedaży i ares~tu sprzedanego przed~ I·
. W dniU 2~ stycznlll by10 cboryc~ na ospę 6,
(a) Ze Stow, koml\vojal8rów. Z lł1cyatyW'y
wiotu.
I w cIągu tygodnIa przybylI, wypisało .Slę 2, zmarł 1, zarządu S~()wanyszenla komiWOjażerów łÓlzklego
Z łych zllsad seDat skargę kasaCyjną Eden. - I w dnIU 6 b. m- pozo>ltaJe na "Ilrac y1 8; ,na szkar - okręgu handlowo pr~elOyslowe!{o otlbylo Sil2 zelatyuę ~Iylo cboryob7, przybylu 6, wypIsał Ilę l,
braoie członków protel\torow·fabrykantów i rze~
berga odrzuciL
pozustaJe na kurallyl 12. O~ólem było chorydl czywistych członków w sl)J'awie walki I nieo~12,. pl'Zybylo 7, . wypi"l"o sil} 3, zmarł l, pozo- clw8m wylysklwaniern, którego ofiarą padają draIltAJe Da kuraoyl 16.
boi odbioroy pruwlncJonalni. WylJlk tell doko(a) O Ibrodo t W dniU 9 października 19to r. nywa SIę uailępulącym sposobem.
w Łodzi zalUltHlzl\aly na plerw8zem pIętrze oCley·
Niel\Lóre osoby udajl\ SIę w cbarakterze ko.Goniec,· lwowsh gazeta codzienna pisze:
Dy dOlllu, przy ulicy Alrksandrowskiej Dr. 11, miwoJ&ierów do różnych mia~tecz6k ł wlii (Jesar.Prawdziwie obywatelski i szlacbeLul czyn Bolesław Llpowsld, wyszedlsly na podwórze zau· SLwa, na podstawie okazywanych kolekoyj próspełn l chlop WOlcie ch Dudek, włościanin Ił' Staważył na ball\Ooie drugIego piętra zamieszkałych
bek towaru. zawIerają umowy .nA dostawę iowa·
fJm Sl,al"ci-e. Oto of arowal grunt i sporo gotów. w tymże domu Maryanuę Slewozyk I Józefa Ru · rów, biorą zadatki, a następuie wysylają towar
ki na rzecz Dl/mu polskiego w Stalym Skalacie. dZlósltlsgo. wzajemnie 80ble wYlllyślaiącJcb; pod, odbiorcom, którzy przekonywuj/} się, że gatunek
Poaw l~ceDie Dowu Oi.lP llo si~ w dniu 8 b. m. ons .kłÓIJli StewcJskowa s~ała u drzwi iWego miesz· jeB~ lichS. nieodpQwladaJllcl prtedsuwlonej prób ,
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Chlop obywatel.

-_._ce, a nawet ilośc jego jest mniejsza, aniżeli z&- dłości mianowano członka sadu C. O Jacbimow· I na kursy w Kijowie !&i'ządzający laboratoryum
Ueklarowano.
! skiego, kura'orem zai - ad'w. przys ~głego Bi- wiejskiem dr. Stanis~aw Bartoszewicz.
- w Kur)'8rowi iW'łteczu8mu·, wyehodząct'.
Zebrani uznali za llOnieczlle sIedzić ta.lde 0- I rencwelga.
soh} i dzialalllośc Ich przy pomocy wszelkloh dO-I
Termin na przedstaw:enie listy kandydatów ml1 w Warszawie. zat,roDlono w Niellll'zech deb .
stę;,nlch dla Towarzystwa środllów i wyrażając na syndyliów masy, upływa w duiu 20 b. m.
tu na 2 lata.
(a) li Towarzystwo pożYGlkowo _ oSlcz~dDO'
(a) Sniei)'c& rozszalała się wczoraj wie~7c
ZUl'elu6 JlrZekOU!lllle, że wsród samego Towal'zy- i
stwa. tt'go rodzaju osób niema-ul'oważnill zarząd . śclowe zwoJ()lo w<:zoraj doroczne zelu'anie ogólne, rem i trwała cafą noc; potwortyły się w wie!n
do })orozumienia się z przedstawIcielami lódzkie- : IV lokalu stowarzyszenia prncowników haudlo- miejscach w~sokie za.~PJ.
go ko~itetu handlu i prz~myslu, .~, celu w.yko- I wyeh. Przybyło 112 cz!on!;ów. Z;lgaU zebranie
(a) Trup w rzece. Ont>gdai w rZMIl pod KG.'
~zenleDla tego da, szllodllwle odbijającego 8H~ na I wiceprezes rady p. S. D. Urysollll7 zaznaczając, stantynowew znaleziono zwłoki wlościanIn" wsi Gór~r'
lllteresach prze~ysloWych. • •
! że wyniki działalności Towarzystwa za rok ubie- PabiAnicka. pow. laskiel(o, AndrzajcZIlka Ct.v A. utoIl~1
(h) Z polskIego Tow.• oplelu D.ad.dfl8wosta. gly SA bardzo pomyślne.
przypadkowo, CIf toż padł oUarą zbrodul, wykaże sek
'f
cJa zwłok, która odbędzie się dziŚ Wobec whdz poli .
Dem. Z puwodu przy byCI. wczoraJ 11IeJostate::~· I
Na przewodnlcz'lcego wybrano p. Maurycego oJjnych I sądowych.
lle]. llclby czlonk~w nowowybranego za~ządu nIe l' Praszkiera, który zaprllsił na asesorów pp. L.
(II) Aresztowanie. O a~dai w Ch' :uach, w posemOlna było dokoDczyc podzIału cZyllnoscl w za~ Schneersohna i K. LewiIlSlJna li Da sekretarza syl Hiatt8, straz zlems l<a pow łó Izk\ego, Ilreszto\V1I1~.
rząLl.zie. Z tej, pl'zy~zyny odbę,lzie SI.,. lebrani~ l p. J. Szwarcmana.'
mlodZleńl'.1\ na pól w ne~lIżu, skrywlL'ącego się w zaul
bch. Istnie e podeirzeni~, że zbie~ł ou z mieszkania
k d ma 10 b. m", O godz
w Plą. te.,
. ' 8 W.leczorem I I"
Na w.. losele przewodnicze\!o
uczczona
przez
, p r z y ul, K1\l iSklei pOdcz;as aresztowania Placka.
b
d
d
k
6
na miejsce czIonll w, torzy llle przy] ą,
ę ą , powstanie z miejsc zmarlych cdonk6w' rady 100na() K d · '
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. cego Zalszupina, oraz barona Ginsburga
przy ul. LIpowej nr. 83 skradziono za pomocą wyhma '
celu na ogolnem zebramu.
r
Sprawozdania za rok operacyjny 1910, wyka. nla okna przędzy iedwabnaJ na sumę 600 rb.
(x) Zydli i niemczyzna. IstniejA wydawni-! zuje, że ogólne dochody stanowiły rb. 13,509
. (p) Pogotowie. ralullko •• W clą((u dni II "ClO· .
ctwo (kwartalnik) .Związ~U nit'~ców. zagran'cą. k.op. H, !yuatki ZliŚ rb. 11.057,403; zysk wyno.' ~.lS~~g:ów~OWIQ'UJ ulUewl WZyWAno do DasL~pUJIłCJcb
W tym kwariaJntliu OgłosIl Dawls Fnetsch art y- . 81 rb. 2 4;)~~ kop. 11. Pożyczek wydano rb. 92 124
yp O ól
l b
h
'.
i l
79
d'
k'
.
'
g nemu os 1\ laolu uleDla cztery osoby z któryf'h
. d b'
k u'.. statys~yczny. O zy
ac ąlow lącyc .po Dle~le- ,!.Op.
: u zlaly czlon OW stanowIą. rb. 24,375. jedn, odwieziono do sZPltal5 AlekSal\dl'a,' ]edn,\ do
eku, a lDlf'szkaJących poza gra~lcamI Nlerul~c. wkłady 1'0. 76,ł82 kop. 57, asekuracye rb. 13.~74 mieszkanIa, jedol\ odesbno do Przytlllku noclegowego
Tall:lch żydow liCZy a.utor 1 ~ .ml\loll?W na 12/i , kop. 75; polirJne procenty rb. 12.518 kop. 65. ! ua ulicę Cmentarną·
.
IDllit,na liczby ogólne]. .Mowlą 0111 wprawdZIe Bilans zamlmęto cyftą rb. 110.136 kop. 97.
I
- Na ul ..Wldzaw8k~el nr. ~e Ił ataku apopleldycznarze~~em żyd~ws~o niemieckiem, ale zupełnie
Towa~zJstwo liCZy 849 czlonków: . Na wni~- :!:ny~P~~~~:kl~u~~~~~le;;zlvat~~~~~Ó;'~~ :t::I~IVI~~:t:~e~
dla memra zronmlsłem. A oprócz iago Wielu sek rauy l zarządl1 zebranI pos\anowlh rozdZI611Ó odwiazionf zostal do upl\ala Aleksandra. bez mOŻDuHI
żydów mówi czystą niemczyzną".
c2ysty zysk w spusób następujący: na kapitał za. IiPrawdtenla oazwllza,
Wed/ug Frietscha w samem Cesarstwie ro
pasowy rb. 600. obrotowy rb. 901 kop, 28; dywi- Na ul. Nawrot nr 92 Olga Lotz, kapeluszniczka,
sJjsldpm Jest 5380000 żvdów mÓWiących po nie- dendę w stosunku 6 proc od udz alu ru 452 lat. 26! w, przystępie melancbolll. wyplla karbolu ta kil
.
"~,
.'
. ,,'
duzą Ilośc. ze mimo 8nerg CZlle; p,}wo~J ze strouy 1e·
mlecku. .
.
.•
kop. 15; grllty! kacYJ rb. 220, przelliesc na rok karża PJlIotowla, pozostawiona zoshla .,. agoniI.
Czemze wobec tego Jest "nacyonallzm- zar- l 1911 rb. ~78 KOp 68.
, - Na. ol. Lu,lwlki nr. 19 hn O.(lńskl, lat '8 I SyB
gonowy panów JackallÓw \ tym podubnych? Od.}zjtano pl'otokul inspektora do spraw I ;eg~. Stanlsl~w, lat 17:. bez określolle~o zaJęCia, prze~
Poprostu szerzeniem \lsilDem lwmczyzu v pod po
drobnego kredytu stwierd.l'iJ·~cy wzorowy porzll.- l kon.a zostali pokopaOl, . plerwszJ odniósł ranll dfdne)
' .
~
•
•
' .'" .
'ł
\ szczęki drugi prawego biodra,
zomll zydo.wsKlego patl'yolyzmu.
. "
I dek, Jalci panuje w towanyiitWle, oraz wlraiaj~- I
Te wIe10m lonowe za8t~py ~me',1l1~ckl:go- \ el' uznanie zarztjdzajłcemll.
,
•
iydowstwa, zawsze gotowego wysluglwac il~ UlemKwestya wydania dywidendy dodatkowej
<a) Smieri pod WOlem. Wczoraj, okolo godl.
com, po 'II aźnie zWlęl\szają liczbę llIemców pod- I czlonkum, którzy wstąpilI w CIą.~U roku wywoła. i 8 wieczorem. na aZ081e Zgierskiej, w pobliżu redao]"h rosyjskich. A gran ica osiadłości pcha la dluższą dyskl1sy~. Pp. Ul'y81lhn, Budyner l wizy tramwajowej. przewrócilsię wóz z towllrem
ich na l\re"y zacuodnie, skąd wspóldziałanie ; i Brisk są zdaOla. że należy udzlela6 dYWidendy fabryki Szlosaerów z OzorkOWA, miażużąc długo·
wpływom D!emieckim Jest la~wlejsze.
. lecz w mDiejszym stosuul<u. P. Praszkier dowotlzi ,lt'tlliego ekspedY61lta Lej że firWr Aleksanura
Budaj to dubrze zrozumiana llolit!ka n3c10- że podohuy Wyjątek wyl{racza poza sferE} kOl1lpe~ l Malcshejmera.
Jlalistycznar
I tellcyi ogólnego zehraola, jest bowiem niezgodny ! . • PoJohno niebo'lzczyk naglił ~oznicę do po·
(b) Z kolei. Wsl<utrk mrozów i zawiei śuież· l I ustawą normalną towarzystw pożyczliOwych i dla· spIechu •. w~~ut?k ~zeg~ ten ~3tatlll podciąŁ konie
nych Da kolejach w Cesarslwie, lutelsze koleje' tego proponuje trzymać się istniell}cych prz<3pisów w ~h\flll IDIJ.anla Się z lunyml wozamI; wtedy wóz
otrz (/~Ujlt po l{illlanascu~ depesz dzienuie od::a ,przy podziale zysków. Pllewoclniczący popiera posł zgn~ł. 8U~ po !Jochyłości szosy i. runą.ł.w ró,,",
rz\d6w kolei w Cesarstwie o ucbyleulll się Ich swe twierdztUle jeszcze l tern, że towarzystwa
Wozn\Ca upadl poza rowem l dZlęln Lemu
Oli oUl>owied~la'noścl :La. tel minową dosta'.\f~ to' I POirczkowe powinny dąi;y6 do powiększenia B\~ych I wJszedl z wypadku bez szwauk~.
warow, a. nawet o n\eprz1lmow aniu towarów do ka!JHa.łów obrotowych, a tern SłU11e1l1 do zn.żki I
Stras1.~I~ zeszpecone z~lokl złOŻOIlO tymcza·
przewozu. Z \I'go puwodu w magazynach kOlei! proQ. od pożyczek, a nie do powi~kBzeDla drwi- S8m w remllae tramwajowe!.
fabryczno lódzkiej i KaliHkiej nagroma.dzila się deu.dy.
. ~. UozJl łO lat OSIerocił tonę i kilkoro
bardzo duża lIoae towarów.
! . Uchwala zapadła \V dl1('hu wywodów p. Pras.- I dZIeCI.
lX) Dla młodlieiJ. Towarzystwo ~Wiedza. '~ klera.
\
(a) StatJstyka yypadió". W Jrugiei po
urządza w teatrze ,Odeon, (PrzlllazJ. 2) dnia 9 \
Wybory dały wynik następu~cJ:.
lo~i~ gru Ima. r •. z. w obrę~ie g~bernl~ piotrkowSlyctnla r. b. (w czwarLek) przedstawienie dla \
Do zar~ądu weszli pp. E. :::';tylller, PCL'frer, sinej zd~rzylo SIę. 17 poża~o". ml&D?WICIt': z przyw!odzieży z objaśnieuiem obrazów treści nauko- I Turlueltaub, S. Landau, Be 'ker, Da.UOWICZ, a. w czyny lllewiadume) - 16 I 1 skutkiem pOJ,,&16'
waj i po~czalącej.
\ charakterze ~al~uyda\a ~. K. L'!winson .
nia.....
POCl~lłtek punktll&Jnie O godz. '-ej po poludDo koml~JI rewlzYI pp. M. TempelhoC. F.
W tymze ezas18 zaboJs\\ł'I dokonano l, sa·
llil.
Koltuń~ki, M. Pra.~zkler, A. Praszkler, A.. Mary·
mobójstw popełniooo - j niestczę'llwjcll wypadWejścIe dla doroslycll Ba balkon I g6roe miejmont; B. Se.uelilan.
kó" zakończonyoh śmiercią., .Jarzyło się - 4
Bca 1)0 20 kop., na par~er po 10 leop.• a dla dzie·
(a) Stow pruownik6w przemysłowo-handlo. znaleZiono Z" lok-4; rabunków dokonano - l.
ai na balkon po 10 !wp., a na plu-ter po 6 kop.
wy ch W nbit-gły ponieLlzialelc, pod przewodnic(a) Bndht m. Brzezin na b., 7.atlViel·dzony przez
(x) Ze Stow. Ua1l U l0ieli 8hruśo jlD. W ozwartwem wiceprezesa 1)· LudO'uira Kłol\Oddt'go, od- )'u}LI gubernialny piotrkowski wykazuje IV rubryce
tek, dnia 9 b m, w lukalu Stu\\artyS1:enia na ubyło Się p,.. sieul.eo'e zarządu. na któmTł urożono . dochodów: z mająll<ów miejsilich, ze źródeł obr()
c~ycieli chrzeŚCijan (Konstantyuowska 5), o go:lz. : purządek dZienny ogóllJego zebrania, w dUiu 11 towych i pl'OCeDtow od kapitałn - 5222 rb. 6:3
8 wieczorem, odb~uz.e si~ pogadanka dyskusYJua I marca, o gouzlnle pol do 8-ej w lokalu wla.snym kop" potlatl<u od właścicieli nieru~hom"~'; :;,0'1
p. M. Roduieki~go: ,Zapatrywanlll rodziców Da ,(PiOtrkowska oM 1iO)•. Porzą lek ten obejmUje rubli 86 kop.; podat~u r~l pr~e!ll.r~ll _. ~,;.J.~
cz,tellllc~wO dl.leclł.
odczytanie sprawozdania za NI, 11:110 r; rozpa- I rubli 75 kop,; POd;ltkOv; nlfl:H!\!~"'h -- 1.18.:) fO.
(8) Kary admnisuaoJjlle. Gubel·nator pioir- trz~nl~ i zat.wler~zenie budle~u na ro~ 1911; rllZ li.;g kop.; !lol!bouów dro:lfl)'ch i \\'ypa.dk(J.\~'dl. tonkI ..kaza! w drodze IidminisLracyjnej: zamie · wazen!e wOloskow zIlrzlld1 1 cLf\luk.ol\', u7'az do- i 100 rh.; razem - 14 2~.2 Ib. 73 l,op. .
W. ruuryce w!dutko.v: na ntl'zylllan:e :'.:lfZą
Izkalego przy ulicy Srednlej Ji 121 Stan i sława ! k olla,nl 0. wyboru cz!oul,6w Z.Hząuu l lw:Illllyl re- l
lIajcbrowakiego, za niow)meldowa.nie ze swego
wIzYJneJ:. .
.
'.
...
dl] ~\elsluego . - i$,~3). rh. 78 kOI).; ua, I!t,·~ymieszkania loklltora - na 3 ruble g"Z\I\~jen lub
\, 111"S!\1 powluny byc ztllzono D.3jlllnle) na mama m'l~~tkow mlefSI{)ch I wYWlje.H iUKall od
1 dZień aresztu; Eslcrę Gohllll, Zlllllie:lzkdlt przj 3 Jni prz,'o zebnułlcłl~ e;góllłolll.
.
.
j olJYwuteli m·u.;ta.- ~,~U~ rb. 6,1 ko/; ua ze·
ulicy Cegicllllanej n 66, za nll·gawehlow!lnie
. ~, !Jo()zet cz!tlukn\V ,StowarzyszenIa. pl,zyJęto wnętrzue u1'y;;zefil~ WIeJskIe - 2 t l7S fil 6U Ilop .~
wlaściclelowi domu \) wyjeidzio lokatora 6 szescll1 no·v ych JOintlydato\V.
na u~r7.ymanle szkol, zakla1ów dobroczynnycu l
rubli grzywien lob lit dni are~ztu; Abrarna Aizyka
(X) Odczyt d·ra LL,szyca. llIl temllt ,Waż- innycb instytucri spoteczl1yc~ - 6~9 rb. 24 liOp.;
Plas!iowskiego, za.mieszkałego przy ulicy Kamwn- niejsl.l· Jillle Z nauki o llllturalllem karmieniU na spłatę dlu;ow l tworzen'e k~llntalow - },4:U5
lI.ej .Ni 16. za DieUlWladomienio własciclela domu
osesl<ów. oJbędzia SIę dni1. 9 lutpgo I'. b. o go- I rb. 78 kup; ~a. wyJatki drobn~ - 58 i rb 72
o przyjeźdZie lokaLora. Da rb. 1~ grzywieu lub 3 dzillle 8 wie~zore.JI w IJka1u SLowarzys~(>uia. aku. I ko.p.; wydatl(l _ ]ecluora7.0we - tU2 ru, 20 kop j
dni al'eaztu.
Szarek (Pasal. Szulca .i\'iI l.
I ra~cm - 12,400 rb 8 kop.
(a) Upadłość. l wydział cywilny pilJtrkow(3) W sprawie wa k z diumą. W obawie moź
, yocuoLly pr/'ewsższają wydatki O 1,822 rb.
skiego Sljdll ukn,lgow('go oglosll Ul>udlośc lodzldej liwego zawltll:zenia dżulIly Z HO'>]i, magistrat todz- 65 j·,op
Arllly .Zlegler i Re,chm31l" w o~obach: Hl!l'sza ki postanowi! przedSH~lVzląa srodki zapOIJlegawNllwe pn;"tisi~biorstwa W ob:ioJ. JUUIlSZ
Zleglil. lI&wieszkal.. go W Otorkowle i Joda cze.
HoflUi:lll, HlltlSzkault~c 0::1. Konstantynów, utyskal
Relcllluana, JalUleSzkalego w RaJomiu, których
Dla wa'ki z dżumą ul·z~dt.ouo w Pelersbur'
POZ\VOIPIIIIl na budowę w tej osadzie, \Jrzy uliCY
sąu polecił oddaó pod nadzór pullc)'l. Majątt'k.
gu l,ur,;y bal.teryologil dżulUy. 'l'allie saUl,) kursy Nowej pod lir. ~!)3. JeLlnopiętrowej tkalni mecha.
zniljuujący 8i~ w Łodzi przy ulicy PułudniuweJ
OLwlll'~e będł w!lrótce w M Is',wle, Kal1\(lIU i KI- ' lJiezllt'j.
pod J'ł 42 oru w Ozor!\oWl6 i RadolUlu. IJult'co
jowle.
- Leopold H':lisler uzyskał po;molenie na
)lQ QlJ1IlCi:ę,,,,wao. ~11f&i, k.owlaal'~W masJ U1JłIoZ Louzi na. l\oszt mi<lsta delegllwany b~dzie budolVlt we WSI Srtlbru& pod Kon~'all'y1l0Welll
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cegielnI z lIB1to8owanlcm sJstemu .. Rotman . Ił Ce. docbodów zapomogoW'ych - UłD6 rb. 86 Itop; do- Towarzystwo "Lotnia" nrzątizl\ w RaJi swego logieluia obeJmowno będzla 16 komór.
chodów drobnych i wYflndkowych-836 rb. 90 k.; kalu ~podwit'ezorek mtlzy~zny·, którego pr')gram
- Jany Mees, mie,złtRn'ec ŁodzI, przy8tę- dochodów nadzwy()~aioych -713 rb. lli p6l kop.; obClty l wielce urozmaicony. Clynnv \;'~~JtjlnJhllll
puie do budowy w majątku Ruda·Pabianicka co' razem -97,584 rb 42 kop,
w "pod wieczorku" przyrzekli: pp. W. r.rJblucfJlli
gielni Illit wyrobu cegły z wapna i plasl.u. BIlTyleż budiEl\ wykazu,je w rubryce wydatków.
(śpie1v). Lill,rll Otto i Helena Wołkowit!7,ówo:c
dowa obydw6ch I}egielni rozpocznie SIQ z nastaPoszczególne pOZy'.lye wydatków są na t~pu
(utalentowllnt' \Violonistki), Z. K. (znana ,iekla.
~ jące:
matllrka), Wllldyslaw Sl.allcowski (fortepian), W.
niem wiosny.
(a) Strzelanina w RadogoslOZU. W niedzielę:
Na utrzymanie zarzą~u ml~lildego -:-. 3~ B5~ Stępowski, E r{ull~z j L. Jezier3kl (tercet 7. op
nbiegłą, około godzioy 10 Ivieczorern, 8tl'l1l~nioy rb, 8! kop.; nil utrzymaOle majątków mieJskICh, ~
cStras~Dy DWói' MouilJ'Izki). Potrójny lcwarlr.
1I<iemscy pow. łódzkiego. idąc VI liczbIe kilku uUcą wynalem lokalów prywatnF~-:-1~,122 rb. 7l 1-., męski .. Lutrll" odśpiewlL szel'l'g Ulu'lionych pieśn
Zgiersl\lł W Radogoszczu, sJlo9trzegll podejrzanyclI na zewn~trzne urz~dze~ta mlc)slue - lP,416 rb.
.Podwi~i.lz(lrak" rozpooznie sl~, jak lwykle, o gl)
ludzi, których usiłowali zatrzymac r.elem doko- 16 kop; ~a utrlymanle sz.k6ł, zal,ładów dobro- dzillle fi po połuLlnill.
nania przy nich rewizyi osobistej. Ledwie jednak, czynnych l innych isty\ucyl społ~czllych ~ 8,4~ó
(x) .. Uuus a" w Stowarzyszeniu robotników
cLrześcI}ańsi(lch. Z dużym zasobem pesymizmu al.'
l.wrócili się w tym colo. ku idąoym, nagle z pew- i rb, 10 kOlI.; na spłatę długów I .tworzenle I{~PI
uej odległości po~rpaly się na. nich strzały te .. talu - 935 rb, 61 kon.; ~a. wydatki drobne-2 202 i ~ za/3le/{awleniem szed'tJm w ubiegłą nieJt.lc:t;
wo!wt>r1lwe. Stratn1cy odpowiedzieli strzałami i rb. 80 kop.; na wydiiLkl Jednorazowe-20,66J rb. I do Domu lutJowego S~owarzyszania robotnil,Ó\v
l cbrześoi)flllskich DIl ZIl[lOWleJzbne tam przed;tn.pobiegli za napastnikami, lecz oi odstrzeliwa'ł c I 17 kop.
się, zLJiegli. Zarządzone natychmla~t poszllkiwa- .,
*
Iwienle .HanlJsi- Hauptmalla, w wyll.Ollaniu am~
nia nie dały wyniku. St!'za1y ma raniły nikogo.
Lotufya. Dziś, jako w l dniu olągIllenta l-ej' tor6w ze sfer robotliiczych.
Nie mogl'ecu sobie wyobrazie, aby utwór tell
(a) Zgierska parafia ewangiel'cka, w sklad klasy 190 loteryj klasyc,mej Królestwa Po1.~kiego !
której wrhodzi tal,że kol. Radugoszllz, liczy 9.000 i padły następt1jl}ce główuiejsze wygruJle:
j pełert poezyi i trag czneJ grozy bodaj :tnośnl~
dusz, Bodżet wyd.atków parafii .wynosi -: 7,533 rb. \
4000 rb. nr. 1 8 4 9 0 . "
mógl bJd odegrany prZf'J amatorów. zaledwie
W r. z. w kOŚCIele i w ob>'ębl6 parafII zebrano
1500 rb. nr. 12598.
pleł'\VI!ze krold stawiających na scenie i upowa.
ofiar: na rzecz para!li - 1,018 rb. 23 kop., na _
500 rb. nr. 2183 23491.
iniail}eych do wniosko, it prawdopodoboia Istoty
dom starców - 1,286 rb. 6 kop., na. ochronkę
'1'f1ści otworu pojąć nie będą wstanie. Tymcz~gem
dZiecięrą-l,195 rb., na biedliycb parafian - 638
mila nader spotkała mnie niespodzianka, oałość borb. 65 kop., na budowę domu dla sierot-l,4ł5 rb.
S Z T li K 1\.
wiem, bio~ąc pod uwagę sltromne środki sceny
7 kop •• na 1{3s~ zapomogową"':'" 400 rb. 87 l(op,
.
l, lodowej, n.18fluzwalal ll ce na rozwiojAoie wl~taIfY.
. 104 r.
b 9 l\Op., na m18Y'
.
(x) Teatr polski A_ %8hrerow'ola (ul. O~gi.l. I wymaganej przp./l autora.
'"
y
.na podal' ki d la dziecIwywarła bardzo
9y ml)&zewnętrzne - 249 rb. 75 kop., na dom milosier- niana.'fI 63). Z ka.llcelarJi tea.~ł'U ltomuoikują tyczne wrażenIe, zarówno pod względem starallazia w Łodzi - 179 l'b. 47 kop- i na misy~' śród .!lam:
: neJ i pomy",lowej wy,tawy, jako tei i z UWaO'l oa.
iydów-ll rb. 87 kop.
.
- Zapowiedziany przet d-rrekayę Daszego wykonanie całości, dobrze wyl'eży~erowanej przez
(a) O przebiegu chorobl pyska i racio iród teatru szereg gOŚCinnych wy~lę[lÓW znakomitej ar
art. teatru popularuego, p. Odowsl{iego i d'lbrze
bydła rogatego. Według statY:ityki Ill'zęJowej,
tyslki, heroiny tea'rIl lwolVsklt'go, p. Waody Sie· zgraoy ze sobą zespól amll'orów, W poąz~zerrólw czasie od połowy listopada do polowy grudnia lllll8zkowej, wzbudZił pOlfszechne niatere30wallie, nyeh rolach: Haut1;Ji, naa,"zjclela GOLwa1da i ~io~
r. z, w miejscowościach gubernii lliotrkowskiej,
NajznakOlllitsza dzil ar~ystka po}sl{a, sLoi\aa stry miłosierdzia ujawniły się nawet z,lolnośoi
mianolVicle; w fohv. Przeczki, powiatu laskiego, u szczytn rozwoJU wyjątkowego swego talenhl, po- wcalA nie poślednie. Udatne przed~tawlellie pofolw. Kolaciuek, powiatu brzezińskiego. (olw. Ko~ partego pierwszOl'zędną techniką, intuloyą i wspa· przedzlła pogadanka, wYJaśulająca. treść .[:hnunin i Wrzoosawa, powiatu częstochowskiego, oraz olałemi warunkalDi zewnętr7.:nemi-Wanda SI8m&- si, - symbole w niej zawar~, l myśll oraz ultenw os. Wolborzu I folwarkach: Lublatów. Załtrzew, 8zkowIL roztoozy przed publiczności" nasilą barw- cye autora.
Nie zmniejsza to przeele2 za~lagl wykonawRacloorowice i Płucice, pOWiatu piotrkowskiego uy .wieniec. nftJoelniejszych swyoh kreaeyi. w sletnajdowalo sIę pod obRerwacyą weterynaryjną rO~leJ gamIe k'ó~ycb, obok I marmuru .olosanych, ców i ich rezy3era, bo pogaJanka byb raczej
ulw chorych 663 sztuł{i, następnie Jlodleglo cho- . Japldarnyo~ w lInii ,b~baterek Ib8eDoW'8~lch ~ .HJd- prz~zn~czona dla. słuchaczy. by lm ulat"ió zro'obie 154. Z tego wyzlIrowiało 270 a 6,&7
da. Ga?ler ,-.No~ ~ ,-.ltosmf'rshoJm ). u/rzymy i zumlfl,nJ6 utworu.
/.!.Istaje chorych.
omleraJąoą na czeso zyoJa SUderflJlłllowsl<ą Beatę
SylllplltyllZUy ten wieczór Ilznpełalla jedrJo(a) Celly eb'eba i m1'ltla 'W Igiern. wedluO' w .Niech tyie życie"' i ozaraJą;ą wdzlęldem i. ~ie- , aktówka "DZIk mojel tony- - Marlea.
·~ SWlezo
: ,"
nr
m gl'Q'!Qt
'>"'''fik'l Sl!.
IIQWUaną
.Nhr,ualolll" l.'II .Ur'&~l\oWe}
1.0·
Z.aQhę,~one
m S~owa.r'&l 7. ni ro.
t uI ,,,y
WJ d'nej
a
,.• 1.e.."
".lO "Q6'"
"'5'. ~
b lslotlycl"
t \.
'U.\
\ L. t 'I .
h
,powod~~nl
...
'
•
,
nUI
,
O
o,
gro
es"..oweJ
..
r}8UnA.U
"w.a\lame
lans
l
uO
ni
«lW
e
rzescljansk
ch.
w nadchodzącą aieuzie,
!las t ępuJące.
,
S d
; l d I U b
.
. "
l.szy gatunek mię~a wołowego: zrazówka, gene - ar OU.
\ ~ o 8.
• m. pow'orzy • HalllllłlEJ· .Poul'ltek
lIrzyżów l,a, łOlówka i rostbef - 14 kop. funt; 2 gi :
-: W ezwartek. d. 9 b. m wlelka arłyltka o godz. 7 w,eczorem.
(a) la wpllJ uOllli6w. Wczorajsze przedstagatunek: kotlet, górnica, łopatl,a, szponder i mo- I przywIta Łódź, ledną z naJl'lelnleJszyoh kreacYJ,
stek zadni-H kop. funt; S·ci gatont'k: legawa, l bo~alego swego dor?bl{u :rtystycznego, r~l~ .D6~
wienie KÓłka arty~tyc6aego frsllouikll'go na dokolankowa, mostek .przedni, pręga, k,olana i kark &J W' .Ntecb ~yje zy~l~ , gdZIe obo.k ~osc.'a znaj: . chód polskiego i n:erniecklego g mllazyów _ wy- 18 kop" pOlędWica 24 kop., fiAkl - 45 kop'I . dą pole do pOpISU paDle. Podgórska I WOJclechow i pełniło "alę teatru .TlJalia· po brzegi. Słuchacze
serre i ~Iedziona - 80 kop., wątroha - 2~ l,op., ska. oraz pp. no~cza, Rótyckl, Grabowski, Rysz. i składali 814) przewaŻ[Jle z członków tutelszeJ ku.
płuca i k!tań-l~ lwp, cjnndry-18 kop., ozór /,kOWSki, C7.:. apellIkI, Szarkowilkl i Zel.werowICz. . l lonii rr~ncuskleJ oraz przedstawleieli plu'okra-60 kop., podbrodek-10 kop., glowa-50 kop.,
- W .ohotę. d. 11 b. m. kapitalna Bduka cyi niemIeckiej z rodzinamI.
Kisielewskiego • W s~eci·, gdZie posta~ Julki
Wieczór wypelniła bardzo we901&, lekka,
4 nOf!i-4ó kop., łoju funt 16 kOl>.
Mięso eiE'Jęce z tylnej ezęścl-t5 kop. fuot, skala w SlelI1a8lkoweJ wproi~ genlaln~1I1terpr8L&- pelna kDmlezDych sytuaoyJ i ubawnycb "qUi pro
quo· komedya. 3 aktowa Aleksandra Bl:!soua i
z przeJulej-14 kop., głowa z mózg\6m-27 kop., l tork~.
4 ,Dogi-24 lcop., płuca z sercem - 25 kop., w,~
(x) Teatr pop1l1arDl1llielewakieKo (Konstan- Antoniego Mars'" .• Niespodzianki rOZWOdowe".
trobka- 24 kop., kreski-IS kop.
tynowska 1ł ld). Z kaucelarli &eatrll komunikUj, (Les sorprtses do dlvorce l.
Barauina z za.dniej części-tS i pól kop. za uam:
Dubry zespól wywarł dobl'e .. n,tenie. Ama.
fant, z przedniej-.U 1 pól kop., gło\\'.a-16 kop.,
_ Dziś w środę dana. będzie łraged;r& .. 5 torz! czuli Si" na scenie 8wobodni, dyalog pro
pluca ~erce I s,lellzlOna-16 kop" Hu funt -:-11 te. ! aktach GJeLhego Fa~stM. •
wadt.ony był gładko, akcya ptyn\}la poL()~zyścip .
WleprzowlIla: schabu funt-22 kop., mIęsa ze I
•.
.. Ze sceny tryskał błyskotliwy dowcip i humor
skórką i slonlDą-12 kop., ieber-12 kop, szmal- W C~lfart~1c i pIątek dwa przedstawl~ollL co chwila pobudzając rozbaWioną pllbliczno.3c do
en topionego-24 kop., C\'IJadl'y-lS kop., 4 nogi p~ cenach do połuw! zultouyeh (l.rztIlUa od 2" do śmlccbll i gorąCyCh oklasków.
do pierwszego sta.wu - 40 kop., świeżej sloniny 60> ko~.)..
Z ansamblo. grą niezwylde subtelol} i dobr/,i!
rUnI, 24 kup.
I
Pierwsze przedstawleme dane będzIe na do- l pomyślani wyróżnili się pp.: Zwidal
gra'acy
Ceny chleba: BIllek l-go gatunku 6 1/, ~{Op. : chód filij .GIJlRzda· ol~ieki nad dziećmi na .Balu- l;l'lę Armaoda Dnv .• la. trapjone~o prz~z sw:,.' 'te.
font, 2 gatunl{U-5 8j, kop. fuut, chlelJa zytfl1ego I tach tI~olęga ciemnot}' L: '!olstoJa, drugIe za§ sol'IW!h p. G,lUglofC (Bourganen(), oraz panua Ma
l-go gato.uku-3 1/, kop. fun', 2-go gatunllu.-2 s/, . wypellll sttuka G. ZapolskIej w 5 aktach .Kaś, : rilJier (Madame BonioTard) i p. Daiłłtlt (Dyaua).
kop. filut.
I I<a .Karyatyda" •
: Wykonawców wśró,j grolUldch okla9kólł' i przy
(-) I Piotrkowa. Adwokaoi i rejenci ziemi'
. - W 8ob.o.tę. po pol. dany będzie dla rolo- d~w!ęka~h. fanfary po. akcie drugim obdarzono
piotrkowskiej UCZCili JubIleusz rzadkieJ, bo 50-let· , dzlez} po. Daj.U1zs'ly~h cell~cb obr~z dramaty~znl I Wlencallll I bukietami zywych hW'lató~. •
niej pracy ,w sąuOWlJictwie p. Stanisława Srzed- ft~gn~em. J ~lIec.zelu w 5 I~ Ilktaoll .z pO~fleścl H.: ' I p~d względem mllteryalnym wldowl!lko po
nicidego, wiceprezesa sądo okręguwego od lat ~ Slenk~ewlcza, WIeClOrem zas Wylltl}~1 ~08Clnnle po l WIodło SIę w zU!lełnoścL Wpływy z ~11~tólV i proSO.tu. Jubilatowi złożono w pi~knym futerale, . raz pIel w.'zy a~ly,jta dl.'llluatyczoy I klerowUlk ar- ,gramów, sprzedawanych przy weJśCl1l na sa,\!
zredagowauy w słowach podllioSI~ch adres, pod· : t!st)czn~ telltrow lzą,l.Jwydl w WarszawIe. znany: p!'zez oproszone \I&ole z: to\Varzy;~wa. prz~uiosł'
'pisany przez 100 z górą prawn1kow.
i hler./łt JozeC ~otarblll~kl w sztuce Guttkowa p. to ! kIl~a tys\~cy. rubli. Obli Ilczelrue zJskaJlł po
Via upamiętnieDlI\ chwili uroczystej zebrano .Uflel Alwsia. ., .
.
: wazne zasILIiI.
W temże gron:e sumę 1,700 rb. i dolą.czono do ' .
J~zeC Kotar.bInskl prlybywa do ŁodZI .na
(a) Przedstawienia w fgfen:1I, Wczoraj w; .
sumy imienia Jubllata, oddanej do dyspozycyi zy~zellle dyrekcyl t~atr~ popularnego, aby uaWle· ; czorem pot.! dyrelicyą Wacła.wa Jankowsidef.
Towarzystwa dobroczynnosci, a przeznaczonej na tnie) występem sw.olm ~\'lecz6r poswlęcony ~Iasycz .. odegrano w salt cLutnb "WarszaWianki", ll;l'
wsparcia dla młOdZIeży szkolnej.
I nemll re'pel'~llaruwl. Bliższe szozegoly uonlosą af1· \ dewil w .5 ali tach.
Przed~taWlenle \o dana byłJ
(a) Budiet m. Piotrkowa na r. b. wykazuie: sza.
.
•
na be.ueCls adJs~1 Paw1ikowsl(logo.
w dochodach Z niel'uchomosci miejskich, źródeł
przygotowaniu .M~rya Stuart ~cbil.. j
,· .
t'
0,1 k
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lera, ktora .
nka.ze,
Się w nlt'dzlillę, po raz plerw- I
ZABAWY.
ObroLow yCu l procen ow
u
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,v.
d k . ó ' d k '
~~~yt now!!J ol>rawle, co O oatlum W 1 e 0(t) Z "Lirl·. W nadchodzącą sobotę, dnia l j
14 i pól kop; podatku z właściCieli uieru<:holUo
ści-23,304 rb. (j3 kop.; (Iollatlm ou rrzerllysłu.
: b. m. Tow. śpiewacze "Lira" urz"u" ... w lokai u
8,821$ rb.; docl!.ol1ów ni68LałJ c11- 3i:3.2U6 1'b. 11 k.;
(x) Z • LutaI "• W ~ad~JłodzIiC' Di(Jd.zifJ~ IHV J w prO!.y lU• .ł411~llJ~_~~~ej )ji U wlec,zvr J.IlJlI
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Sroda, dola 8 lutego H,l1 r.
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sluchnczoru l,osladającym wymagane warunl{l przy
wpisach.
Złożą się nan: ohl\ry 'l'. wa, które pod batutą
Na póh'o(lzO letnie llrzyjęci będą tylko ci
Jyrel,tora. sWt'go p. W. Powladow"Ikiego wykona.
tudenci, l\t61'zy poilpl'łzą P 'ś lll1oune zobowiązanie
ją SZ6t'eg melodyj z nowago rep6rtlłaru~ koło dra·cistego rirze3trzegflnia: ustaw nkade:nielticb, po matyczne wystawi .Poddankę-, pięl\ny dramat \\"'lluszerlr>t\\'lt i poszano\\'(\ula wtaclz uniwerl'lytejednym alHlie A. Swiętochowskiego, ora.z pelną hu- ckicb.
moru .iednoaktó~kę S. Dobrzań skiego .Mąż pod
Szczegółowe postanowienia w tej mierzti
stołelU~. Prócz tego p, CzesIaw Gorzeuski wypowie
ogłosi senat późn!(lj. Do CZ!ls6w wpisów budynszer{)g we~ołych monologów.
Id i zakłady uniwersyteckie dla uczniów zamPo wyczerpaniu programu nastąrią tańce.
. knięte.
Początek wieezorg o godz. pól do 9 wieczo " .
Wieść o tym komnnikacle szyhko obiegła
rem.
! miasto. Liczne grupy mlodale!y odczytują plamo
(:I:) Z .. HarmoDU·. Na program zapowietlziarei, tora i komentuje je trwo.
]lego już na ozieil 11 b. m., to jest w naJcho- ł
-- SIc rlztwo s-ądowe I
powodu ph'rwszych
dzącą sobo 'ę .Rauta karnawałowego· w Towa- \ za.iśc unl\Vers!.te~kich na wykładach k~. Zimmł'rrzystwie muzyczno - dramatycr&nem "Harmonia- ; ~~nn~ na. rane przerwano z powodu nieobecna(w lokalu własnym przy nI. Prze!azd 1-a ~4) zło - ; SCI Dle!;torvch. \V~zwanycb. do sądu studeutów.
żą sif; między iOllemi: Wy~tęp chóru luieszanego ' p.o prz8~łuch'lmu Ich bl,ldzle ukończone doehodze
Towarzystwa. pod batutą. dyrektora swego pruC. Dle.
Stanisława Szwarcbacha, odśpiewa nowe pieśni i
trzy na)Jepaze utwory z dawniejszego repertuaru. i
ł
Następule pani Maryn O,lowśka. wystąpi jalw de-,
klllmaŁor/c8, zd proCesor Stanisław Szwarcbaeh;
odegra na fortepianie wiązankt utworów balowych.
Wó:wraj o godzinie 9 ID. 66 wiecz. rzucono
W drugiej czę'GI drutyn .. dramatyczna .Hlr- tutaj na d worcn kole jowym bumu~.
monij, pod reiyseryą swego kierown!lca p. Ta- .
Przerażenie śród publiczności. która właśnie
deusza Oriolukiego odegra we801ą jednoalctówkę. l oczeld"ata na pociąg, było olbrzymie.
Po wyczerpaniu programu rozpoczną sil} . tań. ;
Na krótl(1) chWilę przed odejściem pociągu
ce. Początek O godz. 9 wIeczorem.
; na d WOI'ZE'C przybyli d waj stra~nicy zjem~cJ wraz
(I) Druga W'ieuorn~oa na neoz Ichroniska dla z więźuiem, którego miano powieźć dalej poCil\Dauczyoeli. Stował zyszenie nanczycieh chrześci- l, giam. Strażllicy z wlQzień czekali na pociąg w pojan, zachęcone powodteniem pierws:t.ei wi('c~orni- , czekału! klasy nI.
ey, urządza dnia 18 b. m. w lokalu Stowarzysze- I • Naglf', gdy jul, pociąg miał ~l.I.dejść rozległ
nia handlowców (Spacerowa 21) raut, po którym ~H~ b.ult \\'y~trzalu rewolwerowego l Jeden ze slra nastąpią tańce. Program rautu i bliższe !lzezegó· ! znlkow p~dr tr?p.em.
,
,
ly podamy wlirótce.
l
Dt'ugl strazllIk W pr'zeraieo'u zaczął DOJekaó,
W najbliższą sobotę w lokalu Stowarzyszenia , d?sięgla. go jednak w ~ej-~ cbwili rznoona za
(Konstantynowska ó), o godz. 8 wieczorem, ko- ! mm h~mba.. . . .
,
miLet dochudów niestalycb przy Stowarzyszeniu I
NJm SH~ 1lcznul zebranI na .tacyi POdrc~żDl
nauczycieli Jlrządza cCzarną kawę) dla ozlonków, i zdołali opatrle6, co 8i~ stal o, iaż wi~zień wraz
I ~ taJe.mnlczym napa~tnikiem siedzieli ,w dorożce i
ich rodzin i wprowadzonych guści.
(x) Na korzyść oGhroDl bałuotiej W nadoho- Jechali co koń wy~I{~czy w, aLTonę miasta..
dząc'ł soLotę. dOla 11 b. m. w sali T-wa szerze- I
Wp!auo za nImi pogon; Jak dotyohczas Jednia wiedzy handlowej (Długa» 46), odbędZie się nak pos~lg był bezowocny.
•
l;'OCląg otlchoJzącr n~ g?d~1Dę ut/'zymano na
wieczornica Drozmaicon& Lańcami na korzyśó 0chrouy nil. Balotach.
stacyl d~a ~oko~anla re~lzyl sród paSlłi:erów" .
. Początek wleczornioy o godduie 8 ej W180Z0- '
POszuklWaUUJ, narule 8'1; bazowocne. Posclg
rem.
po1i(lYJ nl również nie dal Jeszcze ż&dD.Jch 1flnizyC7.uo-arlystyczoy z wielce urozmaiconym progl'8

mem.

!
I
i

1y wielkiem mocarstwem. 1\fówca winszuje minl!'Itrowi spotkania poczdam~kiego, które zbliźy] "
Rosyę do tróiprzymierza. PrzypisJl)e dalej m(h
ca zr~cznośl\i ministra, Ż' Węgry ostatnią pniF
1(11 otrzy 'wlly ~wiotDf\ z"dośćuczynienie 7e "tr
NiemIec i poalllvlllll. poprawne zl\chowanje R1P.
' rz~dowe.i Rumonii.
·
Sa~j, cztonek party i niezależnych, L!1S;la ' i
i rządowej i i\bjlat-i:.:by ma.gna,ó\v, zasta(tn i\
' się nad agita.cyą sleumiogl'odzką i wyraiaj l '
wę, że w przyszloścl Bukowina i Węgry il/,
elsę nnleżec będą do Humunii.
lIar8ylla, 7-go lutego. (P,) Urząd BSlllit I, "
w Mars yIli przedsH~blerze enerl?;iczur, środ i, I
pobiegawcza przeciw dlumifl. Wszystkie [ikr ::·.
przyhywlljf!Ce z mit}Jscowości zadzumiollYcu, l' Il
! lagnj9. skrupulatnei rewizyi.
lAtany, 7 lutego. (P.) Od kilku dni stfiljkn,.I,
: prar.(lWolcy tramwujowi W nocy wynihło star·~' ,
( z polic\'ą ao strajkują cych arr.sztowano. N.l fdf.'I cia linia,· h ruch odbywa się pod osłoną \Poj~l\.
I
Grodno. 7 Illtego. (P.) Przy 20 IUopuiacll mrozu stanął Niemen_
I
Wa8lyugtoD, 7 lutego. (P.) Koogl'as ucbwa ,
l' iii bil o szpiegostwie. Pod groźbą wysokicll kar
z~brania t'ę tot~grafowani .. i zdejmowania rpunI ko)\' Sllltk?w wOJennych, doków i obwarowano
!
Oharb:D, 7 lutego. (P.) W lIil\gu doby zmarło
. 18, w tej liczbie 2 europejozyków.
I
Na przedmieściu AleksieJowka zualeziono 84
\ trupy chiliczyMw, które zdecldowallo spalió n&
i miejscu.

Wb hb b
· Ch
Y ue om y na st
aCyl e m. :

I
I

I

l

I

Z ostatniej chwili.

R1J1ll, 8 lutego (Wł.). Wobec kl'll.oiacych po&'t"'Z

głosek, że cesarz Wllhehn prlJjedzie w marou
, do Rzymu i odwiedzi Papieźa, sapewnlajll: ." 'uI tejszych kolach watykańskich, ie z powodu ~ali łoby Papież w roku 1911 nie pr1ljmle żadnego :
, monarchy. Wobec tej zasadJ propozycJa cesarza '
Wilhelma przyjazdu do Rzymu oznaczalaby zer- '
,unie stosunków s Watykanem. Tego lię NiemeJ obawiają 1 nie mogą Jobie źl cz yÓ.
Parli, 8·go lutego (WI.). Z powodu mowl
AsqoUa pisze cLIberie" te dla FrancJi" razi •
"ojOJ z Niemcami przymierze z Anglią
inte: resem nader pot,clanym, gdy! ADgUa przyjdzie

Jes'

(x) 1&1 ko~tJu1Do"J, 'urll\dzany PI',IIlZ Sto
1\6W'Od wybucllu bomby ranieni lOS' 11 trzej po.
poo:oc nietylko l: flotą ale I armią I,dowł·
war~y~zen e ma)~tlów (otbryczoych gub. piOtrkow· . dróioi Jeden I nich ma urwane DOgI. Ra.nnych \ Wobec 'e~o I udo"olaniem przyjąć naleź1 proakJeJ .aa. korZjBO \llllowy własnego. domn, .zapo- przewieziono do szpitala w mieście Chetmie.
l jekt Anglii "zmocui.nla ."ej armii.
ifl9da Sl~ bard~o dobrze. Ula on il~ ołlbyc dnia I
WybDOb. bomby poczynił też izkodJ na dwor- I
LondlD./ 8 lotego (Wł.). cEwening News.
U bfi
\V sa~ Il~lellowa.,
l
eo kolejowym. Wybite zosLaly szyby; drzwi wy- donosi, że tegoroczny badłet marrnarkl agielIlbl.JIIW~ . oWlte~ .z.a~a.w ~olt Ilaa. wazel ',eh \ leelalI z zawias ustkodzono rr.03~a.lJ h.wki i atoly.ski'"
eJ' blAd"·le wyoosl'l noo mJll'onó- marek. l." a
star»li, y gOSf.116 wyOlesh Jaknajm\l.ze Wdpumllle- \ '
..
ł1
..
.w.
Dla. ~podzlewaDJ jest IiczoJ wspóllltlzi&l.
byó zbudowanych 7 .Il 0lf l ch dreadnougu16w, jako
r.
fi >
mauiCestacYJna odpowied:f u blldQWfł aas'ryaeI!LllłDAaZyg rEIlINOWY.
L L
kich okr~tów.
rMJON A. SLOW!AN,jJU.K. D. Ii GO'."'OlllłtL
BerUl, 8 hrtego (Wt). • West!alisohe Zeitun(('
u o TEATR
GorJ8laWL
F
t
b
1
POLSKI A. ZELWEROWrcZA (Ceglelolae erB UTg,
lutf'go. (P.) Najwylej J'o%kail .. l ogłasza odpowiedzi przywódców stronnictw w parDa 63) 1)111 przedstawienI. uwieszon. J D 're .Nloch
no. powo!a~ " roku 1911 Da zwykle czte~o,ygo. lamencie auslrJ8ckim na ankiet! " sprawie wy.,Je .,CI.", drawat H 8uderllllln& Począ'ell: o godłlnle ! dnIOwe CWJczen!a rezerwlst6w z gnb. ROSJI Earo- , "Zaszczania.
Ił mln. 16 wleclorelll. WIstęp Waudy SleIDAult:ow.)
i peiskiej, s wyiątkiem Król. Polskiego j I gob. I
. .
TEATR POPUL!H.NY. (KonataDtynOw8ka Dr. 16) ~ Rosyi A~yatyckioj, z vyjlltkiem obwodu om,kle- ,
llul, 8 lotego. (Wl.) Wczoraj Wieczorem
1:> Iii .F<l09\". Poczl\tek o gOdz. 8 mlD. 16 wieczorem. ; go. Powolani hyć mają. 8zeregvwcy zaliczeni do ' 8 nieznanych bandytów napadło na furgon wioJ u tr o ,l:'o.~ga OI9IJlllQ\I". ł'ocz,tek o Kodz1ale 8 m"
I
d
n
I
i .
•
16 WleC&~rem.
rezerwy rzę Ił w r. h'IO.
I zący 150 tySlęCy
marek na wyplatt} robotnikom
ZE STRA.ŻY. JlI1ro • godzlolo 7 "!tClurem ówlPetersburg, 7 lutego. (P.) Rada łekarska.D : kopalni rządowych Na odglol strzałów przybyła
ezp.nia sygnałowe wszystkich sygnaltstów plerw~z,eb 4-ch ID ala, te na każdego farmlieeutę w aptece pOWJU- i
d'
b
.
.
oddziaJow łÓdZ~i~J straż., cgDl0'Wel oehoLIl1CMj 1J (gmll no przypadać 4-6 tysięcy re416 ... t rocznie.
! na PO~O(l. ta.n 3/.'ID61 ya., wo ec czego band yel
reluvjzJtowJJII. a-"o oduZl&lu.
Norma ta wlana byó zastosowana do ap'ek ~ zbIegli, mc me sabrawilzy ·ze sobą
.
... miastach ,. Indnośch, prztflZło 200,000.
Inowrocław, 8 lutego. (Wl.) W Mużynni~
1.ters~~rg. 1 łl1~ego. (P.) Zjazd uemieślniczy pod Gniezkowem na maszyuistę Hajmaua ze
uznał o~poczyuolr SWIC\tll~zDy za ObOW1'l~kowy dla ' Złotnik gdy wracal do domu z zabawy napad lo
lJSzystkIch dzIałów rzemlosla, z wyjątkiem Lych,
'.
. ' .
których działalnoŚć jed niezbędna 1f katdrm cza~ dwóch robotDlków. z któ~yml mial, poprzednIO
Z KRAKOWA. DerutacJa. mlodziety postę , sie, naprzyklad WOdociągowe i piekarskie. Wy- ; zatarg i zakłuli go nożamI. Mordercow ILreszto powej by la u rektora W1UtOwskiego, który przy- bór dnia na wypoczyneK śWiąteczny powinien bJć j wano na mieJSCU zbrodni.
rzekl, ie jej we środę wyjaśni sytuacYę wytwo- pozo~ta.lVian1 katde.l llarodowośOl, według jej wl· "
rzoną przez ostatnie zarząd/8U1a władze.
! z.aallla.
- Nadeszła lU Wiadomość, że Kolo polskie :
H~ga, 1 lutego, (P.) Izba wyisza przekazała
achwaliło iątiaó od ministra oBwiaty utlvonenla , bez dyskusyi komi::!yi projekt o obwarowaniu wy.
Na G-niazdo Tow, opiiki nad dzi~dmi.
brzeży,
śwIeckIej katedry socyologli w uni wer:iyLecle JaStehnla
![Icbslska I Ml1ryanD& Nawrocka slułl\ce
Petersburg,
7
lutego.
(P.)
Ministcryum
.,karbu
gl,,11ol1sl\ i m.
- Na drzwiach uniwersytetu przybito dzi- wnios/o do raJy ministrów {Jl'Zeds.awieule o wy· pp. Gol. jakO ke.rę 1& nies'osijwlle postępowania skła~
siaJ obwIeszczenie rektorata opiewające jak na- kupieoi& świa.1ectw pięcio{Jrocentowej renty zlotej dalą 4, rb
Na budowę koliC'wla AtD. 8tanułall1a KOlltkt.
roku 1884 i pozosta:ących IV obiegu 5 pruc, obli
stępuje:
BranlsłaWA l Jó~el Antoniewsey, W celu uczczenia
.Z rozporządzenia ministf'ryum oŚwip.ty, pół· gacyi l,olei moskiewskO-jaro lawskieJ rOku 1886, ,.;Asl'lego
sj'uka, 6 rb.
na co przt'zoaCta s·ę rb. 44,9UO)000.
flJcze zimowe b~dzle zallJlnięte dnia 18 lutego
}.la P1·zJjtu.lek stcwców i kalek
Półroc:.:e
letnie rozpoc'-:lIle się dnla Id marCfi
tiUd,llhSlt, 7 lutego. lP.j W delegacyi wę
przy ebrześcllau:J!Uem To ,v, (zY"~' I" d.u I)ro, t.ynuoŚci.
W jlólroczu ZllIIlJ\\em wyli ad6w więcoj nie !Ję~ gier!!klej Sulle po:detlzlal, że Aehrt'nlbal rozwiał
Za'll ast wi\!óca na grób j. p. Frl.\l1eiuk1 WtdemaUle. l'o!ruCljie W b~dilO p ul.1c..: OLI., Wil1IJLklDl legenu~, Jakob] AUli\ru-Wegl'y tyl~o z naZWI by- .Iłowej, Blelli1:Jci ó rD.
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Z dzielnic polskich.
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..lOda, dnia 8 lutego 1811 .
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\l J>0u.ejzil\hk dolĄ I~ ..go lutego
go ziolo 11.1 Uj rano zakonc.lyl iJcle nasz dlagolet1l1 członek
I ~o\Pgr. s. p
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~~Q
NIech mo zIemia lekkl4 będzie.
....oS
.X!f-.::J ~i" ::;;
Wyprowadzenie zwłok nastąpi w czwllrtek dnia 9 lutego o godzlnle 11/, po południU 7; domu
~ '0;;
~
E-I
,
en
przy ulicy Zawt\,il,kiej li 67 nr. cmentarz Zarzewskl.
Zarząd i Komendatura
Z dnia 7/11
1
7/1I l pp.
1.2
Pd Z 1 Temperatun
565
Straży Ogniowej Ochotniczej Łódzkiej.
7!lI
\ł if.
740.6\PIł
Z a maL-5.6' C.
. . . .DS~. . . . . . ._,. . . . . . . . . .Ma--. .~. .----~--. . . .
mln.-19 O' G.
SIlI 7 r.
742 1 - ó.5 98
Pn ,
" ilOŚĆ publiczną, a w wielu bardzo wypadkach i nieOPI!.(\J 37
! bezpieczeństwo dla iycia ludzkiego, pod żadnym Iii
i poznn'm miejsca mleć nie powinno. I,tnieje prze"
r
ŚREDNIA
ł cież Towarzyd~lVo lekarskie, inistytucya sąllów poM5
W aptekach lódzkich wybuchło bezrobocie ' labownycb, które spór między pracodawcami i prapowrócił z .~agro.nIDY.
pracowników farmaceutów na tle eltOunmicznem. cowui!<&'lli w artf,kach l'oz4rzyguąć mogą, bez
Pracownicy postawili właścicielom aptek następu- : przerywania pracy, przynoszl}cego nieobliczalne Sp.: Choroby s k 6 r n e, '.al ł o s 6 w, wen e r y c z n ~,
ko s me ty ka. Leczenie sy ph i I i s a snlwarsanem
jące żądania:
\ dla o~ólu szkody. .
EHCRLIH~Hł\Tł\ t'iOó.
1) Praca trwa przy dwóch zmianach: od g. '
lo za obroną mleresów własnych są jeszcze
Godziny przyj~ć: od 8-1 po pot. I od ~ wlecz.
419
8 lab 81/. rano do 2 luu 2 1/. po porudniu i od obowiązki ohy~vat.l'lskie, których obu ~tronom ~a W niedziele l śwl~ta od godz. 9-2 po pol.
Poczekalnia dla pań oddzl~lna.
2 lub '/.1/. pO połuduiu do 10 lub 10 1/. wieczo- . szko(~ę narażac nIe ~olno. Zre;ztą oble one żYJą
rem, " clasle pracy przerwa półgodz nua na. po·
ogotu, o dobro WIęC tego ogolu dbac pow,nny. .
LE A ..Cg; i:ł~Ta::dY ".ARY
siłek; po 1& zmianą pracować nie wolno; dyinry
(a)
nocne od 10 lub 101/, wieczorem do 8 lub 81/.
!:::~:rzyczem apteka otwarta do godz. 11 wie I

7ł92\-

BelfObo[ie pra[owników autekaf1ki[b.

931
6.6195 .
I

E

!

I
II

IMie[ly!~Yf Kiełkiewicz

Ostatllia poczta.

Uwaga. Dla dyżurnego pomieszczenie po. za
m..łeryaloią, pościel i od~iei nocna.
2) Ustanawia sl~ minimum placy mlesięoznej:
dla aczniów 25 rb. I pod wyżkami pólroeznemi po
6 rb., w osLatnim
pótroczu 10 rb.; dla pomoonikO,," 75 rb.; dla prowizorów 100 rb.
Uwaga. Plaee, przewyższające daną UJl'wę,
winny bJó zaohowane.
DyżurJ nocne płacone być winny po l rb. 25
kop. przy drzwiach zaml{nlęLych i po 2 ru 50 ltop.
prz.J drzwiaeh otwartJch.
8) W czasie ohoroby pracownik otrzymuje całI\ penln w ."gu dwóch miesięoy; zastł}puJe cho.
rego platoy przez właściciela lastępoa.
Uwaga. Choroba ozterodniowa nie obowiązuje do nIczego właściciela; środki lecznicze dla
.iebie l najbliższej rodziny pracownik OHz)'muje
.
bozp ł atme.
.) Pracownicy korzy.taj~ J urlopów w sto sunku dwóch doi za miesiąc praoy. Clas urlopów
\rwa od 15 maja do 16 września.
.
. .
1.'
I ~
W falle "lstąpieDl8. Z apteA.l I,rzo,i lllu po
czasie llJiej oznaczonym, pracownik utrzyUlIl)e
wynagroJzenle la urlop, I Uórego miat koul"
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! PrzYjmuje interesantów od godz_ 8 do 12. po PQI.

Piotrkowska. 19D m. 4.

.

- Na korytarzu w: g~&chu nnlwer~Jt~tu !
Udzipla pora.l pnv knpnie koni.
80-10
I w Petersbuf!~u zgromadZIło SIę 4,000 stuuentow.
. którzy urz~dzil.i szereg. lotnych w.leców.
OTtlARTY ZO.iTAł.
Na UlICY -stało wOJsk~ uzbro~oDe w mauzery.
I
Sj1rawa zakończyla SIę pokOJOWO.
Dum9!ca komisya oświatowa odrzuuila
wszystkie, pl'7YJęte poprzednio, liberalue poprawIti.
- Część pra:;y pOZILlń.,·,jej przYlęla z protestem wiadJmość o wczorajizem wystą.pit'niu po
da Zygmunta Dziembowsl<iego w parlamt'nr.ie,
D kt 6
z. End~lmanll.l O. Gold~ga
który przem'lwial w tym duchu, że nieprzyjmo.
o or w: J. Ślasklego
J. Janc%e"fikl~go
wanie polaków do sądownictwa w Prusacll jest Warszawa, ul. Boduena 5 (dawniej Leszno 73)
Iliez~vdne z zasadą równouprawnienia. .OrędowTelefon 41 ~6.
nik" nazywa wystąpienie Dliembowskiego umyślną
Przyjmu;e panie. dotknięte cierpieniami kobieceml
prowol<acyą opinii publicznej po ł<omjJromitujące.i
oraz spodzlewaJl\Ce Się słabOŚCI Lokal I orzą11leola 011.
l i ' I' .
pow adają w~zell{illl wym&~ftIl'om nowoczosuym. &10go lIpra IVI e ry zyns <lej.
ktryczne oświetlenIe, c6nłraln8 ogrze ""ole, 2 wiody. 2
- 'tV Berlinie w komisyi budżpiowej uzasa
ule operacyjne, sala pnrodowa. Pokoje dla oburyoh
dniał minister wojny w sposób poufuy, że wzwo·
z komfortem urządzoDfł. Cr,yte/ula POII,. od 2'/. do 8 rb.
cnienie armii niemieckiej jest koniecznością wo- d~'PDfD,ie. przy ZI\f{lad~la .m 'Iul.t.:Ja'ft (-;I"." .. ~.
b
.•
\ b .. . '
. 1.
•
l
n.. z~ar •• ",ch ",plod .eoll:nll:z,oh. ó\:\ee meus,an u le l 7. rOle aH~ l pOW1~l\.SZanl;l. lU
.
zbro}nl\j są·mułów Niemiec.
\ PiOlPAowska Ni ł94! tdawuieJ .~ ~OJ)
I
- Król wlo.~ld, Wiktor Emanuel uda się na.
LE C l N\C A Z C B W
atat.
pot:s'łtku ma.rca do Wenecyl, aby Sił spotkać z ee- j
'1
UWlIgL Bprledawaó urlopu nie wolno.
. sarzem Wilhelmem, który się zatrzyma" Wene· I
M' Riesnik-Epstein.
6) WłaścIciele obowiązują się uczestniczyć oJi, w przejeździe na wyspę Korfu.
Plombowanie i wyjmowania zębów be~ błlw.
wkladliwi na rzecz ubezpieczenia pracowulków.
. 5pecyaloe lablJPilło,.yum zęb6w sztuezprzyczem wybór furmy ubezvieczenia zalel7 od Kotłn czyści I reparule solidnie fabrJii:a kg~łólf. Konycu i złotych koro!).
ogółu prllco\\nlków.
~ pleclny, SawrJska 2'.
103U
• Reparacye i przeróbki sztuczno zęhów upoclekauiu.
WI\łady nie mogą przewyższa6 normj' przy- I
Geny bardzo prlystęj)ue.
2599
jętej w moskiewsklel kasie emerytalnej.
Do czas n zawarcia ubezpieczenia wkłady wply"
wają do l<allJ przezornośoi łódzkloh farmaceutÓw.
Ż 111 IO~ nr Irranr
Za-1. Of·ar. Tr~"1
Ż~d Ufi~r TrllQ(.
6) W)mówlenie kondycyi obowiąZUje właści·
Czeki Da Berlin 14.6 aO -.- -.- 40 1/. L. ZIemskie g~~
5'/. Plotrbwa . -.9190 9UO Akc. Ltlpopy
oleli Da trzy miesiące przed terminem.
19640 "40 !lU::!.
t'" ReDta
-.-.4".
f'ułUowsk
-,Pen:iOnel w składzie obecnym nie może mieć 5'1, Pot I 1905
óOl L. Wars,
96 70 9570 96.20
"• Rqdtkll Ska - . - - 5% Poz. z 1906. 10ł 5u 10 I óO - . - 41/~o
wymówiolej konLlycyi w ciągu sześciu lUlesięey.
9J 80 9080 91.30
ł'Iem~wka l .
770
104
47.)
"
-"
L LM,
-.7) Zmiany w JlowyżslJch warunkach mogą
38:1 1/ 11 37 1/, - . - 5%
B.
Hllnd
WaI'tz.
-.-.II
22D'i,
i
,
4,
/,
-.- -.- 8890 .. .. Lódzk. - - - - 459
być wprowadzone li tylko po porozuIlIieniu Sl~
SllllCh ~ckle
341 I 831 i - . przt'dstawicieJa pracownikó\v z przedst,~w.cje!el1l
w!aś<'ideJa aptel,i.
81 PracuwOlcy nie mogą być zmuszani do nieJomlł'onego przyrządzania. lekarstwa i wykollywa·
nla recept znacIJorsklch.
z programem męskich gimnazyów klasycznych
9) Za caly ezas bezrobocia. strajkuhcy mają I
wieć za pllicoue pensye.
10) Wszyscy pracujący w apte~e Harlmana
i Pisarsldego. gdZie wybuchl straj1\, mają byc llr~y·
jęci z po\\'rut.em.
11) WłaŚCICiele aptek przyjmować bE}dł} pra·
9
cownlkow wyJączn e za JlOŚredlllct~em blu/a pra••.
•
cy, istuiejącego przy Zwif1zku pracowuików {ar- przy,]muJe zapISy uczeme na. nowe półrocze roku szkolnego 1910/Il, w lloniedr.ialki,
lllace:Jtów.
I środy i piątki, od godz. 3 - 5 po południu. Półrocze rozpoczyna się I-go lutog,j.
Narady przedstawicieli pracowników i wla.. 4
Iclcieh &J."ek nie doprowadZIły do pOlozulDieula,
pomimo, iż wlaśclciele al,tek warunki pracow.ui·
ków do punktu 8 prZyjęli w zasadZie.
Pracuwnic1 jednak S\oją przy nojem i ponu·
cHi l.fIlCę.
Wobec tego wlaścic~ele aptek Z\I"I'ÓCIJi się do
inspektol a urzędu Jel(arskiego, ahy wobt'(} wyczl:'r~
Prf.yjltluje :l.apisy lla ('zł, nków.
paulll Ich Sil przez n<ldmlerną pl al'~, pozwol L na
Udzit:.a poiyczki na dogcdo) t.:h warunkach.
zamkni~cle czasuwe al ttlc z p"zostawlell;em czynPrzyj".uje UD lokaty o zczę · lnościowe, placl\c: na każdl~ żądanie 4$, za wym6wlpniem 3 mie",;,n.
neml tylko 6 z uil h, w których kolejno właści· czneDl 41/,%. pó.rocznt-m 5% rucznem 6%.
Ciele aptek "rarol ac bęJą.
Biuru czy une c_.'\.lz.enule od 10 rano do 3 po pol.. III WII ,,~rki. łZwartki i s()b'Jil i od 6-l'
~e~rutJucJe w l\1. tekach z uwagi na. zdrowoicio 8-ej wJeczo;·em.
649-
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FERMA ,n'łOt'KI
I. it n
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ŚCl,
z natury.

Orkiestra:

SPÓLNIKA SJerzego
Zkoła rysun kowa
Lemana

I
óOO - 1000 rob. p08zuku;9 do!
korzJstnego Interesu, Of.rty .D. :
li

"

TRIO KO.\GERl'OWE.

l li

teatr, rzymsklch

..

5-<letOlego artysty_

.~~

Dyrekcya: HUTTEN CZAPSKI.
robo'nl('t
8ztau
potrz " I
I
da:;,n n;"y()bl\~ze! keU~r~j,
od I eerowaezki 8zpularkl do pon-

Z b
A A A'd:I~leO~O
:feZeO:n~~: g:~

'1lley Wldlews~lel, Jadl\c
Przejazd do Dzleln~i,
muCkę

Ilt~

S"

Skl'l\dZiO:110 kartę !Id paszportu
wydaDI, z fabryki Kenllz!\ na
lIDie FrAnr.hl7.kl Hofmu'l. 1ł7>l31
zaglD~lll. KlIrta (Hi i)a~tpl)r~u
wJdan~ z fabryki W'neberga
na Imię 'MarYllnny TarlIpacz.

i

I etoszarni w Rlldogoszclu

na Olt!
glel ,. 29, wejścIe prler. BraJera.

dl'"
Odd I ł dl d i I czaroą· Łaskawego zn/lJllzcęullra· I
2lU- Rnzwój
ilfi9-1 I 110 e 1.'J'ft'J.
za
a z ec, sza .Ię o oddanie do AdlUlulstra-1
---""";:;';';';'''''';'''';';;';;;';;';''''-'''';''-0 I Oddział dla rzemieślników:&oao" .~yl ,.Rozwoju1005-2-1
Skpz.dzlono I •• ka'.
,ką technicznego rysunku.
14t Cbloplec z prowIncJI, I ładnyOl
jeden Da rb. 2000 i drlgl na rb.
Połudnlow. I Iłl pi.tpo.
charakterem p181Da, p09Znknje
700 wystaw lone praGI lózef~ 1
bIurowego lajtal" w polskim I
Henryka malionkó" KooarZ8,.."laSU..SIlI 1.1CiJNI r08Jjekllll IUyiu. Ohr'y pro!1
Ik,ch Dap zlecenie Fellkta Bach- I TOWA.:B.U8TW'O PO!iOZKOWI sldadaó w Admlnlsłracyl "Rozear, \r7. cl wekSel In blanko na
woło· nad liter. O O.
9012 t
tb 1000 wystawiony'" roka 1905 I
LO MB ARD
Chcę przJ.lł\C przep,sywanie do
l reweu na rb. 1000 wystaw Filia I 1lllca ZAChodnia 1ł 81,
domu "czterech jęzYkIIch.
»y przez Feliksa Bucheaf na deFJJI.ll uL Paeaż Majera Jł)1, Oferty pros:!:ę Ilkladać w .Ro:l1
CeB ' Q mdtonków Bucbcur. Ostrie'
ZawiadamIA że w mlo 8cowej .all woio" "od oM 10.
930-:1-3
ga się przed kornBIII takowJch, l
j J'"
al ~Z h d I .,
..
gd<j .. nieWIlŹDe. F. Bucbear II.
lCJtacy ne , przl
• ac o n ej Do aprtedaUllt. prl\lola laraZ
•
~
]l 31 • dol u 24 lm lote~o (9-Jm
z powodu wJJ8zdu' robOLa
Plo~rko"8ka 76 356-1 mar/l~) l~ll r. I dnI następnych sama stara. Wiadomość ~Ilct\ Be
•
I
b
d
I
II
t
db
o ywaclę ę Z6 c~ .o~.nll nedylrta]f 21 .
920-33
Tylko do 25 b. m. Tani. sprzedaż zas1.awów (I obydwóch ::;:~..:;:..:.:.,-:..:------:-..::.:.:....~
Wyprzed •• damskich Koł- fUli), we właściwym czasie nie
sprzedanIa zaraz kaWIarnia
lIierzy i Mufek oraz męzklch
prolongowanych; podczas trwania WI'lowśo.dU zómil\p' dloleresu: -.
plo<zo",\,('h kapeluszy od 360 lIeytacyl prolongato zaslawów, nil
a omo c r g
o rzeczoeJ
l
aztywnJob od rb. l-damok l'h sprzedaż wystaWionych. mlej.ea St'1dolnlllllei
995-3-1
I m~7.klcb korto"yl'h CZllpelt E.
miel! nie będzie.
Dusw,aoczony llorepe'ytor prz,Ajfep Plłlłrko •• ke l. !ló;!-a
Wykaz'" ]t ,;astaw6w, podle
spoaabla do W8lrdklCh klas
gających 8przedaiy, będzie ogło
.!imnluyulD. oraz na swladectwa.
uooJ 'ił' gazllcle .Rozwó i "
2Ao Wiadomość Dzielna 40. m. 1 od
" 7-!
11)\
SZ Oł.A
or,eplIll curny kroul
00
sprzedania ntedrogo. Widzew·
lub eleśJa fabryczDY. w młodym \'
Witku. ZgloslC 81t W godzInach
ł
<kil nr. 41 m 7
974-3-1
IUtU pllDGW IJrtylwę n& IUlesz
(
1.1-12 I 3 - 6 na ul. Spllcero- l na DII brówce, ul. Piaseczna 14
w~ ]i 'AI).
1150 -3\.
'l
.. anIe 'całodillelloelD u~rzy(prz y Rzgowsltiej),
alt\ulelJl I I18lo~1\; wydaję także •
Fabryka wyrobów stolarskich przyjmuje dzieci od lat 7. obIady gospodankle od godl 12
,Jo 2 - po 21i-35 kop. Skweroi posadzek 318-'
282-~~- l'i 1\1& Dr. 16 m 1·
891-3 -3
&SZillę b~"eDllow_ mąto ulyWaDl\ .pnedam t&nlo Wlt17:ewska 139 m 26.
408-6'96
IlSlyilj 2 S.ll~era praWie DO
M

962 3 1
pCZJJlIlę płlnow na IllleSZI!.r.n.e,
Ullce. Targowa nr. 28 m. 18.
94'1-2-1
po~rzebDa zl10Jua panu \10 0111
zek. Benedykta nr. 35, magałyn kapeluszy.
9~R-2 -1
p0\tzebUHł dwudZiestu bru/{arty
do robót Porozumieó alę mot:na 118'ow'nle: Wleluti, ulIclI Kłaczyi1sklego, A::toui KhczyóslrJ

I

..-

'/9Q

4ppśł

i).

): •

988-1

\ Zllliiu:;,L los Lo~eryl Krol6s~wa
l
Polskiego l klllsy za Ji 2068
! ostrzega IJIQ przed Dabyclem tal kowe~o
!'lM-3 -2
ZI\~llląl paszpurt wyda[Jy z
gminy ŁuszczJn, rut. PiotrI koweklel na imię WLII dysllHvl!.

Mordak~.
znglu3,L pastport

I wa
I

G

.

1lI.

980 --lI-2
ę JO-l~ ..
d

llU

! fr. rU$zezYosklego wy auy I
potrzebne zdohle kra.wcaw8. K.
m. Laaku gub. Plotrl!ow!JlI:,ej
Z b
L
6"
9("5 ~ 1 '
95R-3-2
,Iy ic\f8. I " OWI\
-=__.,.,...-__~_--=':':':"--=''-::
prz~bląkaL
~I"
"U<ltll ct4rO" ł ! Zaginąl !!;Wlt od paBtpo,·~u na
•
.. ..
J
I I F
I ,. P b I ki
iest do odebrania: Zakl\ina I
m ę ran e sz...a ue a s e~o,
nr. 65 m. 26.
931-2-1
wydany I fabryki Auhusta Her·
pu~rt.tlbIlJ UClI90 110 iry:4yllla
tlg"879-3-3
Ulica Emilii ""
9ł~-2 -2
Z"I!IOęLO iWladeetwo 8.koneze~
n\K '·ch klas Orłowskiego l-go
Rowtlr w dobrym BlaDle kupię
gimnaZJom wJdaae w rokll 1905
aby 'anlo. Ot.rly 81lb A. B.
albo w poCz~tkll 11106 r. Mlkol••
120
971-2-2 jowi Aleklllndrlu\{.
992-3 1
sprzedam ulep lóoloulal11o,
Zagln,1 k."l' ocl pauporllł na
..lJ8trJbullJjoJ I powodll nieIml, WładJdawa Clealelakle.
poroZDlJllenla mlędz'l d.owa spólwydaBJ I fabtJkl K. Zloke.
nl"aml, lSBtO l1Jko Jóaraz Gra976-1-1
bo". 30.
960-3-2
ZaglO'" pUl por' LudolDlra Wi~.
Sklep kolonIalny zaraz do apne
kowllrlego wydaaJ prul ....
Janl& I powoda choroby \ViaIflstrał m· KAII .. a·
985-3-1:
domość ullea Knela nr. 29.
Zal(lo,l kwU 04 pa"por,. Da
922-3-1
Imię Słaniali." Olejnlolaka,
SUbJ~Il' felezersai POSłUI"ll" r;awy410J I fabryki Wrnb.rlł. ł
jęela, wlltcznle do felozerakle·
WtlCllflakl_.
_-t,
go rękoezyn, Oferty proszę sklazaKlntU.lana od pa.. porw.
daó w Admlnl.,ruyl .Rozwolll~
wydalla I fabryki ..... P.&rJ- i
8ub W W.
986-6-1 kow.li_ la lalt "au J[leda.,. .i
Sklep IlpoIJItO., Joe' do ."r.. ~
tn-!:
w., bębenkowa, plerśclenlodania I POWOdll wYJald •. ZaglO\1 Inr" .cI paqporw ...
uczcI wa, I'0Lrzebl1a do slutby IVa I maszyna la 16 rb. Kon- ChojoJ. Pla.ko". nr, 13. 989'1.1
lalt J6"fa Olel,U w7claaf \
SzoKam na WIrelawę I olalle. I fabryki L. A.Uan J Bou.aL .
Wiad'Jmośó: Przejazd 1ł 48, sL8nLynowska .Ii '1 m. 16.
<Jobrego agen1.a lub pnod.'a~
P7&-1'
m. Hl.
2Hl-3 .-,-_..,..._ _ _ _...,..,._S;.;;9_7_-~ł---ł
'Otll3dj ~ospoll"tSkltl w domu . wIciela. Oter\y pro.z, sibdaó
Zaglo\! kwl& .. Iml, Bearyka.
prywsbJm. M-Ikolaie"ska
pod adresem; F. Benodorf, Lód.,
Fr&lmaaa ",dar. • fallry'"
,1 7m.
9JH-3-1 ' Ltpowa 80.
997-8-1 K. 8ehel~lera.
m-t,
um"ny ",otowe. maLerace 28
do sprzellanla 4"a "glonlalne
ZaKID~l """"por, Da Iml, LlQou,
rb. para, (t&rllltor aaloDowy.
klepy, "ary drewniany budyTachlor WJdany I ID .. \CI,"""
&) NallCIJCh,llU,lIau
1001 / Dek i pJac 3,200 łokci kw. cały
m. Lo4.1
911-11-3
L1 eZ70le1l, freblftnki 'l ozwa,l~w~lr" 11. lallleer.
.. I
zadrzewiony o-woeoweOlI I bt1do
bOllY różnej ul\rodowoścl na go
b
OSZUKUJe 08u y na 1I11.~z"an 8
mi dnewkaml. Wladomoió: Ko •• łzaIIi.", pUlporł . . lIIll, WadzlllV I na stałe. R08podfule. bu
)t
S ł li
clawa Paproo.tJop wydallY W'
z calodzl!'Dnem u1rzJmanlem
chalteTkl, kll.slerkl - poleca b!n Przy rod~lnle,
Tamie obladJ jll\aOiJnOwska
66 Ił
a ac·
cmlar .Ia.I" ,.,... Kaliitia,.
ro Ludwińskiej, Pio\rkowska 92 qma<'ZDa po 30 kop. Plotrk<lwskll
sktełlo·
PUl 3
Odl-'-t
81M-RO 27 l>iI 26 1 _. 21'\
9!l~-2-1
Tanio tapicar prlJJmUJO Ob!l~aZaglD~a iar~ od pauporu wf',
""'A-A-A-A---'N'"""'II.-U-Cl.-I-C\-:el':-'Kę-lI---:'eIJ71U- l KM!lla pieCZyW" ora~ I~br.,- \ lonld ' ,,""rlerabla mebleOdlI muol jó
dana I fabryki SUbentelna D
• linem świadectwem
kil pierników, 8llZJstolaea w I raee, za ..bda firanki.
eg II
Imię A..Ildneja W_oweklego .
dOllkoD!lł,m francUlklm, PQh~ell I a.l\Gzn od roku 18j6. l dwa do- I nhl prz6iLk dIS, .. awiadomie kar·
967-3-•
blnro LudwłilsileJ. Plo1.rbwskf\ my mieszkalne Zl\ral do 8przetl\ pocz~ow~ RzgoWiłia ł.O, RuSI'
~~~-"_-~~-"";';;';;"''''';';-:;;
92L-a -3
aglnę'a Kar'a od pASlpor'u na
I oM ~2
8U . 6 -8 ct~nla :ca :rUJU 75.000. Gotowbny I kO,",,!lkt.
potrzeba na razie tylko rubli
Iml~ Stallldawa Kargl, .yda11
Kredens, 1l! krzłil~eł ''''.O''i).
Bl,z· s·za -Iac!.omośe K.a- .
rządzeule .klepow. zaraz do
Da I fallrylU ehemlCWl8i Swelu •
.,., •
• lltól., Izafy ilo ubra .AU "
..
llprzedanl •• Wladomo'Cs Prz~· I
&łł-ł-3
nla. oiolllanQ, .remo, ,arn(~ur IIsz, 01101\ Łazienna Jl 11 Dl , 'dnlnlana ar. to • Siewca Ja~ Z/Lglblil karu Od pa.. por~1l W1a
Dlebll, b/orlo, 2' IÓlka II mat&ra' _ _ _ _ _ _ _ _ _~9-8~7--.;;;.1 ł neeklell'o.
887 -5-'
dana ł fabryki AUaria na ImlQ
ulDl, blelln/arkę I ' lu.tre'D, 'Oll
potrzeDne zdolne ptlooJ \10 bIG·
powodu wy/uda Jed ",rlll Rorha 80]lIjllwI01.a
89'-3.3
· 1111łcę. .zalk' nocn8, DlIlf\falnlę
II%n1 J .zycla kolder. Plotrdo
sprzedanIa
piwiarnIa . ZAginęła kll\łecllta le~I\JlIla.
Jagar dU.J .'oi~~, obrazy oleJ!\owska nr 200 m.:n . prawa J warsztatem rzdnlcklm.
cyjna.-na IPllę Kazimierza WojDe r6tnego pend.la- ładne Igury,
980-3'1 domość III Wldz6Wsll:a nł. 223.
elechow'k!ego, wJdana J m. Logramoloo••lllpki, parawaolk. JaID or cyoa parter.
917-3-1 Oli.
872-3-3
'Pl, .\GlIk do kart., gf:ymsJ d'J pOlr:lebns panu do slyela ble- ,
luny. KOfj'~łlntynoW8b nI' 'fi.
IIgIQ~l pIes pokojowy, billt"
zaMln"ł p.1S:lport, wydany z ~!Il.
Iranek oraz róine orobJ/!?g'
/. brUllZtlwyill znaltillUl na krzy·
Krasze,..,
gub. pJotrkowspn:edaJll la bezcen. N"wro& ł~ _ _ _ _ _~_ _ _ _!l;.;·9:.:::8_-..::.1
ża J obroźą z blll8zk~
Pro8ZQ I k .
A
Ł"
1!I •.
856- JO-li
oszukuję
"
śród'JlleŚCIU
sloodp
rowa
Izle
go
lł&
8'kO]U.Ni
7
8
lej,
na
Imlt
ntooluy ueza.. .
..
R52-3 - a
UUl)dolk, obezoa!!J grun· P necznego lokala na szkołę,
do pIekarnI. za lI11~rod". 983-1
• ·'ownl. z wSlelklo :nł łłlnn ~lotouegu li: s-cw lob 7-mlu pakOlow- O(or\1' l i "Rozwo,u' dl!!.
ollśelaml btorcwemt I prowadle
Ur. Brl.fnisław
973':-11
nIem lI.al,zoli: buchalteryjnyeh, - "S:;:kl\fy· do Hl 101el10
'! obejmie JakiekolwIek lajQcte, u
08ZlłkUI8 a.Q natychmIast fio
Jll.61em wTna,roduolem, maj~o P zlIJęcla snowaczów lub snowaWolnJ ezas, Jot od !rodlla li po czek do fanluJ1Dyell towarów
Andrzeja Nr fi
holewa Brollldaw za!łublllf."i~
południu.
oferiy
Ad ( robotników do raszl!. Mlkoła
Cboroby n.pwowe.
od ~a'lZport!l, wy'lally l: tamlnlstracylLaak.we
"ROZWOJu"
padwlł'er
ięwslt" 106
9~7-3 3
bryki A. M. Warflzawsklego,
Przyimu1e do 10 rano i 5-7 pp.
B. Z VV.
62130
1000·-1
j~e nlloruluJ ao ISpr~edllolll OUf
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b. dlugoletlll lekarz klinik wiedeo-

Zaginąl

pugilares oraz dwa weksle: 1) na rb, 215.28, podpisany
prze7. J. T . Kalaczewa, na decenie Jakóba Kagana, płatny dn.
10·go lipca 1911 r. w Balaszowie, żyrowany in blanco przez
Hermana Sackheima i S. M Hurwitza; 21 na rb. 228.51, podpi"
liany przez Ch. Bubina i Dannenberga, na zlecenie Hermana
Sackheima i S. M. Hurwitza, płatny iSO września 1911 r. 'tV Mitawie, żyrowany in blanco przez 'Hermana Sackheima i S M.
Hurwitza. OsL~zega się przed nabyciem wymienionych weksli,

pod tadzia, ul. Z21erska 6',

zała t wia Da3~ępujl1,ce, ustaw!!, przewi.dii~le. aparaóJe ba.nko"6:
11.) dyskontn!e członkom Towarzystwa weksle ban:llow6;
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gdyż są nieważne.

sklch ordynujlł lal{osllPcyaJ.chorób
W...eryoznych, ploiowyoll i Ik6rayoII
Codzieool:) on 9-1 i od 6-8 1/ ..
~Iedllele I święt1\ tylko przEł1 obla·

K"ótka 5,

dem.

1489r

Dr. Jan Cadefski

M Hurwi~z,
Aku.z.r~a,
Piotrkowska Nr. 130, albo do firmy Herman Sackheim i S. M
b) u1zlela członkom TowarzJstwa pożyczki pod. lastAW paple- , Hurwit7 Piotrkow!'!klt Nr 64-.
298-3-:1 oborob, chirurg. i kobl •••
nrzyimlłje do 10 r. ł-6 po pol.
Ul. Cegieln'aa. , M. 4. ~T1
I

P'it~:::L~'~~:;li.::;~~.:·!~: r.~::~~ p:~~;~~y~; ",,"J; l!
I_

przekazy na różoa ml't:seowoścl Rosyl I zll~rlinfcy;
f I pr1.l'IDnle wkłady pieniężna od ctl'Jnków Towarzystwa l od
osób obcy::h l placl od 4% do 601..
g) asekuruje 6% rasYJskle pożyczki premiowe od amortyucyi.
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prz~ TARGOWYM RYNKU.-·=
DZIS dniA 8 lutegJ 1911 r.

olwl\rtĄ w linl llOW8'l:!l<ln i e od lO rano !lo 'l !l ló6\ró'2 ł
Wielkie Galowe Przsdsławienie
Wyż. za szkoła iiroju i szycia
II udzIałem calei 'rup y 1 nowych debiutantów
,
" l 17 dzień mi~dzynar. szampionatu WaJki fpancuskiej

Biuro
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Dr. Feliks Skusiewlcz

Choroby skórne i weneryczne
AfuSrzejm 13.
Przyjmuje od 9-101 /, rano 1 od
- 8 po pol. Panie od 4 - 6.
W ll1edziele i śWlę,a od g 10 -1.
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lorganlzowan6gu przez znanego li R'Jsyi I u~rauleą profe~ora atle
~,..
tyki p. A. W. KOZĄKOWA.. dla Ill'ofasyonl\lnycb a'l-th WS'l.yst\{lcb
Hłftelstaedł
l71
' ezę4cf świata, o pi .rwszeńatwo wszaohś.jatowe roku
llUesaka ob.cale MI&OLAJEW'SKA Jł 67
Hogrodzone. nc wystawie pracy kobiet w 'Warszawie złotym medalem.,
1911 - wstęgę hOlloruwą I zlote, sreOfa8 I bcoJl:owe medllole.
1R Belgii-srebrnym i dyplomami uznania.
DJ.iś walczą 4 interesu ' ąee pary:
i1rzyj. od 8-9'/, r I od 5-tl 1/. pp.
Łódź, Piotrkowska .Na 28.
RBas Szwarz-N;emcv I Van.der-Born - Holandya. Wa.'kll Cbllr\lbl wewnętrzne I nerwu'I.
iKorsy wytsze i niższe. l'\etoda Io'oja podług systemu francuskiego
rfJ z - trZVj(l\ląca: IIlhk-D.on ald -S ' IVPcyl\ I Spi .. id Ił-Gre'!vi\ Jenl*'lQ-T
lllJlgielskiego. Gruntowna nauka pasowania, mierzenia i upinania. sen - .Dania i Kal'oli-Węgry. Hanibal - Alryka I Tomslt~ -I)la pocZłltkujllcych przygotowawczy kurs szycia. Przy szkole duża
Syberya.
pracownic lokleń, gdzie oczenice nablerajq IIlprawy i gustu. Speo<
Szczególy w afiszach I programach.
!)Q '\
cyclny oddzillł artystycznego hafta i rysank6\11. Po złotenia egzaml.. Pocz~tek przedstaWienia punktualnie o godz. 81/, wlecz
Da c Cccha aaenlce otrzymojq patenty cecholllc lab ś1I1!adect1l?3 pry..
1II6ble.
II. miejscu duż~ wybór manekinów.
,
A NO\JC;;. W n'Arl7IAl~ 'ł nrZ'ldQ ł 3IVi p nlft: 117.'en'lA I WiAP,ZO "ow •
Przyjmuje sl«: obstclankl podłag zdj«:tej miary. ZamleJsco1l1ym
wewn'ł'rzn.
Ił
Pierwl1Iza Chrześcijań.~a Leczni~Q 11 ul.oho"Ob~
Evvau4clicka nr. 6 '
tlYSyła sl«: :Ea zalkzenfem pocztolllem.
34fi6r
-IIchorób Zę 'llÓW i jamy uSbfej.
-.,111 przyjmUje
od god li - li po p Jl.,
4;!1<n
Porada lub wyj~cie z~ba 25 kop. \Ilyi~cie bez bólu lub plomba 7.11 WV l a'l(lfI1l1 nłAd "el.
po 50 kop. Zęby sztuczne od rb. 1 i wyżej. Korony złote i zc:by
sztyiowe i wszelIde reperacje po eonach umiarkowanych.
Gutzmana Elikrir l proszek do zęb6w są niezbędne dla utrzymania w czystości jamy ustnej. - Łódź, Przejazd Ni 8. 2573
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Spocyalista chorób skóruJ C),
W8D8rlouyoh oru Djemool
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Lec.zell1e elęlur ~ c ~nośch., elek.
sWlatlem I masażem

Gab,llet Roent 'El'Iows·{i \ sw\tI l,
ler.znlczy, Krótka 4 tel 19 4l
\
Przyjmuię 0118 -2 I od fi-9 ,v .
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Chop.br skópn., ......
pJ'ozn. j lIIooz."łoi ••••
ladzlu1 PrJlyif)c: pauuwle ud. g.
9-11 r· I 6-8 po pol.. panie
1,-f) 110 pol.: w niedz\e\e \ ŚWI"ta
8-,2 r
H63r
~ ~~.-~~.
Ból głowy i Migren,

' WibraCYJnym. Lombar. l Dr. med. l Szwarew i sser Migreno Nervosin
li PrzYJmUJe 33od tobok
Piotrkcwska 18.
BezwarunkolPo pewny i nie..
9-1 i od 6-8 w·,
~Tycznym

Zaohiłclnla

Stowarzyszenie Majstrów Przędzal
niczyoh gubernii Piotr~ow.kiej.

akc.)

: Choroby wewn~trzne I nerwowe,
Specyalnie: choroby żołądka, ki!l-h wlecz
szek i przemiany materyi (cukroSpeo7_liata chorób wło- '
wa, podagra, otyłość itd.).
aów. skórnych (pIAllIl prysz.
Nlezb~dna ola dya-:ooLy analiz)'
cze na ~warz~) i wener70zchemicznA i bak~"ryolol{. wf,tzie
n~oh (e7philiaJ
110 1 krwi w laboratoryuaJ wlas
;
1
! Dr. S. SZ ...
..... ITw.aD
nem. Od 11-1 rano i od 5 -7 /,
a
p'J 1'1':0 l~ill
4591'
I

w niedziele od 9-3 Dla

pań od
114r

II Dr. L. PRYBULSKJ

.Ni 2. masa' Leczenie SREDNIA
elektryczności",
żem I kosmatyene.
Dnia 18 lu\Pgo, w lokalu wlasnym przy ul. Mlkolajew . Pnyjmule od 8 dl! 2 ej po DOl. , CHOROBY SKORNE. WŁOSOWo WE
.kiej 16 91, odbędJie się
I od ł do 9 wlecz.
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Ogólne Zebranie

Ul. p~~~~:~;::~ 2.
Członków I :~! Dr. L KLACZKIN Il pnlJmQ~~:,~
~~A',S!Or~~1 O\:;~~~
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Na zebranie mają. wstęp ty Ik o CI. CZ Ion k OWle,
\orzy
do Stowarzyszenia set'aktol' malstrów i opłaCili
do dnia l marca 1911 roku. Za.legilją.cy w oplade
.
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'"d d'
składek 0,1 1· go sll'rpnia r. Z., a nIer.'gn uJący Je
o ma
,16 b. m., trllt·~ prawo gło~u i wstepu 11:\ Ogólne Zel'rilnie
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dla dam od ~-ó. W nled.zlele I
$wieta tylko do 1 rano
7ł6.r

l D_r l. LI" pszyc

~zkodlilPY roślinny środek.
Ządać lP apt. i skł, aptecz. tylko

oryginaln. proszkóll1 po 10 k.
Pudelko 1.20 k. GlólPny skład
TOIl1.l\kc. L Spiess I Syn.
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CHOHOilY KOBdWE. SKOttNE
l WENERYCtNE{u kob letl dzieCI)
Ul. Wal.hodni. /lA 49.

PrrzJJm. od. g. 11-110.1 6j-8.
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CHOROBY KOBIECE.

szawa, Elektoralna 7, adm.

Staro-Zarzewska oM 3&,
róg Sn no
l
Chorob7 żOłlłdk~ei kia1l:ek

RadoUfi Eberenca.
N'
18zawadny środe,( od
kaszlu i chrYJ) d.

.ewnt;trzne

i

d&iecłt1ne~

Przy'wu e do g, 11 lano lad Sprzedaż 111 składach aptecznyc

3- eJ do 6-eJ po pol.
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