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tENA OClLOSZIN:.N a d e 81 III' e~ DII l-ej stronicy 50 kof· u. Wlelsz prt. Z.yca.jne ogło.zenia za tekstem po 1 top. la Wiersz nonp"relowy Illb jego miejsce
Mał.
Glłoaz enlo po 2 kop. od wyrazu (dla po~zukuj~cJcb ptacy po 111, kop.). Na.Jmniejsze og~oszeDl8 lIO kop. Re lt l a m J I N e lt r o lo gl
po ~O kop. za wlenz relltoWI. Za dohrzenie prospekLów €i rub. 011 \]81ąca egzemplarzy. ARTYKULY bu OlllaC18I1I& hOlloraryum RedakcJa Ilwaia'
za bezpłatne: rękopisÓW drobnlcb nie zwracA.
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!S _ _

zastl:pca przy iBloj~ interesantow oodZ'i'ennie,

,

J

wY.iątkiem ani

Rękawiczki
_

świątecznyoh,

od godzio y 3 -

ba owe

Przyjmuje ahe ••zelkie obatalunkl koatyumow••

Teatr
Popularny
A. MI E LEWS KI E Go
(JWNSTA NTYNOWSK A. 181.

Dziś

o I/'odl 8 m, 15 wl.cl.

UST.

4-ei po

południu.

,

K, SZErNE1łI~'
PIOTRKOWSKA

61.

JllVO o Ilods. 8 .. 16 wllClorea

Zbojcy.

ciał prawodawczycb lub lekcewaiyó sobie repre- '
•
zentsntów, obdarzonycb zaufaniem obywateli.
tegielnlall 63.
625 I
W dalszym oiągu deI-gaci pohcJ bardzo
DII' w t.atrze Wielkim po rll', pIerwSI'
, stusznie wyrazili pogląd, że szerokim warsLworu
II
l P"'~lI'j15~ł Tad:w:iG".
lOllności przYJdz:e h.lwie; pooos!ó cię~ary woJJutro ogolil. 8 Ul.. 16 wlecz 1)0 cetlach n&Jnljnycll
I SkOW8, jeżeli po pierws!e administracJI. WOjsko,.WESELE".
wa ułatwi rozmaitemi limianami spelnlanie poI winnolci WOjskowej i zaprowadzI ulgi,
wynikaj,,SYJS
ce l owej powinllośoi, powlóre, rząd aOiLryadd
i1
11
•
rOlędIVOkrl:ITt~:adr8osnanl·n
przeds'ęwpźmie ~lereg reform, wplywają/lych ożyw·
w ~
~
ozo na przyspieszenie pulsu życia ekollolDiCzo.e~o
• Instytucia iQzyU, now t,tnycb O-ra lummera
szerokich war~\w ludności.
,_ _ _ _ _.;.Po_L_U;.;;D~N.;.;;IO;.;;....;.;;·A~.;.;.._ _ _ _ _.:.;1'.;.7...: !
Na pOiiedzeniu komisyi woiskowej dele~8cJl
\ augtryackiel polcazału Sl~ istotnu.', że pogl \d ~ak.·
i lyozny delegatów polskicu był olezwykle Lrafnvm.
i Przedstawiciel ukraińców w kom syi, dele!:tat Miaustro-węgi
l kola; Wasilko, w bardzo lręcznem polltycZiule
: przAmówienio oświadczył imieniem ukraińców, że
Delpgac)e anstro·węgierskie, obradUjące obec- bl}Ilą glosowali b,l~wartlnkowo i belO zastrze4eń
nie w Budapeszcie, budZI} poW~z"chle zaintol'e. za kredytami na armię lądową i flotę. To ośwlad
sowllnie z uwagi na hud7et wspólnegu minis~eryom e7.ellle d~legata Wasliki potwierdzl/,o . pogłosk~,
\łOllly monarchii rakuskiej, dl,m ,'galącego się nad- J l(rązącą JOż od, połowy stycznia. w ąWlecI8,pull.
miernych kredytów Da uzbrOjenia lł dowe i mor. I &yclnym Wił d"nsklm, ża umiarkowana częśo po·
shie.
aló w ukraiń.ikicb przygoto IVUI e się zwol na, ale
Obrady delegatów odznaczaj, się niezwyklem b,ardzo 8ystelllaty uznle do wejścia w sl~ład strolloiywlen em, przJczem delt'gaci polary zapnulą Dletlf, .poPleraJących obeco.y g,~b net Blenertba.
wybitne stanowisl<o. Zjechali oni d) Budapeu$1
.. Nie putrzeba rozumnej O.IIIDII po~llcznel pol.
jeszrze 29-go stycznia. W dnio 2 lotego odbyli skleJ tlumacz~e, dol\la In 'eJ, ze welsCle o~ a.rkowspolnf\ naradę w salonie delegata d-ra KozJn". w.anych okramcow w. skład stronnictw, ~tor8 ,1 '0skiego, wybrallPgo dlień przed tern w ceprezy- pIerają obecny gablne~, mogłoby Poclłgoąe za
daotem delega\·yi. Przy tej sposobuusci warlo aobl) dla K~la po~~luego następstwa .dtt.lekG
wspomllieó, iż księdza Sto"alowskiego apotkalo nleb~zplecznlt'J~le. UIZ, obecna, bezwgi~dnl. opo.
duze odznaf:Zf>nie. Jał(koJwek bowiem piastuje zl cYJDa taktyka ukrtt.lncó>v.
lUandat delpgaeyjny po raz pierwszy. wybrano ·go l
Kolo polskie zdola sparaliżować to kODS6'
Da prezesa osobnej komisyi, a mianowicie komisyl kwencye niebezp e3zne ~ylko wtedy. jeżeli po/ołr
' pelycYJnej.
I
kres oal;;;zemu wlch;zenlu. rozma tych intryg.nlila tf'j konferencyi dplegatów pohkich ufo- tÓIf, ora~ zywlOlow Dleobl:czalnyoh w samem
J 20no lIDię taktyczną zachowania się delegatow Kole i po za K()~el.u i iezelt bęlhie prowadziło
"olRk 'ch względem krrd~tów Da armil} Ją~ową i polItykę prawdZIWie roza liliI}, dal~l(ą od wszel.
na flotę. ZIIJęLO iit:.\nowisko bardzo roznlUne: zro- ~Ieh 1\a.I~rysów~ rachub OSI bl tych te, aJbo owej
zumiano. że m8J1odobna sprzeciWiać się uchwale- Jeduo~tkl, politykę, która będzie mlala lla oka
nlD owych kredytów, lecz rówool;ześnlo zaprote- wy/ącz01e d )01'0 kr lill oraz dobro narodu i to
stowano wobeo aotykou~Lytuł~Ylne~o i autY,larla- obl.cz'lue na dluzszą metę·
mpo\.Hnego zachowania sit) sZt'regu przeustawi.
Kolo polskie, rozJarte wicbrl.eniem tego albo
Clrll m l ni~teryum WOjDy. CI ostatni czę'!to zapoowego ruall\ot"'ota, musiałoby straclo na wl,ły"ie
minalą. że AusLro Węgry, a rac/,ej, mówiąc ściparlamentarnym w chWIli, gJy u.n ,arkow3ua ezęśo
śle, Austrya i Węgry sl). pań~twarni klinstyLucyj '
ukra u'ów stanęlaby po itrl)nl8 rządu, ouJIi)łC
neml, l że nie woJuo żadllelllU mlnlstrr}Um, choe- mu swoJe glosy do dJsPO~JCyl., WÓW~tas ukra lJlby to byłO) DI\Wf't i millisleryulO wojuy, czynIć ja- ey mogliby wyrdsć w bardl.O 'krótkll\l cZl\sie
li.lcll~olWltk wJdiA~l..ów bllz UCl.Iwall OdUU81lJIlA
t&ll.~e na. ~tl'OIl,u~tWg !laad~wolVe, cu !'OC1\O& aa
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17 lutego

od popularnych, a mianowicie: krzesła. od 25 do 65 kop., loże po 1.95 kop., galerya po 15 i 10 kop.
Bilety jak zwykle do nabycia wcześniej " cukierni p. Ulrichsa, róg Piotrkowskiej i Zielonej,
a w d'l.ipń nrzpd<tltll'ienill 0<1 E!o,lziny 6-ej w k~s;e tAlltrn.
fi'T1.
sobą ubOWlązld, ale daje także i korqacl poUcta, wsl<azull}C ua pn.yktlllly Europ} Zucuodniej, strów l mlnl.,tra. sprawledliwo$t:l i lIC1.111l1U ~grll'rczne.
proponowala poddać rzomieśluictwo in~(lekcyl 0- madzeniu pobliczności oraz członków Dumy rozMowy delegatów Kozłowskiego i Petelenza, gólno. przemysIowej, przyczem ohecny InBl'el(to- poczęło SH~ rOl.p a trywan 18 reCtlratu oi:lobnei Iwmiwygłuszone w kumi~yi w()jsllowei, stały na wy·
rat fabryczny winien być przekilztałcony gruntow- syi O wprowadzeniu zlemst iY w sześciu gnberniacłl
SOI(oŚCI polityki polskiej w Austryi. Uwz~lęduily
nie, i do składu jego welsć powlOni obieralni zacbodnich.
one w calej pelm potrzeby mocarstwowe mouar- przedstawiciele robotnihó'" rzemi"ś1nkzych (czePlerw:lzy referent Pichno W' mowie, trwającej
chli, podkreśliły ściśle punkt konstytucyjny po- ~ lad!l'ków). Znów zwy<:iężyta WlęlISZOSĆ, z pewnym godzinę, przedstawiwszy historyczne dane, dotylaków i równocześnie złożyły dowód., 12 del~ga· l jednak Iwmpromisem: uznano za. zasadę ohieral- czące proJektu. obala wszy~tkle uwagi swoich przsera polska stara .Blę zRbezpiel'zyó ~ntel'esy szero- ! n.oś~ inspekcyl, zlożouej w równej części z prz~d. \ ~iwnlków, twi(~rdzllo,. że gł?wnym c~lem prolel<tll
kich mas ludnośel pod formą wyżej zaznaczonych , slęblOrcow l robotników, pod przewodmctwem JU- . Jest zupełne zabezpleeZeQl6 W kralll zachodnim
ezysto rosyi 'klf'gO Zlem3twll. Ze sweJ strony Pl·
ulg wojskowych, d~~l~j pod formą refu! m'i dostaw I spektora rządo~e,go:.
produktów dla armil, wreszcie pod formą. szere- I
Sądy rzemlrslnlcze, przeCiwko którym wypo- I chno proponuje, aby oenzus ziemski okreslon()
gu projellt6w ekonomic7Dycb, zWlązaulcll ŚCiśle wie.jzi~l.i się robotr!icy, wskazniąc na icil ~ezuiy- I ilością, posia.'Janej li:iemi najmuieJ w 1/& IlośOi dzi&I życiem guspoda.rczem ogólu.
te~z(josc i proi'ouuJąc natolllla3t sądy rozlemcle,
sięcin, ustanolvIonych dJa j,ar.dego pllW llltq.
Mowa nowego mln'stra sl{arbu dr. Meyara zosti1ly zaaprobowane niemal jednogłośnie przez
Drugi ref,~f'eut Stiszillskil rozwija zasadnicze
wywarła na delegatach wrażenie bardzo dobre.
przedlliębiorcó\\'.
poglądy wi~kszoścl k()mi.;yi o konieczności poJzla·
Na posiedzeniU, po uc~ezeniu przez pow~ta.- łu wyhorcó\v. na \corle nar'o lo\vościowe i oluesleDr. Mever-to nie linoskoczek polityczny, maił"
cr na oku własne wyniesieUle, lect umysł po- nie pami~ci :VI. Stasiulew ,cza, były przesruchane nin wysukości cenzusu, weJlu4 prOjektu mioHeważńy, pojuluJący swoje zadania zupełnie sel'yo.
referaty d· rów pp. Nikol-kiego i MOJoly o wa- ! ryulIl spraw wewuętrznycll, dopuszczając, ojJróez
Jego oświadczenie programowe napełni lo delega
runkach zdrowotnycb życia uczniów rzemieślni~ i ziemskiego, cenzn; mahtkuwy w wysokosci rubli
lów pewnością., że gabinet barona Blenerta. po czych.
1 15,000, u,tanawiając przellHaWJclelstwo od dllzałatwieniu budżPlu ~a rok bieżący umożliwi p.arZo~tllły przyięte propozycye O zwócl'nie się ' cllowieństwa pl'aw\lslawlIego na. z~r()rnadleniach
lamentowi u~h" aleule reform oraz proJel, t?W, do samorzlj.dólV mlelsldcu z prosbą o uregulowa- ! zie,nskicu i okreslaią prawem skład orgauów wyktóre wnios,\ do tycia gosplldarczego P?dllletę nie cen na Illleszl,&n 'a i na prodUkty SPO(}'\VCZ8
konawczyrh ziem::tw.
'
do pracy intensywnielszej, dadzą spoSlJbno:;c sle. , Uznano, że pożądał< m (lecz n!9 I(Ollieclluelll) .Jest,
Prezes rady ministrów ośwlaucza, że rząd
rom produl\Ującym lepszego spoży~kowan a. za~ I by Q,'znillwie nie Sy.lali W pra.cowoia.ch, by w ce- l uważalby za rZeCZ możliwą przylączycsię do p·oł lach hygieny były urządzone in'er'naty dla uczniów l prawe\( PIellny co do redul<cyi cenZUSll Ziemskie·
lobów energii, pracy l kapltalu.
•
rzpmiesbiczyeh, by zorganizowano szereg rozry- go, nadając I)rawo do brania udziało w zjazdach
Wilk swiąteczuyuh, mających na relu wychowanie
wyborczych Vl'l~sciclelom najmniej 1/. lego zillllleji
umys!owe_
Jednem
slionego
cenzusu.
urzniów
moralne,
fizyczne
rzem:eślniczy.
słowem, przejawiono -mu.imum" uczud humani.....=..
tarnych. l jako dysonans ruzleglo s'EJ żądanie JeObradujący w Petersburgu zjazd rzemieślllidnego z ,·obotników, by sarni pp. ma:SLI'OWI8 nie
Z PRASY.
czy oLudtl1 zaintere~owaoie uleLylko wśród ne· , uczęs7.l'zali w sLanie pijanym do war:lzlatów .•.
ruieslnllww. Bacznie śledzą bieg Jego obrad sfery:
W sprawie nauczania rzellli~~la w szkotach .
Vaterland- ocrtasza w spraw'e stn<łAntów
~larol1aJn~ i ogół iuteresu.ll\cy się sprawą podnie- t przygutowawcz!ch. (prz~d wstąp1f-'o'.em do war- ( I(ral{~wsj<lcll a/tykot jednego z prz)~IVÓ Jców Ko.
slenla pozIomu wyLwórczoscl kraj~wel_
! sztatu) wYl~o~Vledzla'? SIę sz~reg mo..v~ów, z I<,ó- la pohkiego. W ar'ylmle tr Cll cz tam mi Jz
Dużo rozpraw w kuluarach zJazuu wywolala " rych tylko lUZ. Bototltl (z ImUlDla 4 mIast ittew- \ inuelm:
y y
ę 1
sprawa ~vysiedleuia 4 delegl\.tów - żydów ..~aled. I sko bia~orll'lk\ch) l p Szy11l1\0 lł.ó\\ź) wypowie- \
Z naprężeniem ocze\(\wa.no od chwili wybawie w. Dledzlelf~. pre.ze s, zlazdu, p. LoranskIl, za~ dZ1ell Sl~ w zasadZie przeciwllo \ym szkołom.
chu nlPpokolÓIV. studenckich"! Kl'ako,wie sta'lowikomumkowB:l. ze mIDI/stery um sp~a\V wewnętrz
*
ska Kola pol~klego. Kllto zajęto dZ18 stallowisJto'
nych. obl~cnJe oflcJalole wl:>trzymao swe rozporzą·
Debaty nad kwestyą odpoczynku świąteezne- z radością skon9tatowaó można, że od,Jowlada Oll~
dzenll~ az do ukOJlCzenla Zjazdu, t J. do l-go la
go, w których oprjcz Illteresów ściśle klasuwyeh, tradycyom tej korporacyi. WSZyiO}' członko\fie
tego st !lt.
, .
! w('bodtił W' grę antllgnnlzm l'l;lllgilny, przybrały
KOlet pott;'piają, a eo najmniej ubolewają nad nie. Mnslluy zazn.a~zyc, ze grupy narodowe na bardzo ostrą l rlO~ Slpzeliśmy nawet glosy, wy- nk.aLlemickiem. terorystycznem, ba, wręcz rewolazJeźd.zl,e (polsk~ l zydowska) nie zabierały gło~u pow'ado ' ą'Jtl Się prteciwko O')OWlązko\fOŚ\}i odpo · llYlntHn zachowaniem się strajkujących stl1(lentÓw.
" tej spr~Wle, l. Lylko gru ,la rob.otnlcza wyrazI· oZylIku śW l ąlecznegll. Ddlegat Judin z Odf\sy prze, Niewielu czJouków Kola przyznaje strajKującym
la otwarCIe SWÓJ prote~t, pOdkreslaJąc w swei de- mawial, przy bUl'zl 'wych protes'ach zebranycb, okolicznOŚCI łagudz·lce. ale i ci Ole mogli olll'ile~ć
klaracyi (nie ogl.oszoneJ prze~ prezydyum l, ~OIlLU- o wyzysit u uczniów chrześcijan przez majstrów , prze ważającej większości od przekonauia, że (10lat ró\Yno~pr.awlllellla wszysLklch narodowosCl pań- żydow,,;kil'h.
i waga senatu musI byo w Kra.kowie za ka.żdą cesLwa rOSYJskIego..
.
•
P. Paszkow z Moskwy mn:;ial si~ uciec aż nę Ulrzymaoa. Pewne wypadki, Jak atak na UDiNaJbardZiej burzll\t·e było pOSIedzenie wIe- do auterytetu nauki Chrystusa by bronió prze- . wer~.> tet 1 t.. d, są tak straszne, że Dl.wet prz}'
czorne 21 b. m. Debatowano nad pun~tem U!lt~. konań religijnych inowierców. Sy.npatye wlęlcszo- najwlększem uwzględnieniU mtodzieńrzfch om!wy rZl-mleślniczej, dot~clącym .zrze::lzen czeladnio ści zJednal p. Brncl<UB. zarzucająoy w sposób nie- slów, musi się całą al<cyę jllknajbardziej stanowkÓw. Delegacya roLotnlcza łltaJ:a .na tym gru~cle, smaczny robotuil<OlD brak demokratyzmll i nawo· I czo potępJÓ i powtórzenie jaj uniemożliwić.
te stowarzlszenia zawodowe sI}. Jedyną or.ganlza- łUJący do I,rzyięcla zasad ••. w~kazauych w starej
Na razie - pisze. Vaterlan-l" dalej-ogranieYł. odpowladal,cą .potrz~bom. ) wylllagamom roustawie rzemil ŚJni'lzej.
czylo się Kolo I)olsl<ie do znanej interpelacyl. OdboLuików tak .wlellnego, Jak. I drobnego. przemyO~tateczoie więllszością głosów przyjęto na- . pOWiedź ministra Stiirgl<a, Jak to rozulnie się sasIu. PnedsięblOrcy prZeCiWnIe obstawali za two- 1,~pnJ Ice rezolucye:
I mo przez się, opierać się będzie na stanOWisku
rzenlem ~sobnycb zarządówczeladnrczych (pod .
1) Otlvoczynek świl}teczny jest obowiązkowy.
powagi wladzy, zajętem prl8Z Kolo polslde. O inmast'e~s~I ; ~ uprawy)., .PomlOlO .~yczerpuląc~oh
2 I W nlek.tóryeu galęziaou przemysłu, które
terweo.cyi. ze strony Koła na korzyść ukaranyr.h
przemowIen przedsta Wl?lell robotnllzycll, zwyeu~- 81\ absolntnle Dle6będne, odpoczynek sWląteozny przewodcow, Dle moie dopóty byc /lIOwy, dopóki
żJły pogl~dy Wlę~SZOSCI,. motywo~ane tak pot~ż. nie jes~ mnsowym.
stl·aJkująey nie podJallzą 8U~ bezwarunkowo senaDemi argumentamI. Jak Sila bagnetow (przemów)&3) Poszczegolne narodowości korzystają dla towi akademickiemIl_
nie del. W y80cklego z WIlna.
.
odpoczynl1u I dni wyznaczonych przez odnośne
Przez zamlm ' ęeie półrocza ma senat spoiobDuia 22 z. m. sek~ya sz\(oln~ wy.słuchała 2 retlgie, przy waruol,u, iż m1\lsLrowie nie b~dą !co- I ność, przy nowyclt inskrypcyach, usuną.ó nalniere Ceraty p. B8~le~zo\Ya I p. NlkolaJe~oJ,. ~OL~CZ~
rZyl!taó Z prac}' czeladników r uc~niów "dni: bezpieczniejsze żywioły. Seuat-rozomie się -sl<oce wysLępnoscl Bród małoletnich rzemlesllllków. aWląteczne tych oiltatnioh.
! rzysta z tej sposobności, aby przeszkuJzió na przy.
O,lpoczynek tygJdmow1 ma. wynosić 35 go. l szlośc podobnym skandalum.
Tezy pierwszego referatu przewl~ywały lllstytnt
osobnych sędZIÓW dla przestępcow ~nar?letnlch, dzin przerwy.
Dowelę koratoryó~ specyalnych przy llltn16)ących
Warsztaty winny byó zamkni~te w dni świ,.
obecnie sądaoh, 1 Inne paliatywy. W czaSie olIrad 'eezne.
poseł l\uznI8r.ow, .stuszuie dowodzący, .ż,e ~d1 się
Rezolucya grupy robotniczej, u<'.nająea za uiemówi o występn~sel, . warto z~f:ltauowle SH~ nad zbędny odl)Qczynelt 42 godzlUoy, przy warunku
przyczynallll, kto~'e Ją powodUją, zostal ws~rzf· maXlmum 48 godzlll (Jracy ~ygoJQiowej l 800 dni
mail y pr~ez kO,m~sarza. poliCYJ nego. OCliy wIsc~e pracy roboc.:ej, nie b yła (dla przyczyn nie wlal1o.
(II) POOiąg Da Dileki Wsch6d. Zarząd drogi
'rudno było. dUJso w tych warunkach do powaz- mych) ogloszona przez prezyllyum.
żelaznej laur J czno łódzl<iej poliaie do wiadoruosci
. , .
niej8zych wnlos~ów..
źe dOla 28 lntego r. b. ze .tacyi War!!zawa~
W kwestyi 1DSpekcyl nad rzemleslUlctwem w}'Brzeska,
o god,:. 8 rano, zostanie wyprą.\Vlony
azły na. jaw znowu dwa .lderunki, v.:za~emnie Się
w
specyalny syberylsl<j pociljg bezpośreJlliej komllwylduczaJące. PrzedstaWICiele przlldslębJOl"ców Wy-,
•
nlkacyi z przeiSłkami zwyczajnej szybkose adre.
.
powiadali się za specyalnylU . iuspektoraterr~ rze- .
miesluiczym, przy odziale mIl.J~trolV~ pod klero~- .
W pllltek w Petersburgu pod przewodmc. sowauemi do Irl<:lcka. Pociąg ten rodłu~ o·;nbne~
nicLwem urz~dnik.a pańs'wowegu_ Grupa robotni" twam Aklmowa. w oUeCJlOSCl )!rezesa radl WUU- go rozkładll skierUje si~ prze: !luaktl :.:dawcz~:
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._-~.============================Brześć, Wiaźm~, Batraki, Czelahińsk i Kinel, i
mic7.Dych, pozbawionych często wszelkiej mym, I
W kasia zuajduie się gotówką rb. 147 k
w drodze do Irkucka będzie 01<010 dui 21, to j. albo nawat i wjlrust nlamoralnych, str,IWę du:Ulożony na rok 1911 y buJzet przew duj l

>V

przJldz le tam 011010 21 marca r. b.
. cbową, ZmnSZ8jącą do myśltnia na,l Wielu SiIlU- f docho fla ch i \Vydatka~h rb. 7,6M.
Podlug podzialu p(lm'ędzy kdlPjami na dro· tnemi stronami zycia społeczeustw »t1eywiliz J waDo zarządll wybrani zo,tałl pr.. T. Fri.;zm'\n,
aze fabryctno-łódzlliel do przewozu w Syberyj nych."
A. Drewuowski, D. Fuks, S PrzY'lUdler, El Sz ,t,
sl\im pociagu m Ize być przYlęto 8 wagonów laDo taJdch obrazów naleźy "Otchtań," l,tóra riln, l. Dobrzyński, B. We llsteiu, A CyLrya; JadUDków, allresowanych do Irkucka luh za Irkuck od jutra przez dni kilka pokazywalla będzlf:l na ko zastępey pp. M Rzepkowlcz, H ROt.eucweig,
(łlldonki przrzuaczollb dla stacyi na zachód od
przedstaWieniu wieczorowelQ w .OJeonie.' J. Igł'ow icz, M. Vljb, L. lllber i L Zytllicki.
hkocka, na ten pociąg będde się nakradaIo W' ,
O obraZ ie tym, ze wzglftdll na jego znacze- !'
Do komisyi rewizyjnej p. M Wtlis, G. Wymaga7.ynie stacyi Łódź fabryczna od rana da'ia nie agitacyine i dutą wartość artystyczną. pisa· godzIel, A. Ltjzerowicz, M, Kozlebrodlki i S. Zy2a lutego do godziny 12 i dnia 24 lutego r. b. . Iiśmy juz fi r\lku zeszłYfIl, kiedy w tym samym serman.
2yczących sl{orzystać Z Syberyjsl\iego pociłg u , t kinematografie dość dlugo z po \~ oJzrniem ntrzyPostanowiono wyjednać u władz zmianę u'ltauprasza się o z/nżenie Da im'ę głównego ekspe- mywał się on na afiszu. Obecnie przypo'llinamy, ' VI'f w tym ducho, aby T wu przysługiwało dla /,oln
dytora st. Łódź fabryczna odl ,owiedlliel piśmlen- że treści~j('go są dzie je upaJku kobiety. Dla. nożenia tuuJuszów ufZ'~dl,ać bale, przedstaWienia
DeI deklaracyi, w II tórej należ)' wsłlazać: 1) imi~, dzieci i mlodzieży sprLedaż bileLó W na ~e przed- i kas~ poi. oszcz~duoiciową.
nazwisko i adres deldal"u ' ąeego; 2) nazwę st.\cyi, s~aWleuia wstrzymana.
(a.) O nb6jstwo. We wrze~niu 1910 r. iV kodo kt~rej, z.8m,ierza się ~~s~ać, przt.'s~lkę (W mia(a) Walki w c:yrku. Do zapowied1ianyeb wczo- , lonii Radogoszez, do zami!~s~kałego w domu przy
rę ruOznOSCI) 1 3) rodzaj l 110se pu~ow ladunkó.w, rai w cyrku DevIgne" walk atletów stanęło 4 I uliCY Ła~iewnickie,j .l\& 7, Jana Lal1gnera przyszli
któ~e ~ekłarujący zam:erza wyslac syberyjskIm pary.
"
" od wiedziny o godzIole pól do 11 wltlc"orAm,
POCiągIem.
.
. .
Walka - Duhow i Kachuta po 20·'11 minu- znajomi Jan i Bolesław bracia Lowaodowscy. J6Dtlldaracye ~~dą przyjmowane codzIenme w l tach nie dala żadne'To wyn 'ku. Zręczny i mu- zeC Twardowsld, Micbar Zarębsl~i i Staulsław
go~zinach, ot~a,rClfl .w biurze ek.;;pedycYI , tOl\'a~o: ' sku 'arlly Mańko Jloło~yl bez wys łku swego pr,:e~ I Fechller. W mieszkaniu Langnera wowcza.s znajweJ staf~yl ~odz falllycz~a, przy ul. Wld "ewskleJ, I ciwnika Webera w cią.gu jednej minnty. W Irze· I: dował się brat je~o żony KarCilew,ki.
do gOdzlUy 3 po połudulU, 21 lutego r. b.
• ciej walce Hannisbal zWyCIężył Janse~a po 15 mi- ,
Zarówno własciciel mieszkania, jak i gl)ście
(X) Ze s~kół, .Przy, ~zkole pl'zy?otowawczeJ l nutach. Do ciekawych nale7.d'l walka Hansa S,war- I byli już pijani. Ki edy, po sutej libacyi, uczestnikoedul~aoyiueJ p.. Jadwlgl Za"a,}zlueJ otwarty ' ca cuntra KaroII. Obaj zat'a5niey, posiadający oie- l CJ jej opuszczali mieszkanie Langnera, ten od- ,
ZOSlaDłe z początkIem nowego roku ,szkolnego, zwyklo wyrobioną techuil(~ - walczyli puez 20 l prowad7.ił ich do Curtki, gdyż na podwórzu zacząl:
wzorowo urządzony z~l(lad fre~lowsl{\. Zakład minut weulug wszeJldcl! prawidel; walka U. jednak szczekać pies, i goście Langnera obawiali Sl~, abJ
ten, prowadzony na. wzor zagranICy, pod kleruu· nie dala żadnerro rezulta.tu.
ich aie ugryzł.
kit'm rutynowanej specyalislyld, mieś')ie SU} bę~ i
. to _
.,
••
dzie w obszernym słonecznytl1 lokalu i kurzystać :
(h l G~ozny ponr. DZI~ o god,zlnl~ pól do
W!,rótce potem Kurczewsld, pozostały W mie- .
z i kne o o(Trod~.
: 4 ra~o l ~ 11 o.ddzaly .strar.y ogniowej ocbotnl- szks.niu ze swoją siostrą., usłyszał prz6z okno glos
p ę g <:>
, •
,
•
•
8.' l czeJ l straz miejską zaWiadomIOno o pOlarze przy I Langnera. który pytał kogoś: na ko~o uzbrOjony
(a) BOi pł~c! .. , ,MImo O~" ,olyw.an Sl~ kilk , ulicy Ce~ieln 'anel }U 39, w domu M. Rawsl<lego: ł jestbś w nóż. Widząc, ze mąż jej nie wraoa, Abl\ro~nych du Aodl.klOJ kasy , ml8ls~\leJ.1 n~IJczy.cI~le I
W chWili przybyCia stl'aży na miejsce ogieD ! :ryanna Langnerowa wysda z KurczawsldłQ na
8zl101 elem~ntarll~ch :polskICh, olPmlec!och I zy- , sz. rzyl się na p' dJaszu, lecz ldedy rozpoczęto : podwórze, lecz tam nie znalazła męża. Przypudowsk,ch nie otn,ymall dotycbczas płacy za et!- akcyę ratlInkową. zauważono wydobywalące lIi~ r 8zcza l ąc, ża po~zedt do Lpwandowsklch, powró.
czd r. b. . , .
.
. I płomienie na pierwszpm piętrze w składach Raw- ciła do dzieci. Około pierwszej po pótnucy dG
Wystąplh WIęC drogą: \el~grarlczn~ ze zblo- , skiego, B rnballma i Ptlrlego, oraz na parterie mieszkania Langnera przyszli nocni stróże i zarową. skal g~ do ~ulJ~rnllt,ora plo~l'kolw8klego
w składzie Marka Rautera.
. , ! kom'Hlikowali, że okolo furtki leiy trup Jana Lal1lecenIe zarlą.dowl miejsluemu przlspleszellla l
Wezwano więc do pomocy oddz aly III I IV l gnera. Langnerowa wybiegła na ulicl} i pnel\ol1a·
pIaty_ . .
.
_ wspolnemi silami przy nader w,elkich wysIl- : la się, że mąż jej lezy m~rtwy na. ehodalkll z ra·
(a) re Sto". nauczyuJeh łyd.".. W ubiegłą kach. straż ognIowa ograuiclyla ogień do polO
ną zadaną nożem w piersI..
,
śobotę. w lokalu Talmud-Tory (Srednl~ 46~ od~y. wy palącego się domu, na przestrzeni 10 okien I
,Opdukey& le~ar8ka ~tw~erJ~lła. że ra~a .brlo się ogólne zeurallle Stow. nauczyCIeli zydo\V, i do sąsiedniej dwupiętrowel oficyny.
I la sm "" teina Na ~!ed"twle p~tI~wlastkowem sWladktóre zgrIJm.tdzilo 42 czlollków.
O 6 rano niebezpiec~en$two lDin~lo. lecz oka- kowie TwardowskI, Zar~bskl l Jan Lewandowski
Zl'branie zllgail p. A. Szw~j(.'er" ~a wnlo~e~ zała się potrzeba usun ' ~c ' a wszystkIego towaru , zpzna.łi, te wy3zli ~d.Langatl!a wcześniej niż Bo- .
którego uczczono prz~z ~o~stanle ~ mlelRC pamlę" ze składów i zgliszuz, co trwalo do godz ny 12 lesław Lewand'~wskl l nie wleJzl.\, co zaszło mięOrzeszkowe,i~ Konopnlck.le~, Tołsto~a, oraz 3 zmal'- I w południe. Spalily się doszczętnie skład Marka dzy tym o,;tatn,llD ~ L'Ingnerem. .
" .
lych czlonkow rzeczOIle) \Ustytucyl.
Rautera wyroby wełniane lokal zajęty na cuOkazało tllę, ze Lewaudow:lkl po wylsCHI o(l
N~ przew,oduiczącego powolano inżyniera p. , klernlę kliperua, skład t~warów kam~arnowych I Languer,a nie pOiJzeH do domIl. ipaó. lecz skryl
FrumklDa, ktory ~apros ,l na asesora pannę Hur 1 M. Rlwsloe 'o skład towarów kam'~aru ow ycll M. l Się. Pulleya zatrzymała go nazaJutrz rano.
WicZÓWllę, a na sel,retarza p. B Rllbillo'Nicza..
l BirubaUllla i i. Ptlrle"'o skład pluszu Meesa l
Podczas śledztwa Lewandowski przywal siQ,
Zatwierdzono spr~wozdallie z dzialalu,!ści z,a Bycuowskiego.
1:\ I
\ ze uderZJ~ nożem Langner~ za to, że mu uhliżyl.
rok 1.910-,., oraz przyjęto prutokól komlsyl reWl- )
Ucierpiał w dużej mierze czapnik. Moszek
SlawlOny, przed d~ugl wydZiał kliruy sąJu
zyJueJ..
' Rawicki zamieszlla1y na facya.tce domu plętrowe- ; ?kręgowego plotrllowsklego w.charakterze oskarDochody stanuwl!y rb. 1,121 kop. 18, wydat- go i II p'ętrze w olit"yuie. Uratowano na par- zonlIgo Dole:;r~~ Lpw~ ndow:lkl nie przyz~al Sl~
ki-rb. l,b03 kop. 1:>; pozostało w kaSie rb. 417 tel'ze dU l y sl\łaJ wyrobów bawernianych Maksa I d? Winy, objasmllll\e, ze Lau~,ner JU," w ml'szkakop. 40. Pożyozek udZlC~lono rb. 185; ~apomóg Tefermana _ lecz spora ilośe towarów Jest za, ł nm własuem obrzu6 1 ł go ubelzJweml stowy~ przJ
rb. 322.
l Iana wudl}.
fur~ce Langller porwał go za rękę i nazwał lobuDo zarz~(lu wyhr~ni z,ostali p.p. <Jec i FrumPrzy wyrzucaniu towaru ze spalonych skła~ i z~m, Wówczas Lewandowski zaz ,~ d ;lł pozostawIakIn. Wybór Vrezelja l dwoch ezroll~ow za~zą,J~ dów policya stwierdZiła, iż wieje 8ztuk było : ma go w spokoJ~, leoz Lan~ner uderz,yl go .dwupoz(,alawiouo do nastę,: nego zebran.la, p~lI~ewaz , przesycouycll naftą - sltuki te odesłano do cyr- : krotnIe ~ twarz. I zaczął szukac cze~os w laeszek!łndydaci nie otrzymali absulutne; wlększoSCI gZo- l kuln.
j Dl. ObaWIając SIę, azeby Laugller me zafzn~l go
sów,
. . '
i
Są duie poszlaki, iż bylo podpalenie. Cukier noże~. Lewandowski od ''1l'ódl ~Ię, . ~lasuylu sl'y(a) T-wo tlI.eladzlstolarsl{loh w Lo~2:l Z\VO - nik Ha!peru J czapllIk Ra.will'i;;i bylI nieub~zple- I z?rY,I\lem uderzyI Llnguera. w plerSI l ~clel{l. Za.~
lalo w drugIm terminie ogolne zebranIe człon - . czeni. Pozostali są ubtlzp eczJni w rozmrllCych bqae Languera Ule .:amlerzal, D a po wroClI na noc
ków.
. l towarzystwach ubez pieczeoiuwycu.
d?, domu IV obawie, ze Llngner pl'zy;d4ie go za~
Na przewodniczącego powOla,D.O p. Or,low~kle. ;
Straty obliczaJą na kIlkauziesia' tysięcy ru- bu}.
go, a na trzymającego p óro p. Zlarnowle.cklego. f bli.
Sąd skazał Lewandowskiego na po \ba wienie
Po ożywionej dyskusyi uchwalono wlększo:
'
praw oraz na 1 rok i 6 miesięcy więZienia.
ścią glosów z dniem U-go lutego r b. wYfJłacac
(a) Stowarzyszenie lokatorów m. l.odli zwró'IIi' hotelII. Przed kIlka tJqodwsparcia choryill zam ast po rb. 4 kop. 2IJ ~ylk.o cito się do wladzy o zm ,anę us~aw! w tym du- niaml(a) wOkradzen'e
tIlŚ':h:1 el ma~lIzJut! kr~wlecldego, !t'l'lInctszak
po rb. 3 kllp. 40 tygudniowo.
cllu, aby zarząd bez UClekallia Się do uchwały Hesse, przystadł V( nocy do h~t ~lu Steroli l Ws :ho.toili
Na podstarszego wlJ1rano p. Michala Dzier. ogólnego zehrania mihl prawo lIabywania i sprze- I nr. 621 i dwiema towarzyszklImi: 16 latoią M.aryllnaą
WleczorkÓWDó!l l 18 · letolą Jó&ef" NJW1Cką LibaCf!1 w ot!dZińsliiego, na członków zarządu pp. ZIarno wiec- daży nieruchomości i wogóle dokonywania tranmana hutalowym trwał" parę go..tzln. 1'0 przebudtenitl
kiego i Bodka.
zakcyi.
Się Hesse stwierdził brak ponlelu, V( którym zoa'd~
Członków, zaleg~jących w opłacie sl<ładek
Utatwienie to ma. związek I projektowan, wało Się 211 rb gotów"!\. PodeJrzeole odran padło oa
Nowlc,H\, kLóra spoczJwaJąc w ubrania na kanapie, udaszpitalnych udl walono JlrzY\lnow~ć•. o ile wplac~ hudowl.\ tanIch mieszkań.
wllta spll\cą DJ odpowiedzialności sadowej po :fll :olęto
~)tulE'm składki rb .. 6, , z .zastrzezeDlem, aby takI
(a) Bałuckie T-wo pleI~gnowan;a ohGrych (My- oble. W sądzie pokoju 8 rewiru m Lodzi pO fichi rozczłonek nie mial Więcej Oli 45 lat.
szmeres hach\Jllm). Z Igai! L. Ff1Stw.lu. Na prze, prawy Nowicka prJ:yzuala się do kra 1z azy. Sąd si(azał
ją na 6 miesIęcy włę~leDla. Wlecz;orkowaę zaś uwol.lul ·
Członek w Wlelm lat 46 uie będzie prz.vjęty.
wouniczącego powolano p. Cytryna, l,tÓl'y zapro·
Da odpowiedZialności.
Członkuwie, któlzy wniosl} ti rb. nle będą korzysit lIa trzymającego pióro p. J Fajtelbauma.
(h) Zapalenie oltl saizy W 90batę, o gadzinie
8~aó z zapolllogl w ciągu ti miesięcy. Zaleg 'jllcy
Z odczytanegu przez p. Fuksa sprawozdania
VI mDieJs~e) kwocie wplaclljll to, co są dluiUl.
dowieJz la no się, że w ci ą'1: u Ilbległpgo rol,u 1910 10 miouL t.O wIeclorew, przy ulicy Południowe' nr 2g,
pieca zapallka sl~ Ściana O,gi'3D ugallll! domowJlIc}
Ulga }lowyisza przysługuje członkom tylko Wy3łano do chorych 6,000 leka['zy~ konsylIUm zro- od
przed przy byciem straży ogu ,ow"J.
przez 6 mieSięcy. .
.
.
blono 1.200; wydano lekarstw 14,OOu, dOllełniofp) Pogotowie ratllokowe W cl,,~u ubiegłych
Ci, co zalegli w oplacle składek szpital: no pielęguowań chorych-1050 bezlllotnych l 650 dwócb.
dol poulIęd..:y inuellll wzywano do oasLępulIlcych
nych przez 3 mesiące, trau} prawo do zapomogi l-da.toyclI.
wypadkow- Ogólnemu osltlbienlu uległo sześć osób, z któ.
l,prawo noszenia chorągwi.
Wydano mięsa 578 run ÓIV, cukru 564 Cunt,r,
lf) OtGhłdll· Do wal ki prze ci wko wzrasta- herbaty 698 lutó w, wloka 572 I( wart, k~flru 1019 ry,.h jPdrlll odwlaziono do szpitala Aleksandra, Jedo, do
szpitala Poznań 'ki cb., iedn~ do mieszkanIa, leda~ odł
jącej cI'ł~le dtllUoralizacyi występuje, ,od niejakie
flaszek.
slano do Przytul"u noclegowego na IlIlCę Cmeotarnl\
1
go czasIiI i kinematograf. PulJllczl1ose, ollw"edllaO~ólr:e dochody stanowił) rb. 4,897 kop. 9i:J /.,
- Na ul PołudllloweJ nr. 16 RyfKil Llpou1ewll!z,
lat 23, żona fel«;:zę[A, pne, pomJł.IL~ l1ap1la aj~ spirJ\aa1l
i\ca &0 ~uWDJ.e. oLrZlwl1;e, ZaUll&st olJl'a~kow ko' wldalki·-rb. 4,7aO kop. 8,P/a'
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denaturOUtuep,o i dosiela silnych kurez., zol~dk!; claf..
Oble bardzo uzdnlnlona w grze uwydatniaj,,_ gub, rio'rlcow~ldei na, korzyś~ bu10wr wlllfmego
plenia IlSllU"r lpkarz POjloiowła.
,
ja\
na
Ilwói wiek, ŚWietnie wyrohioną technikę l lłomu. powiódł lilię zu p ełnie I'"my:oi lllie.
- N" ul. Aleks8Ddrowskłej nr 27 Leopołd Stadnic '
UC1.estnic1.yło w nim oi~oło BOJ osóu. Kokl. sŁolllrJ, Jat 29 I Władysław Fiszer. także stolarz, niezwykle staranną l sumienną n~lukę , Wykonały
lat 29, We wzr.jemDei MJce poudawali sobie po klik" one razem ustępy :t koncertu "D-moll" -L S, Ba- stylJmów ladnych zauważono sporo. Bawwuo się
ran nożAlIl1 w gł.owę i ręce: rany Ich opaUlouu 'II l-Jlll
cha w układzie Joachima, mianowicie: .. Largo ma raźno ai do białego dnia.
c!l'kule,
I
non tanto" i II VIvace".
(x) Na Gniazdo, W sobotę urządzHa wieczor*
W odpowiedzi na gt"omkie oklaski, obie mlo
nicę na Glllazuo łódzkie fIlia ochruny bałuckiej.
(3) Parcelacya mają,tku , Folwark Sniedzia- I dociaue wirtuozki powtórzyly drugą; częśtS kon- l Zl-łlJralo Się 011010 300 osób Bawiono się och~czo
DOWO pou SleflH\em, sprzedaje się w parcelach
certu,
~ i bardzo harmonijnie do godziny 9 ej rano.
dowolnej przestrzeni po 140 - 180 rb. za mórg
Zaprojektowallo zorganizowao dnia 25 lllte~o
Panna Helena Wolkowiczówoa odegrała z pra",· '
wraz z zasiewami.
dziwem poczuciem solo na skrzJPcach .. Koncert w sali Stowarzy3Zeoia ban ' lłowców Jlr~y ul. DtulU S"-Spobra ("Allegro molto", "Adagio" I .AJ .. giej ~ 45 na zakończenie k'l rLlaWalu bal, Ba
(3) Smieró W płomienIach. Onegdaj W8 wsi
kupno placu dla ochronki lJaluoluej.
Pra" da, gmlDy Gospodarż, VI zagrodzie włościa legro moderato"), zbil'rając zasłużone olda~ki.
Do fortepianu zasiadł p. WIali yslaw S~alkow(li) Zabawa strażaków, W sobotl} odhyla się
nina Slan sla ~ a Brożka, z niewYlaśnionej dotąd l

przyczyny wynikł pożar. Ogień. powstał W izbie I ski, który odegrał: "Wi08n~"-E. Griega, .. Etiu- w sali Ul oddZ i ału straży ogniowej och"tn1c'tej
zajmowanej przez 76 leLniego SzymOJ8 Kunkę i, j dę", "Poloneza As Dur"-Chopina. a nad program zabawa urządzona dla członl(ów II oddzlalu tejże
zanim go Bpostrzeżono, ogarnął wszystkie sprzę- i "Preludyum Des-dur--Ohopina, Jak na amatora, i straży, Bawiono Slf} wa,oło do 1 rano.
Wczoraj zaś by/a urząlzona zabawa dla dziaty. Przybyli na ratunek włościanie, oraz dom o . l p. Szalkowski zaprezentowal się bard~o korzyst· l
wnicy, zdołali pożar SUUlDIĆ. choć płomienie niej posiada on wprawną iecllnlkę i sporo uczu- l' ci członków tego Od:lZlałl1. R01.bawiona dzia~wa
cia. U",dolnionego pianistę przyjmolvano życzli· o 10 WI6cwrem z żalem opu,zczała lokal.
przedostały się już na strych domu.
Kunka, lltóry w cbw ,ll wybuchu pożaru spal wie. Solistką wokaln~ była panna Wanda Tubia(h) Ze ~tow, majstrów samopn/lśll ków. W soW mieszkania, zgiuął w plomieniach. Spalone na '
celli, córka wla"cic/da ziemskiego z Dechcic Ob ; botę w sa\~ wal'szawsk ' ~J. na zabaw~ ~rz,ą~z , ~n~
węgiel zwloki znaleziono pod niedopałkami lóżka ,
darzona mile brzmiącym grosem mezzo-soprano
przez Sto arzys'leOle maJstrj~ samUpll.ą30lkow,
pod które widocznie s('hronił się nies 'I.Olęś1iwy wym, p. Tobiaeelli jes~ uczen/eą pani Biernackiej. przybyło okolu 400 osób. BawIono Się dvbrze do
starowina w chwili, kiedy spostrzegl niebezpieW wykonania pieśni: .JakoŚ mi smn~oo"-MlkuL· rana.
czeństwo. Przy zwłokach znaleziono niedo.pałki
,
skiego,
.Cicha jak noc· - Bollm& i .Poranalc"(a) "Lutnia" pab~an'o.ka organizuje w dniu
pieniędzy.
i Leollcavallo, utalentowana śpiewaczka wykazała 25 b. ~ wlel,kl bal w salI Hf'gp. nl>arta, na któpowatne stur/ya, bogactwo mater1ala glosowtlgo rI wJb!era SIę spurQ os6b z L,idzl i okuLe.
SZTUKR.
i pięl(De fra~owanie.
(x) Teatr popularny A !Lelewskieg3 (KonstanKoncertantka, przyjmowana z zapa,łem, z&t yn ii wsll:a ~ 16). Z kancelarII teatru komunikuj, śplewała jest.cz8 "Talemnlc8"-Galla oraz wyjąT E A T R.
nam:
.,
..
.
i 'ek I op.• Bohaterowie--Lehara.
-;', DZIS, w pODledzlal~~, ~yst,,1)1 po raz dra- I
Dobrze wylwnali tercet I pierwszego al{tu op.
__ _
gl gosclIIme Józef Kotarbillsiu. htrrat l klerow. .Straszn y dwór"-St. Moniuszld pp.: W. St~pow..
_ .
nik teatrów warszawskich rządowych w tragedJi I ki E K \ ' · L J ' k
Teab- popularny. .Uryel Akosta tragedya w O"CIU
Guethego Faust8 'P' d U 18Z I k· ekzle,rs I'f d ki
. ! aktach Karola Gutzkowa. Wy8t~p J67.efa Kotar•
' ..
.'
,
O wleczore
za oaczy a e amacya pani
b' kie o
ElltuzyazlD, z Jakim przyjęto I.ego ,sobotnl Z. J., która z ucznciem i silą wyrazu wypowie. ińs g.
wysLęl~, sWiad,czy wy~o~Ule. ze publIczaosc łódz- dziala. .Listy·-Or Ota, Gr\Jmldm okla.skiem poŻalowa6 ,~alezy, że na pIerwszym wy~tępia
ka UrnIe ocemao ~a!ezyCle ta.l ent ar~ysty, któ, Jm dziękowauo uzdolulanej deklamatoroe.
Józefa Kotarl.llllsklego w teatrze popularnym snkporwał naoLoJętnle~szych WldzÓ.w, I ~dOhJł,. tak
Na fortepianie dzielnie, jak zwykle, ,ałcompa- cel ka~o"y był o~eproporovona.lnr do. sukcesu a~
Wielki ~Qkce8, jakIego dawno JUz Ule WIdZIano I nłował dyrel\tor A. Dworzaczek. Fortepian kon- ~y~ty~znego. Zarowno, ~7.tuka, .111,1(. I wykonanIa
W ŁodzI..
..
,1 certo wy SeHera pochodZił Z8 sl,Jadu J. Grzego I Jej, z sY,mplltyozn;'m gosclem, zaslaglwaly na zgro·
Oldaskom I wywolywaDl~m. D1e bylo konca, : rzewskiego. Jest to istotnie jedyny fortepian IV Lo ,miJ.dzanle l1umów.
a po~adto . obdarzono go kWIeCiem po ł1u!mlna· , dZI, posiadający miękkość w dotknięciu, potężne!.
• UryeJ Akosta a wywołUje wrażpn;a bardzo
cyJDe) SCf'Ole czwartego ~ktu,
,. : bczlllienie i niezwyklą czułość tonu.
Silne, a wyborny przekład A.r~t(?niewicza znako·
- Jutro ostatni pozegnalny występ goscla l
I . .
•
miCie oddale w8~elk e sulJte!noicl oryginału .
walsza\\skiogo W roli Karola Moora w \ra~ed!i ł
(x) Pnedstaw.oule Da och out, ~lłuo~, DUla I
Tytułowa rola Uryela dala. Kll tarb l llSkiem\l
SchilItra '"ZbóJcy".
1 16 b: m. (w czwar~e\q, na ogolu~ ządams ,gra~y , pole do wykazania. w cał!lj pełni zalet wego \aW środę po raz czwarty sztuka Orzesz- będl16 w teat~ze l'opularnJm ~a, Gu-ud? .10Jzk16 \ lentu. Uryel jego porywał uezllciem, wymow,\,
kowej Barde dusza".
Btaranltłm ~III ochr~ny bałuckiej "Kmlclo., adu myślą, podniecał w chwilach nniesieli j w rZf.
•
.
ka zpowlesd SleulHewlcza.
bi '
d l
h
P,
(x \ Teatr polski A. ZelwerOW~Olł (ul. Oerllel~
BI
'd
l
łt.
,
gnę rUle "prowa za. w momeutao
upalIltu III
"63
Z
I'
l
i·
I et y po cenie o po OW! zn onej wczes- duchowJch wleldego myśliciela
nlana 1\1
).
kance aryl teatru wmlln kUją niej nabywać można Q p. Konrada Nowy Rynek.
K
b" I·'
. h
'
, .
nam·
(
ó
Kk· K l
k
ł Al
otar ma n grał na nerwar publlcznoscl,
._ W dniu dzisie·lsz'l'm ar.yści nasz8""O tea- I kU r~~yer kW
asprza a I oz ows lego II.
8- umiał ją porwae, czego dowodem burla oldasl,ów
J'
..
l sanuro wli a.
.I ~ I ez l'Ic~one wywo t
· po k azuylO
',I
'
tru czynni są w teatrze Wielk
im, gdzie daną
b~-I
.ywanle
aI{Cle,
,Po·
dZle po ra'1, pierwszy glosna kompdya Andrzeja
ZABAWY.
mImo. ze waru.n~1 z!lwn,~ trzne K?tarblósklego
.
Uryela poz n dt.awl8łą !Ileca do życzenIa, to Jednak
Rivoire'a \ Lucyanl10 Bernarda Mój p r z y j a c i e l .
(a) Z tr.oBlkl ka~llawałowej. Do wspaUlałych l umiał on Siłą talentll zml1sió widza do zap0lnn 'eTadzio" (Mon ami TI ddy) Wid;\lhlw to prze-I
' t na do cho'd 'T owarz yst wa ł. B yk or zallczyo
ualezy
teatru
pol- nia o tern ' i rozkoszowania .lA't J'edynle wvsoce
znaczono Jes
k·
L d wle\lud bal na bUb'IJ owę
ł
b
~
CI r
I s lego VI
o ZI, urzą lOlly w u leg ą 80 ot~.
artyityczną gr"
10 I~) Jutro po oenach niższych od popularn ch I
S,ala Vogla, pięk~le udel(()rowaua VI stylu
Lecz i drużyna teatru poru!i\rnego spIsywała.
l
~
Y
«EmpIre,
(co
stanowI
zaslogę
arLysty
malarza
8i~
dzielnie.
Ja,lyta-p. BoJeslawska bardzil sul>"
• Weoe e W
. środę W sieoi" z panią Siem k w
B eory k a Szczyg )"In3 k
' ) zgrolOauzl
,I','
' Boleslaw· lego.
a BIDle t an k ~
telua i silua w wyrazie, Ben-Akiba-p.
.
,
-I
J
Ik
asz
o
ą
naszego
TuwflrtysLwa.
ski
rłowainy
s'arzec
za!)leśf\'aly
w
tallDulzle i
uleporownaną csza oną
n ą:t·
T I
h . b t b. I t d
.. . ,
,
_ W clwartek znakomity gość ukaże się
.
a {gns~ownyc 1 oga ye ,ua e awno .1UZ i torze, Den Joohajo-p. Orl ' l\v~ki, a. dalej p.
'
l smy 'lna balal"h publlcznycb.
y•. "Gl upla
dDle apotyka,ł
6
I f I h KIlku na. rtosz"w~ka (E,tera rua'k>\ Uryela.) pp Norw wy borne l, IlZ tuca H. Da t al 11'11 po d t·
panna". Zainteresowanie publiczllosct nadzwy,
ansel: w wysLąpl o VI czerwonyc I ra ,ac.
ski (Rllben), Kllłakowski (de S~nLos) p, P,Ulceczajne; pozostale w niewielkiej ilOści bilelJ IIł
W1tworoe .low~rzlstwo rell,rez ntow,ane było I wioz wcale dobry Manase Wanderdtraten i inni
jeHzcze do nalJycia w kasie teatru ,
! prze" przedstaWICielI plutokracYI lÓd~kl?l.
I tworzyli zes\.lół harmonijny, lakiego tylko pny
_ W pilItek, po !lenach niższych od popu- I
Panie w przeplęlmych t~aletac~ I blatych pe. , wJtężonej i męczącej pracy art.yl3Lów teatrll pa.
larnycb, .. Małka Szwarcen\{opr- G. Zapolsłdej.
rukach walczyły O palmQ plerwszenst~a.
pularnego oczekiwaó bJlo można.
A o g 0·(Z,
1 ...'.. l/t po poIUd'
dl a I b" Zabawa,
Ilu.
- W so b ot "t.
UlU
'
, rozpoczęta
.
. ' o godz.
1 h11 ·eJ polonezem.
T '
10 d
. " Roz b·tl·k ome dya Dl IZI ń li k·If'go; wie. !I z J.a
Dlezmlernle oz.)'wlOna oc OCZ&.
anczono
m",o
z/ezy
l {J,
VI r
1
eD:~~lnymi wodzireJ·ami byli p.: dr. Marks i
czorem o godzinie 8 /4 .Bedda Gabler-" dr~mat
K!LKNDltl.ZYK TER!lNOWr.
H. IlJsena, z p. Slema~zkową w ~JtuloweJ roh,
T d
W.
'0
p
,
IMroNA.
SLOWIA.N:::HUE. Dziś Jordana. Jutro
W . d ' l
d 3
ł d·
~{ó·
a eusz elnert, k. ry wytrwał na stanOWIska NJemlrL
'
'-iel T~~zt!. ę w~ec;~r~m /Og ~~ US~/lU ·GLa~ do samego rana. Do pierwszego kontredansa ataprz
Tl<:ATR POLSKI A. ZEL WEROWICZA (Ceglelnlao •
u.
40..
nęło 150 par.
, JJac
63' J u ~ r o • W0811,," WY8plańalde~o. ł'oel~~ek o ggo,
pili. panna ~ po raz drugi.
Do tańca przygrywały na galeryi naprze- Da
dziale II mln ID Wloczarem,
(a) Z • Lutlli" • WczoraiszJ podwieczorek mu- mian d wie orkIestry: Tow. akc. K. Scheiblera i
TEATR POPULAli.NY, (KoDstaotyoowska nr. 16)
zyczny, zorganizowany przez Towarzystwo .. Lu- teatrn Thalla.
Dlls .,l<·au 5 ~··. Początek o godzInIe 8 mi o' 15 "fectO lilia", był bardzo interesuJąoy,
Uprzejme gospodynie wręczały paniom oka· rem. J u ~ ro .. Zł.>ólcy" Początek o godz. 8 mlD. 15 wieCZore n Wf$tępy Jó~efa Kot&(b lnsklsgo.
Chor lutnistów pod lIatutą Alojzrgo Dworzacz· i ule karneCiki, panom zaś butonierki.
I
TEAl~ WIb:LKf (Koo~taołyno"8k& 16) D Z I ś przad~
ka rozpoczął od .Powltanla plesnl"-Dworzaczka, l
. Gd~podynie balu i gospodarze z ponsowo bia - stllW/IlDIII
te~tru. łóJzlClego Al Zelwdrowleza n\ eel dopoczem wykonał tegoż "Pieśń zmierzchu", oraz lenn wstęgami na ramIenIU fraka troszczyli sU~J l 'broczllulJ
.MóJ PUf/llclel Talblu" (MOll Imi '1'UI1J)•
• Pud borem sosna gorzala", melodYę ludową, 0- aby zabawa szla jalmajlepiej.
pracowaną przez A.leksandra Polińskiego. G '1'l!ce
. Dzięki dObrej organizacyi, bal sobotni udal
przyjęcie ze strony słuchaczów skłonilo drnżynę
SI(} W zupełności.
Z WARSZAWY.
artystyczną do bisO\\ ania ost~tniego ULworu.
Z blietÓ\f i ze sprzedaży kwiatów zebrano
.Nader korzystnie przedstawIły Się dWIe mło- sporą kwotę, która zaSIli funJu$ze budowy teatru
dociane sl{rzypaczki: 12-letola Lidya O,to i 14- polsluego.
• Zaburzenie w url'wersytecie.
letnia Helenka Wolkowlczó\\llll, uczeJlice szkoły '
(b) Dat kostyumowy, urzą,lzony w HelenoOli hilll u dni prz-ed gmachem uniwpr~ytetu
mU..:Jczllej Wiułeckiego.
wie l'r~ez S'o wlU"ioj' SZęllle maJlltró w tllbr~ czn,ych WarSZi:lWSklego s'd,)' wzmueu!oae i'O~L~rIlLlkl !loli-
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ROZWOJ. -

Poniedzialf~k,

dnIa 13 lułego 1911 r.

I

I

eyille, w sobotę zaś w pob1l!!l<im cyrl<ule lamlco- I

Morze wyrrucilo na bl' zeg BO<i(nru dwa parow- Wrzenlo w Chinach przybiera coraz groźniejsze
"ym rrzygotowllOO znaCZU~ejsze sily policyjne i ~ ce. Utonęło D!nó~two statków żRglowrch,
. objawy_
ź8udalm<;l'ie.
lspahan., 12 lute~o. (P.l Dr. iś .... rana 7.nal~zio- l
New Yllrk 13 lutego. (WI.) Wiluima u iuźyZar z~d1.pnia te I'rzed~ięw~lęto wobec porlI
uO w studul trup kousula rosyjslueO'o
BocroJaw- II"
' .
'
sZt'nia UIII! :::łó w wśród stud,·nlÓw. SkuLIdem tego lf'ńs ld ego.
o 'o
ul~r l11cfortuu.ne J ~ypra w y .. balonowe j przez oc~an
porn szl' nia a.re s~towano podczas ubegtego tygo
Ok azalo Si ę, że konsul Bo gojawleńsld cier . \VIImana, projek tuje na dZ Ień 4 l ipca lot z ClU,
dnia kilkunastu stuuentów uniw ersyte tu i politecb
piał na b eZ 'Ii' unośó 1 wysze,ll z sypialni o godzicinati do Europy. Lot ma być dokonauy na bame 6 m..39 rano, o go·lzinie zaś 11 ej z\tlokl je · lonie ulepszonym .
ulki.
New. York 13 lutego. (Wt) Wl~zo raj spalił
W sobotę zrana nie było w uniwt'rsytecie go zna.le~lOno w studui konsul.atu • .~aipraw.dolloa
"ielu studentów. dopiero po godz. 11 przed polu- d/Jbnlt'J Jest to wypadek, ale l zaboJstwo nIe Jest.
.'
. .
.
dniem 7grollladz lo się ich 01\010 600.
wyldnczone.
l Sl~ doSzczętOle
w Brookh0l8 olbnymi magflzyn.
Okolo godz. 12 w południe jt'dł'n ze stu~en.
R1l .tl, 12 lutego. (P.) Wojska. rzą.dowe njęty I Ty'liące kob .et z personelu i publiez:\ości ucie·
tów odc z ytał szereg postulatów, a między innemi na przylądku dwllch generałów powstańczych i rOJ · I !<aly w poplochu. Dotychczas niewiadomo czy są
autonomii uniwersytetu. opartej na steroldch za- strz t> laly ich natyr.hmiast.
ofiary w ludziach.
sadach d .. mokratycznycb, prawa przPjścia. bez
Vharbin, 12 Ju'''go. (P.) Dnia 10 b. m. rlO7IOprzesz l, ód studen1Ów uniwersytetu warszawskipgo stawało [lod obserwacyą lekarską 1272 chió~z'f*
na inne uniwersytety w Rosyi, wprowadzenia do !(Ów i 18 poro pejczyków; izołowauyclt-19 chiń
(a) W sprawie strajku w aptekaoh. Pl'acouniwelsytptu warszawsldego wyUadów polskich,
czyl<ów i 2 europejczyl<ów; w szpItalu dla zadżu· wuicJ aptekarscy zostali Ivypu.;zczeni na wolnoś ć
dale) uIVolnit'uia are~ztowallycb i uwięzionyclt ko- mionych było 20 chorych.
I i przystąpili do pracy, złożywszy naczelui l< owi
legów w calem państwie i t. d. W raz.ie nie Zmarli: kobieta rO~y!lnka, Osadczewa, którą ochrany deklaracyę, że powrac aj ą do zaję ~ ia i
ziszczenia się tych postulatów zaproponowano re- znalpziono na ulioy i 8 ohińczyków, k.Lórzy za koń- obowiazuią. si~ pracowac do cza su, lliedy sper.oll1cyę strajkowania do Iwńca roku.
czyli życie w szpilalu.
cyalna kom 'sya złożona z delegatów wla~riceli
Po wysłuchaniu rezolucyi, studenci przyjęli
Pozostaro pod ohsefwRcyą 864 chińczyków; i aptek i pracownil,ów aptekarskich, Ole of>racuje
ją i rozlt'gly się okt'tyld, poczem ze śpiewem stuizolowanych-1S chińczyków i l europojczyk, w • nowych warunków pracy. któ('eby jednak nie bydenci rozŁ szli się.
szpitalu dla zadżllmionych ł2.
Iły misze. od zalV~rtycb w umowie z 1905 r. 4-ei,
Gdy prorel<tor p. Jaszczinskij wraz z kilku
Zab rano z olioy 9 Lrllpów.
, kló.rzy nie. chol~h pod p i~ać tej deklaracyi pozopedlami wszedł do west}bulu, zastal już tylko
Nadeszły urzędowe wiarlomośct o pojawieniu . stają w wlęz : eolU. Wszyscy wlaściciele aptelc 0kill,u studeotÓIV.
się dżumy w pobliżu granicy kraju Ussllryjsl\ltgo. ś~iad?~yli, że zobowiążą się pislDienn e, iż za.stosujlj.
Zgromadzenie w westybulu trwało zaledwie
Charbin 12 lntego. lP.) OJ poczatku epide
SIę §~~slo do warunków z r. 1905, zobOWIązali się pokill,aullście minut.
\ mii 11marIo 1.179 ludzi. w tei liczbie 35 eu~opej
dniesc pl~cę ,prowlzorom.o 15 rubli m i esięcznie,
Zanim Dade8zla zaalarmowaua policya do czykó\v. \V ostatniej dobie-13.
cz~h pobler.ao będą obe~nle po 100 rllbll; pe llsya
wrót uniwecs}\eckich, ulkogo już 7.e studentów
KraU .... 12 lutego. (Wt) Ogłoszono dOstow- l us pomo r OlI,6 \v wyoosic ma minimum 65 rllbli;
ne rozporządzenie min lsteryalne, zarzą.lzaJące 7.am- wluagradza~le uczniów pozostaje bez zmiany.
nie by ł o.
Po połlldniu odbyło się nadzw1c~ajne posie w l<nięcie wszechnicy Jagi elońsk!ej. Obok znanych
WszędZie w aptekach praca odbywa. się już
dzeuie ra.dy uoiwers Jteckiej.
sz 'ze'góló w roz porządzenie za wiera pll nkt, aby bez normalnie.
pispmllei dełd .. racyi wpisu nie przYlmi'Jwlló. Tych. - - - - - - - - - - - - - - - - - - kltlrzy naruszą c:.eklaracyę. nalflży natycbmiast
Odpo"lodli RedakcJI.
•
wydalić, pozostającym pod śledztwem WpiSlI od I
Panu Roboła _ Łodzi. ZJe nas pa. rOlom!e.
Z KROLESTWA"
mówić.
l W sprawie aptekarsklel zalęllśmy stanowisko naizupelWiedeń, 12 lutego. (Wf.) Zmarł baron A.lbert I ulej bezs'roun.e, winl~~ zarÓWno ~blll slrony, które powlony dolozye wszelkich osllowan I poczynić moill"t
Lublin. W sobotę nJbyto się uroczystP. otwar- Rotscbild. 'knll~ty apopleksJą.
ostępstwa, by dOIŚć do porozumienia i zgody, łJch naJcle wy!!tawy prsry kobiet, urządzonej przez Tow.
waZnleJ8zyeh Czynników wszelkIe! pracy. leielt ma bJ6
muz) c~ne .Harmouia. II
Z ostatniej chwili.
ona wyd~ln, I poiyteczo," Dlate~o tez oble atrony, Dl'
OLwarcia doł<ouata W otoozeniu cztooków ko.
Berlin, 13 lutego (Wk.). Wczoraj odbyto się d o puszczllJąc bezrobocIa, na które w lotekaeh nIe pozWllla 101 etyka lawod o"I, an! też obowIązek wzglęmitetu i zaproszouyc.u gości prezesowa Przano\\'zebranIe ·delegatów S5 pulku piechoty, w celll dem społeczeństwa. ktÓ r 8ltO, b"dl co hdł. wszyscy ~t.
ska.
b 'l .
t ' i j bl
h
stęsm! alogaml, powlooy były. nie prl8rYlVaha prao,.
Mowy okolicznościowe wygIosi1i panI Wolska O mys enla programu uroczys OSC u I tlllnowyc. szukac porozumienia Da looych drag ac b, bardzlftj knltQSzet pułku l,siąię Henryk prusl<i wygrosił zna- I rl\loycb I nie Daraial,ey~h zd rOWia, a Dltklldy ł ircla
pan .Jan 1\1arl,owicz.
I publlclDołCI na oleobliczone dra',.
W Jlltawa. pl'7.ellsLawia. się okazale.
rrieoną mowę, " którel zBzuaczyt. że Niemcy
przeży wają obecnie puwłlŻne i Cif2ikle polityczno
chwile.
Wprawdzie od lewnętrzn!'go nieprzyjacIela
Na WUłDł teatru pol,klego UJ LodA.
nie grozi niebe zpieczeństwo, la &0 n eprzyjaciel
AtollY OWOftaczek 1 rb.
wewn~trzny. &0 jest lIocy81 , ~cl, zaczlna bJć coraz
Iil!L!!'!!!!-----!'!!!!!!_ _- _ - _ -_ _-'!!lzaa_
Pelershrg, 11 lutpgo (P.) Zamknięto w~~e~\\. groźnie.iszy, dlatego !ołnierze powinni tern wierSPOSTRZEŻENIA METEOROr,OGICZNE
rosYlslu zlazll r l.G lUleslulczy. Zjazd wysiał tło Naj. I niej i czujniej stać" obronie cesarza VI waloe
Stacy" cJ&traZfUł; K. E. Ł.
jaŚ llIelszego Pana telegram zwyraieni m uczuc wier· z tym n\eprzyjae\elem i przy zbliżającIch się "f!Po
... ..,U
CI
:=C2.,ł
nOI'0dJanczycb. WysIano też telegramy lIo preze- I borach do parlamentll olcazać swoje monarchiczne
o
.b4
ID~. od __
CI •
Gl
.~
sa rady millistrów, Oraz mini stra halldlu i prztlllly · I
I' I
Daia.
~~!> ~,., o
~
UWagi
alu z wyr~żeniem wdZ I ęczności i prosbą O przlwró- usposo ).en e.
~~et a'" ~.
Gl ~
~~
~e'd
cenie wtizędzie zarządów rZ6 IfJ IPs!n lczych.
'Wrocła", 1~ lutego (:Wł.). Przy.były tuhJ
~
ta;;
E-i
Na Ostatn em posh'dlenlu z a~d między inof'mi z Caruerll nu kupIec, cierpIący od dluzszego czaUZDał za rzecz poządaną. ora:anizacyę atalego biUsu na malarYę. zostal wyleczony zapelnie Ślod- lMI ł pp.
Z duhl l21i
7150 o - 6.'1 93 Pd WI
Temp9ra~urll
ra " sprawarh przemysłu rzern;tlsloiczego.
kiem .606"11111 9 w.
761.7 - u 94. Pd Wl ma.I.-ł.8~ C.
feteuhburg, 121Iuteg~. (P.) Mlnis't'r spraw
Pary i, 13 lutego (Wł.). cPe\it Parisien, 11,11 7 f.
mln.-122' U.
1
76U -lU 96
W3
wnę t rzuyc
zazą·la od bul,upa rzymsko kalohc- l
.•
• • . •
.
•
OpauLI 00
1
klej dyrcezyi usunięc i a I{s i ~dza PanAcklego, któ- z~pewnla, ze rokow.BnlB rosYJsko-nIemieckIe na·
ry nie odprawił w dniu ll1lleoln NaJia3niejszpgo Pa- I wIązalle w PoczdamIe, zostaną ukończone prawRozkład pociąga ...
nil. 19 grullnia ustanowionego nabożtJlstwa dzięk · dopodobnie za. a tygodnie. Treśó umowy kZTcz}npf!go.
•
mana jest w sela/ej tajemnicy, dlatego wszelkie Zimowy od dnia 28-go pa:tdziernlka
.oskw., .d21ut~go ~P.) W uDlwersyteele ilu kombinacye są przedweze~ Dd.
Kolej JlabrycsM-L6dzka.
chaezow D1e~qelo. Nlektore wykłatly zerwano.
. ' . .
.
.
, ~o ul,onczenlU . ~ol<?wań ukaz!} SIę równo .. ,
Odabtdz, z Łodzi: a) 12.30. b) 6.50, r) 8.20. d) 11.25,
W uniwe l syt.eOle i na wyż,zyclt kllrsach uiektóny pt'lJtesorowitl dokoil.c~ah wyklauów pod 0- ezeSllle noty w nerhnle 1 w Pt'tersburgo.
a) 2.16, f) 1.15, g) 6.10, hl 8.10 ..
sloną pOI ICyl.
raryi. 13 go lutego. (WI.) Wszystkie próby
Przyobed" do lldzl: l, 4.3a. J} no. k:) 9.35, 1) 10.15
~Ilarków, 12 lu.tego. (P.) W uniwersytecie od~ : wstrzykiwania rozmaitych środków przeciwMu- ' l) 1.26, m) 4.24., 11) 5·2ó, ol 8.31, P) 11.00
byl Slę ~.Iec, na Uorylll. 7adecydowano strajk.
mowych okazały się zupełnie beukuteczneml. Diu. II
KolAi War.zaw.ko-Kali.ka:
Częsc Sludentów "olteya zapIsała.
l
...
. ..
Odohodzą do KaUsza. o got1~. 1.00, ~:UO . 5.26, 6.21:
KODstantlDopol, 12 Jnl.ego lP.) Przez całą do- ! m~ wybuchła wsrod w()J~ka cbln~ł<lego gar.nIz.onu tlił Waru.wy: o godzlnla 10.52. la.U, 5.40.
bę S10Z~ła się burza. Sto lica zasypana jest śuie • nll!lsta. IIazopoezo. Wsród wOJs\{a rosYJs!oego I
Przyob.dz, z Kallua: o gOlblole 10.44. lM1, 5.25
glem.
w CY ł·ykarze. ZRRZlv również wynllr'lki dżumy 935 7 WII'1l3WV o Ił 12.10. fi.9. 6.13.

I

I

I

I

o

F I ARY.

TElEGR~Ml.

I

l

-

,.Ił

.

.- .....
e

OQ

I

u:e-

l

c

N

As
posiadania pi~knej, czystej i delikatnej Skóry moina trafnie ująC w krótkie słowa: myjcie si,= mydłem Ray'a,
wyrabłanem z jaj kurzych sposobem opatentowanym.
Dzi~ki wielkiej zawartości świeżego białka i żótłka, mydło Ray'a w krótkim czasie czyni skór~ pi,=kną, delikatną
i naaaje jej wygląd młodzieńczy. Wystarcza słabe po-

tarcie

mydła,

aby

wywoła~ obfitą pianę,

która, ze

wzglę

du na swą szczególną konsystencyę i mi~kkość, jest

wprost zdumiewająca. Cena za kawałek, kt6ry wystarcza
na długo, 50 kop. Do nabycia wsz~dzie. PrawdZiwa
tylkJ w różowlm opakowaniu, z firmą genoralnego d ~ PU1Y
tal'Yu<z\ Gust " wa Ro~enthal. w W""SlEAwie

. . . . ._ . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . .u.. .~. .

...
I

-

ltOZWOJ. -

......................
w

~

środę dnia 15 lutego o godzinie 6-eJ n ..

kościele św. Krzyża odprallilione
nabożeństwo źałobne za duszę

no w

zostanie

PODieaztalek, dDil 13 lutego 1911

przyjemniejsze, aniżeli

-

f.

glosy niewykszLalconych

mężczyzn.

- Z Londynu donoszą: Nowe prawo o cudzoziemrach ustanawia: osohy. kt )re dOPuścily
się czynu, karanego kryminalnie, nie będl} puyjmowani Da terytoryom Wielldej Brytaoli.
SI<atllipm tego obostrzony został obowią7.ek
, ~elt.lllnkowl dla przyjezdnych ! kOntrola nad
D!ml.
- W In~brucku na rozkaz policyi miejscawej aresztowano dwóch niebezi,iecznJch anarchistów, którzy zamierzali. z polecenia Lajnpgo związl<u udać się do Włoch, aby tam wJkonac za·
mach na krola "łosltie~o. Pierw8zy anl\rclrista
l~'rauk Zarel aresztowany zosłal w Sozen; drugi
Augu-t Doleżal w Rlva. nad samą granicą. wlo·
l s~ą.• Ouydwaj uciekli z Mera!lu. g?zie d )puścili
I Sl~ klku czynów kary~odnych. Pohcya w Mera·
. nie posiadać ma pewne dowody. że obydwaj mle·
! li 8flełllić zalllAch na I{róla wło~rdeg'o.

_ Na zapytanie prezydJum Kola pol8kie~o
w WiedniU, odparł prezes ministrów. baron meŚ.
p.
nerth, że sprawa kallału połączyć mającego DIlnaj z Od"ą, jest na razie wykluczona; SJ)rawa ka·
nałów w Gallcyi zaleźy jeszcze od dalszych stu·
dJów techolcznych. Kolo uznało odpowiedź premiera za niedostateczoą i wyIDijajl}cą.
na kt6re zaproszo. krewnych, zne.jomych i przy..
_ .Matin" zamieszcza w sobotnim numerze
Jaciół
dłuższą
korespondencYę swego korespondenta berRODZIllA.
426
lińllklego, w której auLor donosi, że minister Kiderleu-Waechter w komisyi budiet'bwej parlamen
tu niemieckiego zobrawwał pouCnie bardzo pesy
mistycznie obecną sytuacJę polityczną. Wedlug
słów Waecbtera, porozullllenie z Rtlsyą nie jest
tak pewne, jall: Niemcy przypuszczały. .Minister
miał oświadczyć, że nie możua. polegać na slalo%merł 11 bo m. w Kochnn6wce o g. 7 1/, wieczO>o
rem, przetywszy lat 4S.
gci sympatyi narodu rosyjskiego. Stanowisko Włoch
ŚREDNIA
również jest niewyraźne i niepewne, tak, że nad·
Pogrzeb nastąpi lIIe wtorek o g. :5 1'1'0. na
chodzi możliwość niespodziewanego odosobnienia I
ementarz aleksandrowsld. Zaprasza nań krewnych
MS
przyjaciół I znaJomych. w nleatalonym żalu
Niemiec.
powrócił z .ił a g ~Oł!nic.,.
CH
tona z dziećmi.
•
- Potwierdza się wiadomość, że cesarz Wil- Sp.: Choroby s k 6 r n e, w los 6 w, wen e r y c z n e,
helm spotka s ę z l\r6~m WIktorem ErnanUl'lem kosmetyka. Leczenie syphlllsa salllilDrsanem
~
EHCRLIH-Hl\Tl\ 606.
w Wenecyi. Spotkanie nasti}pi prawdopodobnie
Godziny przyjęć: od 8-1 po pol. i od 4--8 wiecz.
po powrocie Wilhelma z wyspy KorCu. lrIne po- W niedziele i święta od godz. 9-2 VO pol.
419
głoski o wycieozkach ces. Wilhelma do Rzymu i
Poczekalnia dla pań oddzielna.
KonsantYDopola sl} zmyślone.
Piotrkowska Ni 19l (dawniej oN! t.OJ)
- Wielka bala maszyn w oddziale niemie'.
;.... w Berliule na poaiedzeniu komtsył bud· • ekim wystawy brukselllkiej lawalita SIę. Do poZĘBOW
tatowej parlamentu niemieckiego przedstawiciel łudnia wydobyto zwłoki 3 zabitych i 7 rannych.
M' Riesnik-Epstein.
~olaków domagal 8i~ udzielenia pozwolenia na
- W Hadze, wnosząc z wyliil,ów pierwsze- , Plombowanie i wyjmowanie zębów bl!'C blU\I.
Iprzedai gaze~ polskich na dworcach koleiowych.
go glosowaula panuje w kołach parlamentarnych 5peo.zlne lablJl"ało .. yum zębów sztuczMinis'er kolei odpowiedział wykrętnie, ie tylko przekonauie, że projeltt obwarowania bl'zł'gów
nych i złoty~b koro II.
sprzedai pism pornograficznych i niebezpiecznych Rolandy I zostanie przyjęty li malelui ty~ko ZIUIa.Reparacye i przeróbki sztuczu. zęhów upocukau:a
'41a paDdw. JMt wzbroniona, wogóle zaś kolpor. nami.
Ceny budlO przvst~l)U8.
2599
terJI pllm . regulowana jest popytem.
GIEŁDA. WAHSZA 'V~KA. Spra'W"oz(lanlf" tele~rRf'ic7;· e. l U'ołldna •
Depu'acJa ZwilłZku kobiet wiedeńskich
•kladala w pl,Lek wizyty u przewodniczących
Z, t.
ar, Ifr' z I
Ż'ld I"fI' r Irr' n(.
I Ż.1j lor nr IL'r/ID'
.17.1sLkich klabów, chcIle pozyskaó ich dla spra. I
Czeki
Da
Berlin
4600
,50f0
Piotrkowa
-.-.- - 1
wy kobie' prly Imianie u8tawJ o stowarzysze1 95110 9430 9485 4 /, L. Ziemskie 93.10 9210 9260 Akc. Ltlpopy
-.- -.- 13j l / ..
4°'0 Renta
-..Iach. Między InDemi deputaoJa zJawila się u pre· 5°/.
~ °lu
"
Poż I 1905
lO:>
" .Putllowsk -.- -.104
L. Waru
9665 9565 96. O
&esa Kola polskiego, d-ra Łazarskiego. Doznała ó% Poz. z 1906, 10450 10ł 60 -.- ó%
"KI!lzkll Ska -.- -.- 705
1
9J
80
913ó
90
80
4 /,
1
tu nadzwyczajnego przyjęcia, a prezes Kola po· p lemjówka I . 4Tł1/, 4 ł'/,
-..,
Stararhowlc
229 /,
Lód,
-.- -.- -.- B. Hand
óUfo L
U. 387 /. 377 1/,
War~z
-.-.4,a9.50
wolaJ się na
dllalalność w sejmie, gdzie za· l Szlacheckle
-.- " • Łódzk. -.- -.- - . "
•
3ilO -,- 48,
3'0
wlZe występował .. obroule praw kobiet Prezes t
ł% Renta p..ństwow" 1) Peter burg.. • . • • 95
lunaezyl: R'ło!ly wyksztaleollvl'h kohiet Ra. mu

t

Wandy Wa~il~w~łi~l
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Drobne ogłoszen,

·a.

ChłOPIec z lidayw I czy~elnym

I

NIUClJCllllkl, nAIlezyclell, freblanki ,
bODy różnej narodo"oścl ua go! i
dllny I Da atale. gOlpodynle, bu· '
chalterki, ka8Jerkl- poleca blu- l
ro Ludwlusklej, PlokkoWlka 92.
8151-3029
Kred..a18, 1~ krze~el, I
• • 'atół, BzafJ do ubraDla. otomanę, tremo, garultur
mebli, biurko, I 100"a I materacAml, bielIniarkę I lustrem, toa- I
letkę. szafki nocne, IImywalnlę,
zegarÓ. duży IloJ~cy, Jobrazy olelne r znego
pendzla.
aduefkllgllry.
Dr"
I
l
ki
l
e .. mo OD, SoUp ,parawan , ampy,
8t olik d ° kart, gzymsy do
Dranek oraz różne drobiazgi
sprzedam za bezcen. Nawro\ 4~
m 3.
866-10-9
Ur d Ik b
A zę n z ,o
ezuauJ grlln. I
• ·townle
wszelkleml
cz)'n· ,I
nośelami
bluroweml
1 prowadzeniem kslązek bucbalteryjnJch, _ '
obejmie jak ekolwlek zajęcie, Za
malem wynagrodzeniem, maiąc
Wolny czas, joi od godzlu 3 po
połUDniu. Łaskawe oteny "Admln!stracyl "HozwoJu" pod liter.
B. Z W.
1i2~3d
'A Moble rozpr,tt!l1nw bnlo: ~re"uen8, stół, krzesła. łóżka z
matera'a
k
c m,I aza f ę, bl el"Iznlar~,
biurkO, Lremo, zegar, lamp~ WI.ząc~, otomauę dywanową, krajo~ruy. Zacbodnia nr. 29 m. 7a.
~--:~,.,.,._ _ _ _..:1:.;:0.::95:.--=2:....--=2
Wolli wykonywa nllJnow8ze
• fasony sukien po cenach
przystępnych. Udziela praktycznJch wSkuowek I krOJU. WIdzewska l Il.
1109-1
~ "owOdll zmiany Int~rltdl1
• do sprzedania zaraz plwlarnia. DowiedZlec SI'".. moz' na
Wld.zewska a6 w piwnym barze
11 P Rod~.
1113-3 J l
llu~z~r,,;a z uv •. lowem wllr ..
.. t'
B~awsklego arzędlllekarsk ag o l
prlJJmuje ' zamów,~ula
Ił
d
P
k w mIeJscu
k
II Da "IJU...
lo\r OWS a 1911
mo 10.
1100-".-1
..

A AAAA)

A' A' A'

I

A

A

I

A

A

l

charakterem pisma potrzeboy
llral. Oferty pod .chłoplec" y
admlnls1racyl .Rolwojn·.

-=..,..,.___-,-___1.;.0_1i6;;..-.-,;;.3-~2

Chloplec-po~lugacz, pls,ący. puLrubny. Z,łasuc się I rodzlcam!: Senatorska 23 (kAntor pod"órze).
11 17-1
8pnedanll~ sza'lI d'lza, rudo
ni! walia, Panska 99 m. 21.
1066-3-2

D0

I

-::D::-:-I---:-al-ull-z""l-p-r-aC-J-D-le-D"';J":';:'wal--Il-0~II.-a~.

.

.

OkaZYJnI" olo sproladaula sltl~!1
rzehlczy z powodu zmiany
In\eresu, egzystojący 26 la' Wiadomość al. Wolborskl\ 40 n
kowlIla.
10:16 4-3
plac do spr'ednnlll, lIannay, 40
na 61 łokci, niedrogo. DowlI'dzleć się moina Staro Zartawska.MI 20 m li.
1051-3-3
pOLrzebua uraz MOlu& prasowaczka do bielizny na cbamlczne I SI'Jwna, ul. Aodrze'a
nr 3S
1081-3-2
pOkÓI ao "ynajęcIa dla pnyzwoltej 080by od 1 marca. ul'
Dr!" 2l m. a7
10'>8 -2-2
prl Y mę lulku panow ua mIali'"
"anie z ca·odzleunem u'r"y
A 4 ' • maole m T alllze wy d'
aJą 8 lę obl o Iy
•
D zIplna
.
w mIe)SCIl l ua mias.o.

'

'JII MaterIał .sKóra-anl(lel·
I
'ka- na nbraJlI. nie do Idarcla.
,
Łokleó 60 kop. AndrIeja ł -18.
l099-3pp -2
~--,.....,.--.,,--"';;';;';;';'~~""::'
daJ'Aca
18'l
uoch~uu
Je8\
I
., I
...
do sprzedAnIa. Wladom"śc'
..
I
Piotrkowska 2uO m. 19 10:n'a 3
I
FfYZ!edrdlf.l za*"lAa h.11 °l Jes~ Il~ j :j:~lk!~Óg widzewskjeJ)10~1·_K3a3-1'
sllrle an lal n. Sredn a nr. 2..
•
u t~lczer"
1080-3-2
przy,mle przdplsywan!e do 110FOne1'11l11 CtAtuy krOLII:I do
mu w czterecb JAzykach. O~r.
sprzedania nledrogo. Wldzew- ty prosz~ składać yw .. HOZWOlU".
ska nr 41 m. 7.
1101-3-1
!J30-:ł-l
prllelltlul.boua p03zu.ulJe posa-l pracowny W 8reolulk wIekIl bJdy; zua gospodars\wo I szycie,
ly urzędnik, ObeZO&ly grun- l
KonSLantyaowska nr. 36. Well1- łownie z c~Jnnośclllml biurowe·
berI/;.
1081-3-2 mi, (z ladnem ~)Ismew po polskll I
Kawlarnu:L d", spn:eaaJla lub , l rosYIsku), poszukUje zai~clI' "
wydZierżawienia o połowę cskancelaryacb: rejentów, adwokanl taniej, bylebJ zaraz Zielony
tów, Inżynierów I "p lub w prrRynek 35
1083-2-2 i waLnych Instytucyach. przyj wie
A
•
obow!~zld
Kr"L'u,
CtarnJ for'eplAn tanIo , takie
Łlskawe
ole ty podrządcy
P ae domu.
It II
do sprzedania Wschodnia 70
r " r ow y
u Ilospodarza.'
1074-3-2 1 ~.~K. w AdministracJI .Ltozwo·
JII '
11,-,8-3-1
Magle do sprzedania, Zg erUA I putuebnl zuolnl cZlllaUzle ILO·
nr. 45. '"
108~-2-2 l
lurscJ. Ul. AllkołAJeWSka 99
1181.yUy ;,:: "",lIg~ra praw u, 110' •
1110 -I
we, bębenkowa, plerśclell owai
pOLrz~Dne zuolna SLaU lczarKI 1
i maszyna za 16 rb, Konstantyspódnlclt.rkl do prAcowni Sil
nowska nr 7 m. 16. 1076-4-2 k en MarJI. Konstant"oowska
33
•
Malll au S}lrZealUla wny.uuę
I 03-2-L
CZęŚCI od żelazuej tokarni,
plelt~!!Ular!(llru~ynOI"łIUlll, ch.lluue
prócz wag. Lipowa 61 m.8738.2
reltomen.tAcye, pOstllJw)e za-:-~_ _~~_ _...;1:.::0.::.:..-...;:_--=2' jęcia. ł'lotrKowska 1\19 m· 10.
Mlm;yu y b~bdll~~wą I pers':le- I
1105-3.-1
niową oraz gramofon z plypu~ctllDua zdolnA pour"ClIull 110
t ll m
d
b d
'I
..
W dl, sp.lzke aw, Ar &0 .au o. krawcowej. S. E JlIW .Ii ~2
I zew B 1\ 145-16 1025-2 -1
1106-1
potr:tebua zdolDa prasowaczlul. SLt. ula do wyoa "C a z raz
W'''~A'''8'''1
\&. 110
1''''9
,)_"
'I I "
...........
••
go
"ol".
.I:1I-"olĄiaw.ka a.s.
10:l2-~-a

Dom

I

I

g

l

M

I

I

-.- -.-

..

l

ROllu\nlK plł.iact;. zn"ąt!y ,Iusar
stwo. ze śwladec~waml, \lo1r1.ebny Senatorskl\ 23 Z((łaszac
sl~ wprost do kAni Ira (podwÓ
ue). Tamże potrzebni chłopcj
do 18 lat
11 5-1
S lep IIpOZyWClly Jtjd~ aj d~ ""
daula I powodll wYlaz<11l CbojllV. PII\skowI\ nr 13. 9-!ł ' !ł 2
SklepIli. da sprzedanIa zarlU 1110
od 1 kwleinla ul Slerniewlć ,
ka" 16
l09a -3-'2
SZkOlll kroJII aoglelSKlego I uy
cia oral pracowuia kwiatów
sztllcznych, Piotrkowska 103 m. 13
prawa oll'!yna, I pl~\ro, t>rzy lmn1e uc'en I 1'9.
10""
.. "op"~
Ski ep HpvZy WCZJ tara" do sprze·
dao ia WIII dowo Ś C nllca Wtodz!mIArąK"
•• t5 K07.ln,
IO~5';ja
SubJelOt re;..:t;~rdo\l POstu,(ule uj~cła, wl-e'nle do felczer&kle
go r~:<ocilTUU. Ot er t J proszę skI a·
dać w Admlllls'racJI .. ll.ozWOJu·
suh W W.
9'11)-5-5
Sklep I ru.e8ZUUlem. ił pJitoe
~Ub l pokój z kucbnlą do wy
najęcia zaraz lub od kwie~la .
WIdzewska ~l 109
1 19C1-'1·'
przyj~i.dUICll utl1vl.DtUnych I(el
uerów poszlIkuJe mlejsc4, moŻe
byc I na Wyjazd. Olerty w Adm.
.ROZWOIIl~ pod B. D. 11 a -3 I
POkOIl z Kuchill' na pllUltue
,.uO wyua)ęc
. Ia od k wletnla..Prz811\z<1 or. 41J
1100-3-}
rullll do W)plló\JCL.enla
•
Wiadomość Ił ad\\okata
l::lzudZ)'IBklego, Mlkolajewska ł6
957 3-3

:::;'11. C':IlW~1l1 La~ IiIL-i t ~
J 001\:11
od pllSl:portll, 1fJd"ny
rabr.

A

L

Z

Z

Z000

..

Z

BAnnie"".

1071-1-2
KII'lml~u JucUU'1I. Z41(1.I0lL "ar·
tę od pll8Zpor\II, wyl1a .. " Z fahrykl Rhrallo.
10liQ - a-2
\Tyli SLróżewSlluagll biła Kar·
t~
od paszportu, wydany I
rabryki Pozn~ń'lflIłIlO. 1072·;J-2
arY&UBII UZlelll'C za,{llDlla
kwl' od paszportu wydana z
fabryki L. 6r"h'IUnnl!. 1 lO'~-l
S\aulsh.w A,la.uCJJl laJ(ubll
paszport wydany I gmlnJ p~.
tno now, T~re~trl""p 1101-3 -1
Ztlgln~lI1 Kart/\ Ool P&~"JI(). la
wJ,lana I fabryki AlIarta I
Rouseau na Iml~ Mlkoła)" Wa~ell
'111-:\-1
agln~'1l k.r\a IItl l'il~t;lI"i"LU
wydlIDa z fabryki N'lclarnia 1f
Widzewie oa Iml~ Alltonle~o Lensrczvk&.
11 2 -t
Ilgln~Ia kluLa od pa~:t;po, LU Uli.
Iml~ Stanisławy WItkowskiel,
wfdllnv z łabr S"ymoQII. 101533
AKID<\ł Iti',' od past;~OrLU ClA

M

M

Z

Z

Z Iml~

Władyslawa C l esl~18kleiO

wJdlnJ z fabrJk. K. ZIOle.
97" - 3-3
lllgiu4t pa~.:pon, nlllW ę MarJanuy Smolar8kleJ, wydany z
~m. Bl&szell:, pow. kaliskie'.

Laglo"l
kW L od
dnny s JlrmyB-cl

10łl-1ł-3

ptl~tpllrlll,

WL'

ltlcbter I
Scbrotber, na Iml~ SLao IS1110 1r4
tirzel(orzewS'kle{o.
10~0-3 3
a HU~La kar'" pOll} Lu lIa Imlt}
Jana Balowulego, wy~al& z
kancelaryl pollemaJ8lra m, Lodd.
Z_gublon. dokument,_
1077-3-2
ndr,eJczaK:wyUaay
a1ar~lluuA
zguolła
"~ID~LIl kan. PUOJ~Il, "i"&J4
"aszporL,
z gm
Bleprzt!t; WÓjta gmlnJ na Imię
lawy, pow. lowlc~ifHf) ' 1141.3 il
Aleksanbra Smolln,idego
F
U
10 Q ';l-'ł-2
rancel
Ju",ua :tA6 UUa ha. ~9
od
paszponll,
wJdaD~ z f,,bryki Le m"n..
1116-3-1 L a~.n"i.(4 b.tll'~A 011. jllt"L.jI"I'.14 UA
Iml~ An-lrzela
KOLubskleJo
N
ora,
l'anC:dldL.l(ó ,,,g..tulLa I'lh' "y,II\I1& z Zarz~du ŁódZKIeJ Ko·
r
tl° ., wy Ilony J gmIny Oles
'OQQ - ~
,
niCA Rnb. klelec~lel. 10.,7 -3 _~ lei E e (tryl~l," Ą '
Zlloglu", I'''.Z~O'~, u.,•..... T L,
OZ,,1 liaSt;) n~lu zaguO.L PIlS.'.
oU8,a A, 'l1elst;L6Iaa, z 11m Ci
t
por wyl1AUJ I m. WarLy
po .... Llp.k allil. &.J.OIllS1UołJ 8211-a-::
~!er.d.zluego
11.109 -a-a

G

J

L

535

Cech

ROZW()] -

Maisłr6,., Rzeźniczy~h

al

odl'ędzle

się

ullia U

w Łodz'.
lutrgo

w lokalu włllsnym PiZY
przy ulicy :Milsza N 46
Jii_rIfIJIi'
Czlon:iGwie. I,tónqby nie otrzy'
mali zaprO~Zt ń, r rllszeni są (I
przJnyr~e w dniu balu, o god t. ~-I'j wieczorem, do lokalu
cechowego, celem wz,ęcia udzialu w zabawie.
r. b.

Zdolni polscy

l

===

~

I

zecerzy do skłatlMIII tekstu
poszukiwani na dobrych wa..
runkach. 1\dresy składać w
biurze Ogl. Kosmona I Saksa
Ł6dź, Piotrkowska 1'& 9.

I

R
tygodniowe

CZŁONK6wr

Porządek

dzienny:
t) Sprawozdanie z czynności Towarzystwa w 1910 r.;
2) Wniosek założenia Towarzystwa akcyjnego;
3) Kwestya dotycząca zaległości w opłacie rat.
Powołując się cyrku Jarz, rozesłany pocztą członkom
naszym prosimy ponownie o liczne i punktualne przybycie
na zebranie.
.
lij·lli
Zarząd TowarzY8twa .,SANITAS".

410-2-1

Fabryka Wyrobów

CENY STAŁE
P47-6-1

l

Tka[kie War u tatJ l

CYRK
Al OEVICNE
=
Łódź,

N.!Iwrot M 14.

~ "

...h-~

_

;rz'D~:~n~!~Yl~:oy~9~?~. ~

~a~i~b~1~ast~~~~t~~~~~~~:&~Z~ ~ Sportowo-Atletyczne PrzadstawitJn:e
98

4OZ-~t :

a portyern.
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. Ból głowy i Migren,

I udziałem cal eJ 'ropy i nowych deblotl'lnt-lw
S-ci debIut znanych napowltltuDych glmnBstyków TrIo BOJWES.

,22

na'yohmlast uauwa

:

" Migreno Nervosin ,

Wełnianych

M. ROSEN p. f. "AMERYCAN"

~:~::::::~::":::~;; I 5
caJ o111 e

e

od nas otrzymać po cenach fabrycznydl. Oryginalne amerykal'iskie wyźymaczki do bielizny, Maszyny do
szycia, Maszynki do gotowania "Primus" Gramofony i Pły
ty, Łóżka żelazne i niklowane, Materace tapicerskie i siatkowe, Umywalnie z przyborami, Nakrycie stołowe platerowane, Różne meble drewniane, Lustra, Dywany, Chodniki,
Linoleum, Portyery, Kołdry oraz różne sprzęty do domowego użytku. Maszyny do prania i maglowania.

l'1am do eprztodania dom
z 6"cia mieszkaniami. Długości
ma 20 I, lok., szerokości 14'/, 1.,
W czwartek dnia 16 lutego 1911 roku, o godz. 5 po poł., wysokości 4 1/, I. Jest zapełnie
nowy i nie byl jeszcze zamiesz..
W sali l-go oddz:ału Straż, Ogniowej kaly. Stoi przy szosie I przewóz
będzie tanio kosztował. SprzeoOchotniczej, I(on .t~nt,now.ka .NI 4, dany
będzie za naJniższlS cenę.
l\dres: gab. Piotrkowska st. Ball

Nadzwyczaine
Zebranie
TO'WI\RZYST'WI\ "SI\NITI\S".

łub mies~ę cz

każdy może

STARSZY CECHU.

fl51-'ł

T

Ponledzlalek, dnia 13 lutego 1911 r.

l

dzień mi~dzynar.

szampionatu

alki francuskiej

zorglUllzowallego przeJ profesora atletyld p. A. W. KOZ AKO WA.
DII' walczą Dajclekaw8ze paql

SZWARZ 1
· EM
-DONO

Bez1l1arankolllo
i nIeIlzkodłi1l1Y rośl ipewny
n ny środt.'~
Ządnćwapt.1 skI aptecz.tylko
Wa'ka rozstrIYRai,ca: Mańko - Warszllwa l Jen.en - Dania. _
oryglnaln. proszkó1I1 1'0 10 k.
He.le.-Szwecya j .ak-DlIn.ld-S~kocJa. ZaJd ...KabułaPudelko 1.20 k. Gł6wny sklad
Jnaye l Webe .. -NlllmCJ.,
sprzedaje po cenach fabrycznych: KOŁDRY wełniane, SZALE, ~ Toro.1\kc.
L Spiess i Syn.
I
SzczelXóły w afiszach I programach.
PLEDY (Kołdry dla dorosłych i dzieci), SUKNA na kostyu46~O- 30 I Po('zatell: przedstawieola punkLnalnld o ~1I(h. 8". wleeł
611)
my damskie i CHUSTKI - w wielkim wyborze i w różnych
cenach.
Sprzedaż detaliczna po cenach fabrycznych.
------------------------~---------Skra dziona I wekale
I jeden rewers. jeden ntI r. 2000
S LAD FABRYCZNY
płatny l G"nljola 18łO rokn dro·
gl Da rb 700, płatny l Gru,lola
Wólczańska
6~ 19.0 ro~o, wyótawlone prz\lz Jó.
~ letę I Henryka m~łżonków Koż
fi
!!!!
narzewsklch zamieszkałych w'
Ząd
B
IBJI
WeTszlIwie Da Ilecenie Feliksa I
I:!ucbcar, 1rzpcl wek8el In blanco podaje do wiadomoścf, te dnia 15 (28 lutego r. b.. ze
na rb lOOO wystawiony przez
stacyi Warszawa-Brzeska, o godz. 6-e rano, zostanie W'{Feliksa BU~Lcara z roku 1905 I prawiony specyalny SYBERYJSKI POCIĄG BEZPOŚRE.'
rewers
na rb. 1000
wystawmai
ony DNIEJ KOMUNIKACYl Z przesykk ami zwyczajnej szybkości,
przez Bucbcara
na zleeeale
Okręg u Łódzkiego
źJnków Bochcu, Ostr zelZa się
adresowanemi do Irkucka lub za Irkuck. Pociąg ten, popodaje do wiadomości, że czynności repartycyj skład
rZl'd nabJcem takow)ch, pod dług osobnego rozkładu, skieruje się przez punkty zda....
,ądow'r odpowłedzlaluośCł~
cze: Brześć, Wiaźme, Batraki, Czelablńsk I Klnel i w droki gminnej i szkolnej na rok bież. ukoilczone zostały.
________
.'~_R_-_lł-_3 dze do Irkucka będzie około dni 21. t. J. przyjdzJe talii
Osoby zainteresowane, w ciągu dwóch tygodni, liDatruI m, że weksle wy- około 8 (21) marca r. b.
cząc od daty ninieiszego ogłoszenia, mogą takowy roztawluue przeJ; A.n~l)olel!o Fila!· l
Podług podziału pomiędzy kolejami na drodze Fab-kład przeglądać codziennie w biurze Gminy Zydowskiej
owakiego DIl Imlll Antonle~o Do·
Łód k"
dl
S b '
'T
. ag'l~kleło, były lllpł~"ool'l pny cznoz le],
a przewozu w y eryJskim pocią C1 u mote
(Nowy Rynek Nt 6), i przedstawiać swoje reklamacye.
~u n e placu od A. FlJałkolV
być przyjęte 8 wagonów ładunków, adresowanych do Irkol\18~o dnia 26 czerwca 1910 r.
cka lub za Irkuck (ładunki, przeznaczone dla stacyj na za.
Po upływie wyżej wymienionego terminu, żadne rekla~\óqcb nie zwróc.ł. ,OsL~zallftm,
chód od Irkucka, na ten pociąg przyjęte nie będą). Przy~·.
macye, tyczące się składki gminnej i szkolnej nie będą
z wek.la ~e niewaj" za lnego
. ł d k' dl
k
.
b dz'
llJMZenla odpowiednie ustne- I mowame a un OW. a ws. azan~go pOCIągu ę le się o uwzgledniane.
taola o \akowycb zrobiono. S~a- \ bywało w magazyme stacyl Łódz-Fabr., od rana dnia 10
.Łódź, d. 9 lutego 1911 r.
629-3-2
re Roklcle A. Fi)alkoll'8ld.
(23) lutego do godz. 12-ej dnia 11 (24) lutego r_ b. Życzą-

• Hantnchel (jr.)

N2. 19.
-;;,;___;;__iiii;;___iiiiiiiiiiiiiiii;a____

oGŁOSZENIE.

Zar

drogi·

Dozór Bóźniczoy I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-

gr

•

Dnia 8 b. m. zgablłem pagl/ares, zawleraJIlC!1 w sobie: rb. 3
goł6wkQ, 4 weksle: rb. 50 platne 10/7 w \ll'arszllwie, wystawco Kro"
nenberg: tyro Blrnbaom Perle; rb. 50 płatne 20 7 wystawco Kronen"
berg, :tiro Birnbaam Perle, rb. 75 płatne 8 6 w Goslynlnle, wystnw"
.cli K. Bocian. tyro Sllberschatz: rb. 50 płatne 1/6 w Łodzi, tyro Sil"
berschatz: k!'l'lżeczkę legltyml'lcyjnt! i paszport, wyd/lny na moje na"
:lwIsko przez l llIarsz/lwskl cyrkał policyjny dnia 31/12 1903 r. za
Nil 3850. oraz Inne bezwnrtośclowe a dla mnie llIa1ne papiery La"
Ikawego znalazc-; upraszam o odniesienie takowego zo powytsZI1
nagroalS na al. Howaka Na 24 (Balaty) do kantora mojej fabryki.

J2 n Odyn,ec.

3flft-l\-2

Ponlelllat a Oszera 1\bramowlcza w todzl, przy allcy Gł61l1nej
1I1yuadzlono 19 weksU z tyrem tegot 1\bramowlczlI, mia"
n01l1lcle O pratnych 1/2 1911 roka na sam~ Rb. 75, 100, 240, 50, 50.
ił M

I 30; 6/Z-Rb. 79; 12 2-Rb. 300; lS/2-Rb. 200, 50 150; 16/2-Rb. 180:

ZO/2-Rb. 200; 22/Z-Rb. 23: za/2-Rb. 240; 2O/4-Rb. 500; 25/4 Rb,
!IOO I dlllll weksle z tyrem I\. 'M. Hajman po Rb. 100 po terminie.
tlprzedu.m. abJ nlkt il.;: me oowatył kapować takowych, gdyż poda."
no Jat do Sił da.

USZER ABRAMOWICZ.

TANIA

Tow. "Wiedza", Rozwadowska N!! 15

otwartą

I cych skorzystać z Syberyjskiego pociągu uprasza się o złozna-I żenie niezwłocznie odpowiedniej piśmiennej deklaracyf na
'.
ląca dobrze imię. Główneg? Ekspedytora sl Łódź-Fabr., w której najeży
7.1\ ęCle .poko,ó,y,d I lubl~ca d,tenalezy wskazac:
ci, moze 8lę uraz Iglosle Da :
Jmi" nazwisko ł adres deklaru]'ącego'
Glówna 59 m 7, między 9 -;- 12 l
.."
'"
'
raDO lub od 7 ej wieczór
S,,;a i
2 nazwę staCYl, do której zamIerza Się wysłać przeectwa w)'mll1'lIloe.
886 3-2/ syłkę w miarc: możności) i
3) rodzaj I Ilość pudów .ładunk6w, które deklarujący
ZUa:-EŁNE WYLECZENlEI
zamierza wysłać Syberyjskim pociągiem.
OVCl:;td wy.eezy ~IJil6lnle uzdy
Deklaracye b.
.. dą.przy'mowa
00 użyciu
amerVRllnąi!"IQ, m"SI'j
]
ne co d'
ZJenn Ie w go d'
zmach
. rlPf'iWlm
"CORRICIDE 'DE I otwarcia w biurze ekspedycyi towarowej stacyi Łódź-Fabr..
KEENE" w ctlLlJ LO KOp. Zl'irQ" przy ul. Widzewskiej, do godziny 3-ej po południu 8 l21)
ca Sl~ pleUI~ łze, ~dy~y wygojeule
lutego r. b . '
6il--l
nie 1Jll8t~fJllo Ządac we wSZy8tI)
,Ich aptekach. 81dadl\cb apteczFa.bry ka wyrobów stolarskich
nych I pertumllryacb. H.eprezen'acyli n\ cd_ H.J8)'ę: H Neumann,
i posadzek 348-a
ŁódŹ, Plot.rkowska 1i 89. TelefoD
... lfl-?O.
1"4-'0-4 Przybyłem na knka dni ze 'wletym ~ranspor'em, pięknych salonowycb pleskó;f rÓhej rasy .
Piotrkowska 18S, ~tróź wskah.
422- S-l
DD lAT 2D I iOOn
ul. Pańska 88
otrzymala
::\!l0-3-3

Dz'ewczyna młoda

?

UWAGA!

jest w dnie pOWllzednie od godz, 6-8 wiecz"
w niedziele i święta od 1-3 po pał, Książki wypożycza
ai, bez zaatawu za opłatą 5 kop. miesięcznie. Księr:to"
aJaiór liozJ 3.000 tomów.
tiiH- .~-~

.-

I

ESZYSTUJ~CA

't

~

BIBLIOTEKA i

PUBLICZNA

IazneJ· Fabr.-lódzk-

:

Pracownia BIELIZNY
haftófIJ :;i
1 ZNACZENIA

D. Malur~ewi[lOwej ł
z dniem

1

października

r. b. przenIesiona zo.talll
Da ulicę
•
I:
Ę

I>.

o

Q.

Przejazd 16,
m

24.

Uhaa PRZEJAZD HI 16.

'l'
~
'O

1

·
Zagublon e

Swladeetwo

zallelenlowlI~o li

k Pa8IGI~ń8~i~~~

I Le"arz "'eternD"rnj
Telefon·r. 19·58.

na Bumfł 27 rub. 5ł kop.
i\
W
y" Y
DaleZI\Ca do przesylill pnŚplllSIM. GROTOWSKI
Dej Lódź·Fllbr. Nowo Radcmłk
16 16787 I dnia 28 pat,1zlerolKa,
Piotrkowska M 189. m. ł
10 1stopada oraz awladecLwo Jł
\eltll. 8ld.
łt:silół na sum, 3l rb 2 kop do
Porady I zakresD lecznictwa, '0prze~yLKI Lódi ~'abr, Ry!!a J\~
!ławIt. orli ~1)f1nle kil"!
allł 111.
il814 J dnia l/U wszesula 1910
blad 1 smaczne l larow., po
roku 8_ nlewl\żu~ I b~z\Vartoscio- ,
WI3. Ka)~6arllla L. jl'lszer.
l ~o kop. w domu prywahlm.
ł20-S-1 l Piou&owska li lU IQ. a. łJ.O.l'l
6lH35

O

ItOZWOJ. ~ Poniedziałek, dnia II lutf'go 1911 r.

8
c

tądanie

a ogólne

Od .to..... u dnia 84-go lutego r. b.

, ,

Otchłań".

codziennie tylko jedno przedstawienie punktualnie o godz. 10 i
Sprzedai: biletów dia młodzieły w.t ..z.,m~na.

dzień

BILAN S na

Towarzystwa Wzajemnego Kredytu
Pasaż

AKTYWa.

Rb .
14.118
90.212
7,500
2.592

Kasa.
.
•
•
•
Rachunki przekazowe w bankach
Udział w B-ku T tw Spółdzielczych
.
Papiery procent. kapitału zasfJbowego
46~
w
..
własne.
.
.
Skup weksli .
.
.
•
1,391,923
Pożyczki na zast. pap. procent. .
.
5937
Specyalne rach. bież. zab. pap. procent.
3.376
Weksle u koresdondent.ów
,
•
64-,922
Korespondenci
79014
Ruchomości .
'/.,761
Wydatki zwrotne.
•
..
1

31

17

ZARZĄD:

90

3,970
72~.680
ó43,1l46

l
I

na doroczne

ana Zgro

.

48
06

85

175,468
7,069
1,456
2,108
4. 4-61)

49

2.0~2

U

j" ollń o.ob~" nO(l7.e~Rl!l'1\

92

05
32

12,318·
16,119

78

1,662.879

90

AlIkIlualf FABIAN

ł.4.

przyimuje codzle!lnfe do ~. lO-ej
raoo I od ~ - 7 po poładnla.
III. Rzgo .. aka Na 3 (rot( Gór2251r
nego Rynku).
Cilorolty nerwowI i wewn,trzne.

661

LeczenJeelektqCGIlOŚcl •• elek
Sw/.tłem j mas.zoII

,

Y k·

• KAMMERER .nr~ho~~~~~.B~o~T
Spacerowa .Ni 9,

!

WJI~ezna sprzedał na Królestwo:

b óbk"I drzewa
Maszyn dO t art akó w .lor
pierwazorz. fab ..yki E. Kiesaling i S-ka w Lipsku.

ISeblilrTlaschinen). Hvdp3ulitr.zn.,nh a"~fI i t. d.

gard"'a~
PIOTRKOWSKA Nr. 35.

•

2707

od 10 -11 I od 5 - 7:
"ml1le
niedziele od lO-lI. 434-2
Dr. Jakób Kolln

p~_rócił

••

-

•

400-5

obok hotelu f\anteai1a.

tecżenie,

masa-

I kosmetyczne.
Pnyjml1)e od 8 do 2 ej po 001.
t 0<1 4 I1n li W'e'1'T.
4fl!lr
żem

lAnO- TIHIHBAUMOWA
3liH-r

Dr. F. LANGE
chorob"l wewn,tpzne

ul. EW'8u"elioka nr. S
przyjmuje od gad 3 - 5 po p11.,
7.ft

wVl,"kIA'l1 "l~d7Ie1.

4~~'1l

Dr. feliks SkusietIJicz

Choroby skórne i weneryczne
Andrzeja 13.
ł -

Dr. Fr. tukas~ew:cz
Staro-Zerzew_k. Nt 3&.
róg 81)800"el.

Chorob"l żoł.dka i kie'll:ek.
sztuczne od 75 k. . . . . n,tr.cne I dłl:ieciane.
PUf 'mu e do g. 11 raoo 1 od
3 e) do 6-el po pol.
2209r

Z~u~W ... I\~~.~:g~g:~~~~~~

Pruss

2-

elektryc~uoŚcll\,

Przyjml1je od 9-10'/, rallo l od
8 po pol. Panie od 4, - 5.
W niedziele I śWl,~a od g 10-1.
(akaszerya i clloroby kobiece) _ _ _ _ _ _ _ _..::.5°..,:7-..;,;.<1

. 45• p.łotrk
· uI"lCy EwangaIicklsj
· 145. ' ul. Zachodnia ~ 41
,J..
ows ak
naprzecIw
h'h 11'
; ZĘBY

'
1
·
I·
O[O nIe znana· eCZllIca Cnorou
lekarza d ty H

SRED~JA .I'i

Leczenie

i

Przy

do atl"ugania fopnieró. i

Masz,n

Dr. S. SZMIT«•• D

Dr. GUSTAWA
wibracYJnym.
Z.ohoda/. B3 (obok Lombar•• kc,)
Przyjmaie od 9-1 I od 6-~ w.
w niedziele od 9-3 Dla pan od CHO ttOilY KOBIECE. SKOitNE
W ENEllYClNE (u kobleU (h:lecl)
6-f; wl"r.z
114Ul. Wal:hodni • .Hl 49.
Dp. I:Sranisł a .
PrnYJm. 011 g. 11-1 1 od 6t-8.

I

Tkackich, przy ul. Przejazd Nr. 1.
Porządek dzienny: 1) Sprawozdanie za rok 1910; 2) Wnioski Zarządu i Rady; 3)
Wybór 3-ch członk6w Rady, jednego członka Zarządu i 3-ch członków Komisyi Rewizyjnej oraz ich zastt:pc6w.
.
Ł
W razie nieprzybycia wymaganej przez ustawę liczby członk6w, Zgromadzenie odbęU CZ C l
dzie się tamże i o tejże godzinie, w dniu 13 marca (28 lutego) i będzie prawomocne bez
Andrzeia Nr. I;
3M
wzgJędu na ilość obecnych.
,i
Ch
b
J ' k' T K
I.'
C S .
k
opo "I nerwowe.
"
Zarząd: A. Ba bi ekI, L. 87181"8 l, . onarzeWSII'I, .z. zanlaws i.
l PrzY1mu'e
do 10 ranD I 6-7 pp

Oprócz tego:

Spec"laJliata chorób wło
só .. , ak6rnrch lp1ł\1(1 I prysz,
cze nil twarzY' i wener,ozD"lch (.JphiliS,

tryc~nym

ti6re odbedzfe ale dnia 27/14 lutego r. b., o godzinie 8-ej wieczorem, w sali Majstr6w

Łódź,

425r

Dr. med.

(Pasaż-Mayera 10), )1 D~ SI. f~~~pWICZ

adzen -e

Dr.. S. KANTOR

apecyaUata ChOrób akóp
R"lch, w'oeów, wenlllr"oh
lub d"óg mocKow"lch
GabInet giJeot!!ellowsl{j I 8WllU,h·
ler.zniczy, Krótka" tel 191 41
PrzyJmuję ud 8-2 l od 5-9 vr.

87
13

SpecJalista chorób ak6rnJcD,
I wODoryOlDIGh
oru m4lmocy

'Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w lodzi
członk6w

16~,!H-0

2674
4:218

b. dlu~oletul lekllrz klinik wiedeósklch ordynuiA lako ~ppcval. cborób
Weneryoznych, plohl wy ol! i Ik6rnyoll
CodzIeunia 011 9-.1 I od 6-8 1/,.
Niedziele I śwlęt" tylko prze.i OblI"
dem.
Krótka 5.
14R9r

Kop.

A. Babicki, L. Jnierski, T. Konarz8wski, C. J. Szaniawski.

HANDLOWO-PRZEMYSŁOWE
Il8pra.sza swych

Łodzi
Rb.

obrotowy 10% wnioski
~
zasobowy.
.
~
rezerwowy.
.
.
Kasa przezorności pracuJl\cych .
Lokacye
.
.
Redyskonto weksli .
•
Korespondenci
Sumy przechodnie.
•
Podatek państwowy
•
Dywidenda niewyplacona.
.
10% wnIOski do zwrotu
.
.
.
Przerwa procent. od lokac. terminow
Procenty pobrane na 1911 r.
Zyski za rok 1910.
•

32
30
37
'l1

•

PASSYWA.

I Kapitał

48
90

1.662,879

,

Majera ,. 10.
19
16
-

wieczorem.

Dr. Leyberg

I stycznia 1911 roku
Handlowo-PrzemysłowBgo

110P.

pół

•

mowanie z't bów bez bólu.
j Przeróbka i reparacye na pocze! kania. Lek.~denL S. LlPOWSKI,
Aku.zerr.,
Piotrkowska 92. 38tr chorob, chirurg. i kobiece
,rzYlmllje do 10 r. -i-6 po pol.
Ul. Ce";elni"". 9 1ft. 4. 2'17l

Dr. Jan

Cadel~ski

plombowanie i wyjęcie zqbów baz bólu.
I
,ID!tYalo! laboral~qUDI1![bDiUBe do wprawiania sztucznych zQbów. · P.~~ ~·s;'~;~?~~~1
tó ..
Specyalnose: plomby porcelanDwe, plumby zlate, zioła NERYCZN~Ó~:~Z::'~~~Wf NIE
Ul.
2.
·
korony, Z1ote mosty ( sztuczna zę by baz pO dnl9biania).
PrzlJIIlUJp~,~ ~~u~~orj.O't.0<tl:;~;":' EU~Bnia Kerer -Gerszuni

••

Do ....

I

Południowa .M

I

'Re-peracye i przeróbki sztucznych

zębów

NA POCZEKANIU. - - - - - -

Gabinet prywatny letarza Hy H. Prugg znajduje się przy lecznicy. U!: 1. Lipszyc
...-UwagaH Ceny bardzo nizkie! Uwaga!!..... choroby dzieci.
Pr.lJJmUJe od
od
••

CHOROBY KOBIECE.
Plo'rll.owska 121. PrzYJml1Je od
J-6 po pol. W niedziele od
'n<1z 9 no 12 nno.
4?1/Jr

DOSWI"uczony KorapeLytor puy •
sposabla do wszystklcb klas
~lmo"zyl1m. oraz: na 8wladectwa.
8-10 i
4-6 pp Wladomaśc Dzieliła 40, m. l od
WSCHODNIA ,:.a 4,5. 294 g. 7-&
164

