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danci Sil} rozeszli. Podobne wiece odbJII IIlfj dnia'
16 marca we L ow~e j 16 " WiedniII.
W maju 1910 r. ponowilJ R11l wieści o zamienonsm maJo tum lebraniu lię ukraiAeów "
gmachu uDh,ersy~.tn. Wob,,, łych opowiedzl,
mi?d'7ie~ polska laczęta się &bleraó licznioj przad.
un/węrsytetI'ID, tworzllO rodzaj pogotowia, maj,,'"
cezo niedopusoi6 do gwalWw 10 IItrolly ruainóW'.'
Tr .... ało '0 prsel tydzień, poezem Itlldcuoi połssi
'Wskotek nal.gall prorektora Ma ...., I&pn.,,~li
pilno .... ać uniwersytetu; ruain1 laczfJll teł wted1
rozgrasza6~ że ianieocbali myśli o demonsLfll.0Ji.
W dOJU 30 czerwca Kebralo 1;'2 we Lwowie
przeszło 300 osób mlodzieiJ mllki.j, " lem mniej
wję!'ej polowa przybyły,oh z pOZl\ I~wo'!"I\. Oprócz
"1

u,1

lo.

bf

_

~ ... __
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1
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OIJ,.boloy bel :ło.ięo!:l. PrzylJylU ~i klika. kobiet.
Kompania ta. ouby2a wieozorem daia 30 ezerW'oa
wieG w lali .Soltola- ruskiego. Wieść o tym
wiecu zaniepokoiła. prorek~ora. k~órJ tejże nocJ
wezwał do .jebie 8 utb~ uniwersyteokl} i kazał
jej pilnowaó nazajutrz główuego gmachu uniwersyteckiego, aby w uim nie dOI>uścici do gwałtów.
O godz. l-ej VI noe1 do mieszkania prorek,ora
Marsa, przys~ló dwóch studentów polaków, proponując mu, te zbiorą kilkud7.iesiE2UIIl kolegów,
I ktoryml uędl} bronili Ilniweriytetll. Pl'ol. Mars
nie chcąc dOjJusoió do krwawyoh staró pomiędzy
BtudeJltftllil, pn:etrzymal tych li "óch dtuuilntów na
rozmowIe kilka godzIn i wypa'cH \ch dopiero
nad ranem, gdy JI1Ż zapóiJlo bIlo na 01',aJllI0"anie ohrllDr_

OŁK~CGVC

~ZUS'l'owa

Na.pad na. Ilnlwerayh"
Dnia l-go lipca okolo rodziny 7 zebralo lIt
" .gmachu uniwersyteekim aO-Lu lodzi ze służby
UnI werllyttCkleJ. Po godzlDle 8 ZIlczf,jll sit acho-
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nąk~Jhne I~ gm~hu

uniwe~~

,.t
tackiego l z!DlOrz!lh .g~ lego" do sali lU, !{tóra
Z pOW014U
przeprowa dZk"I dOł owego iI'Oka1-u, Ewanga ,.ICI(8 stale
sIuty na I!czuleJQ"8 zebrania smdenckie.
He 15, kasa i biura nasz8, w sobotą, dnia 18 b. m. będą dla : :;~~:on~elOi,c\~rz~::Ao :~~y ~~~8aca~~t:t ł s1::~~
SZa Publiczności tylko do godziny 12-aj w polu dnie czynne.
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Itrzegl przypadkiem u d"Óch uczestników nie-

::rY~~~:~z;io~i~~~1 b~Oa~ąP~lb~~Ch T~~ar8zay~ z~~o:::

~oó ma. z widZtlnłia., CZYi:g oś stróża. czy illl~ąoego,
At rr. s!lostrzeg BZy prololiora. zniknął.
To tlam---~-----------~---l-~-------~-~-----~ nezbiH~jedę~Kzu~n~ h~~lu~w~.
~"'eatr ~ Ó
~
'żej części nikowu niezuanyoh, Ił. zaopatrzonych
Cegielniana 6S.
~o
W laski, toporki l palki niezwyklej grobosci,
Juuo- o IOdl- a po połUdnIu
wyLworzyro u lllelJoznyeh zreszt\ faokcyonarY_9Z1
"ROZBITIl1".
i słng unlwersyteokich, tudzież 11 garstki akade.
Juuo o i OU• 8, m. 16 wlecz po cenaeh najnlłszych
A kto i k & r ź e ni L
ID Ików polsldch, /latunin, atmosfer, lliepokoJIl
"HEDDA GABLER".
1 obawy.
Przygotowania do .\Jantory zaczęły się już 1
0koto godziny 9-ej u~tat Jlaplyw rusldw
Da wiosnę.
Dnia
14 marca 1910 r. aka.demiey i zebrani zapelnJli saJę III. Z powodu szczupło
Dla młodzie:ty i starszych:
rUlcy urządzili V( gmachu uniwersytetu wiec nle- iei mie JlIca. waczna części przybyłyoh Zflluszoa.
1) Adam Mickiewicz - "Pan Ta' eu.z·· legalny w spra wie utworzenia we Lwowie odrE2b- była tłoczye się w korytarzu obok sali.
wydanie ozdobne z ilustracyami St. Masłowskie~ nego un.iwersytetll lwowskiego_ Sekreta.rz uniWip.cowi temu, llIelegaluemll, nikt imieniem
go; cena w oprawie 2.50 kop., dla 'pfun.llJDerato- wer"yfetll napróżno D8ilowa.t wiec ten rozw'ązaó. wl&df. ~njwersytackkh nie prze9zkadzal. Slużba
rów .Rozwoju" \1lk.o L~ k.op.
Zre.ii~ pO k.ró~ki6j a głośnej aw&uLu.rze i~' Ii~OiUJ,C sil) do dauego pOleCi111a i larltk.a ab ~
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demikó\" polskich, maehowall !ili~ wobec wieeowni- rówooeześnie lllni tłl1lkH s:&Jbl, ta blice!
II&- .pilill!ll. co udowadnia SICZ82;Ólowo. Dowo lz~ni.
ków spokOJnie, biernle-wobeo nich jednak: VI potkane przedmioty.
~o, z braki miejsca, odklada.II1J do nUlDel'l1 nasLtppierwszyrh już chwilaoh inar.zej liQ zachowali
I teraz 8tała się rzecz, jakiej nie byto jeqzcze nego.
wiecowniey. Gdy jeden z polskich student6w, p• . w murach uniwersytetu •. Z grębi korytarza, DatlO·
Bronisław Łuksilt, spokojnie prz ~ Sl110hl wal 1I1~
ozonego DO pastnikami, dano w stronQ przeciwniwiecowi-uczestnicy WleC!ł poznali go, a jeden ków kilka strzałów I)istoletowycb, a równocześnie
z nich groźbą użycia potętnej palki, zrnusił go bliższe szeregi nie ustawary w zawziętem rzucado opuszczenia sali.
nin polan na przerażonych i do obroDy juź znie-;Pod przewodnictwem studenta praw, Adama wolonych przeciwników, którzy - " braku innej
Według sprawozdania lódzkiego .. Gniazda,Kocki, pr~emawial do zgromadzonych stU~611t fi· broni-rzuoali te sama polana na Dapa~tlllków za rok ubiegły 1910 - działalnośc przYlułkn
lozof,i, Miltolaj Zalizuiak, & pozornym - jak się poczem pierzcbnęli, jedni na prawo na schody, dru- przy ulicy Milsz& lU 16 wyraża. ilię w sllosób
.. yllaże-tematem jego przemÓWIenia była spra
dzy na koryLarz .rel<tor$kl, pO.'l.& drzwi wahad- następajl}cy:
wa kreowania uniwtrsytetu ukraińskiego. Uczest- lowe. Zaraz ~a nImi PQsypaly Się pola~a. w sZf'
Na l stycznia 1910 roka znajdowało się 81
nicy wiecu zachowywali się namiętnie. Z sali f i ~y tych d~ZWI, azy.by p~szły w kawałkl,.obsyPu- . dzieol, w ciągu roku przyhylo 52, ubyło 49, oberozchodzily aię co chwila. okrzyki: .Sławno, P6- l11ł O i ~aDl\C Indzl, stOjących poza mml, mo· : cnle pozostaje 84, wtem 64 chłopców i_ 30 d,,;ereat, hańba, na pohybel i i. p:' Rzeoz była ju· mentalOle pr~8z wybit~ ~tworr wypadły nowe po- \ weząt. PrzyLulek sl<lada się z dwóch oddziałów
na, ~e zanosi się co najmniej Da powtórzenie alQ : lana,. kt6rl:lml napadlllęcn razlh wzajemnie swych ; jeden dla dzieci nie umiejących czytać i plsae,
gwałtów z roku 1907, to też na zarzl\dzeDie 8e- ! przeelwnlków.. .
.
! drugi dla dzieci, które ncz~~zczają do szkol Y
kretarza uniwersytetu pozamykano pokoje, które
JednoOZeSD18 I r.ótnych '!lleJsc korytarza głów· ; koedukacyjnej pani Grzybowskiej.
wówczas padły oflarl\ napadu, " po za iem nego dano ku. s.tronlo ~rze()lw.legrflj nowe strzaly,
Dui in3tytotowych w roku SI)rawozdawezym
chwycono 8ię myśli obrony rektoratu.
a strzelano takz~ z okien sah liI ku, oknom ko- bylo 29123 Catodzienne utrzymanie dzieckI!. koAkademicy polscy, e. byto ich wtedy ol{olo rJLarza r~ktorsl\lego. W kor~tarz~ gło-:,nym tym- , sztowato średnio 36'/. kopiejki. Cafol'ocznv kO-lzt
lO, czując burzę i widząc bezsilność wobec ogrom. I czasem Ole ustawała strzelanina l wzajemna wal- I utrzymania d1:iec/(a rb. 134, kop. 02. W rolcll
Dej przewagi wlecująoego tlomu, wpa.dli na po- I ka. na polan~.
. ,
" 1909 u,rzymanle wynoailo rb. 147 kop.' 52, w r.
W cZąsle "'1 b.ezładneJ ~ł!'2elanJny, Jedea I 19u8 - rb. 166.
mJsl zagl'odzenia wejścia do korytarza rektoratu.
.W)'ciągnęli z sali nr. 1 trzy ławki, tworzą.c i z ~rzlw~dców mlodzlety ruskIeJ. Adam. Kooko,
Mieszkanie w stosunku rocznym kosztuje
z nich nlzl,!} zreszt, zaporę. Ponieważ liczono ~mlertel,nle ugo~zony 1f czoło kul~ braunl.ugową, rb. 26 kop. 72 od dziecka. DzieCI olrzymo1ą 1)0.
si~ i z tem, te napad może byt wykonany także padł ~sród IIIwolch towarzyszy. kt~rzy. mimo to, siłek 4 razy dziennie: śniadanie, obiad. pod wei z kor)taczy II piętra, przeto równocześuie za- i ?awah ~als.ze struly w stronę prze~lwnlków, la~, I czorek i kolaoyę. Latem (od 13 czerwca do 3l
częto ustawiaó lawki w odpowiedniew miejscu l IZ niewIadomo, eoby Jeszcze nastąpi to, gdyby nlł ! sierpnia, dzieci korzJstaty z letui .ka w Dmoilin pl~tra. Usposobienie młodzieży polskiej oha- l powstrzymaly napastników czuwająca pO,d gm a- l nie, a po powrOCie, pod lIozorp.m ochroniarki 2
,rakteryznją dosadnie zeznania świadków, którzJ : chem uniwersytetu oddZiały pOhCjlne, ktorym na. ! razy tygodniowo chod7.ily do lasu za m . a~to.
stwierdza.ją, że jakkolwiek służba uniwersytecka I odglos strzałów ka7.l\no do gma~bu wkroczy.".
Miały stalą ptatną pomoc lekarski! Vi przy'wskntek zarządzenia. sel<retarzlL Jordana Itarala
Wpadłszy na ko~ytarte plerW:lZego p\(~tra,
tulko. Poważniej chore odsyłana bywalą do sZ(.liaię prze8zkodzió Itndentom w ustawieniu zapór, przerwały .one .strzełanlOę~ osaczy~r el<.sceJen ów . 'ala d~ l ecię.'ego Anuy Maryi na kOStt GUlIuda.
'oni, mimo to, gorączkowo je budowali, tłllmacząc ; ze S5ron ~~Iku l znaczną Icb. e.zęgo ~. hC~~le 3~0 I W roku sprawozdawllzym c ~ż \O chorych było 2
8lnżbie, że widzą w tem Jedyny dla sieble ratu- . osób (częSG zdołała w 08tatnrel chwilI ulse 'p oli - Da zapalenie ploc, oboje wyzdrowiały. Dzieciom
nek, bo inaczej .ruaini .ich wy~luką". .
oyl)-wUoczyly do trzech sal wykładowyoh l ~m ehorym ua gardło, nszy, nos,. beZ i 1łat:lie u. Tymczasem haldhwJ' wlec Ibbtal .Ię ku przytrzymały.
.'
•
dZIałał porad doktór p. Jan Plenlą;,ek, chI>' końcowi, & ua8~rój wieeownik6w co chwila sta.Wszystko .to, co pow}zeJ oplsauo, trwalo.za- re Da oczy są pod bezpłatną obserwaCJą dora
wał .ię groźniejszy. Poczęto wobó: .Polacy 8ta- l~dwle kIlka mlOtlt, wyst,arczylo jednak dla. oSIąg · l Józefa MicbaJsI<iego. Ii dotknięte chorobą sl~órną
lJiają barykadyl" i równocześoie wzięto się do Dlf~Cla smutnych re~n!ta'ow:.
i leczy beZinteresownie dr. Zygmunt Golc. CierjJląUltawiania z law azkolDych barykad} w trzech
Przedewszystl<lsm za~lty z08ta~ student Adam I cyll) na zęby udzielał pomocy lekarz·dt:l.o.tYiLa p.
miejscach. Barykady te ustawiono prawie Jedno- Kocko. Pa,d~ on w połOWIe zajęte) przez napast - ! Żadziewicz.
czesnło z ł'Jhwilł, rdl l{ad"luicl polscy zbado- .olków CZ~SCl . ku.rytarza glówoego J pozos'al .na {
Otwarta pod opieleą Gl/iazda lódzklego ocbropłac~ z braunIngiem, k.tóry ZUal\ll\ono w jego kle- I na w pierw$zej dZIelnicy na Rdll'acb, przy uliwali 8woją.
Jeszcze zauw atudene\ polloy ukończyli bu· IZtlUl.
•
•
.
ey Nowaka J'& 7 (od 20 marca 1909 roku) {,ozydowę lwojej barykady, zjaWił się VI ezęści ko
BrauulOg mlal otwnrtl\ klapę bezpI6.czeństws., la. na 1 styczula HHO roku o~ólern 122 dzieci,
rytarza głównego. na którlł wieoownicy później ! Daladowany. był 4· ma. . os~raml pa.~rOQaml,. ~ mIal przybyto w eiąQ;u roku 26, ubyło 28, pozo~\ato
wkroczyli, Jaki. akademik - rusin, wyciłguąl ze I Widoczne -J.ak orzeklI znawcy-slady SWI6Z0 od
na 1 stycznia. 19l \ roku - 128 w teUl Gl chtoIkrrtki komInowej amio8zczoy tam kosz z pola. l danyoh wystrzałów.
poow i 74 dziewcz!\t.
:Dami i podsun\ł
kil barykadile, a g-Jy mu I
Obdukoya zwlolc Kocki wykazala, że pocisk
Ochrona skłalla się z dwóch oddziałów: JeW tem ktoś chei&l prJflszkodzlÓ. usunął go z pla- l padł z przodu w kierunku na nkos I trochę w gó- l den dla dzieci dl) lat 6, drugi od lat 6 do 8-rniu.
eu słowami: .Szczo wy tu chooz,te, jak wy po - l rę, że przebiwszy kośc czolową nieco na lewo od ! Ochrona jes' prz~zuaczona dla dzieci rodziców barlak, to 8ia zabyraJtol" Za ch \filę wśród przeraź- ( linii środkowej prze~zyl mózg i nadbi wszy otwór dzo biednych i dlatego tylko za 45 dzieoi roliwych krzykó", pomieszanyeh ze slowami pleśui: I w kości ciemieOlowej prawej, ugrzązł ~uż pod 'ym dzice wnosili od 45 kop. do l rubla miesięcznie.
. .
.
! O~ó'ny lcoszt utrzymania ochrony wynosił rllbli
• My hajdamakU" "18ZIi ,:"iecownioy z sa~i lU i oLwor~m:.
,uformowaw~zJ .tę. w rodzaj pochodu, weszli \V ko~
CI(~zklego 1lszkodzema ,Clala doznaI ~8~a~zo. I 1616 kop. lO, czyh Jedno dziecko k0 3ztJ walo
I',tafz glowny. Idąo wprosi na baryka.dę przy ny Roman Leontowycz, ktory był równlez .led
rb. 12 kop. 75. Zajęcia odbywały Sl ę W' dllie
'sali l Za pierwszemi, rza.dszemi szeregami, szla nym z goręt,zych uczestników awant.urującego się powsleduie od godzlDY 9 rano do 6 wieczornm.
,gęsta, zbita masa nad którll! w1rós1 call lu pa
Uumu. Zost:il \rafion! kulił w okolioę lewego st.- W niedZiel, i świ~La dzieci 81\ uwollllOne od sawu kolano"ego.
jęć.
.
'lek ł t p. pnedmiotów.
Zanim poGbód lten doszedł do barykad1 Poza&e-m u 10 osób stwierdzono lekkie uszkoOchrona baJuoka ma zupełną aotonomi!),
,pozostali" sali liI poolęli iJuo szyby łl okieu dzen.ia cielesne, skutkiem uderzeń kijami, pola- utrzymuJe się ze skladek czlonków zamieazkl\:iel lali, zrzucać wieszadła i lawaó katedrę, któ · uau, odlamkami szkła. i t p.
Iych w dzielnicach pierwszej i drugiej i z ofiar
rej części wynucilt przez okno na dZledziatec;
Co do szkody w rzeczach - stwierdzono, że zebranych przez opiekunki ochrooy. W rOKu.
Inn\ tymCZAsem podehodliU do barykady. przy- napastnicy wyifokli kilkadziesiąt 8zyb. połama.1i ubieglym utrzJwanie ochrouy prawie wy1;\CZnl.
czem po drodze obijaU kijami drzwi i mury, tu- ramy okienDe. zniszczyli części urz,tlzenia sali III polagato na opiekunoe p. Ma.rceli F \,kczyó.aklej,
;~zi~ż a'akowali ludzi, którzy: do n!e~ nie. na~e:
(katedra., tablica itp), nszkodzili Aawki szkolne, która. organizowała za.bawy., przedstawienia., grozell. Pa. aa bUJbą by lo kllkal.laSe18 llaJwlz8J ta.blice na ogloszellla, kilkoro drzwi i mury korr
madzlła ofia.ry w gotówce l Aa-wrZ&. slowe/Q byOIÓb.
łanowe.
la dn1zą ochrony_
Sekretarz ' lordan, widz,o 00 alę dzieje, wJCo do środków, za pomoeą których wyrząPorad lekarskich bezinteresownie udzielał
i~iegl z rektoratu ku malej barykadzie i, mając
dziU ekscedeoci Izkody, to częściowo odebrano od dzieciom dr. Roman Gloger.
rpOd lęk, kilka oaób ze alożby, k'órej kazał tu eklceden\ów, częściowo znaleziono na rnlejsqll CZ1Z dzieci, uc z ęszczających do ochrO-ny, 10 byto
~ u sob~, W' oezach rusInów uslłowal barykadę
nil w korrtarzaclt i " lalach, porzuJon~ przeł Jla kuracyl w Ciechocinku, 14 na kowniach Je50tlsnnąó i U'Obló im WOlrł8 przej'oie Da schody nich broń. a mianowicie: 17 sztuk broni palnej,
nioh Towarzystwa dobroczynDości.
parterowe, gdy mu się to jednak mimo WySIłków 90 sztuk ostry eh nabojów i znaczulł Uogć lusek
Zarząd ochrony posyła. 10 dzwci do szkół
1J11& udalo, wskoczył na barykadę I zwrócony do z nabojów, dwa gU[\lowe kastety. sZLylet myśli w- miejskich, dająo im obiad I niezbędae podr~czniki.
~lumu. krzykny: .Proszę o minutę cIerpU"ości,
ski, 39 bokserow i okolo 80 sztuk narzędzi in ·
Gniazdo lódzkle TO\'I'arzystwa opieki uad
ja $~ barykadę rozsunę i będziecie mieli wolne llego rodzaju, wtem koly, niektóre w kształeie dzieemi w ubiegłym roku miało dochodoW' rb.
przejśai el" Napastnicy jednak na s.łowa p. Jor- potętnych maczug-grube laski, opatrzone dobrze 113.222 kop, 23, w t<am pozostałość z rolta podana odpowiedzieli pl'zel'aźliwyw wrzaskiem; osadzonemi toporlOimi, luskl żelazne, częściowo przedniego ru. 2,745 kop. 29; ze skiadek czloll~
.Precz·' - a poniewaź stolący w bliższych szere- skórą obciHuięta • WISlliÓ\vld", niektóre, pod ob- I kowsl<ich rb. 1,216 kop_ 33, wpływy z wy::lL&W,
gach pocz~1i już laskami i pałkami bić o bary- nio jak koly połamane i positczerbiooe, z widocz- zabaw, przedstiil.WleB, kwesty-rb. 6920 kop. 4~,
linde tak gwałtownie, że je połamali, a odłamki neml opiłkami szkła, żelaznl\ sztabę. nogę od krze- odsetki oLi 101<oty rb. 125 Iwp. 67, oCic1ry le.loorazowe w gotówce-rb. 259,1 kop. 66, w ra!u~zu
'kijów przeleoiAły obok p. Jordana, przeto len, sb, i 16 częśaiowo poszczerblOuych lasek apace
widz,c, ze rozpoozętego Jnż ataku nie zdolapo· ! rowych. Bardzo znaczo<\ Bośó la.sek spacerowych rb . 618 kop. 42. Wydatld ue~yuily rb. 11,611
ws'nymaó, kuyll..nlłw8z1 do otaczającej g() garst- " wydal sędzia śledozy JUż dnia l lipca eksceden- kop. 75; mianowicie: komorne rb. 1,800; odnoki ludzi: .Ucu.- kajmy, - slażba za. mną, bronió tom.
wionie, przeróbki i utrzymanie 101(all1 rb. 173
wejśCia do roktora~a", pobiegł na korytarz relcW korY'a.rzu głównym znaleziono ślady 28 I kop. 49; odsetej( 16 proc. od Hkta,lek: członkow
tonki. Z 'Ił właśnie chwilą napastnicy poczęli /) kul, w rektorskim zaś ślad Jednej kuli.
I skich na kapital ratuukowy i administ.racyę gł0w.
rzucaó palki, a zwłaszcza polana na garstkę Ju· !
Akt oskarżenia dochodzi du wniosku, że na
nego zarzą.uu w Wariilawie za rok lił09 -rb. 223
ul. k.tórzl je~e pienoh.o.\Ó We wolali, & l pali n& 1IAl. wersf~et byl ,b.ielem zorguizowanego kop. 29, Da adWllhu-acJQ gniazda rb. 2,426 kup.

Z TOfIJarzystbJa OpiekI nad dteeml.
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48; lłłr.ymnio biura zal'lądu gniBillda, ors.~ o!ło.
lZenla i t. p. rb. 287 kOll. ~H; kll('bnia, zakup
artyłtulow iywności rb. 3,527 llop. 10; opat i światło rb 192 kop. 38; kupuo materyałów. Ilzycle
i naprawa bielizny, ubrania, obuwia. dla. pensyoJlArzy rb. 832 kop. 43; szpIta.l i lel{arstwa-rb.
572 kop. 34; wynagrodzenie za. naukę. po~oc
.naukowa i zabawki - rb. 478 kop: 24j najem
i uirzymanie letniska rb. 338 kop, 51 i t. d.
Pozost.alo w kasie na 1 stycznia. roku biellłcego rb. 1,644 kop. 48.
Inwentarz Towarzystwa OIl&oo"anJ Da n.
1,027 kop. 29.
Kapitał budowy domu właSJlego dla .Gniuda- stanowi rb. 9655 kop. ••
Bilans racho;ków "Gniazda- za rok ubieglJ
_mknięto cyfrl\ rb. 24,570 kop. 18.
Budżet na rok 1911 przewiduje w dochodach
i Wlda\kaeh rb. 12,470.
(~
f

akle

Piątek.

lD!łryawi;i

dnia 1'1 lutego 1911 p~

pro wi nQ1(1I1al ni ,

zwlalno~a

d.ucho-

wief1SL\VO.

Jak dotl\d na. pytanie to nie podnbM ud~ie·
odpuwiedzi. Zwolennicy bi'kuflS
Kowalsklf\go . a. więc maryawHyzmll wOjUjąCflgO
twierdzą., ~e za.targ warszawski przyczynil się do
podnie~denia dacha i spo ęgowal zaufanie do biskupa. Innego zdania jest str na przecwaa, kl6ra sądzi. że ostatnie wypadki podkopaly w wiJ'lu m i elscowoś ciach powagę kleru maryawickie~o
i że ni. wszyscy duchowni pochwalaJe} taktykę
biskupa Kowalskiego.
W przyszłą niedlielę 8Podziew~nJ jest prs)'jud delegatów prowincynalnych.
Zaznaczyó DaleźJ, te, jak twierds!\ marya"lci, ogólna cyfra sekoiarzy ... Królestwie dochodzi do 300,000, duchownyoh jest z &,Ó1'ą oslemJić konkretnej
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dziesięciu.

twa w sprawie ~aj4ó DA Wszechoicy w li 'I : .
stycznia.
- Pro1<nratory& krakowska zgodz'iła .:,
żądanie sądu piotrkowskiego, aby do alitu \ ~" L
nia Macocha władzom rosyjskiIn przez wl: 1 "
austryackie włączono też zbrodnię 8przenieWIf~I'Z,'.
nia pieniędzy klasztornych. oraz inne przestępstwa. (Na mocy prawll. międzyoarodowego, prze
: stępca., wydany obcemu pa1l3twus może byu są; uzony tylko za. przestępstwa, wymienione w ak; cie ekstradycyi, w danym więe razie tylko za
. morders\wo, wobeo ozego sąd piotrkowski musiaŁ
I&żądaó uzupełnienia aktu" ten IIpoaób. aby Maooch mógl być slłdzony i sa inne zbrodnie).
ZE LWOWA. Na wczorajszem posiedzeniu
ądu obrooa postawiła wniosek, aby proces odrOClano aż do cnsu ukończenia śledztwa przeI oiwko wszystkim uczestnikom napadu. Prokl1ra,
łor przemawia prleelwko odroczeniu Bprawy.

WieJe uwagi pOlwięca,~ maryawiei PlOpagandzie Da Llh,i8; pewną przesskod, 1ł' 'ł.JUl q- .
ruku je.' brak duchowDlGh LiL1ńIló".
~.

O Chelmszczyzną.

•Wyklady
Z uniwersytetu.
.
w oniwerllytecle odbywały się weso-

*

1

Echa &UlU
"k1łft dnl JasnOAórSkleJ
3.

raj przy nielIcznym ooziale stuchaozów. Zareszto- ~
KomiSJe wniosków prawodawczycb Izby Pad.. wRnyeh w dn iU 14 b. m. studentów, większość do ~
W ostatnim numerze .Nowojo Wremia" znaj-:
dujemy komunika, urzędowy o wynikach śledz- ';
stwowej pl'zy.stąpila do rozważenia reCł.!ratu w Ipra- I tej pory nie zOIJtala wypuszczona.
wie wyd~iel('niaChelmszczyznJ,opracowanego prz~
W dniu wczorajszym na ni~kt6rych lfJ- twa, .przeprowadzonego I. powodu &brodui na .
podliOmlsyę cbe~m~l{fł'
.
•
_ i działach uniwersytetu warszawskirgo, wykładJ Jllsne) ~ó:ze pł'i&Z BDeeyaJnll~ delegowt4llOgo l1rz~- ,
Prezes kOUllsyl Antonow,. ośwladc7yl, ze apra • odbywalJ się normalnie i wszędzie panował spo- doika mlQ18teryum spraw wewnę~rznyeh. Komo.wa ta j~s' ta~ w~r.ecl'st~onn1e opracowana przez I kój. Studentów, osadzonych we wlorek w wl~. nlkat wn, po kró~khJl wstępie, poświęcooym
pOd,KomIsyę, .ze Dle będZIe t!~eba. dlog icll rozpraw. ; zieniu prsJ ul. Spokojnej, wypuszczono na wol- szczegółom zbrodni, zaznaoza, te sledztwo s~wier-·
Reft'rt nt,. CZlchaczew, . strescl! hlst.oryę .Ch~ł~- ; no.śó, mnsieli oni jednak podplsaó zobowiązaBle, d~ulo, li sam oy;jtem s~rządo. klasztorem. uległ,
szezyzny, .dowodz~~, ze jest oua zIemIą ~08YJską: że w cią.<u trzech dni wyjadł} z Warsza:vy. Kil· bez wszelkiego ~oroznmleola IH~ ~ Lym ~lerunk.ll .
KOngres. wle,denskl les~ neczą p.aństw, które ~o \' l\Unastu studentóW', osadzonyoh VI więzielUl1, znaj- , I władzami cywlln/.lmi, IasadnlczeJ smlanle .
llOnaly pOdZIało. PolskI. W szakze r~eczpospohta d,oje się pod śledzLwem,
Zmiauy te wyrazily si~ w tam, *e w 1901 lo
krallOwska, wedlug .umowy tych pans;w-, przjłl\• Za is Winie si do ceehu.
pod kierunkiem przybyłego do Królestwa ze Sp8. ~
czona byla do A.ustrYI: .ChelmBzczyzna Jest spuW ce~ha~h Wllrgz:wskieb roz ooz lo Ił " oyaln.ml, DlezakomnDlkowanemi rzfłdow( pel nolłą we\\nę\rzną Rosyl •. Staty styk a. etnogr~flez~a . ostatnIcb czasach liczne lapj~ywa!li! JiAęmajst~ów . mocnlotwilml od kuryi nymlklej wizJ'atora paplo-'
je8~ lepsu od wyznamowej. Według obll('zenIa, I"ó y d t b
I
· db)' 't I ł l ! .kiego karmelity Lamo!z&, prz1wfóoona ZOll~al..
.
' k'
Chełm zc~yźoie 45000
i_ rZJ
o rc czas wca e nie
a I O na e en e
d
b
1
b
Jego, rossan umIesz oJe w ,~
"
do cechu. Dzieje 81ę tak (:od wplywem Włado- wbrew IUlt.awie, IIUlIl a wJ iera DA, przy o aa"!ł. Chdm~zezyjD1e BIerna wplywu lIultury ; mogcl nadeszrych :I Petersburga o obradach ukoJi , duniu stanowisk klasstornyoh. Nu~ępnie za.
polskIel, istnieje tylko wply" kodeksu Napoleona. I
't
d
. 'I .
konnic]' przy wspólud~lale tegoż karmelity La~
Podllo~isya uZDaJ e ~onieczno~o rozszerze~ia gra- Clon~go am z:.az Ił rzem~es uIczego,
mORza, przywróclll IDle~donlł " fOka 1864 kapi.
nic CLel/ll8zczyznJ I dokonan1a wydzlele.D.la y d.
PamięCi GawaleWlCZ1l.
.
tur~ klasztorną. jako orgt.l\ ian~du klaszt.orem
14 lipca 1912 r.
,
Za)egalizow~ny Jo.gt':,f komItet, Jorganl~~"a- i wre9zcia przywróeoD& sOltala, wbre" ustawi.
Pomocnik miuiat,ra Kr]'ianowskij poparł wy- i ny celem uc~czenla pamięCI. Maryana Gawalewlcn. równic? bezpośrednia ł\OSDOŚÓ kl&8z~11 s kury"
wodJ referenta.
Do składu kOIDletu weszli: kl. kaDonlk Zygmunt·
.
Posel Dymsza ohiadczJl, te proJel(l j.s~,po. Chełmiaki (przewodnicząey)~ Stanlsl .. w ks. ~ubo- I rZJ\:J . U11 i kai stwierdla w dalSlym ciągu, t.
g",aleeniem praw pohlków, narusza on lDa~lfest ! mirski .(za~tępca przewodnlcz.ąceg o ), p. Wllttol' "klasztorze sorganilowane zosiały bel wiedzy
pa.td't.\~tni\{owJ i 'Powstał ~a ~,danie reakCJI.
Czy~ewlCl (sekretarz i, skarblllk), oral pp. dr~ T. rll\dn kurs! teologlozne dla przygotowywania noBllkup EI1\Og\U81 pOWiedZIał, ie proje'" ma. i Henng, Sto KozłowskI, St Kempuer, A.l. Kraus
\0 tn ora.z .łpf&nle wbrew Najwyżej satwierna celu r07granic~enie polaków ~ rosyan. uchro- ! har, Ster. Krzy'Wossewskl, Józef Kotarbiński, :zo~~m~ POI\&llow~.nl~ Rad)' millis;rólf'. języka.
nienie tych ostatnich pned uelsluem. Wreszcie Konrad Ol~howlc~, i WIad. Rabski. .
'
,polskiel{o" prowacbelLil ksiy i dokumentów
biskup :zrobU insynuacYę, :e polacy przyrzekli n~. ZasłUgI, j8klt~ pol,ażyl GawaleW1GI na P?hl i klasztornych.
da~ Ziemię ty.m wloicianom , którzy b,dl\ przecl- \ liter~t~ry. PU?~ICJ!!tY,kl i teail"ll, pozW'~lai~ mle.~ :
.Na skntek-brsmi dal.1 komanika~-najpod
wnl wyląr·Zf>nlu.
.
.
, nadZIelę, te lhllo,wallla, i projekty kow\\et l ZDał . dańęzego raporta minis&ra Ipr." wewnętrznych
Poseł Har~sewl~z oświadczyl, te oe1 proll1'k- d~ tJwe poparCl8 waród szerszego ogółu pol .. l o wyżej prlytoozonem, Jego Oesarska Mości Najtu je~t jas~y.: Jęst nim zruszczenie Chelmszczyzny; ł skl.g:.
jllintejszJ Ceura rozkazać raozyl uieść prlJDClynl~Dle Jej prawoslawD'ł Idea ta przeprowa- I
Proce. cGuAty Wara'Zl\,nklej • • •
I lun. Idasztorowl olę'loebowskiema, w drodze ladzona Jes~ na 8zpalta~b pism chelmsklch. J~s,t k)
W lU. 162 .GaJe'! Warssa w lklel I dulI. ski Najwyżslfłj, ... roku 1908, prawo przyimow .. nrot do rU8JC,kowaula. Król.~t~a tylko ~Ję8cla- l 6 czerwoa UH~ roku. lIkazal się &r'ykDł wstęp- nla dQ klasztoru sakonników, ponad. przepisany
mi, ponieważ zrQ~zcze~l. calosDI. odraza Dle ada- li Dy p. ł. .Zwyclęs\wa. Z rozporzłtdaenla urzędu jl art 910 us~a Wf o obcych wJznaniach etat, oraz
lo 'Ię. Mówca wskaZUje na braki refrTa.&U w czę - do spraw prasowych rzeozony numer .Gazety, dozwolone" roku 1909 w drodze łaski Mona.rści jego historycznej, gdzie pr~em,ilczono np.,
Warszawskiej" zOlltat skootls.kowaoy, przyc~ero szei, przyjmowanie do kl'asztoru powyż8~ego osób.
krunikarz Nestor . naz~w~ł ZiemIę tę ,.JIU:kł_ : warszawsk~ Izb~ lIądow~ kO~lflgkatl2 z&twlerd~lła.. ; które nie dosięgły jeszcze przepi:3anego art. 216
W kuńcu Haru,eWloz oSlVladczyl, z.e prOJekt w~- , redaktO/'o",:l Z8S .odpowledzlalnemu cGazety,. p. l ustawy wiekn o obcych wyzna.nlach.
odrębuieuia Cllelmszczyzny przewyzsz& wszystlue J. K. Cll11J1elewslClemu, wytoczyla spraw~ z p. ;
.MinIster spraw wewnętrznych ze swojej strokrzywdy, doznan.e przez Polakę od CzaSIl powsta- 6 cz. I 12g now., Kod Karn.
, DJ poleci! dotyczącym władzom cywilnym idu.
nia j S6ą r.
•.
• •
W 8ohotę ubIeglI! I,prawa" byla rozpozIła, obowDym przedsięwzil\ó odpowiednie arodki vr ceZapisato SIę Jeszcle do glo8~ osmu mów~ów. WaDa w IV deparLam,,~ole Izby std,owej.
, ! lu przywrócenia w r:lJmsko.-katoltckim klasztol'u
Zapis) mów co do rozpraw Oio1nIull Z&lQknIQLo.
Sprawa 'oczyla. SIę przJ drZWiach I8mkm~- czę13ćocuowskim lilgalaego porz"dku •
...."A
tJch. Wyrokiem Izby s,dowej p. J. K. Chmie•
le"skl skauoy zostal na 10 dnl are'lztu.
Jako obrQAea wIat.Q.powlJ IDeo. i'l'anoisaęk
D.LDDllllYI UlilNOWI.
Z WARSZAWY.
Nowodworski.
IMIONA. 8ł,OWIAlTSKl.E. D Ił li Swłętorada. J G-
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• RozTlm wiród maryawltów.
DLieu wtorkowy zarówno na ulicy Kuolkowej jak i 11& Szarej pneszedr spokojnie. O godz.
7-ej wiecz. odpraw.ono w obydwóch koiciułaeh
nieslflorJ.
Naplyw pobożnyon, Wptllłlcu.nych
w dalslJm dltgll do kościołów za biletami, bIł
Ilieliczny.
Pollicya zgromadziła si~ prlled koieiołami
w mniejszej uacznię liczbie nii w poniedZiałek.
mapvą witów przed koGrul,!d rozpraWlajAcych
"f
OJ
ŚClolem Da ulicy SZtlrej Wieczorem, były lIielicz·
.Ile, ku czemu niewą lpllwie przy('zynit 81~ mróz.
Wogóle w obecnej, chwili . nasLąpilo )akby
uspnkojtJDie 1lmysłów; swiauoml rzeclJ Jednak
utrzymają, iż jes' to raczej omdlenie. .
.
Duże zaintereso wanie budzi obecole pytaule,
w jalu spolÓb I&1'tla&owah Dl. w)padki WlI.fUaW-

_t.

Wlflloalatt'L

TEATR POLSKI .1., ZEL W~ROWrCZA (CeglelnIADa Dr. 63) D z l' po cenach solioDJCO .. Malka Sawar•
cenkopr'. Pocz~\ek o gOd,inle 8 minut la wieezorem.
J u t ro "RolbIU"" Pooz,t6!t o godl. pól do 4 po pol.Z KRAKOWA., Do .Stowa Polskiego· piszą.: I .Hadr1& Gllbhlr". Poezl\tek o .god:&. 8 mln. 16 wleeloram
I Z dZIWO, uległOŚCią P~lYJę)iśmf ~ opiekuńozego , Wys'?;E:;id~~~~~:;i~J (KoDstantJoowaka nr. 16)
! rządn dla naszego krain Dledorzłczn, nuwę Ga- f Dsl Ś Ogniem ł mlecum'. Poezl\tek o I[odzlole 8 mlD.
I IICyi Lodomery~ to jest. przekręcone Wlodz.imierz : lówlacz~rem. J • \ro ~Rllmeo I Julla-. Poezątelt o rodz.
; i Hahcl, i bez lutrzeżeu sami tl\ nUiwlł iJlę PO- : pół do ł, po· pol - "MAlJ. S~QAr''''. Poczl\tek o godz.
; slugIliomy, A. przecie: za. czasÓw polskich edy Ił min. 15 wieczorem.
. ten piękny kraj razem z grodami czerwieńskimi
ZEBRANIA. h ~fił ogod•. pól da ts .po południa
!.
. ód ztwem rus k'lem OOSI l ~ ·Jano Mał o~o Is k'l. I ogólne
zsbr"nle Stow, w&aj. pom. DAlie&. z,dów .... li!, 1 wOJe.w
bIll .'falmlld-torylO
.
! Czy nIe byłoby stosownem prz~Jąć w naSze) ltte·
ZABA. WY
! ra~urze dl~ tego kraJ~ ponO,Wn\8 uatwą ,MajOpo;:
"NA. PLAŻY. J 11 ir o (w sali Vogla Dzielna ar, laJ
i akl, tak, Jak nie pl zestahsmy W. Ks. pozn.an ! ballla dochód Szkoły rumlod prly 81 Wodnej.
I skiego nazywać ~ielkop.olską7
'o.
i STOW. NA.UGZYC[I<;LI CHaz. J Q ho " 1&11 banł
- Wobeo nl8dozema przez st~dent?w, le"l- , dlowców ,SpacorOWI& W W'leCSN'llieo. 'poQ&.\&łJl CI ił""
łqm.aąl, lOat.i a.k.ademu~ki ma Zll.llltlchac aleda- · dJlllle IJ WleClQt8IL

Z dZI-elnic polskich

ltOZWOJ. -
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Piątek,

••1& 1'1' lutegó UHl w.

=====___=_~ł~:=:====::================~==:~*=:=.===,=.=~=.===:====='====~========:=:==~.:t====================~=============e:=e:=

STOW. CIKLISTOW TUaysrOW Ju ,ro (w lokalu. Olgin8ka UlI wlecI:ór towarzyiki.
KOŁO PRA.C. TRAMWAJOWYCH, Jutro zabawa.
.. lnkl\ln Tow. Iwol, ro!:woju tlzycroogo, Nawroł lir 23,
Poez"tek o g 8 \Yłeczorem

ratów i

nar~ędzi, rozpoozę'O

w)'wó.:kt

1łliciJdo·

:t a,lafalQoecl T 'lła lIa tok UH O
że wJ~łano 860 dZieci lIa kolonl~ do

SprawOldanie
w11~1'I2ule,

~"i.

Od plen,gaej eh \'łll i nap:.tkano róino. sn· Krzyżówki.
plllnio niespodziAne prtykrorici i \I'uduosoi i naDochody wynosiły rb 5,585 k. 40; wydatki
tr:diono Da dziwD~ apatJ(l Z6 strony członków, rb 5,926 k. 17, ni .. dobór ru. 420 k. 7ł~ na saD!t~
SOBOTKA. J a t ro (w lokalo, Piotrkowska nr. 120)
Sobótka StoW' prallown. handl, PoczĄłek o godzinie 9 Konkurencya czyalla wszelkie u~ iłowania. by się 7,vU-nośó wyllauo rb . 3,588 k. 39 kop. T-wo 11011
u~rzymać. obniżyła ceuy, I cze!(o sliorzystali nie478 c7.!onkólv.
włęczorflr
BIldżet na rok 19i l przewiduie w dochoda~
Z& S'I'łUZY J Ił ~ r o o godzInie 8 wleezortlm ó"i- którzy ezloukowie .Towarzystwa i oddali oczyelenla sygnałowe I ·go odd~lall1 łód~kli:lj 6trazy ojllllo·
szczanie przeciwnikowi.
rb, 4,750 i w 'Nydatltath rb. 6,460, czyli niedob&weJ ochotnlcsej W domu rekwizytowym tego~ oddziału,
Posunęła się nawet do oskarżenia slll~by
ra rb. 1110,
Towarzystwa, olanieczyszczanie drog i pla- t
Do zarządu w)'b rI\D i zostali panie Berlinar·
esów.
ib lau, Fokso\V&, oraz pp. dr. Masilanka. Loarie i
Towarzystwo bylo zmnlllon8 do usprawledU- inżyniE'r Doński.
wiania się przed władzami i opinią pobliczną
Na członka honoroweso powalano b. prłZ81ł1
Władze powiatowe zabroniły wyw61:ki do ' komitetu d·ra Rundo.
(a) Echa Ijadu rremieiln!ol6go. Z udziałem dołów . na placach po za mia <tem, wydzierżawio-,
Do komisJi rewizyinej p. p. Ludwika Korala,
delegatów z ramienia rzemieślników żydów. l{tó ' nycb przoz Towarzystwo i magistrat. Po wieI.. Ignacego Zantla I Franciszka Birszberga.
(a) PokłuDle prlel psa wioiektego Przeli.
rzy powrócili ze zjazdu w Petersburgu, odbqdzie kich trudach usunięto i tę przeszkod~.
się w nadchodzący poniedziałek zebranie, na któ·
Nastąpila nowa niespodzianka, 16 stron)' ldlkon&itll dniami, w domll przy 1llioy !ton.,tanrem delegaci zaadzą relacyę ze swej działalności właścicieli S'ł-,iednich gruntów. k'órzy nawet zwró
tynow/l'(iej Nil 66. pies, dotknl(;ty wodowstrętem,
na zjeździe.
ciJi się ze sllargami do lądów.
; polcąsał swego właściciela 36-latnief;{o Jakóba Sa.Sami nawet udziałowoy, robili zarządowi , lac;ń.,kiego, ionę jf'go 28· lt.tnil\ Katarzynę, 'roie
Ca) POCi"l bezpoiredlliej komunikaoJL Wy. trndności. Warunk! te wywol&ły straty w sumie I dzieci: 14 letuiego H('Dryka, 12 letnil} Leokadyę
dział} rucbu kolei fabryczno lódzl{iej i warSZIlW- 91 .. rb. 68 kop. I z tl'go powodn) należałoby i półtoraroczuego Stafana, prócl te~o 19 letniego
Iko-wiedfllskiej, opracowując letni rozkład jazdy. pod<lieśc cenę za wywó."kQ, od beczki do 1 rb. tf'rminatora zdnu,ld~go Juliana Kar~zewilkiego i
wprowadzają trzecil pociąg bezpoII'odniej komuni· ' 20 kop.
chtojlca a-letnIego Trzepatl,ow,kit'go.
Towanystwo Uczy 667 członków, od których
W sZy!ltkich cuorych za poiredrllctlfem magikacyi Łódź Warszawa i z powrotem.
Z Łodzi pociąg odchodzilby w południe. prZJ' I do 1 stycznia wpłynęło 70081 rubli - 342 czlon- 1 stratu odegrano do lecznicy Plllmirskit'go vr Warebodzilby za. d<.I Łodzi o godz. pól do 6 po po, \ Mw );Ąlega w dopłacie udzialów, a 90 "płacilo sza wie. skąd otrzymano w iadomośó. te obecnie
. stan ich zdrowia poprawił się.
llldniu,
tylko pierwszą ratę.
(a) Icha Itrajku pnooników aptbkarskioL ~
W ci"gu roku Towarzys*wo wy"iozl'o 21,044 I
Początkowo przyprowadzit do lecznicy WaWczoraj delegaci ze strony właścicitlli aptek
beczek nieczystolici.
j rikowa i Kwaśniewskit>go jakis chłopak owego psa,
przadstawill naczelnikowi ochrany opracowane Wiło- .
Po dyskusyi nad tem sprawozdaniem, uchwa- : jskó Jed cuoą. Poniewa:t chlopcu nie wierzono
'mnki pracy i regulaminu, d(\tyczl!CY wewnętrzne- " Jono, aby za wywózkę beczld nieezystoscl pobie- i nanzle, ponownie przyprowalzil tegoż psa. star.go porządku w aptekach.
raó 1 rb. 10 kop.
szy ozłowiek i wówcza:ł lecznica wzięta p~a lJod
Dzisiaj podobny reforat przedstawią delegaei
Postanowiono, że jeżeli członkowie nie DZU- obserwacYę weterynaryjną. PIO~ zdechł, a lekcy&
z ramif'nia pracowników aptekarskich.
I pełnią swych
udziałów do l maja, ~o wniesione i wykazała, te ostatnio dotknięty byt wŚc l eklil.DI\.
Prawdopodobnie zatarg między aptekarzami prz~z nich p ieniądze bezzwroLoie przejdą na koPies wściekly Salacinsklego pogryzt ieJne~o
.. pracownikami dziś będzie załatwiony.
rzys\) Tuwarzjst W&.
z pSÓ1Y należących do zarząflzaJącegu sklepem mo(-) la;IGUnl. pocll!tko"6. Październikowe y
Z zamianą. TowarzJstwa udziałowego na akcyj- . Dopolowym pr~y ollcy Koust'lD'ynowskit'j ]'U 05.
i przedstawiciele opOZYCJi w komisyi ollfiatowej
ne. na wniosek p. Drozdowilkiego, postanowiono : Psa tego również ooesłano do lecznicy Warikowa.
Dumy dołączyli (Totam Ileparatum, do referatu wstrzymać się, aż do zwyczajnego ogólnego ze- ; i Kwasniewsk'ego pou ollserlva.ca.
komlsyi W iprawie poprawek W proiekole us~awy brania, gdyż sprna ta wymaga gllibszego zastaWiadomość o pokąsan i U inuych psów z 8\o nauczania poozątkowem, w którem domagają się oowiania się·
; siedniego doma przy tep:e ulicy 16 66, W ko~zaodrzucenia wszYltltieh zmlaD " projekcie, wnie(x) Ze StowaU1S18nia wujemDej pomoll J nlcb wojskowych, okazala się nieprawdtlwą.
sionym doń przez lwmisyę oświatową przy drn- nauclJoielt iJdó". Wobec nles~isluiei, a nawet i
(a) N.pad. WCluraj oa ul Plwoej okolO dumu Dl.",
giem czytaniu.
sprzecznosei w Bprawozdaoiach. dZlennikarsk Ich, \ 1~ Da "'!,CAlO ,v fabrycznych, ł2·letoltlgo EdllllJlJ Ja Sz,ea
Czytanie Bzczegółowe projektu Vi plenum Du- :.: ostatniego zebrania. StowarzvBzenia naua~Jeieh ! I 2' letolego FranCIszka Kllogera napadlo kilko lud'l
.
J
••
• w celaeh
rabu lku I wobec oporo pora Gili leb noŻ&m\.
my wyznaczone zostało na wczoraj.
żydów, prezydyum zebranIa komunlkuJe, eo na- i, Rannym ud'tielono pomneJ lekarsldej. lnterWlln\owa.ta
(-) Koniulem 8lwedtklm nadetatowym ua stępuJe:
i pollCJ. I tnecb z po6ród napaataikGI'f areszt()WllllO.
Po wieloletnim zastojn, wywolan)'m gł6wnie !
(r.) Strzeł, Wczoraj po poładnlll agent policyi
Królestwo Polslde, oraz na gubernie wileńsl<ą. grodZJeńską i mińską u7,nany zostal poddany szwedz· I wypaJkarni osta'n'cu łat, stwierlJzić mO /e my znaczŚledczej. 2~-'O~1I1 Jóur TOpl.lslcl, przeeb()d~,c prze, ol,
ki p. TOl'steD Wingquist
ny rozwój Stowarzyszenia pod wzglęlem materyal- Łaglewnicl{ą, zauważył lalJ:leqoś pode ' r~&Ile'l'O człOWieka.
nym i lin turalnvm. Stan matcryalny Stowarzy- kazał mil Sl~ tsd, utr&ymać. teo Jednak zao&~l OcIekaĆ,
(a) O tunel. Przez dtuZszy Has otwarta by- .
,I
Kiedy agent dopęlłlllll go na rogo ol. O"or,kleJ, IIltlOala piesza. komunil{Rcya przez tanel łl\ez~cy ultcę szenta. o tyłe SH~ polepszyI, że w roku aprawoz- jomy wYI~I I kieszeni nół I lIdIIł mo klika ran" doTramwa.jow, i Przejazd.
dawczym uJ, elono przeszło 600 rb. zapomóg wę TopIelskiemIl. łtnnoy dal do ratoll\cego sl~ ucleclk~
,
t
l t
b't d k i
i pożyczek i zuacZllie rozszerzollO bihl ,o tekę I czy
klika s\rzałów re"ollferowyc~. Które Jednali: cbylllłJ.
Od paru miesięcy uoe en za I o es am; telniA Dzialalnośc oświatowa rówoipż odznaczała. Aganta, po opatruoill lekarSKIm w kaDc.larJI c!,uulo'
przejsde Z jednej ulicy na drugą. skracalące zna....
.
, .
' w e j , odwlezlooo do mieszkania.
eznie dr(ln mieszkańcom obI] dzielnie, skasowane. SIIJ ,w zględ,ną Intellsy~nosclą· Urządzono ~zereg
(a) Kp.łzi.Że. Aresztowano 16-1etole!{o Slylę
Ze względu na wielll!\ dogodnosć tel JlOmu
IlonterencJj na rozmaite tematy zawodowe I ogól
Zylberb d r~a, który skradł rÓł1e ruel, w m -lUiuulu
ilikacyl, grollo przemysłowców i fabrykantów po- no-społeczne, oraz kilka puullczuy ,'h odczytów Lejby Srl/Dltera, prlJ ul S.lado"eJ nr, 23 I Anlon ' llę
eZJnll o U władz starania w iprawie budowy od znanych na polu wychowallia dZiałaczy . Obec!lie Mań\(owskl\, alu~~el\, k\óra spelo lh kradlleż Ił Walta
J'est zalożeulem dla stowarzYszoPustelolka,
przJ
Ul.: KamleooeJ ar· 16ulicy Tramwajowej do Przejazd nowego tU[J~ l a, zarząd za!Aly
't
J
( ) P
t
o pa t 110 k o • • w ! l I\gu dó I a .weca'
rylJ'<1
sluAyl
dl"
komunl'ka'"}I'
Dle'ylko
pies"eJ',
Dych
członków
kasy
pożyczl<owo
o9zczędoościo'
:
.
p
ogo
°d-·
kto
J
L...
" .
~
j k ó'
t
., J .
ł
b . t rajuego pOlJlIę &1 IIIDeml wZ!'lfano ..o następuJ~cJeh
ale i kołowej.
we. t rej I1S awę uę zle rOZI,atrywa O ze ranll~ ! wypadkó",
Cx) Z Towarzystw. Krzewiea!a Oiviatl. Ze- w nadchodzącą 8obotę. Za wszystko powl/. 8ze ze- l
- Ogóloema osłabienIa 1Ileglo ,I.,ó o&6b, I k\6OLI bAdzie
brania wyraZili podziękowanie Zarządowi, w Rzeze- ! rJ ..h eclll ' °cldwteziOdl1ołdO 81dPitpala Ale1taalldra, Jedn, do
bran 'le ogólne .." zlonków Towarzv&twa.
l " t
gólności zaś prezesowi Stowal·zysztJnia. p Szwa;' I mleszKaa la. IV e o 8S aDO o r~J\u11I:U noclego"ego na
się d. 19 lutego o godz. 3 ej po południu, w lo·
.
•
~ f ulicę CmeotBrD~.
Dłnga 45 : cerovYl.
I - Na 111. Dłng~ej nf ł7 Konll!lDty Kllger, lat 19
11 l a pracown handl
k J St
lit U
owarzy878
. ,
•
Po upływie kadencyi IIwojej p. Szwajcer nie l bel la t~la. I dudu popadł" zno/ehe wJClerpanle 811;
Porządek dzienny obejmuJe między innemi: zgodził się na powtórne wystawienie llandydatu- ! po I&oplekowanlu sIę nim publlcuolol. odealaulJ go do
Sprawozdania sokcyjne, kasowe i komiSJi re - ry O'lecni oceniając naleŻyCie jeO'o pożyteczoA. Przytułku noclogowego lia ul. Cmtlotaro,
•
"
,
o .
Na ul DłagleJ lir. lU W. Z· robotolea, lat~,
wizyjuej; zmianę ustawy; wybory 5 członl\6w zak' !
..
,
,.
.
pracę dla dobra. StowarzyszeOl&, wystosowali do
w celu samobójstwa na!llła sIę karboli)" mimo eDerj{lCI.
1
3
rządu i cz on OW (OmlsJl rewIzYJneJ l WillO' p. S, petycyA, zaopatrzoną w podp iSy wszystkich ! Dej pomocy, podaaej ze stro~y lekar;a Po~otowl" W
ski zarz'ldu i c z 1 o o l < ó w . . . .
..,
W razie niaprz\7bycia dOltateeznej ilości człon- zebranYCH, prosz!}c O zatrzymanie nadal wandah clętklm .tanle od"II.'Zlooo " do upitala Ale~8a!llłra
J
preze'.la Stowarzyszellia. Ponieważ p. S. nie dał '
- Na u! ZlIchadDlel lir 11 oa powraeaJą"e/{o I 'aków, następne zebranie ogÓlne od lJędzle się dnia
.
' ,
I bryki robotolka Erneryka Oluewlklego, lat 16. liapa<llo
3 marca w tymże lokalu o godz. 3 ej po poln- dotąd ostateozue, Odflowledzl, pr:.:eto sprawa ta I dwórh towarZJSZÓw pracy, którzy ostremI Darztl1ziaml
dnia i ważnom będzie bo ,.zgl~da nI. hazb, prZYjdzie przed brum je8ZCZft na nasLę;>nem ze- ~ pokaleezlll go " gło"lł. \wara ł czoło,
braniu. Co zai do pozostalych wyborów, ~ IJUS- j
•
~becnych.
widZianą przez inslrukcn Ilośó głosólf otrlymali
(b) .Sanital". Wezoraj o godzinie ó po potyl~o wybrani do Zarządu pani Frumkil10wa i p. I
(a) Z. IKlena. Wczoraj trupa dramatyczna
ludoiu w l oddziale straży ogniowej ccLotni.czej Gec, wobec czego wybory uZllpełnlaj~ce 2·ch człon ' . pod dJrekcyą p, Jankuwskiego wystawiła. w sali
przy ulicy KOnS\aD~ynowskiej odbyło się nadzwy- ków Zarządu odbędl\ Się na pOSiedzenia lJobot- Towarzystwa śpiew8cze~0 "Lutnia- drama, W 3-oll
-ezajue ogólne zebranie członków Towarzystwa nIem, 18-go b. ID. o godz. pól do 6-ej po południa : aktach .Okno na I plęlrze" i farsł " 1 akcie "Z,.
uenizacyjuego .Sanitas·.
w lokalu .Talmud iory·,
I oie
stnd ·'nta·.
Sprawozdanie I działalności w roku 1910
W'd'
ł 'l
bl"
ód
l
wykazuje, że 'ntejsi asenizatorzy dążyli do za(a) T-wo kolonU Ietn;ch żydowskich zwołalo !
l OWOlę wype Ol a pa lCZDO§
o po 0"1.
WiązanIa lIyndykatu, który dyktowałby ceny do , w ubiegłą. środę, O godz, g wiecz., w lokala T W& i
(a) Otyj toi' W kolonii Chelmy pod Zg:ewolne, Zcrganlzowauia udZiałowego Towarzy
dobroczyn. t..Za.ohodnla 20), roczne ogólne zebranie rzem, zatrzy mallo onegdał biegającego aamopa! kosiwa asenizacyjnego "Sanitas- zebralo podpisy człon k.ó w.
nia, niewiadomo do kogo naltli .. cego. I{oó ~An zuJna 910uO rubh i n& 'ej podstawie rozpoczęto
Zagaił je dr, Gutentag, poezem na przewodduie SIl} do odebrania 1l miejscowego kolow.:łtl'.
działaluość. Po kilkomiesięcznej pral)y. wyszukaniczącego powolano d ra Kaufmana, Uóry zapro·
Gl~8a.
Diu odpowiednich placów do wylewania, po wy- sil na asesorów dr OWll Guteuhgowł i p. Kloco- i
...
,
·błulowaaul .tajlli szop i ~ d. aprowaazeuill apa- I -ą. a Il& ."rew". d--ta .KJolellberp.
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(x) hbawa Kola prac')wnj!<ów tramwajowych
dnia 18 lutego, w sali To-

odb~daie się" lobotę,

(x) Teatr polaki 1. Zelwerow!clI (al. Oegle1DIana .~ 63,_ Z ka.Qcelaryi tea~I'U I{omuni\{uj~
aam:
- Dziś (Malka Szwareenkopr, - Zapolskiej,
po cenach niższych od popularnych; rolę tytulo
wą wykona p. Podgórska, Marszelikieln będzie p.
Gurynow icz, a Jojne FlrulkesAllI-p.
Joide.
1
- W sobMę, o godz. 3 /, po południu, dla
wieczorem zaś
mlodzl'ez'y "Ro7bl'tkl'''-BJlzlJ1skiego',
"
_Dpd·1a
Gablar"-Ibsena
z
Si-maszkow"
w tvtu u
..,'~
lowej roli.
- W nt.dziłl~, O godz. I po poludniu, po
"Daoh popularllycb .Po Dad Illy"-BiO r D8ona; o
godz. 8m. 16 wil'czorem .PanOli głupla"-B. Batail.le'a po raz drugi, z U"ltJem w. S,emaazkoWIJ.

wnrzystwa gimnastycznego przy ul. Nawrot]U 23.
Początek o godz. 8 wieczorem
(x) W'eclOrnloa Clkll stów tur1stów. Łódzkie
Towarzys'wo cyklistow-turyst6w urządza 'v dolu
18 b. m. zobrnnle ~owarzy"kie, połąc~one z tań .
cami dla. członkó\' i 7.a.proszonych gości w lokalu
własnym (OlgIńska H) o godz. 9 wieczorem.
ł

il

(C) StowarzyS18u e słn~ katoliek urządza w nie~
D
Id
d . J d 19 b
zle
e,
P
d · 34 . bm. ot g ~ p. p. w orno
1 u 'l wym
ed
rZl' laz
. za a\1"ę. aneczn" Ul'ozma. ~0ll.\pn •
s\aWleJlleW amalorsklew.
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NaibllŻJzą .ztuk. z udliałem znakomitego ~
Wlatawa ehogralc%Uo - Irtlltlm11 będzie
gOIcia będzie .Nora"-Iba.na.
. otwarta we Wloctawku dnia 28 maja. Celem jej

-

- Sprawozdanie z wczorajszej premiery .Glupia pSDna"-H. Ba~allle'a pomieścimy" Bumerze
jutrzejszym.
(x) Teatr popularnl !.Iielewskier;o (KoDstantynowska '" 16), Z kancelarII teatru !toml1nikl1j\
nam:
_ Dziś, 1F piątek. dana będzIe Iztuka ,,5
aktach 1 powieśol H. Sienkiewicza .Ognlem i mie ·
ezem" po cenach zU l żonych.
_ Jutro po południu dla młodzieży na ogólDe żądanie .Romeo I Julia.- 1F (; ak~acil Slebpira, po eeoar.h najniiazych; wieczorem po raz
drugI trageJya Fr. ScbilIera "Marya Stuar'· z ZlIpełnie nową Wjstawl\.
- W niedzielę po południu po raz \rzeci
.Marya Stuarta; wieczorem zaś ukaże Bi~ po raz
pienfllll piękna komedya W. Szekspira. w 6 nkbch p. t. .Jak wam się podoba~. Dyrekcya. wystawia tę areY ·I.~bawnll kOlU8dyę I odym pietyz
mem; Dowe kostyum)' t drkoracJe.
(hl l koła pracowDlków kolei rabr.-ł6dstiej.
W nIedZielę, w lokalu kob praeo lIu ' ków Iwie fabr)'czno lódzkiej odbędzie Się podwieczorek muIyczny, klórego program będzie Da~ar boga~y.
Początek pOdWlłclorku o godZInie ó po poludniu.
(a) Koncert. W dniu 20 b. m, t j. w Bad _
chnd .' ą.~y pOlliedziałek, w sali Vogla (Dzielna 18)
odbędZie lię konrert Filh~rlJlonli warszawskiej
pod dynllkcyą GueJ:;orza F ł telberga.
'
Program koncerlU o')l'jmuje, między innemi,
świetną sJUlft)oię pa\elyczllą Cl.alkowskiego.
Jako sohslka pianlslkn WJII\ąp\ ZDana arty.
atka Glzella Sprillger :I W iednia.
(a) PodwieClorek • Lubl-. Zgierakie Towarl.
śpiewacze .Lutula" urządza w przyszlą niedZIelę
plld"leClorek dla C:idOllkó If l wprowadLoDycn go-

- zobrazowanie pr7.eszłt·go oraz terllŹn l ejwzego
stanu Ziemi Kujawskiej, pod względem historycnym i kulturalnym. Dla wz 1)udzenia jeJnak
większego zaint(' r8~owaDia i szerszego zaznalomien ia ogółu z kra lozu aw~t Wf'1U 1 sztuką Iwofek:} wy~t'\wa ud;dell gośniD1 i samiejscowym
przedl!taWlcielom telie sZ~Dl(l i pr z 6mysłll ar'ystycznego, pry watnym posiadaczom zbioró",
ko~'ż inst1tuoyom publicznym. związanym Ideowo
z zas~dnlclJm eell1 1ll Wystawy.
W myil tego, Komitet organizacyiny Wysta"J, zwraca alę z gorąoą prosb, o poparcie i
! ws~6ludzial do "skzy~tkICh. którzy w. 111~Zł',czbywli.
I st01en~~ za poczat awaneJ sprawy WII Złtl O f)< 'lo
l.orzJso. szczególule moralną, dl,a tego. odłamu
społeczonstwa naszego, w którego arodowlsku ma
powstaó Wystawa.
,
:
. ~ylltawa ma trwać okolo szesciu tygodni l
ObejlnJ6 nasi~rDląCe dZIały:
I
l Krajoznawstwo pols~ie: 1) etnografia (ubiory, zdobnlc'~o, przeruy31 l sztuka ludowe l t p.)
21 archeologIa przedbIstorycz~a; 3) z~byLkl .hl• storyczne (monety broa, rękopISy, druki. ryCIny
i l p.).
.
.
II. Sztuka. 1) sztuka retrospektywna (mlłj
. scowe zaby1kl sztukI); 2) ~ztllka. wspól\:zt'soa
l polska (malarstw?, rzeźba l archltektllra); .31
sztulia stosowana l przemyil artystyczny kra~o·
we (meble, ceram ,ka, bronzyt reprodukcya dZieł
I
sZłlll{I, w~ro b y Ilr\ystyczne ~ogóle)
l . Ko.nutet uprasza oso~~ llltere~OWlłn,6 o Iwra·
I canlo Sl~ W 8,trawacIJ tjcz,)cych Się wysbwy,. do
! sel,rtllarza Kom te\n p. Cypryaua Apanow lela
\ lWLoclawek Kaliska 1).
- - - -.-
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Ruch anarchist ezny

Id_

Początek

ferencya ll11arch;stó". wywołana poglosk,.iJji o mo
wprowadzenia w Rosyi Uitrojn kOllitytU .
cyJnego. Na konferenoyi tej zawiązały się dwlp
nowe grupy re wolucyjne: plprwsza wl(rótce prze
~tała istnieć, ponlawd organizator jej Strlczf'
został zabity W Pary i u W czasie przygot'j WY\fRnia zamachu na życie znanego milionera Melldel
Bohna; druga t·al{ie niodlugrJ istniała, gclyi większa
część iej czlonl<ów została ar IJzto,vllua.
W kODcn roku 1904 i w 1908 istnia.ła ta k
,
b .
zwaDa .ro otOlcza grupa anareh 'stów humauiÓ
st w," kt6rel gl Ó woymi kierownikrłmi byli tAkże
W'yłącznie żydzi; grupa ~ pod wodził KopnIa Erd.
wiewlIkiego dokonab całego szeregu aiaó\f terorystyeznyeh i wysadziła. zarzl\1I iandarmeryi w OlleBie. Jedoocześnie:l
organizacYI\ rGWoJuCYlaą
tllDkcyonowaly jeszcze nas~ępnjł)oe: • wolna komu
Da, - .czarny sokól" i organizacJa anarch stówind1wldllalis 6W'.
. .
;
W tymże roku przyjeżdżał II za granicy do
Rnsyi anarchiRtl1 Jankiel Kir1lłowskl, który zor! ganizowal .polndnlową grupę aDarchh~~w-syndy.
l' kalistów." Grapa ~ dokoDała wltlu. napadów i fabunkow.
l
0,1 togo ozaiU KI iów zajmufa w rnohll rewolucyjnym wybiLoe miej .. ce l hcy anarcblsai, jak:
Borodeeki, Tllratuta i GrOSIman, s~aj\ ai~ przy"ódcami naarobi~t6w.
WI,rótce pOlem ukazuje się je8zoze d"óeh
przywódców allarchiitów: Sandomirskl i redalctor
~ .Bnrewlestuika" Nlewlorow. Kijólf sUje się gló·
l wnym punktem dla rozwożan!& lit6ra~urJ i broni.
Siedzibą rewolocyi były tei: Wilno, Ryga,
l Libawa, Mltll.wa. 'fu l, kam, Jllrjew, BerdycLólf.
Czerkasy, Biala Cerkiew, Mikolajsw, Chel'loń,
l Rostow Dad Donem, SJmteropol i 100&.
Bardzo malo był fOZpo\'sleobniony anarchłz.
"gub. nadwolżai.lskich, Da Uralu, nil 8yberyi t
" AZJi Środkowej to jest tam gdzie najmllieJ
jest żydów.'
,
W pierwszej połowie roku 1901 W' Wanui wie utW'ofl1lo liV 'aJD8 &toW'arz1sZ8llie, które postaWiło sobie za udania, zamordowanie 08aarza
Wllh.lma 11. Dla urzeozywiałoiltnla 'ego c.11I
Cbarlottenburgu zamleslkało olLereoh cdoukó ..
: tej organizacyl. Zasleill ooi poparole li. &l1uchit s'1 Di8mieckle~0 Augusta Wa~rloosa.
Na konferenc1i anarcbi~tyczDel w Wilnie po\ stanowiono w131&6 do CharlottellblJrga .Lebbela
l B alo3'ockiego" i .Majlk. Bi ałostookiego. • JeI dnll.ki'e plany all&rch l,tów. 10.,'8.IJ ~ykrJto i w drol dza do Balegostoku MOJl"t str&oll żJole, .. Leb..
! bele lOiLal areut.owlUly.
żllwośol

!

l

I

I"
I

I

W Rosyi -

Ostatnia poczta4

podwleezorl<u o godzinie 5 po polu-

Ministeryum spra\v wewnętrznych wydalo dość .
:-. P01!eł do Domy państwowej 1 gubernlł ",obszerną blsLoqę rUl:hu ana.rcbi,ty,·znego "Ro- leftql(1~J, Józef Montwil~,. zloż.y'. 7.e w/g!qda na
ZAaA Y.
sJi Str(iszczenie tej pracy zamleSZCla w jednym \ zdrOWIe, manda' po.elskl I WYjechał za.granil'l).
. (x) Druga "ie«llorl:oa sto.... nauczlofelf obru- z osLatnlch numer 6..v .Nowoje Wremla, - !'odk.re- Z Petersburga dono!lz4! Sród csl.nnków Raaołjaa W sobotę, dnia 18 b. m., SLuwarzyszeu le slając, że ruchem anarchli!tye~n1m kierOlvali WY-I dy .państwa panDJe pnekonanle, te prolekt prawa
Jllłurzycieli chrzescijan urządza Wlt'c7,orDic~ w 10- ! J~oz.nle iyllti.
O Ilomsł1v. ach przaJd~'e. ~urJ'e narodoW'oselOwe
kalu SLOW. handlowcÓW (Spacero"a 21).
(
Protu l'lll stą idei rewolucyjnych był ~yd Koprze)dł 018ZAl.Oln\ wlęhzOll61~ glosów.
Na program dotą się: 8!)!ew .Dola--Zarzyo- gSDoWICZ. który w roku 1903 przYlechd z Anglii
- Komhya parlameu tarna prz1jęła wnioRek
kiego i .Modlltwa- z opery eTOIon (wJkona p. do Białegostoku. Zebrał on grupę onRI'chlstólf, l centrom, lJpie"ajfłcy, że namiestnika Al:i:aoyi i Lo}Jo~sakowllia) deklamacya-poezye .Or:O,~ (p. Za- ~ która zajmowalI. IIQ "1'11czllie rabualtami i aatarln~ii mlaDuje o.slln.
sarka) i mnzyka-skrzypce: eClganskle pleSnl)- bójstw:'mi.
StanOWIsko namiel!~Dika i8lt dotTwotnie, naSarasate.'!-(o, ~Roman':J' - Brandta, ePolone,) Grupa ta istniała niedługo, gdyż w r. 19()4 I mi.stnlk mote byo odwołany ~yJko na mooy uch" ...
Laub Wllh"lml (proC. Brandt).
I jej organizator zostlłł aresztowany. Wkrótce po
. 11 Rady związkowej.
Początek o godz 9-ej wIeczorem. Po części l tern uk azala si~ nowa grapa, I<Lóra rOIWioQI&
W ten sposób uawlelltnlk, którJby mianował
r~utow eJ -tance. Cena biletu l rb. Bufet zapelvswą dZlalalnośo przewIlŻnie w krajU Pólnocno i I przedstawicieli AI/.acyl do Rady zwi.!zkoweJ. byl fila C8DY norlllalne.
POlnuniowo Zncuod'l lm, ol'az na Kauka.dA.
l by nlezaleiDy znpełnie od cSIla.na i kanclerza.
(X) WienorDioa ohór1l koicielugo. Jutro chór
Nowa grDpa a.narch lsty ozna, pt'opagujl\Ba ide~ !
Rząd uważa Len 1I'u108811. sa nillmożl W1 do
sumowy puy kościele WUleuowz ~cia Nap3"ię\!łzej koniecznoscl :lbUrZt>Dla państwa. r07.Dlla się tem przYJ~cia ze wzg1QIlów prawDo-państwowych.
Malyi PUDny ur~'1d/.a w sali Warszawskiej przy od s1Fej pO~f'zedn iCzkl, że. uzoaw&la tyl~o rabuo- I
- K»Dada ma :cawrzeó Dowł umowę celo"
uhoJ PoludnluweJ XI 36 wieozorn,cf) Laoeezuą bar- ki InlllyLor}l rzą.du"yoh, losLy'ocye Zal i oloby ze S'anaml ZledDoozonymi. Urnowa ułatwia wydzo OrOZm&ICoD" Poozą'ek O godz. 8 l pół wle- prywatne VUJodawlaLa w spokOjU.
millnę pom ędl.J dwoma krAiami; W' skoLKaoh wyuorem.
Od lej grupy odłączył się wkrótee jeden I lej wola 0011. ich zbliienle polltye/De, a rozloź rll w~z.
(x) 1 Tov. laperantlstów. W nadehodz~el} ! czlonl,ów, żyd Judasz GI'OS5lmao, feJa :< tor wyda- l' 1J między Kana dą a Anglil\. Jes' lo cjo~ dla IIJl ·
sobotę. dnia 18 b. m., w lodzklm nddzillle pol- ! waDego 'tY Londyuie .Czaroogo SlLan ,jarll.· kt.óperyalizmo brytańskiego.
811 lego Towarzystwa esperantyiLów (M ,kolajell'lJka ry pozJskawuy 8LronnJliÓw wsród robO'Ołk?w, 08·
W izbie przedstawicielskiej W Wuqngtoflje
~ 11) unl}dzony będzie bal dla ozłonk.ów, lch f D- ~ leżących do partyl 80cyalnn demokratyolneJ. przewódz dem okraló 'v Chl\rnp Clark wy~losil entu! ..
dzin i wprowadzonych gości.
! Dlóal się dl) Ekaterynoslawia i tam konty1luo 1v o.l ł styczllie przyjętą m'Jwę o ,jedooozeniu Kana ly ze
PanIe obowiązują tna.lety wieczorowe, panów,' dalej Wyd'WD 'ctwo .Czarntlgo Sttauuaru." WJuót- . S,aonmi, jako eelu najwdpanialszym polItyki ame'
-frald lub smOii.łngl.
. ee lednlik ta ori; IJlzacya ana.rchistyczna rozpo- : rlkań~kiei.
K(,m tet organIzacyjny przygotowuje nielpo- I cz\,ła. walkę z .chlobomo l cąll1l" (z lnoą grnf)ą reMowa h wywolała olbrzymie wrażenie If AD"
dzlankl dla uczelILolków zabawy. Do tańca
wolncYlo~). Gr ssman udaje si~ do Wiln 'j, i, jako I glii.
grywRć b~dli6 dohorowa orkIestra.
zręczny i'olewlsta, na nowo fo rmuje szeregi swej!
- Komitet młodotur.Ck. i "yw iera nacisk Da.
OrgaDlzalony dohLl.d&Jł 8Wa4, ..bl labawa I gl'ut'Y.
rząd, aby lIkierowILl do Dul!{aryi i Gr!'c ) i nlt!lUW" Ilł j.a.lulajle»iOJo
1
W loku UW, WBill JQls~ka odbyła 8i~ kOl1~ ID&IUUl li i\~arU6m, ł.bl paAaLw& ~t cWwolaLl ...

dniu.
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ly aię wyklady. O~miu prot9!OrÓ W i 32 prywat· ; k1ł1tanu 1~,958 W&101l6w, W tej UCi~ł :z FGI'la.(looentów podało si, do dymisfl. Z&propono\V&llo D1l 10,858 wagonów.
Kamlerowe-klemll obJęeie zllrzl\dll UIlI VV lłf9y te tu.
1leksandrya, 17 lutego. (Wl.) Nastrój rynko
,
Z ostatni ej chwili.
bawelnianego stały.
robi ó,al:lZ8 PczJgGtowania wojskGwe.
Berliu, 17 lutego. (Wl.) Prasa niemiecka o·
Livarpool. 11 lutego. (Wł.) Po podwyi:sZenil1
glasza dziś dosłownie tekst ultimatum Rosyl, wy - cen w związku ze zleceniami kupna, nastrój na
8~osowa.llego do t Chin. Wlększośó dzienników
rynku bawełnianym osłab! wskutek malego zapoatwierdza, że ultimatnm jest zredagowane w to- trzebowania. na towar gotowy i olpalego nasLroju
nie niezmiernie ostrym, wyklucza.jące prawie mo- na rynkach amerykańskich.
'ttmłtll~, 16 lutego. (P.) W luttwertfłetie żliwośó .pełnienia przez Ohiuy il\dd rosyjskich.
low, Jork, 17 lutego. (WL) li'astróJ rynka
policya ZO!'1lala cofuięt. I wewnętrznych pomie- Wob.a tego nie ulega w,tpliwości, że nast\pi bawelllianego Imienny.
szczeń i ochraniała \ylko zewnętrzna wejścia i ~o- okuv&cya północnej MongolIi, co przy obecnl m
Do portów atlantyckich dowieziono 20000 bel
ezne korytslz,. Wykłady były przerywane. W Je- ł
,
' .
"
ł
h9 O
I,
dnvm z audJLI'fJÓW url~dzono obstrukcyę ehemi- l stanie umysłów 1f ChI naeh moze doprowadzlo do portów po udnłowJc ~7, 00 bel, na rynki wo·
CZI;l\. Jeden I profe'!orów lostał wyprowadzony i bardzo łatwo do wybuchu wojnJ.
wnę&rzne 21,000 bel.
sil" Z audytoryum. PoliCJI welzla do wnętrza
Berli., 17 lutego. (Wł.) W główliym orga~ -------------~--uJllwersJtetu i aress~owała około. 20 s~udt>ut6w. we konserwatystów .Konserwa&ische KoresponO F I ARY.
LendJJl, 16 luteE-ro. (P.) AsqUltb .oswlad~zyl den,- ukual 8i~ znamienny artykul p. ~ .Na- ;
." bLie gm,n, te Iprawę Irland~k\ moze rouLrz1- I
• •
l
..., d J ~ _
I " ..... R
ł-a..
' n li tylko utworzenie parlamentu irlandlkiego i I prz6d do walki. Z arLrkulll tego, nawołującego ,
DUa ... 110 "JSPOIJOJ "Ualle, •• 0"0)111
.g
ą J
I d
k i b
I
., k
Zebrane na herba&oe a p. Szmldła 20 rullU. S& Bla ·
OdpOWiedzialny zarZI\d. ZWlerzchulctwo jednak par, l o wal i
ezwzg ędnego wyB~ąpienJa przecIw o : leckl 8 rb•. FrJ. Bdn fi rb .• Fr. Kamockl 9 rb, 95 kop,.
lampntn państwowego musi byli utrzymalle. A.dres ' blokowi od Bobla do Wa.sserman& wynika, że : L. Klokocil 1 rb.. Z. LublGń3kl 2 rb., J. Pogooowsld
Jlrzyję~o. Pt>prawki oP. azycyi odrzuoono wi~kiZO .i" pomipdzy partn konserwatywną a naro(lowo ! 50 kop., Alf RamIach 5 rb.. Cz. J. Szaniawski 5 rb., H.
,
8-- 6 . Ó
218"
l Zaj~ezkow8lti 1 rb., X. X. 1)5 kop -ralem 66 rb.
aClI, - glOS W przecIw.
. . ~ liberalną doszło do ostatecznego zerIVania. Wo.
RZJm, 16 lutego (Wl) Stan zdrowlI. papłe- !
'
"
2&_
&
Żłs udawała illcy. Gorąezk!- ustala zllpeln.ie. . i beo ta.klego n 1f.>n!l.I'YlStnego stanowIsl<1\ o,bu .pa r - "
SPOSTltZEZENIJ\ METEOROI.lOGlCZNE
W przyszłym tygodnl-\1 papif\t rozpOCZlue i tyj rz~ ZlI.Alazl Słł "bardzo klop{)'llWOJ IJStacyi ,*,tralntJ{ K. E. Ł.
SIlOWI.. udzielan'e '''lUrek p~slnchań.
; uacyi.
1
,
....
u
LllhOJll. 16 hl\~go (Wł> Z Oporto d.onoszą"
Lilbłłl& 17 lutego. (Wl.) W Oporto przysl10 i
~=...&
.~
'"
~ó
II)~
.l4 ~
.je z ukazJi odbywaJłcego 8lę tam zebranIa ka- \
.
ł
"
, !
CI •
80 ""'<' >0 8O.J ~ofł •
'\al;ków doslło do powainJch rozruehów. Tłum I wCloraj do ostrych sta.ra pomIędzy republikanamI l
=
(}-wagi.
Da""
a"" ~~ CI ••ot
~~o a~
strzelal I rewolw~rów, powybijlll -.zyby w loklo\la a monarchistami pod gmachem redak.cyi pisma.
.::Q ,,'0
.....
;!:.
Q,
::.::,;
t:-t
:~"iązkl1 robotników katoliekicb i urządzil pochód
monarehi~tycznego .Slowo".
•
'"
;d,emooiłtracYJny 1llicami miasta. P?liCY& oka~al,a
Strzelano z obyd wóeb atron. Monarchiści po- 16 II 1 pp.
750 l' + u I 92
Pn z,
z dnia 16 Il
Sl~ bezsilną. Gubernator podal Się do dymlsyl.,
'. ,
•
. ' ,.
.
Temper".!",
Konstantynopol, 16 lutego (WI.) Z prowincyi I UCiekali w konen tylneml wYJsCJam~ Re~uhhka- 16/11 9 y.
74.8.0 - 0-9 98 Pd Z l . wlU:.+2.0' C.
Dadcbodzą wladomoioi o Diebywal yeh laspach
Dle zdemolowall redakcyę, rwnnJw Jest bhzk.o 100 17JII 7 r.
ii77 - 0.1 98 Pll Z. Illlln.-ó.o C.
OPZlr.1U g.,
śnieżnych, tnęs!enlaeh Ileml 1 aapadath Wilków.
oliób.
Ludność .cierpi Btl'lIzną nędz~.
. '"
Berli., 11 11ltego. (Wł,) Na wazoraJszem poDerhJl, 16 lutego (~t) DZIennIki ~teJ8le . siedzeniu wieczorne m sejmu przy budżecie polir
ŚREDIIIA
donolZ~, te rząd ru8YJslu pl"Zt'slal cblnsklemu i
_.
'
..
ultimatum w sprawie poszanowanIa gwałconego I oyi taJoe), socyallsta H"rfman, "d~ugodzInne) ~oMI
jakoby przez miejJCOwe wradze cbińskie traktatu I wie wykalywal s.eroko na podstawJ(~ dol(omentoW'
powr6cil Z z.g,-an'c:r.
i roku 1881. grożąo w przeo.iwnllD ruie zarz,· I dziatalnoU prowokatorską: tajnej polioyi pruSp.: Choroby I k (5 r n~, II l o I (5 W, ID ~ n ~ r 'I c z n e,
d.eniami natury wojskowej.
: akiej zwlaszcza w stoluukll do polskich s\owa - ID o c Z o P I ci o w ~ l k o s m ~ f 'J k a. Lt'czenl~ S,"
P h III s a sa\warSllnem E.HR.UCH~Hl\Tl\ 606.
LilboDł, 16 luh:go. lP.? .Podołall zwledl&nia \ nJs~eń \wierdz,\c te wOi!:JkaJący aię ta.m agenci
koszar w Guarde przez minIstra WOJIIJ zapadła :
, . '.
~
.
Godziny przylc:~: od 8-1 po pol. i od ł-8 '!Iliecz.
się podłoga w sali przJjęó. Ranionych jes' 150 , pl,)hc~)nl .wyglaszaJIł pr~w(1kators~le mO~J, pod'III niedziele od godz. 9-2 po poL
6:&7
osóL. niektóre ciężko.
! rzucaJ~ hstJ, a następule denueyuJ'ł. Kazdy choDla pań osobna poczekalnia.
Ufa, 18 ln~ego. (P.) Are'.ioyano t.1l liGlU' :. elaż $rochfJ przyzwoity człowiek, powinien z. ws~r,· / _ _ _......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
sektł} .sKopCÓw.·
; tam potępić podobny syst m. Chyląca się do uPetersburg, 1'( lutego. (P.) O god,s. ~ w noe~ l padku reakcya pruska znajduje w prowok&Lor- l
Rozkled pooiąg6w.
w procesie o otrucie Bu~nrhna. prly~lęgh wydah ł 8twie jedyną podpor,.
l Zimowy od dnia 28-go paidliernlka
werdykt. pot~pla)ąef O Lassy ego l Panczenkt, ,
. .
i
I przyznaniem okollcznosci lagodzł\cych. Mnra- t
KOJlatant,1 Do pOI, 17 llltego. (WI.) MInIsteryum l
Kol4j Fabryc.no-LódrJur..
wiewową uniewinniono. O'La~8y .kazany na ro·
wojny zmobIlIzowało rezerwy korpusowe w.AdrJa
Od.hdz, z ł.odzl: a) 12.30. bl 6.60, r} B.IO. ci) 11-25,
bOl}' cięzkie bezterminowe, Panczenko 1l& lat 15. nopolu, Salonikach i Monastyrze.
e) 2.16, n .,15. g) 8.10, II) 8.10 •
. laUR, 17 lutego. (P.) Tłum .~udentów, 1f1Uezerwy sln~yó maj' do wzmoonienia kllrpu- ~
Prlyo~edllł d. l.drl: I) 4..3G, j) 110. t) 9.15, 1) 10.15
chodląc I lekcJ~, pnenedł pnes k~ry&arz I gwl- i .Ó1f graniclnfch. 40 batałJonów stoi w pogot.owill ; I) 1.25, 1Il) ł~ II) 6.16. o) 8.31, P) 11.00.
zdaniem I s,kanlem. Nadbiegła po!JcJa I lebra- i
,
b j d
bi
Kol41' War..aw,ko-KIIli.ka:
nych Ipl8ala. WJkl ..dy pro1ll'adl\ sl~ wobec amniej- l' do wydaJlla na plao o Q o Ara I.
I' b
d ó
"d
l
Wl
K 't
. Id
'
Odohedz, do Kallu.. o got!" T.66. 12.:&0, 5.26, 8.21;
aZ\JlD.ej lez y litu eut w.
1.
lOda • 17 ntego. ( .)
orni et i le OW1 l li. War.zawy: o godJIQle 10.52. 12.11. 5.łO.
BeI1iJl. 17 s tyc:l.n.ia. (P.) Parlament. ~iemieeki ! w Kokalldzie dOWIaduje siQ, 2e wobec obniżenia ;
Przyobodz, l Kallua: o godzinie lO.U, 11.•1, 5.25
przyjął w. druglem czytaniu budżet w'łłUS\erJum ; ee.n. stan rynku bawełnianego bezczynoy, Zapo. l 9,35: z WarlZAWY o g. 12.10, 5.9, 6.IS.
marynar lu.
l
' 3
I
lowa Aleksandrya, 11 lutego. (P.) Rada in- l' trzebowań brak, zaofiarowanIe slabe. , Od O-go !
UW:AGI. Godziny. wydrlIkowane tłllstym drukIellI
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Czystą, pit:kną cerę, delikatne, białe
ręce, zdrową, świeżą skórt: wywołuje
codzienne użycie patentowanego Mydła
Ray'a, ze w1.ględu na cenną zawartość
' substancyj świeżych jaj kurzych. To
też niechaj nikt nie omieszka zrobić
próbę, Cena za kawałek 50 kop. Do
nabycia wszędzie. - Prawdziwe

tylko w
mą

różowem

opakowaniu, z ftr-

generalnego depozytaryusza Gustawa Rosenłhala w Warszawie.
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tego I w dmu 13/26 lutego r. b.
I! ił
' .
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Fabr.-lodzkisj

nłn!l'jszem. J,\Odale do pOW'af!t'hn&j wiadomości. łfl na st&'lyi
towarowel Łódź-Falir. w dniu 20 lutego u. SIt. 1911 r
o godz. io fano, na zasadzie artyl<ułu 84 O~óJoej Ustawy

PU
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weaeryozayob, płolowyoh i .~órnyoll

LICZNA

Tow. "Wiedza", ROlwadowska Ng 15

licytacja w dniu wytej oznaczonym
nie dos~ła, to powtórna ostateczna sprzedaż od·
na s~acyl Lódź-FlI.br. dnia. 21-go lutego nowo st.
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191 I r o lZolhinle 10 filM.

b. dlu~oletui lekarz 1111011 wl,daRs'dcb ordvuuiA lakosDecval. chtrÓb

COllZlonnla od 9-1 1 od 6-8 1/,.
:-1lodlole I śWletl\ tylko przeli obla·
lem.
K .. 6tka 5.
14R9r
otwartą jeet w dnie powszednie od godz. 8-8 wlecz ••
'UlI niedziele I .wi,ta od 1-3 po poło Książki wypożycza
Dr. Bronisław
si, bez zastawu za opłatą 5 kolt. miesięcznie. Księgozb.ór liczy 3.000 tomów.
Mł - h - 4

rosYlskich dróg żelaznych, będą sprzedaol! z głośnej U"yłacyi nie wykupione przez odbiol ców łowary przybyłe za
frachtami: Zami, ze M. Brz. 3985 wędliny, A. Rozin. zal.1
Cifn e 45 rh. 50 kop; Warszawa W. 888754 kapn~ta śwh~'t
W glów!loch, B. ZalObel'g dla Henocha RozenbHga, zaliczenie 125 rb.
W razie,

Dr. Leyberg

TANIA H HL OTEKA

" I! K1\PIELO WY

Prn'mU·A

36'

no

lO ran" I fi-7 liP

_k6....

K onstantynowska 1'.
~7phili_.

..n••••

ch ...... ' ..... moozow,oh.
t'rzJJm. od 8-1 raao I oli)~ "'t
tla dam od l-5. W DI.dzlel. l

ul. Szkolna III II.

Elektryczno ·świetlna I wodna kąplete Kwa·
sowęglowe i rófne inne kąpiele. Nasate
mięśniowe i inne. Wanny i kąp:ele pUOWCJ.
BZorzęd nl\ 81ta ką·
piełow.

Andrzeja Nr. 5

Cbo.ob7 nerwowe.

Or. L. KLAGZKIN

i

Zarz:ljdza pierw

Łuczycki

wleta lylko d. 1 rano

74/H

Dr. L. PRYBULSKI

GUSTAW OASLER.

CHOROBY SKORNE. WŁOSOW, WE·
~fRYCZNE I MOCZOPŁCIO*~ I NIE·
MOCE PŁCIOWE.
Ul. Południowa M 2.

430-4 2

Prs:rJJIlQJ., 04 r;odz. 8-1 r. l eol 6-8 .....
. anie od

!:Cy

~

..

przy TARGOVlYfiii RYNKU. =
DZls dOlI!. 11 lutego 1911 r.

udzIałem calei trupy I Dowlcb debl'lhntów,
loallycb napowlll~rzoych glm~'I8tfków Trio

HANIBAL i SZW
ARZ
Jen_en -

&0% taniej!

__

40 k.

AblIID~~r rA~IAl
przyjmuje codziennIe d() /l. lo-ej
rano I od ł - 7 po połudnIu.

14.50
dawniej 15.50 10 t •• az
•

c!awniele~~~

W niedzielę, 19 lutego r. b., o g. 3 po pot, .. lokaJu StowanJlZenia PracowDlków Handlowych przy ul. Dlagiej 45.
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r. S. SZMaTKI D
SREDNIA ] i 2Leczenie elektrJeznoścl~, masażem l kosmetyczne.
Przyjmu!a od 8 d() 2 ej po lIol.
I otl 4 lin 9 .\I;'el>7,
4ĄQr

Dr. med. J. Szwarcwa.sser

Piotrkowska 18.
4-58 Choroby wewnętrzne i nerwowe.

Tui. Krz~w~~nia O~wiaty.

Piotrkowska 100.

dawniej 110.t •••z

przy ul. Przejazd Nr. 5 (Plac Cyldistów).

Wejil -:: iel w m .\c:caC'ih 25 k., bez -

Specyalllie: choroby

2ołądka,

Członków

39 _

wa. podagra,
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OtyłoS~

itd.).

d/a dyal(nlHy Analllf
chemlcane I bak\uryolog. WJ 1slt,
110 I krwi" Jab!lratoryu!D "'as.
nem. Od 11-1 rano l od 5-7 1/,
PO 1I0101nln.
459r

Dr. Fr. łukas1ew~cI

Staro-Za.ze._ka M

Towarzystwa Krze{Jjlenia OśwIaty.

ki-

szek j przemIany materyi (cukro-

róg Sosnowe).
ChoPoby żołlldl(a i

aadzwJczaj taniol

Futra

WELKA Mi SK RADA

na świetnym lodzie __

-.Schmechla i Rosnera
t •••z

Dr. mad.
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Wlr\~e~.d.

na WJ~m~ażJ P~~~zon~w~j
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Spodnie

la pań o~obna pO~'le1{l\ln'" 4~5r

III. Rzgowaka M 3 (ro4 Gór·
- W~llrJ I • • k.Don Id - S,koelA.
Dania I
nego Rynltll).
2261r
Z.jll-Kachut. - indye, Czarna-•••
I Hesle"-Szwecya ~bor.'v nerw«"", i .'''ltltrlll!.
Szczegóły 1r aB.zach I programach.
Sp.CF:Jli.ła chorób wło
Pocl~tek pnodaLawlenla punłnnalnle o godt. 8/1. wlecs.
12 ( aow, •• órn~o" \p'''1I.1 \ 1>r1s'ltA.NONS W D\edT.\e\ę 'l pnedslaw\l\ll\a: d'X'en'l" \ WIIlIlIOl'O". cze na \w&rl:l) i • • n .... o . .
IIJoh (e,ph'Ii.)
K.rolł

dawnie! 2<4.50
t ••az
dawniei 4.50

lub d.611 m/Jczo.yoh
H.oenlt1uaowsIII i sWIMlolecznICzy, Królka 4 tel l i 41
PCZ"S'J!DIlJę nd 8-2 1 od 5-9 w.
Gl\btne~

Debiut
BOJNES.
dzień mi~dzyoar. 8zampiooatn .alki f,.ancu.łl.ce~
lorgaDlzowaDsgo prul profesora a~letJkl p. A. W: KOZ .\KO Wd.
Walka Caicb-a.-cltch-caD - dOlwoloDe wszelll:ła ch wyty

Palta
Garnitury

14"('-1"-

.p_~Jali.la cho"ób skór
i\Jeh, włosów, wen0.'CD.
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Dr. S. KANTOR
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Rzymsko-Gladyatorskie Przedstawiania
s
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38,

kis'łl!.k,

• • • n'ltrzn. i dziecilln ••
PUY'!Due do g. 11 raDo I od
3 ei «10 6-fl! po pol.
2'Z09r

Porządek dzienny:
1) Zagajenie i wyb6r przewodniczą.cego.
Aku_z·"7a,
2) Spra.wozdanie sekoyjne i kaSO\\8.
chorOby chi rUPII_ i kobl.o.
31 Spr awozdaoie ~omlsyi rewizyjnej.
Do sprzedaDl.
4) Zmiana ustawy.
JrzlJmllJe do 10 r. 4-6 po pot
Ul.
C • .,ielni
m.". 2~7t
ó) W,.bor~ 6 c~ło~k~w Zarządu i 3-ch ozlonkolV KomiSji rewIzYJne}.
Do tór
6) Wnioski Zarządu i czlonl<6w.
681 22
egzYltują c 1 10 lat w najlepszym punkcie mi asia., z wyro- R kI
d'
t
. . . b'
blOOą lepszą klijentelą. Może byó prowa.dzony i przez osoby t e nm&cJo co o ntO o rZylO&ula zaproszenIa prZ)m11le lU,
DleCacbowe. Laskawe oferty pro3zę złotJó V( administracJI : ro T K. O. (Zawa~zka 17), w sobotę, 18 lutpgo od 6 - 8
CHOROBY KOBIECE.
Roz\\oiu. pod .. T. R-.
łl~-3-2 ~
wh·cz. i W n'ed7. IAl e. ]S) 'ntp!!,o o I !!O,l z. 10-12 rano.
PiotrKowska 121. Prly;mllJe od

•

Dr. Jan Cadsrski
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St. Gór_kiego, \Varszall?a, Leszno 12. .; -3 eliksir

l

20 i 35 k.,
20 k.
BO i 50 k.

Odznaczony na 6 lI?ystoll?ach najll?yższeml nagrodami za Ikuteczne
I antyseptyczne dzlahmle, jllko najlepszy środek do czyszczenia z,bów
I konserwowania dziąseł. OdznaC'za się silnym I przyjemnym aro"
matem, dezynfekUje I odślI?leża jamę ustnil. chroni z-tby od przedIlCZeinego próchnienia. I bólu, dlljqc i~ zdrowy i Well lI?yglqd.
Złldaó waz'ldzlel
~607-;j0

------------belu",," oGpOlrleclsi&J.oJ 8t. .....iiaaIU.

n.'

Eu~enia Kerer -Gerszuni

'-te tó~lkie rOwarlY~twD PoiJ[lIowo-OJl[l~~noiriowe
7
pacerawa

sa

2 •

PrzYjmuje członków, wydaJe pożyczki do 300 rb. PrzYJmule
wkllldy: bezterminowe na 4%, 3-miesi ęczoe na 4 1/,%, pórro-

&-6 po pol.
.lOtll 9 rl" 12

W oledzlele
nT\O

od

4?1~r

Dr. GUSTAWA

IAnO-IEnEH8AUMOWA

GHOltQBY KOBIECE, SKOitNE

czue na 5% i roczne na 6%. ProGenty liOlJ od. dllia wpłaty. WENEH.YClNE (u kob et l dzieci)
Ul. Wechodnl. Ni 49.
Biuro o$warte od 10 do 2-eJ' codziennie, a "Poniedziałki
PruJJm. od g. 11-1 l Od tli-S.
Czwartki i Soboty i Od 6 do 7-ej wieczorem.
610-ł6
3Mł-r
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