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Telefon 851
stlm przez wszystlde cztery lata. Do wniosku
przyjmuje gardero~ męs~ą i da.mską. koronki, Cir3:nki, p~rtye~y, dywany, meble do. pranj~ i .czyszczenia. ; tego posel Nliselowicz zapropollowal poprawk~
Zakład wykonywa wszelkie roboty, w zakres pralm chemicznej wchodz~ce, staranme, tamo l prędko.687 l wlączaJąc~ także i żydów do narodowości, któ-

d
' przeprowadZk"lonowego
z POWOQU
b t d·
"b" ".

IokaIu, Ewanga I'ICka II zykiam
rym wolno otwierać szkoly talde z ojcąstym j~
wykładowym. I ta popl'awll:a przeszl.
18
b
b
d
dl
dZl. ęki temu, że głosowała za. nią prawica, która
Ił! 15, kasa I 1U1"; nasze, VI so o ę, nla
. m. Q ą a ! w danym wypadku ki erowała si" z\\'yklą tak1y·
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t
Ik
d
d·
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·
I
d
.
ką swoją, polegającą na tern, że jeżeli projektu
SZ. PUblICZnOSCI y O O go liny -ej w po u nie czynne.
jakiego nie Illożna obalić, to trzeba go prze>: da~
T1 J

P

ł'

ł

' J '.'

lel\O idące poprawkI uczynić wręcz niemożhwrw

TDW'fZ}ltWD WZIJlmDlga irl"Jtu rZlmJI,UW~~W waiZ,l~a ~! .p~i~j~l: :1~e.:~~~i~:!:tw:~ZYstki6 po~rawki,.
I

do

WllIeSlone przy plel'WSZeill czytalllu, rozwazane są ,
\ przed pl'Z}'d tąpieniem do drugiego czytania prze.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ r kom l ę~,
kt6m n~r~e je po~nl na p~Mm ~L\ZYp~~:NiT~:~NCA '
Znakomity środek odżywozy
l bran iU. Komisya. oświatowa przystąpiła do rozBIURA PATENTOWE.
ŻVCI{IEGO ! ważania poprawek ~yclt na. pierwszem zaraz
PETESBURG - Woznleslensklj Prospekt ]i 20.
•
l po ferJil.ch ś wiątecznych posiedzeniu. Prawieowi
BERLIN-PoatdAmerstr. ~ a.
619-26 1
apteka W. DAN I Ell,.lC~IEQO"
- I człon kow ie komis.yi wyorali, jak się okazalo,
-~-~---'!'-'""!! l Łódź Piotrkowska 16 lao, tel. 12-98.
.i23r i chwilę ?ard~o ula. c31ó~ sw~ich odpowie!.l.nirt·
I
.~~
-----~ I Wlęk"l :('lJ SC posłów 1116 zdązyla Jeszoze przybyc do
't
, :1 JąkanI·
ę bełkotaoie i inne : Petersburga. Dość powiedzieć, że na posltldzeO
usuwa wUgoć
~
, wady wymowy
nin komisyi obe(!oy był tyllw jeden kadet, Wo.
paieiU. IULTl~LlKATOR OGRZEWANIA
wa asystentka Zakładów i::izwa lcar,klcll, dyplo 'llo- ) ronkow, a paźLlziernikowców i postępowców Die
O". W.P. "'obUknWI 1d. ln~.·chem .• Warszawa Jerozolim9ka7l
wana. nauczycielka WAUDA NI O D EROVI • . było prawie wcale. Ogótem stronników uchwały
l . .... Połluiaiow.a M 42. m. li.
a20-i Duuu zebrało \Olę . na llosiadzw:ull Ulk.o ~ I>z&691-(-1
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,"viea natomiast zmobil izowała wSl'ystkio sily \;\.. 0je, iak ;ie rozporządzała aż 18 glosami.
W eolu pnyspieszenia ohrad, a. wlaściwi €',
by nie przeciągnąć dysltusyi uo nast~pnego posiedzenllł postllllowiono ograniczyc zarówno CZ;l ~
przemó",jml, jak i liczbę mówców. Prleciwko II
chwale Dumy przemawiał ,dwnkrotuie .. praw\' <.
październlkowiec, Kapustin, oraz referent pro lek
tu, Czichaczow; w obronie i'lzkoly db obooJlle
mieńców przemawial tylko wnioskodawca, Leooo\\'
i ezlonek Kola polskiego, ks. Maciejewicz,
Zarówno przeciwnicy nauki w języlcu ojczf
tym, jak i s'ronnicy jej przytaczali te same do
wody, co i przy pierwszem czytaniu w Dumie.
Kapustin i Czichaczew mówili o konieczności
szkoly rosyjskiej w państwie rosyjskiem, prze'ciWDicy dowodzili niemożliwości nauczania. dzieci
w niezrozumiałym dla nich języku . Przy glosolwanin 18 glosami przeciwko 10 odrzucony 1.0
: stal caly rozdzial z projektu ustawy o nauczaniu
powszecbnem, dotyczący szko?y dla obcoplemień ·
'eów. Utrzymaly się 'ylko artykuły 16 i 17 pro.
jektu ministeryalnego, według !{tórych nauczanie
:w języku ojczystym, w mieJscowośeiaeh 7, przeważająeą ludnośoią obcoplemienną, dozwolone jest
;'flko przez pierwsze dwa lata.
Postanowienie komisyi nie przesądza , oczy,wiście jeszcze decyzJi Dumy. Prezes komisyi 0'świa'owej, von Anrep wyra7.il jednak \V l'ozmowie prywatnej wątpliwość, 7.eby wniosek Leonowa przeszedł w Dumie przy drugiem czytaniu,
Prawdopodobniejszem natomi~st jest, że zostanie
odrzucony i że szkoła dla obcoplpmieńców, o którą się \ak dobijano przy Ilłerw szem czytaniu, stanowić bedzie i nadal niespelnlone pragnienie.
I

Sobota, dni. 18 bitego 1911 r.

kiei. ('adamskiej, "uwalskiej i siedleckiej WPlO' I energicznych osob, Ictórz,r ia.ko opiekllnQ\vie
wad za się samorząd ziemski. SCera dzialalnośr i (lzielnicowi. dobr aw ~zy (lo PO!ll ,)CY zastęp jedno.
ziemstwa, zakres wladzy. d7.ialalność i orgnnizn· "t0k dobrei woli, zlljęryoy się zbiemnielll dobro'Yo1nycll ofiar.
eyę zgromadr.eń i zarządów ustanawia się w Zl
stosowaniu istniejącej ustawy o gubernialnych i
Ks. Albrecht, dowodzil, ie najbardziej celo
powiat.owych instytucjach ziemskich z d, 12 (2,i ) '.\'~m . byloby, a~eby zarząd Gniazda z każdej
11zlelmcy. za,prosll . z~1ne sobie dobrze osoby i
('zerwca 1890 r,
2. Zgrom/ldzenia i zjazdy wyborczo tworz ~ porozuml~l SIQ z nloml w sprawie energicznego
siQ na podstawie bezstanowości.
:t.do~bYlVa~la funduszów, I.l niozawodnie zabiegi
3, Część radnych powiatowych wybierai't IV .ym kierunku dadzą pożądane wJniki.
zgromadzenia gminne, resztę-zgromadzenia wJPrzyj~to do wiadomośol. że szkic projektu
budowy domu własnego dJa Gniazda opracowaoy
borcze.
4. Wysokość cenzusu ma.jątkowego, mającego :7,Ostal przez i niyuiera Sto Lemenego.
prawo udziała w wyborze radnych powiatowyclI,
Komitet hudowy rozporządza na łen cel suIDą rb. 8000.
ustanawiana jest przez przepisy specyalne.
5. W gubernialnych i powiatowych zgrom a
Do zarządu na miejsce ks, l<s. Prze:idaieckielIzeniach ziemskich przewodniczą osobYI wybn"oe go, Tymieni~ckieg,o oraz dr.. Jasińskiego i pani
na każde trzylecie przez odpowiednie zgromadze . Oberfeldow6J, ktot'zy zrzekh się mandatównia z grona członków tych zebrań, Przewodni- wybrano w!ększością glosów pa1)ie: Maryę Olecz,cego zgromadzenia gubernia.lnego zatwierdza lecką, , J aOI,nę. Wohkn, dol< torową Tocbterma, władza Nalwyższa, przewodniczącego powiatowe- ! nową l Ka~jmlerZ;a Merldajna
, go zgromailzania ziemsldego-minister spraw we(a)
I

I

l

wnętl'znych.
6. Mia~La War~za~ę i ,Łódź wydziela. się w

! w o~rąbne .Jednos~kl Ziemskie o prawach ZIemstw
I powlato\\oych. .
.
:
7. Za kazdorazow.em po~woleulem g~neral·gu·
l bernatol'U w~rsz.awslntlgo zlell!stw~ gubernialne
.. Pinfia głupia-, sztuka w , aktach Ii. Bataille's,
~ mogą tworzyc mIędzy sobą ~Wllp;kl, c~lem pr~e-I
Występ Wandy SiemaszJ,towęj.
; prow~d.zen.la tych zal'ządzen w galęz,Hlch dZlalalnoscl ZiemskIch, których w~konanle dla po. W Ilałnowszej iWt1j sztuce pod ,y tulem .Gluszczególnych gub. uznano będZie Jako zbyt po- pla ~alłna zdolny komedyopisarz francuski H,
woJne.
,
"
B~talll.e za, moty~ ~ziął stosunek wiary do wol. 8., W ,u\'zędow~Il~U wewnętrzuem InstytucJI ne) mlJoścl" m~J~ceJ usprawiedliwiać wszystko,
zlemslmh, Jak równlez w dyskusyach ustnych, dl) . Tak przynajmnleJ 1I0wod~i przedstawiciel OQozt!
•
__ _ _
c
puszcza Się używanie języka polskiego,
, postępowego ,Ma~celi Arm~ury, adwokat przysięg9. Obowiązki urzędu gubernialnego do spraw Ly, w o~powledz~ na tWierdzenie księdza Roux,
miejskich i zitlms!<ich wkłada się na utworzony . u.'rzymuJl}e~go, ze 8~osuuek miloslly między kow m. Warszawie urząd do spraw ziemskich gU' bletą a męzczyzną uregulowala już religia.
Osnow~ sztaki stanowią dzieje młodej księźbernii Królestwa Polsldego, istniell\cy pod prze ~
wodnictwerll geueral.gul.lernatora warszawskiego Dlczk.1 Dyany de Charance, którą Armaury uwiódł.
Członkowie Damy państwowej otrzymali refe· luh jego pomocnika, W skład jego wchodzą za- ; RodzIce. ~ya~y o ~toiJunkl1. códd swej do niego
rat komisyi do spraw samorządów miijscGwyoh o , równo przedstawiciele rządu, jak i z.iemstwa.
l dowiedZieli ~Ię ,z listów, p13anyoh do niej prze;
i Ma~celego, listow, które wypadkielll wpadly w ich
'proje1teie zi~unstw dla. Królestwa Polskiego.
Komisya wypowiada się z&sadniol!io za wpro- j
l ręce.
w dzen\em ziemstw i podaje zasady, na którycb !
o WIpadku tym uwiadomili ionę Jlarcelego
I
UW
~
II II
.1 Fanny Al'maury, Ił' sposób dość brutalul, a z~
organizacya ziemstw ma być opar;a.
Wypada zaznaczyó, te dalszy bieg sprawy mo
~ poradlł wezwanego telegraficznie przyjaoiela roże być następujący:
dziny, księdza RouJ., państwo de Ohlrance post... Jeśli potrzeba zIemstw będz i e przez plenum
Zarz!\,d łódzkiego Guiaztla zwolal wczoraj () uaw\a.\l\ umieścić córk.ę w klaszt.one ai do dojścia.
.Dumy uznana, to istnieją d wie moili wo.ci: albo rząd gothinie 8 wieczorem, \V Domu ludowym (Prze- ~ jej do pełnoletności.
oświadczy Dumie, że podejmie się wypracowania
Jazd 34) ogólne zebranie roczne, które zgl'oma· 1
Od 'el obwili rozpoCZylllL Ełię zacięta walka
jlrojel,tu prawodawczego, albo \eż jeali rząd ta- dzilo 150 czr~n~ów: Po zagajeniu przez preze- ' pomię~z~ rodziną de Charance a koehającą /fil}
kiego oświadczenia nie zloży. to Duma może tem sa p. K. Mogllnlcklego, na przewuunlczącego po- parll, selganą w dodatku przez rozmitowanll vr SWJIll
'zadaniem obarczyć wybraną ze swego lon a kumi- wolano dera Mierzyńskiego, ktÓl'y zaprosił na , mężu Fanny Al'maury. Armaury ucieka z Dyaną
syę,
aae&orów panil\' Olelecką oraz pp. Kwaśniewskie- do Anglii, lecz i tam schronienie ich odkryto,
Brat DJany, młody ksiąię Gaston de Cha.
Dopiero prejekt opracowany P~&Z rząd lub ko- go i Tomczaka a na sekretarza p. A. Obaremzę,
misYę Domy powróci do ciał prawodawczych, mu Na wniosek przewodniczącego uczczono przez rance, wyzywa Marcelego na pOjedynek a s.koro
si być przyjęty przez Dumę i przez Radę pań · pows\anie z mieJSC pamięB zmarlego członka i ten odmawia mu zadość uczynienia za hańbę siQlitwa, a. następnie ZRtw ierdzony przez Monarchę.
dobroczyńcy i. p Emila Geyera; następnie wyrastry, postanawia. ,jak psu strzelić mil w leb. Ooa.
Komisya między innemi w następujlj.cy spo - żono podziękowanie pani Marceli FokczYllskiej i la m~ża czujność i sp.-yt Fa.nny, ale zarazem prze.
sób motywuje potrzebę zaprowadzenia ziemstw w za pelne poświęcenia, starania i prac~ nad wy- : konywa Dyallę, że Marceli tak szlachetnej i tak
I szukaniem
środków na utrzymanie ochrony na bardzo koclJaj~eej go kobie,y nie powiniem bJl
Królestwie Polskiem:
.Do szeregu \ych miejscowośc i , w których , Batutaoh, Ochrona tll w roku ubiaglJm is~niała. opuszczać.
,gotowy jest gru.\lt do wprowadzenia w iycie sa- ; d~ięki zabiegliwości pani Fokczyńskiej.
Sztuka }(ońezy się samobójstwem Dyany, któ.
' morządn społecznego, niewątpliwie zaliczone być :
Dr. Jasiński odczytał aprawozdanie li dzia- r~, jak się wyraża Marceli, za.biła wielka miłość
winny gubernie Królestwa Polskiego.
i lalności Gniazda za l'ok 1910, która przyjęto, : i wiell\a Diena\Vi~ na \1e przesłdów apoleczPoziom kulturalny ludności s~wal'za coraz poczem zatwierdzono budżet na rok 1911 prze- ' nych.
Trtu1 sztuki BMaille usprawiedliwia cytata
szersze wymogi elwnomiczne, których zaspOkoję-- widujący w dochodach i wydatkaoh rubli 12470
.ie w)'IDaga niemalej pracy i śr-odków.
'
Zastanawiano się ~ad kwestyą gromadzenia z E wangelii u głupich i mądrych panuach .
Utwór ten, cieszący sifł nieZ\flklą popular• Wladze rządowe, mająe do czynienia z ta · funduszów na utrzymanie Przytulitu, któr~go ka· •
klemi wymogami lud~ości w ~!lber~,i~ch Królestwa ~ eiflfpi cią~le na ,chroniczny br~k gotówki. ł n~ścią na scenach zagra.nicznycb, wJstawiono w uPolskiego, staraly SIę znalezc wYlsCle Da drodze Zarząd przedsIębrat rÓl'.ue srodkl, malące na ce - I bIegły czwartek na scenie teatru pOlskiego A. Zelz.-ealizowania, p08zczegó~nyc~1 zarządzeń w różnych Jn zdobyci~ nie~b~dnyeh fun~llszów. ?dezwJ ł we~~wicza, ~e zwyltlą w naszym teatrze stara ngal~ziach życIa. Zarząazen la te dotyczyly środ ..
do ogółu mleszllancow w sprawie składamI!. ofiar nOBClą pod względem del\Oracyi i urządzenia sceków komunikacy I: ~valki z, epiz?o,tyą, sprawy szkol , ?rgan~zacye. tl~ieluicowe, zaJmuj,ce się zbieraniem nJ~ ale z pewnem pobi~ż~a~ tra.l.towa.niem prze1:
:'ej. dobroczYJl.nOSCl publlczoeJ l t d., ale wszy- Jakna)drobllleJszych kwot - DlG dały pomyślnych l rezyseryę, co szezególIlleJ IłJawnialo fłię w scenach.
slce te 7.arządzenia pr~eprowadzo~e były ~ r?ż- wJni~ów. ,
, .,
,
., I zbiorowy~h.
Dym czasie, baz wszelluego planu I systemu IIDlaZdaniem p, Mogllmcklego naJl'acyonalnlej- f
e Gl u-p Hl pann')- zaleca pr-zedewszystkiam misterly charakter zupełnie przypadkowY· Próc~ tego szem byloby zjednywallie jaknajwiększej liczby , na Qlldowa sztuki, ścisły związek organiczny podziałalność rządowa w tej sferze dotykala Dlektó- , czło»llów, Zlll'ÓW no rzeczywis~ych jak i protekto·
mi~dzy PQszczególneml scenami I ak lami; śmialy
rycIJ tylko sLron życ i a mlc'iscowego, pozoa-l &wia- rów (pierWSi płacą po 3 ruhle, drudzy po 60 i wyrazisty rysunek tlgur przy nader plastyczj\C nietkniętym caly szereg pilnyeh liotrzeb lud
kop. rocznie). Obecnie l'zeazy wistych jęsi 324, nem ich zabarwieniu, oraz to napięcie sytuacyi
aości.
proteUorów 467. 1'y1l\O staly dochód, Zdobyty utrzymane tak zręoznie od samego poezątku
. Jedynem w,yjściem z te~ sytuacyi wydaje uam tą. drog~, Ulógłby za p ~w~ic ~Y~ insty~ucyi.. Ogó : do końca ,SZluki, >'.e, widz śledli przebieg z nieSIę wpl'OWadZellle w gubermacb KlólestlVa Polmlesżluł.ueów poc:mwac Się wuneu du popleranw
s labnąceml na chWilę uwagą i zaciekawieniem .
• kiego w czasie możliwie aajbliiszym samorządu tak sympalyczue) instytucyi, jaką jęli' Gniazdo Grzeszy ~na natomiast pewne mi zbyt ry~ykowne.
ziemskiego.
.,
"
Towarz~8tw~ ?pi~ki . nad ,dziećmI rz,dzące się
mi zboczeniami w psychologIi wprowadzonych w
Na podstawł9 SWOich ~otywow kOUlIsya ul..na- autonomICZ~I~) kierUJące SH} zasad~illl. zupełne; al{.cyę postacI a. szczególniej Farmy ,Armaury, któla za pożl\dane opracowame prolektu prawodaw- bezstrollUOillH co do pl'zYJmo~anla dZieCI tak poi
rej fanatyczna l zbyt ofla.rna IUI10śc dla zdradza'czego o ziemstwach w Królestwie PolsldelU na :.:a- względem ual'odowości jak i religIi. Wniosek p, jącego ją męża, nie znajduje dostatecznego uzasadach następujących:
I M. przyjęto przychylnie.
sadnienia, Razi tei smak estetyczny nieco zaUle1. W guberniach warszawskiej, kaliskiej, kie- ,
Niezale ż nie od tego uznano za konieczne
lodramatyczue zakońCi8.\lił:l, cho~iaż wu1Iwa lołee.kiej,.lołlli.J..ll6kiej, lubelsJtie.l,.pioU'ko.wskiej, pl~,
,powolae clo żlua o.rga.nizac1e z kilka eJlłUlJdl giczAle z toku akcJi.
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FSDU)' Atmll.ury znnlazla rrzew y bo,roą przed- i wiek jnDa akty międzynarodo\ve nie ograniczaią
$tawicien~ w iBobie Wandy Sieml\szkowe·j. Ar ,
prawa Rosyi do samodzielnego wprowadzania wwoiySlkn kreowała tę rolę po raz piel' 1\ szy wogólo zowych i wywo7,owych cet na granicy z Chinf\mi,
a jednnk upo~a7.yła ją w tyle świetnie opracowa- ~ wJł~(lzając pas. 60 ,?io~stowy, ~dącr wzdlui tej
nych szczegół6w, nadała .tej taki Wyl'az dosadny, gramey; w granicach zas WSpolUOluuego pasa--poże zachwycila wprost widzów potEjgą siły dramamiędzy Ro.syą i Chinami ustanowiony zostaje, woltycznei plast.yl'ą wykonania i silnie Skupioną gra ny od ela, wwóz i wywó~ produktów gleby i przewewnętrzną, malującą przecież wyraziście cal y
mysłu.
przebieg procesu, rozgrywającego się w duszy Fan'
2) Roayjscy poddani korzystają na całem te-

I

ny. Tuż obok tej gry mistrzowskiej należy po- '
stawic świetną grę p. Czechowskiej w 1rudnej
roli Dyany przeprowadzonej artyRtycznie z nieporównanym wdziękiem, szczerością a zarazem
siłą w scenach dramatycznych.
Po za tem bardzo dobrze wywiązali się z zadania p. Kosmowska w roli Księżnej de Charauce oraz p. Przystulski w roli księdz& ROilI ale za to p. Szarkowski w roli lIsięcia de Charance wyszedł dość
niefortunnie zarówno pod względem Ujęcia i przeprowadzenIa roli, jako też dykcyi bardzo chwilami niewyraźnej.

Nota

rządu

\ z nich - będzie on uważał za dowód niechęci
~ utrzymania z Rosyą dobrych stosunkóiv silsiedz·
' ItiCb, opartych na traktatach. W l<ażdym raZie
rząd. Ce~arsl{~ zast:zpg~ sobie swobodę użycia odpowlednICh srodkow, Jakie uzna za. niezbedne w
celu przywrócenia łamanych przez Cuiny' praw
' rzą:du rosyjskiego i poddanJch rosyjskich.

I
I

~

..... , ...

l'ytoryum cesarstwa chińskiego z sądowo-admini
Traged,a uczniów.
stracyjnych praweksterytoryatności i dlate~o pod
względem stosunków administracyjno · sądowych za- t
leżni są tylko od wladz rosyjskich; zgodnie z tern, l
Z Częstochowy piszą:
wszystlde sprawy cywilne, w których stronami Bil !
Z t~tejszego gim~~zyum rządowego wydapoddani rosyjscy i chińscy, rozpatrywa.ne byc po- I łono dZls trzech uczmow klasy 8: Turskiego Sawinny przez sądy mieszane, sltladające się z sę- : kowicza i Szurinowa.
'
!
Zrozpaczeni młodzieńcy poszli pić i w tym
dziów rosyisldch i chińskicb.
.
8) W Mongolii i w miejscowościach, polożo- : celu udali się wieczorem do restauracyi Swider. Jlych poza !\lurem ch:ń3kim, oraz z obu stl'on pa- , skiego przy ul. Siedmiu kamienie, w pobliżu klasma górskiego Tiań-Szań - poddani r.osyjsc.y k,O- l sz~oru jasn~górskiego. W restauracyi zajęli odrzysta.Ją ze swobodnego prawa przesledlama Się.
dZielny gabmet. O godz. 10 słyszano jak wyzamieszkiwania i wolnego od cta handlu wszystki. ~ rzekali z powodu wydalenia.
mi towarami, nie ltrępowanego żadnymi monopo- ,
Niebawem do ich towarzystwa przybył daw-,
I lami, lub też innego rodzaju ograniczeniami.
ny ich kolega Bubel-Jarecki, syn miejscoweg(),
4) Opr6cz istniejących już konsulatów-rząd i sędziego pokoju, również wydalony z gimnarosyjski ma prawo mianować swyoh konsulów w ! zyum częstochowskiego.
Kobdo, Chaml i Tuczeni, ch06 urzeczywistnienie ,
Snać wszyscy czterej powzięli jakieś posta! tego prawa nastąpić może dopiero po porozumie'
nowienie, gdyż Sakowicz i Bubel-Jarocki wyszli
: niu się z rządem chińsldm; z drugiej znów stro - . na plac Jasnogórski. Tutaj przystanęli i SakonI, cary szereg spraw sądowych, wynikających ' wiez, wyjąwszy rewolwer, oświadczył, że pozba. pomiędzy rosyjskimi i chińskimi kupcami, powl- wi się życia. Dał strzał, lecz nie do siebie tylnien być wystarczającym motywem do natych- ko w powietrze. W tym czasie z restau'racyi
mi~st,owego wprowadzenia w życie wspomuianego i wyszedł Turski. i dał do siebie strzał: kula utkw:. wyzeJ prawa.
,
.
.
ła mu, w głOWIe. Usłyszawszy huk tego strzału,
'
,5) Konsulowie r~,sYJscy powlDłl:i byc uzna.· : Sakowlcz rewolwer ~p~ścił. w6wcz.as. podjął go,
wam ~rzez . wlad~e chlnsloe, które .nI.e mogą od· l s~b~o Bubel-Jarockl I dał do Siebie strzał w
, ma":lao udZiału we wspólne~ z nUlll rozp,atry- j piersi.
•
waDlu sp~aw _ s.ąd?w,c,h, \~!nlka!ącyeh pomIędzy I
~o strzale. Turski upadł,. a Bu?el-Jarockt,
poddanymi rO~YJsl{)ml I cblnsklml.
i wróctł do gabinetu restauracyjnego I USiadł na
•
6) W miastach Mongolii i polożonych poza. l kanapie.
Murem chińskim, gdzie rząd rosyjski ma prawo ;
Strzały sprowadziły łudzi, którzy znaleźli
mianować swych kOllsulów, to Je .~t w Kuldży, ~ najpierw Turskiego, a następnie Bubel-JarockieCzugllczaczu, Urdze, Uliasut'lJU, Kaszgarze, Kob- : go W agonii. Wszelka pomoc okazała się bezdo, Ururnczi, Chami i Kałganie - ro~rYlsey pod- ; skuteczną i młodzieniec umarł.
i dani mają prawo nabywac ziemiQ i w~nosić bu- Ił
Ojciec jego jest chory, lecz na wieść osko-.
i dowIe.
nie syna, przybiegł strasznie rozpaczając.
l
Rz~d Cesarski uwaza za swój obowiązek
Koledzy pozostali przy życiu, zbiegli z miej~
: nprzeJzlĆ ~'ząd cbińslli, że odmowę pot,wierdzenia sca wypa~ku, lecz zC?~t~Ii ar7s~towani. .•.
l zobowiązan, przytoczonych we wspomDlanych wy- I
Tragiczne to za]scle rózme w mlescle kożej 6'ciu punktacb, lub cu o ćby tyllto w jednym ' mentują, a wogóle wszyscy są niem poruszeni.

l

I

Stanisław Łqpiń8ki.

rosyjskiego.

Fetersburg, 17 lutego. (P.) Rosyjskiemu ambasa dorowi w Pellinie polecono wręczyć rządowi

cbiDskieIDn następującą notę: "R') kowania, jakie
toczyly się w ostatnlcb czasacb. przekonały rząd
Cesarski, że rząd chiński nie cbce postępowa
zgodnie z ucb\\ ałami traktatu handlowego zawaftego w r. 188l. Niel\tóre z tych uchwal ignorowane byly przez rząd cbińtki i jego agentów miej.
scowych-inna znow pOlmowane w sposób nieodpowiedni i niezgodny z duchem i treśolą traktatu.
R.ząd Cesa~'3ki. ~oszedł do wniosl<u, ,że utrzymalue nadal IstnIejących od dawoa pomiędzy Rosyą
i Chinami stosunków przy;acielsltich wobec takiego stosunku Chin do tral,tatu z 1881 r. jest niemO;iliwe; pragnąc zaś stosunki te utrzymać i utrW8·
lie - rząd Cesarski uważa za niez/Jędne oświad
czyó o tern, co wyżej powiedziano i prosić rząd
cblńsld, aby niezwłocznie wyraził swą zgodę
w sprawie wypełniania nastę!Jujących punl<tów,
będących \V ścisłym związku z postanowienillmi
traktatu z r •. 1881 . ~ st,anowiącycl1 podstawę sto·
sun\\6w ros}Jsko-cblnsklch:
l) Ani traktat z r. 1881, ani też jaldekol-
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'\ dostateczne, aby była spr~wa. Bo Jednej z ,n~ch , w:ię.c .pana w świaS pod dobrą wróżbą. Idź i zwyszepuę, ił' ta!llta posądza j~ o romans. z k~mIDla. ClęZlo.J.
.,
rzem , a. drUD"le]
znow , że pierwsza WIe cos o ro- I
Weszła Jakas zacna, zaplakana matrona. ...
,..,...,...,...
e
.
.
_
\ mamie z rzeźnikiem. Obie baby mają pod sześó· .
Pan d yrelttor przerwal ze mną rozmowę i zwrÓoo _
Jeszcze.J~den. typ 16d~kl: agent asekurUjący na wy... dZiesiątkA _ pasu]'Ol do romansn jak za~zuwakllo- . en się do owej pani z cierpkim wyra.zem twarzy:
padek SIDlerCl. Nagamacz pokątnych . Sposoby as e- \
"li
,'1:,
• '
d d h
p ' d "ł
"
l'
t ' . '
kuracyi, zŁe i dobre jej strony_
I wana nurty nasze) rzelo Łódki na. wo. ę o ~r '
,- o~Vle Zla em panI, .ze P? 18y ej ,Dle wy_
l baty,_ ale nad tem n e zastanawiają Się. ObrazopłaCImy. Nieboszczyk mą"', lak SH~ oka.zuJe z me-'
. -:- N~reszCJe otrzrmalern ,pl/sa.dę ~genta ubez- ne na sh!bip, rzucają się z llysldem, ~ pote~ z mi~. ) tr,~ki" byt o 2 miesiące, 3 dni i 7 godZin starszy, :
pleczen .zyclowych ... , A dlaczego Ją otrzyma- , tłami. I m"m dwie sprawy ula dwoch mOIch kll- nIZ Się podal w deklaracyl.
lem,. zar~z wa~ OpO\~le,m ... Mól obecny .dyrelctor. f jentów: ndwokata (I?) z Komtan\yoowskiej i adwo- t
- A cóż to znaczy? - zapytała, p1aeZIlC.
"puszczaJąc m1l1~ "! sWlat, ~Ial do. mnIe gorą,cą i kata (I?) z Milsza... Biorę prLlwizyę i gotowe... matrona.
prz~mowę, wy.kazu}ąc d?wodu1e dODlosłe zadanIe, ! A przy tern, panie dyrektorze, stręczę pacyentów
Powiedziałem pani grzecznie, że to omylktól emu ,po~Inlellem Dletylko sprostao, ale na- / dla dentystów, czasami zbieram ogłoszenia do pism, ka; nie doprowadzaj nas do tego, abyśmy na-,
wet odJaZc Się ~a~ą du~zą. , . k'
t d b d"- : i dlatego wielu tytlltllje mnie panem ~'edaktorern, zwali czyn ~ieboszczyka po imieniu, bo może
. rozumIej pan l ~cen, Ja lem. 0. o r? .zleJ I co do niedawna Jeszcze podnOSiłO mOJą pozycYę; . panią obl'azie.
st~em Je~t z~b.ezplecze~le bytu 8":OJ6J ~~dlIOJ~ na ale od czasów wolnościowych, kiedy to byle kto
Mój panie, dwa. miesiące to przecież nie
prry~zlosc. OJCIeC, naprzyłdad, umler~ l Jest Dl.e,u- ; może zostać redal,torPID, byleby miał pięć ru bU gra roli.
'
bezpIeczony, c~ ~o(lzlUa ma .natychwlast zrobIe .... na marki, do mOIch szerokich interesów potrzeba
- Jak to nie gra - wtrąciłem do rOZlDB- Pochowa.c go! odpowladam.
\ mi odplJwiedniego tytulll i dlatego postaram si~ l wy. - Dawno pani wąż umarłr
- A za co?
. .
sumienną pracą odwdzięllzyć panu dyrel(torowi za "
- Już tydzień - brzmiała odpowiedź,
- Jat~to. z~ C~? ~a ~lentądze...
zamianowanie mnie agentem od ulJezpeczeń życio- A przedtem długo chorował?
- A. Jak D1e~a plenlędz~ ..., • .
wych. Pozwoli pan dyrel<tor, że wydrukuję sobie I
- Trzy dni. .. paraliż".
- OJciec mU~l zawsze mlec plemądze.
, bilety z napi 'em' Inspektor ubezpieczeń" a mo- !
Pk' "
. . l
t
- Jeżeli pan będziesz tal\ ro~umiał, to pan i że główny tns!.~ktor" lepiejby nawet brzmia.ło' 1 'l -: . . (ze on~J Slt; dW,lęC, pa~l, ,la~a.l to tDaS ~-.
ubezpieczenia D1B zrouisz... Pan musisz wzruszać jen:raluy inspel(tol' ub'ezpieczeń towarzystwa Ki~ l
a rO~nI()a w CIągu l ZleSI~tU h ~l. Y cz ~wle
ludzi wielką nędzą, w jaką l'odzina wpada 1)0 zgo- 'kiryki • jeneralny dostawca adlVoltatólV pien;szei l t lem z I:o:ym, ,weBO [m. .'o~ aJący~ P~Ul~ a
nie nieube·l.pieczonego ojca, pan musisz ją prze- , mar/d' J'eneralny rej>rezentant proszku Prusak" : e.ra~ ant e-t an~ ce. panI u rZllUuJesz, ze wa
k
' . T
" t\\0,
' lyZy
. k'
b"
..
mle:ilące o mc.
onac,
owarry:;
Uląc, ro l...
na j'\ araluchy
P o t'
. ' 1 t 'l
O .
_ zeWlell-ie
pieniądze
. ' "jeneraluy administrator .redalioyi .l
ej oracyl, Ja t a cor ta ( zynsaJ, eo o.
~
.
•
.,
,
. , ' . " Kompot" I petnoIDLlllnlk do dostarczama ogro~ , puszczając Sodome i Gomorę zamieUlla się w słup
- J estes pali D1ezastanawIaJący SIę· Mowl SU~. szeń oraz al'anżer tauców i balów na dobroczyn- I r
l l
'. l b'
l'· '! N
ł
Towarzystwo robi wprost laskę tal,im, którzy się uosć' wielki impresaryo o!leretkowy 1,0I1cert~wy ~Oll, t,a ( ~ 3m[a w zaJokioOsh,amle.ma a. hle mog &
. ub'
l .•
. . d . ł' ,
,
,
Ję mąc ant s owa..
a
c OI'OWICZ - za ypnotyt
"
cb cą. eZ~lecz]c) I.torzy rozumIeją OD.los.. osc , i dramatyczny _ l\alldydat na przyszłego prezy- '
ubezpIeczenla.
.
.'
.
..
' zowa elll Ją.
_ M"
.
tl
t
h b
. ~enta z wybolOw. dla. mIasta Łodz.l, bo zaręczam, I
Zostawi w:;zv kobh·tę już nieszltodliwą ani dla.
OJ paUl e, rze {em roc e o urzony, po 'ze Duma uchwalI takI samorzl.d ze Ja tyll' o zde:•
,
trafię sie wziae do rzeczy Obecnie kochany pa~
d'
'k d d
'
ś:> t
t'
l dyrekt ul'J, ani dla towarzystwa asekuraCyjnego
Die jestem dostawcą kllj~~tó\V 'dla ~brońców pry~ C} uJę SlQ au y owac na 'WIe ną ę pOsa ~...
' .Kllmiki", i'uścilem się w świat.
wlltuych...
Mój dyrektor stal oszołomiony, zalany wprost
Na poczekaniu zrob'ono mi bilety wizytowe
_ Może pokątl\y~b?
potokipm slów mo ,cb, a jego lokaj spoglądał na ' znaczne( wiełltcś:li, abym móg~ pomieŚCIĆ na .niob.
_ To mi wszystko jeduo, pracuję na pro- mnie fjglarnem~ bardlO oczyma. To leż d1piero po wszystk ie swoJe t~tuly, do ktorl.0h dodał.em .Jesz·
wizyę .•• i wide spraw im napędzam, mam genialpół gOIIr.innych moich wYJaśoielll o ch - dyrektor
cze jeden: ~Pohwlac7. lllusk16w •
Radlę każdemu po~zątkującenlil agentowi na
ny 8J1osób na sprawy, sam.le stwarzam. Zawie· oprzytomnia! trochę i rzeKI:
ram znajomość z Jaką aSintlźką, ta mnie zapo. - Widzę, że masz pan wrodzone zd()lno~ci swoich biletach rekomendacyjnych wjJlsywaó ten
znaje ze iWOjlłJ sisiauki, jeuJlIł: lub drugI}, To już !la pracowalka ubelljJiec/:eń .zyclowych." Pqszc/:am tyluł. Nie nale!.}' on do Dad:&wyczaj przlJeOlJ.l.fch.
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KRONIKA TYGODN\OWA.
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STOW. CYRLlSTOW TURysrOW. D. U (w 10·
(li) Ptojekt Iju4,. Delegaoi rlemieślnlków
blu, Olglnaka 10) wieczór tow.rzysicl.
Z Kró lestwa Pol!lku,go, powraoająe ł Petersburga
Z KROLESTWA.
KOŁO PRA.C. TRA.MWAJOWYCH. DIU labawa
do kraju, powzIęli projelrtzorganilowania w Wir•
•
I " lokIIlu Tow. zwol. rozwoju fllJcznego, Nawrot nr· i3. I
'e z'a d
. '1 il ó
K 61 t
l
(ll~,tochowa. Z liczby straJl<UJąeyc~ pomoo· Pocz~tek o g. 8 wieczorem.
szaWI
J z U rzemles n < w z r e8 In. ee em
nik6w 3ptekarskich pięciu ał'esztowa~o I osadz!>~
SOBOTKA.. D z I ś (w lokIIlu, Piotrkowska nr. 120) rozpatrzenia potrzeb ekonomiczny oh i podniesienia
no w areszcie mie\scowj m, poz03tah powróclh i Sobótka Stow. pracown. handl. Pocz,tek o godzinie 9 ! rzemWiosr: d '
l"
.
do pracy. Porozumienie się właścicieli aptek wieczorem.
I
YJe uaUlem pozwo ema na zjazd mają SIę zaz pracowniltami ma nastąpić w.. tych dnIach.
CHOIl. K03CIOLA. W. N. M. P. D z lś wieczornica: jąć rzemieślnioy warszawscy.
Wzy\\ a.ni w tej sprawie przez m.lejscową. . władzę w sali Warszawdkle( (Połudnlawa 36).
Projelct powyższy wszyscy delegaci z Króle.
t k
d l
k któ
STOW. SLUG KATOLICK. J u t ro zabawa ~ Domu s~wa przyjęli ba.rdzo gorąco.
I
policyjllą wlaścicie e ap e ,po a l war,un ,I,
. re , ludow~m lPrzeJazd nr. 34). Pocz,,~ek o godzlDle ł pll .
Ogół rzemieślnik6w poprze niewlltpliwie propostawiono pracowuilwm Jako odpOWIedz na Ich połudolU.
I • kł
t
iadaule.
KOLO PRACOWNIKOW KOLE[ FA13R. Ł. J u t r o ! Je powy szy. .
I '
•
• -W ubiegłą śroJę wieczorem, urzędnik filii ' (w lokalu własnym, WJdzewska nr. 13), podwieczorek. I
(h) ZebranIe rzem.8alDlUw odbędzie się iutro
Banku handlowego w Częsocbowie, Taueusz Czer· l Początek o g. r; po pol.
~ O g. 4 p. p., w lokalu zgromadzenia majstrów rzeźniejewsld w zamiarze samobójczym, zranił się .
STOW. DEMOKR. CHRZESO. J u t r o zabawa ta- niołdcb, Milsza 46.
ciężko ~ystl'załem z rewo !w HU; l,ula. przebil.a I nllezn& w Billi BraUDa (Przędulnlaua 6i). Pocze.tek o !
Delegaci zdadza sprawę ze zjazdu rzemieśJgodz. 3 po pał.
I
•
P t 'b '0'
~ ersi i utkwiła w plecach. Prz yczyna sa.mo bó J- '
ZE
STR'ZY
D i.t.
d
I I 8'
, l . niczego w e er" urou.
o.
•
Z '" o go z n e
Wieczorem cw Z
db d ·
• k '
to
Pstwa niewYJasniona; ranny po opatrzenIu przez ; czenia sygoałowe
I go oddziału łódzkiej straży ognloarazem O ę, zle SIę on~ereneya ~rzyg~ wej och~tn!czei w domu rekwizytowym tegoż oddziału. wawcza, prz(!d ogolnem zebraniem organlzacyl relekarzy, leczy się w dom).
lursy rzemieślniczej.
KALENDARZYK TERMlNOWY.
1:)
..I.
:
(a) Bauka tkaotwa i prz~dnlnlotwa. O~rzJIMIONA. SLOWIANSlm~. D z i ś Wleloslaw .. J 11..
11. '
, J~ 1\,
majemy listy z zapytaniem, gdzie mc>zna posyłaó
u o Czclslawa. W poniedziałek; LubomIła.
chłopców na. tę naukł}.
TEATR POLSKI A. ZELWEROWIOZA <OeglelnlaOtó! parł} lat temu zalożono przy s7.ko)e rzena nr. 63) Dziś .. Rozbitki~ Poc~~tek o godz. p.ół do
O nauczanie Podczas obrad wczorajsZyoh · miosl chrześcijańskiego Towarzystwa dobroczya, po pol - Hedda Gabler". Początek o godz. 8 mln. 15
.
•
.
ności (Wodna 1\"! 9) kur
wieczora tka tw .
1ł!eczore~. • Występ Wandy Si0maszkowej. J n t r o "Po ' W DnmIe nad 161 art. ustawy o nauozanlu począt· '
..,
s,Y ,
ę
c. a 1
nad sily". Początek o godz 3 po pol. - "Panoa głupI"". ' kowem atmosfera była wielce podniecona.
p~zę~zaIOlctwa dla r?botnIkow, które przez klIka
Początek o godzinie. 8 minut 15 wieczorem. Występ l
Z początku rozpoznawano punltt l-szy i do mle:llęcy były zamIenIęte.
.
.
Wandy SlemaszkoweJ.
l niego poprawkę nacyonalist6w, żądającą, ażeby
Z~rzą~ szl,oly u~yskał wsz~kze prze~ kilku
TEA.TR POPULARNY. (Konstantynowska nr. 16) , religia w guberniach zachodnich na. Białorusi tygodnIamI, pozwolellle władzy l kursy Wleczorlle
Dziś
Rom6o l JolIa" Początek o godz. pół do ł po
. .
.. .
•. .
'dla. robo'hik6w znowu Sil ot
te
poł. - Marya Stuar\". Początek o godz. 8 min. 15 wle- ! Ukralllle, w gub. slCdlecloeJ, lubelskIe), suwał~
-; war .
.
czore~. Jutro "Marya Stuart". Poczl\tek o god~ 3 pa I ski ej oraz knrlandzldej wyldadana była dla bia
" Prócz. tego. nauczycIel szkoły ~andl.o,!,e) lódzpoło - "Jak wam się podoba", komedya Sl.eksplra w 5 lorusinów i malorusinów po rosyjsku, dla litwl
klej p. Ku)awskl uzy.skal pozwolellle mlnl~teryu!n
aktach (p!flrwezy raz). Początek o godZinie 8 mln. 1(; . nów po litewsku j dla łotyszów-po łotewsku.
n~ otwarcIe w ~odzl zawodowy ob I{U~Sów te.ch~
wieczorem.
.
i
Pomimo opozycyi poprawkę WIększością 183 . nlcznyclt dla majstrów przędzalulanych I tkackICh,
ZEBRA.NIA.. D z I Ś o gOdło pól do 6. po południu
k 115
. t
O czterech wydzia'lacb: przędzaloiuz v tkaoki farogólne zebrlInie Stow. wza). pam. naUCł zydów w 10- g..osow przecIw o
przYJę o.
• k'
k"
~,
,
kalu .Talmud-tory". J u tr o o godZ. 4 p p.-rzemieślnlNastępnie, kiedy obradowano nad punlnem blars I, o~az wy on~za.10la..
.
ków w sprawie delegatów do Petersborga w lokalu zgrom. drugim, von Aarep w krótkości, ale energicznie, (
J~zylnem ,wyk~adowy!U bę.dzle polski. KursJ
rzeźników (MilSZa 461. O godz. 3 po pol. - Tow. krzew, pOl.ieral poprawkę październi\wwców pozwa.lai,,- te otwa.rte byc mają w slerpnIU r. b.
oświaty, w lokalo. Dlu~a 6.
lł d
.
l
. .
1 ..'
( b ) ' .1 d I k "
KONCEl1.T. W ponledz!alek (wealI Vogla., Dz!elna . c~ na wy. < a IV Języ <U "mIeJscowym ~ Ciągu I
•
Poc'łg o. r ,uO&a. W dO!\},28 ,b. m. ze
lir 18Jkoncert orkiestry Fllharmonll warszawskieJ pad ! plerwBzy~h cz~erech lat szkol Y początk.owe). .
s~acyl Praga nad wlslansk~ ~na. olleJsc probuy po!
Na ządanle zarz~dz?no. glosowanie Imienne CIąg to~arowJ bezllośredDleJ komunikaCJi do IrdJr. Grzegorza Fltelberga.
ZABAWY.
I nad tą popraw.ką p~::&~zlerDlkowc~w, w którem . kucka l będt~e w drodze pr~ez .21 dni, sl{racaląc
.NA PLAZY. D J id (w sali Vogla Dzlall!a Dr, 18) . przeszla. ona.. wJęJn 7.:sc ~ą 190 prz~cJwkO 150.
czas. O 20 dm, a nawet j więceJ. co ula. przemy,
bal na dochÓd Szkoły rzemiosł przy ol WodneJ.
I
Następllle, W mlPDlU nacyonallstów, Ba.laszew . sIu l haneJlu będzie miaro doniosle znaczenie.
STOW·sNAUCZYCIIE)"LI !CHRZ.! Dz IpŚ w StalkI ban· J oświadczyl, ~e ponieważ szkoła, wypędzająca ję'
Od dobrego poczaiku, od zaintel'eSOW8nia si-owców
\ pacerowa 2 w eczorn ca. ocz, e o go . ZyLt
1
' t
. t \ JI ·
·
. .
..
dl
dzlnle
9 wieczorem.
pans
wowy, Jes
sz W lwa - stronmctwo
na- przemysłowców zależy • uruchomIenie
pooiągów.
TOW ESPERANTYSTÓW. D z l ś (w lokalu Mi- cyoualistów wstrzyma. się od obrad i głosowania
Za.rządy kolejOWi są chętne tej komunikacyi
kołajewsk~ 11) zabawa taneczna dla członków i 'goŚCi. nad dalszymi arlykularni projektu.
która zmnieJSZy przepełnienie magazynów.
1
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strogi innych opowiem:
ale za to wywołUje olbrzymi sukces, zwłaszcz::\ ł
Jal,że go pani wystawiała sobie?
Raz trafiłem na mądralkę, co to jej bardziej
w pewnych sferach.
- Myślałam przynajmniej, że ma jakiś dIu·
; ohodzi o kapelusz 1 niż o aselturacH.
WybIeram sobie wykwintniejsze mieszka· gi dziób ...
I
Wzruszam ją, że dziateczki jej po śmierci ojTo naiwna - pomyślałem.
·nia. Dzwonię, a jak dzwon!ta. nie mam, lekko
ca mogą dostać z głodu tyfusu, że ona b~dzie
poruszam za klamkę, potem stukam i pytam I
- : Więc ~ie~'y pluskiew pani nie ma, to momusiała iglą praco\yaó, łub iść do labryki. •• że
uprzejmie:
r ~e pani ma dZIeCi?
córl<& ucielmie z kolektorem loteryjnym •••
_ Czy wolno wejść?
- Tal{że nie mam.
Olla drzwi mi pokazała...
'Dobrze jest w takich wypadkach przeczyta t
- A dlaczego?
Ale ja. nie darem za wygraną· Wlotyłem
- Jesteśmy trzeci miesiąc po ślubie.
nazwisko na szyldziku lulJ na bileCIe, przypiętyID
plu3kiewkaml, a nawet nie zaszkodzi przejrzeć
- To ni o, to trzeba mi e ć.. A jak pani nie : kapelusz i wyszedłem.
Nie zmozesz - myślę - mnie agenta ubezma, to ja mogę pani poleCIĆ jednego znakomitew spisie lokatorów, czem się ten Jegomość zaj
pieczeń życiow ych... nie zmoże'lzl
muje. Wszystko to mówię państwu na zasadzie go lekarza, mIody, ale bardzo pomocny.
Użyję jeszcze silniejszego efektu!
doświadczenia, gdyż razu pewnego nie zastoso ·
- O tych rzet}zach pomówisz pan z mężem .
.
Za pól gouz iny wbiegam na schody... rozwatem s ię do tych wypróbowanych środków i za,Także naiwna. - Z mężem o dzieciach.
, - Pani, takich rzeczy siQ mężowi nie opo · : wiązałem krawat, rozczoohralem włosy, kapelusz
pul,alem na ośle!), f,rzeczytaw8zy ,wpierw na
I zmięty nasunąłem na tyl głowy. Dzwonię.
8zyldzie ,. VaterkJoset. Słyszę. ktos tam wzdy" wlada.
:
Otwiera mi ona I
cha. Pukam, nie odzywa się; pukam silniej:
- Więe poooś pan tu przyszedł~
- Pani, męża pani... ale uspokój si~, uspoJaldś glos tuba.luy wola:
- Chciałem męża pani asekurować na życie. I
! k6j się... męża pani...
_ Nie moina...
- Ozy pa.n chcesz, żeby on umarł?
- Co? co? aresztowano?
_ Przepraszam, ale mam bardzo pilny In
- Uchowaj Boże. Wszakże Towarzystwo .
- Nie, nie ..• trochę gorzojl
teres - przytem milo mi pOWiedzieć - 2e znalem "Kikiryki", którem!lby to szaloną reklamę zrobiło,
- Bożc, Boże! Co się stałol
. pańskiego ojca, starego Vaterldoseta!
że juz po roku wyplaca. asekllracyę, nie życzylo·
- Przejechał tramwaj ... Doprawdy, jaka to
I w tym wypadku SIę zawiodłem, bo ten by sobie rychłych ś . llierci. Ale o wypadki uie
Vaterhloset , to nie nazwisko lokatora. Nie myśl~ trudno. Tramwa j może przejechać pauskiego mę pożyteczna instytucya te tramwaje .••
- O ja nies7.czQliwa ...
cie państwo, żebym ja uie wiedział, 00 to jest :ta., a przy takim wietrze, .iak dZIŚ, to dachówka
- A widzisz pani... teraz czujesz, że jesteś
Vaterl<loset. Ja to wiedzialem, ale ponieważ na leb latwo spada i człowiek gotów.
chodzę często w Łodzi po niemieckicb domach i .
Nie dokoń[,zj'łem mówló, a ta frajerka już nieszczęśli wą ... A jednak gdybyś go asekurowała,
'czytam różne dziwne nazwiska, więc dła cze· ~ sinieje, spazmuje, mdleje... Co tu robic? zabie- gdyby' on salD asekurował się, nie byłabyś tak
nieszczęsli wą ...
góżby takie nie moglo istnieć?
1 ram się do staolka-odpinam .•.
- Gdzie on jest? Gdzie leży? Opatrunkul
Najlepiej jednak, Rdy spotkam taką mlodl} :
Ach, chciałbYI\I ca.le życie być agentem od
Idoktorai
męiatltę w mieszkaniu. Taka SIę da naj prędzeJ
ubezpieczeć życiowych ...
!
l jak wściekła, porwawszy chustkę, wr' namówić...
Ale nie w s zędZll~ tak się udaje.
Winnem mirjsCll zastalem kubietę starszą. , biegła ...
Razu pewnego wychodzi do mnie mloda fra· ;
- Wiecie pańqtwo, Ja już tam nie zrobię
jerka i zerkając oczkiem, nie:>lDialo mówI:
l Ta, dowiedziawszy się o co mi cbodzi, vrzJjęla !
_ To pan, z przeproszeniem, jest tym po- I mnie wóLlką, poda~a ry<lzy:d ~ inne pl:zekąski, i asekuracyi... Ale mój pomy31 świetny musi mi
Jawiaczem plusldew?
prosząc, ahym wytęzył .s\~e slry l zd?lnoścl, w ee· , coś przynieść. Jutro wyślę tam we go konkuren·
I ta \)0 pewną asekuracyę I wybior~ godziny~ w
_ Tal{, pani, to ja, do uslug... Czy pani ma ., 1U uzyskama ~sekuracYl l. to '! jsokleJ.
pluskwy?
.
ro~umlem.. Bodaj takle matrony na ta- , który~h pana domu zastanie.
On mu sprawi taką asekuracyę, że mu raz
_ Co pan mówisz - wrzasnęła z oburze- l mleolach SIę rodZIły ...
niem. - W porządnym domu pluskIew nie ma.
l
Wogóle mloue kobiety, niedawno po ślubie, na ze wsze to rzemiosło obrzydnie.
A przecież i to korzyśc, gdy można pozbyó
_ Właściwie pani samn SIę o to pytała.
i są przeCiwne asekuracyi i ra 'lz~ moim wspólto·
I sl~ swegt Wspólzawodnika.
- Bo mysiałam, że połaWiacz pluskiew ~o ł warzyszolJl nie tracić w tym kierunku czasu.•
.inaczej "Jgll\da, niż zwykły ozłowiek.
Sam midem ~roch~ przygód. WU)C dla przeZ.X.
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ROPOJ••- SObGta, dnia 18 lułego 1911 l .
Je 40 ,
~~ J,=====!-==~=e=.========================;:========~==========;;======~=====-~==============~=============m====~
(a) Icha stujlm praGown!k6w aptekarskioll. , 1ca Kilowsldego ll skazane zostało na zaplaeanie występ Siemaszl{owej); piątek 24 b. m. "W sieci"
PrzedstawioD{), na. !łkutek żądania. naczelnika 300 rubli !Iary za zaw16Si.cZenie ~lrtykulu p. t. (S-my występ Siemaszkowej); sobota 25 b. m. u
ochrany warunki pracy, świeżo opracowane przez ' .Czesi o Rosyi i Polsce u •
godz, 3 i pól po południu dla. młodzieży "Sluliy

__

komisję właścicieli aptek, policma.jster m. Łodzi
(a) Kary administracyjne. Gubernator piotr- panień skie-; o godz. 8m. 15 wieczorem "Nol'a~
zawiód do gubernatora piotrkowskiego.
, kowskj skazał za niezameldo\vanie O wyjeździe (9-ty występ Siemaszkowej); niedziela 26 b. m. o
Po powrocie z Piotrkowa policmajster waz- sublokatorów, mieszkańców domu przy ul. Targo- godz. 3 po potudniu "Mój przyjaciel TadzioM; (I
wal wczoraj do biura swego po południu delaga- wej Na 43 Antoniego Wolańskiego i Ferdynanda godz. 8m. 15 wieczorem IIHedda Gabler" (10 ts
tów właści cieli aptek, oraz członków zarządu za~ Berkmana po 2 ruble grzywien lub l dniu are- występ Siemaszkowej).
wieszonegu Stowarzyszenia pracowników - farma- szt~; właściciela domu przy ul. Widzewskiej Nll 90,
(x) Teatr popularny A, lIIielewskiego (Konstancentów l ośwlildczyl, że naczelnIk gubernii oddaje MaJera Breslauera -na 25 rubli grzywien lub 7 tynowsl\a ~ 16). Z kancelaryi teatru komunikują
t~ sprawę w ręce powaśnionych stron, z warundni aresztu.
nRm:
kiemJ aby jakuajprędzej zatarg był załatwiony.
(a) Oiwietlenio " dom'loh. Komisarze cyrkll- Dziś, w sobotę wieczorem dana 'będzie
Po]e~il przytem wybrać ze stro.;y pracowni- łowi rozesłali do wszystkich właścicieli domów ' tragedya. w 5-iu aktach Schillera <Marya Stuart>
Mw 4-ch delegatów dla prowadzenia z właśclcied'
t
z efektowną wystawI}.
lami aptek ultladów, pozwalając na zwolanie ze- rozpo.rzą ze~le, Opar e na p.nnkcie 10, wydane,j
_ Jutro, w niedzielę, dwa przedstawienia:
tym celn.
w dDIU 11 lIpca 1899 r. instrukcyi, aieby klatki
d 3
l d '
d
S h II
M
branJ' a u.
..
chodo e i s h d
tl' h . t h "
o go z.
po po 'u nlU trage ya c i era < arya
'CIUaj'ster
zakomunl'kowal'
przy
tern
pra
.
s
w
c
o
y
na
wszys
{JC
plę
rac
oswle.
S
'
POll
~
tl ne b l d
d'
12'
. b
tuart'i wieczorem 'las ukaże się po raz pierwszy
a
ypodwórza
y o go 'lIDy
-ej w nocy, 'las ramy w Ł od'lI. zna k
'
l{Ollle dya Sze I{spira w 5 al(l
cownikom aptelcarRkim, że mimo zamienięcia ich domów,
I Uqtępy aż do świtu.
om1ta
związlm gubernator piotrkowski zapewnił, że ze· '
Niestosujllcy się do tego rozporządzenia po- tach p. t. <Jak wam się podoba:. z nową wyzwoli na otwarcie Dowego Stowarzyszenia. .
ciągani będą do odpowiedZialności.
stawI}.
'
Po tragedyach klasycznych dyrekcya przyWczoraj wipczorem pracowuicy aptekarscy
wybrali delegatów, którzy prowadzió będą dziś
(-) O imiona chrzeicijańsk18. W mieście Ja - gotowuje cały szereg komedyj w wielkim stylu,
l\obstacie, w Kllrlandyi, żyd J ochelsohn chcial dać rozpoc z ynając Jedną z najJepstych sztuk genial.
wieczorem układy z komiSJą wlaścicieli alltek.
synowi swemu imię Borys. Oparl się temu rabin ; nego pisarza angielskiego w opracowaniu i z ra.
(a) Gmach przyhłku łódzkiego" Gniazda· To- ' miejscowy, którego też J oclIelsohn zaskal żył do l
'k'
d
d
'
"
l
warzystwa ople I na
zlecmi) p uuowany pl'zez departamentu do spraw duchownych. Departa- pertuaru H. Modrzejewskiej.
Sztukę lmńc /'y prześliczna "apostrofa" pod
'lDzymt'l'a
. .
Ste l ana Lcmenego s t aną ć ma na zao f la- m.ent prz,esbl otrzyman~ skargę do Synodu; ocze. I,
rowanym "rzez rodzinę Geyer61V placu, przy uli- kIwane Jest WięC rozstl'zygnięcie tej' drażliwej" \ adresem publiczności, którl:ł wypowie p. Gryficz
R d 'k'ej
'I na tle muzyid.
ey ;ę:Z~:S t~ trzypiętrowy dom, w którym u. l sprawy przez Synod.
- W poniedzialek na doehM biednej rodziwzględnion8 zostaną wszelkie warunki hygieny i
(h) Wolno połowaci \v miesiącu lutym na dzi , I ny dany będzie wesoły wodewil ze śpiewami i talio '
techniki.
, ki, losie (byki), sarny (rogacze) i na ptactwo prze : cami <Panna do wszystl<iego>.
Parter przeznaczony będzie na ob::.zerną salę i lotne.
.
' . ,
(x) Na oGhronl bałuck~, W nadchodzący
jadalną, salę rekreacyjną, kuchnię, śpiżarnię, kan- i
Z dmem 28 b. m. l{Qnczy SIę polowaDl9 na : czwartek dnia 23 b. m na rzecz filii Gniazda
celaryę i pomieszczenia dla iltużby.
I zającB, głuszce, cietrzewie, jarząbki, kuropatwy i I lódzl\ieg~ ochrony balu'ckiej w teatrze popular. '
.Na plel'wszem piętrze-szkota dla 50 dzieci ~ dropie.
r uym A. Mielewskiego odbędzie się przedstawienie
oraz ochrona. dia tyluż pensyonarzy. szwalnia. i 2 :
(a) Walki atletów w oyrku. Do bardzo ina l teatralne, na lctóre bilety wcześniej nabywać mo~
sale zajęć; na drugiem piętrze sypialnie i miesz- teresujących należała, w. piątek ,wolna arnerykań- I żna w cukierni Konrada (Nowy Rynek), u felczeleanie dla dozorczyni; trzecie piętro przeznaczone ska walka., przy JctoreJ wszelkie chwyty są do- i ra Kacprzaka i Kozłowskiego (ul. Alelcsandrow-,
będzie na. mieszkania dla slużby pralnię i ma ' : zwolone ("Catch as catch can).
slca), w dzień zaś przedgtawlenia, w cukierni Ulgleł.
'
I
Rans Szwarc, wykazawszy w niej znakomicie I richsa (róg PIOtrkowskiej i Zielonej) od 10 do l,
Koszty budowy gmachu obliczone na przeszło ' wyrobioną technikę, zwyciężył H lnibala w 19 ! a od godz, 5 w kasie teatru.
30,000 rb.
minut uUlósl~zy go za nogi do góry i po kilku I
Przedstawienie to wypelni sztuka G. Zapol(x) Tow, "Wiedza" urządza w nadchodzącą ~brotach, potoży~.szy na obie łopa~ki ~a. dywani,e. I skiej "Kaśka Karyatyda". Poozątek od godz. 8
niedzielę d. 19 lutego r. b. O godz. 5-ej po pol. i C,zirna m ~ s!{a, Jak zwykle Z:!UWWW8jąca 8":0,' . I m. 15 wieczorem.
odczyt dla dorosłych p. t. ,O Elizie Orzeszko- ' lllf'zwykłą s11ą, pokonala w 3 mlullty z lalwoSCllll :
(a) JaD SierpińskJ, artysta, zamieszkaly w Piotrwoj", w sali jadalui fabryki Geyera. (Piotrlc'.lwska Heslera.
, "
, ! kowle, nzyskal pozwol~lIie gubernatora. piotrko\\'](g 289), który wygłosi p. Zo/ja Libiszowska z
l
Atleta. tndYJslo, Kacb~ta walczył 'Y(lzoraJ bal'- ; ski ego na urządzenie w różnych miastach gubel'nii
obrazami llil<nącemi. Wejście po 5 kop., dla człon- uZO zręc.zllle z JeUl)6nem ~ swym ulubIonym ch~y- l piotrkowskiej. a wi ęc i w Łodzi, spektakli z udzia·
'k6w Tow ... Wiedzy" bezpłatnie.
I tern tOUI de tete polozyl swego , prl.eclwulka. I lem kwartetu muzycznego' Sienkiewiczów.
Próez o,lczjtu tegoż dnia o godz. 3 po polu. w 5 mlllut. Walka mIędzr Karo~lm l Makdo(f) .KaTpaccy góraloM. Praca okolo wysta .
dniu następujące czytanki dla dzieci z obrazami I naldem po 20 minutach UlO dala zadnego rezllI- wienia w dll1U 27 b. m. "Karpackich górali" Ko.
nikuąceml: 1) w sali Geyera (Piotrlwwslta 2&9) tMU.
rzelliowskiego. \V teatrze popularnym, przez mlo"O lerasDoludkach"; 2) w sali Puznańsk ego \Ogro,(a) Echa pożaru Pożar, który w tyćh dniach : dzieź szkół polskich na korzvśó mezamożnvch ko.
wyntkł w apreLun:e Attu(1l. M'istra w Rudzie PablaJ
~
dowa l 6), e N al· agody"; 3), w 811l~ l ochrony , nickleJ,
Jak Się obecnie po przeprowadzeniu śledztwa ' legó\v wre w całej pełni.
(Smugowa 6). "Zalew kopallll węgla. ; 4) w salI okazało, strawił towaru na sumę HO 002 rb. Szkody w
Amatorzy, mimo zdolnego reiysera. p. Orłowgazowni (Spacerowa 34), .Tal\ie sobie bajeczki". ' bUdynkach 81\ 8tosunkowo nieWielkie bo wynoszą tylko s~;:iego, mają przed sobą trudności do zwalcz~ ,
..
" t
i " ' oDo rb. Spalony towar u,bezpleczony byZ w dwóch prya
(x) Tow, k rzeWIenIA
,
08Wl4 y przypom na, lZ , watnych 'fowarzystwa.~h ubezpleczeulowicb.
I nI . .
,
.
JDtro, o godz 3, po poludniu, w Jol<a1u Stowarzy"
(a) Konia, skra.dz!onego przed kilku miesiącami, ! , W dramaCIe ~ym ~orzenlowsklego spotykaJ'ł
szenla pracowOlllów handlowych (Długa .l'& 45) Wo\clechowi Klimkowi. w WidzeWIe pod Pabianlc!Lml ! SIę charaktery zlozone, lak Pl'alesedy, Antka, man~
odbędzie się ogólne zebrauie członków Towarzyodeb,rab onelZ,ll\.j straż ziemska od Jadącego prlez Now~ \ dataryusza, przedstawiajf!ce temat do poważnych
stwa.
l RokIcie, ,włośelanlUtl. wsi St~rsza ~ora, I(m, Gospoclarz, ' studyów nawet do zawodowych a.ktor ów. O ile
jednak zdołaliśmy się dowiedZieć od osób dobrze
Zapowiedziany na jutro odczyt p. d-rowej Zofii [ KaroJa Hlnca, k.t6~y zez,na.l, Iz koma tego kUplI ~ Łodzi
b'
'd'
'l<
"
l
'
I
(a)
Kra!łzleze. Z mieszkanIa Nocha GraJfinberpoi
II
' ~z t tHI
l' bę d'
,
I
"
t
P
k
Gar l IC ile) p. • " raca o. let l ZleCI Ou ozony 1 ga, przy ul. ł'iotrkowsklej nr. 123, skndzlono futro
n (or,In owan y, c,,
w,Yl,r~nanle
zle, bez za·
• ) rzutu, Jak to JUz dZISiaJ z prou Si ę okazul o.
zostaje do następnej niedZIeli, t. j. do 26 lutego J wartości 110 rb
1'. b.
.
- Za p o moc~ ~derwanla zamka zlo~zieje dostali się
(a) Z wystawy sztuk p'~knyoh. W obecne.i
x) II Zwjllzku mularzy LlIcIBOŚó" W nie 4 l do lukal,u J~kQba N eufelda, przy ul, CegIelnIane) Dr, 36, seryi obrazów na wysta wie SttulC pi ęknych przy
(
,
,
oz;
., 'tI , .
i j zabrAli rózne rzeczy, Sprawców kl'Adzlezy, Srula Frled','
,
,'
,
,
dZIelę dnia 5 lIlarca o godz. l-el po pol. r. b.: l maua, Joska PuMowsklego, Le)bu3la I Jakóbl\ Obuchow - I uhcy DZlelueJ No! 7, ogó l ną uwagę zwracają praw sali straży oguiowej 4·go oddziału, przy ulicy! llklego-policya aresztowllla.
i ce p, K Lasockipgo, wybitnie utalentowanego
Zarze~skiei, odb~dzie jjię zebranie ogólne z utlzia- : . (p) Pogotowie ratunkowe w ciągu dola wczo. l art1sty. ~ i e wahającego się przedstawiaó .ogr?lem delegatów z oddziałów. Na zebranie mają : ra)SzeRO pomiędzy Juuami wZyWAllO do DAstępuiących ; m~le J'óznor,o~ne tematy. ,N~przyl\lad w1ell\l~
wstęp jedynie ci cztonl\OWle którzy nie zalegaj/} i wypadków.,
. .
I płotna O treSCI kompozyc YJne): Tfy pty k "MoJw składkach za ostatnie póirocze 1910 roku.
i ryl'h jed~~o~~e~~Zi~B;:bJ~n~~p~~:F!Y AI~t:~:nd~~~~'edZnl\kt~; ~es~ Ił, ",Bańl\ I mydlane-, .Jesień", Las sosnowy"
(X) Sprawa prasowa, Właściciel domu ekspe. I , mieszkania, ie ,Jną Od0811UIO do PtzytulKU lIoclegowego Da
1 WIele lll~y(lh,' ,
,, '
. ,
dycyjuego w Łodzi, Beniamin Goldman wytoczyl nUcę CmentarIlą·
Drugie. mleJs~e , na obecne) zmianIe zalmuJą:
spra\\~ karoą odpowiedzialnemu redaktorowi .Kunowe wldoln mor, kle pędzla. Cylkow a, Duskona.~
ryela Warszawsldego" Konradowi Olchowiczowi
~e s~ portrety ,Lipca. Haltrecllta oraz cykl WI·
i wydawcom: Hortensyi Lewtiutalowej i ZygmunS Z T li K 1\.
dollOw G. PillatJego ...~rzyku~va oko wI~za , przetow l Olchowiczow i za to, że w numerze. Kury era.
piękna scena, • zal,ot~" M0111U,szk,l. POCJą.gaIIj: kil
(x) Teatr polski A. Zelwerowicu (ul. Cegiel- sO~le prace Sk:ltOlck~eg~ P l etlC!ewlCz~, Unszllchto ,
z d. 12 lutego r. b. ~omie8zczono z ŁotJzi Wladomuśc jakoby na żądanitl naczeluilla odtJziatu pocz ,niana. ]{g 63). Z kancelaryi teatru komunikują weJ,' ~lIksmano,wny l . WIelu wlela mnych. R(lZ.
towego w Łodzi, dokonana rewizya wyl<rJIa. 3,000 ,; nam:
ma1tosc zatem Jest wleJlUł..
- Dziś teatr nasz rozpoczyna p i ękny cykl
ZABAWY.
sztuk falszywych marek pocztowych i jakoby mar· I dramatów ibsenowskich z ndzialew Wandy Sleki te obsta.lowane były przez Goltlwaaa zagranicą, maszkowej wystawieniem "HeJdy Gabler" w pierw(x) Z .,Lubi" , Bal kostyumowy ul'lądzany
Goldman w skai'dze swej tłumaczył, że no ' szorzędneJ' obsadzie od tą'
.
staran iem Tuwarzystwa .Lutula" w sal i wJasnej"
tatl<a. zamleSZCZOua w "Kuryerze Warszawskim''.
p sarann rezyseryą; WIktóra następnie przedostała Się do pism rosyjĄ dowisko to, jak wszystlde inne z zapowiedziane- (PlOt1'lw wska 108) w sobotEJ dnia 35 b. m. za·
sklch i 2agranic~nych, nie tylko podkopala Jego ' go cyldu ibsenowskiego z Siernaszkową, zapow :ada pOWiada s ' ę świetnie. Grono gospodarzy dokla·
da wszelkich starań, aby bal ten, końclllcy bie ,
I SIR J' ak nallepieJ'
dobre iUllp,
lecz i iuteresy materyalne.
,I " llel,ertnar przyszlego
.
'~
~
ty"odnl'a zapowl'ada sjP ia,cy l,arnawal uda! siR pod ka~dv1U wzo
" lp.dew,
Osl(arżenie popieral adw. prtVs. Kański.
,,~,
'
"
"
J
' jak następuJe:
Górne sale Tuwarzystwa zamienione zostauą
~l!d ~kazał wszystldr.h oskarzonych ea 25 rb.
Wtorek 21 b, m. ,.MÓj przyiaciel Tadzio"; w piękne ogrody, w dolnych zaś salonach odbęgrzywltln lub 5 dni aresztu każdego.
środa 22 b, m. "Hedda Gabler. (6 ,ty występ W. dZle się kulacja.
(-) Kara 'pralowa. WJdaw.Dietwo .Dzienni- Slema.s~kowej)i c~wartek 23 b. m.• Nora" (7-my
Bilety nalll'wać moina od poniedziałku u skar·
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l
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l

l
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I
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IlOZWOJ. - Sobota, dnia 18 l.tego 1811 r.
~.==========================================~=================
bni1<a Towal'zystwa w godzinach wieczorowych
-. We Włoszech urzędnioy i .luiba kolei pan- suoki ROi/yi do Chin, Obecne 8tadynm uważane
(od 8 do 10).
stwowych rozpoczęta. stl'ajk w formie biernego jt'at za poozątek poważnych wydarzeli ,Tlmes"
(Xi
ietJzóc kolejarzy. Dziś wieOZOff'm VI sa
oporu, pOl1ieważ rząd nie uwzględnił zbiorowego podnosi fal{t, że 0<1 Jat 30 każde zbliżanie się Roli zjednoczonych majstrów tkackich przy ulicy
podania slużby kolejowej o podwyżkę, motJwo,
Przejazd Dl'. l odbędzie się wi81lzór tanoczn} na waną ogólnem zdrożeniem, zwłaszcza artykułów sri do Niemiec wywoływalo jakąś większą akcyę
korzyść 41 Kola Towarzystwa ftJednośo" praco- żywności,
Rosyi w Azyi.
wuików stacyi Łódź Italiska 1\OIei wal's~awsko
- W Oporto po zgromadzeniu katolików wy- ,
Londyn, 18 lutego. (Wl.) Pótut'zędowo zapewwiedeńl!kieJ. Początek O godzinie 9 wieczorelu
nikły poważne zaburzenia, sl<utkiem pojawienia ' niają, ~e cesarz Wilhelm przyjedzie 16 maja do
(x) ,Harmonia". Na zakończenie l(aru&walt
ę grupy demonstrantów przed gmachem, w któ- ; Londynu na odslouięcie pomnika królowej Wi'fowarzystwo muzyczno-dramatyczne .Harmonia" "ym odbywało się zgromadzenie,
IV lohalu
własnym przy ulicy PrzeJazd nr. 34
Dano kilkanaście strzałów z rewolwerów.
l ktoryi.
urząłza w dniu 25 b. ffi. t. j. w przysdą sobotę
Tłum wybił drzwi do lc\ubn Stow. robotni- '
Konstantynopol, 18 lutego. (Wl.) Według obiebal kostyumowy dla swoich czlonltów. ich rodzin ków l\atolickich i urządził pochód demonstracyj- gających pogłosek, beduini wysadzili w powietrze
okręt transportowy, wiozący wojsko tureckie Da
i zaproszonych gości. Tańce pod wodZI} doświad- \ lIy po ulicach.
czone~o wodzlrt'ja rozpoczuą. si~ o god~:nie 10
Policya byla bezsilną wobec demonstracyi. : plac boju do Arabii.
wieczorem.
Gubernator podal się do dymisyi.
,
,
- Z Charkowa donoszą: Na odnogach kole!
Norymberga, 18 lutego. (Wł.) Tutejszy magi(a) Zabawa "Wiosenna". Twokoloniiletnich·
. doe hodzl do 3o stopni; koleje pOlu- (\ strat nc h wa )t
' JOwyc h mroz
ił. wczoraj nie odpowiadać na pismo
żydowskich pnystąpilo do ułożenia program!l za- \ d .
zł' ł
dpowie
. d Zła
. I no ś'c z& t
'
d0- ! magistratu w Pradze w sprawach mUII'I"ypalnv"h,
UlOWO
ozy
y
o
ermmowe
'
bawy tanecznej, która od hy Ć się ma na powię I\t
)
v
Jv
szenie funduszów tej instytucyi, w d. 25 b. m., w i fi awy.
_
Z Ekaterynosbwia donoszą: Na liuiach l poniewaź'
pIsmo I)y ł o WJS t 080wane po f rancuslm,

sali Vogla (Dzielna 18),
f kolejowych ruch bardzo utrullliony, prawie wetrzy- I a nie po niemiecku.
Berlin, 18 lutego. (Wł.) W czorajszej idziOrganizatorzy balu przygotowują dla ucze ' many; mi ÓZ dochodzi do 31 stopni.
stuików zabawy wiele niespodzianek.
siejszej nocy szalala tutaj olbrzymia wichllra, któ(h) Zabawa pracowlllków kolei elektrycznej
d
miejskiej odbędzie się w lokalu przy ul. Naw rot
ra wyrzą. zila moó3two szkód, Wicher wywr6cił ko·
~ 23.
min fabryczny, przyczem zabita jedna osoba i 4
Uczestnicy znajdą milą, a tanią rozrywkę.
ciężko ranne. Linia telegraficzna uszkodzona, pociągi przychodzą z opóźnieniem.
Pe~ersburg, ,,17 lutego (~t). Zas~t'aJko\Tall 1
BudapeSlt, 18 lutego, (P.) Delegacye przyjęZ WARSZAWY.
studenCI akadelllll lel{arsko-chlrurglcznel
I l
b d' t " t
I
Petersburg, 17 lutego (Wł.) Geut>rał Buturlin: y u.:e mInlS erya ny spraw zagranicznych nie
~ Z uniwersytetu.
zawiadomił p".1icyę, że cór!ta jego a żona skaza- wyrazaH.c Achronthalowi "votum" zaufania.
W dniu dzisiejszym wyldady w unlwflrsyte· nego wczoraj Patryka Q Briena de Lassy zagi- ,
BerllD, 18 lutego. (P.) Z powoda noty rosyjcia odbywają się bez przrszkód.
, nęła bez wieści..
•
..
! skiejprasa tutejsza wyraża opinię, źe ChlOy będą
Ogółem skazaDo na \I yjazd około 80 stude~~ I , . Przypus~czaJą tu p.owszechnle ,ze meszczę- ! zmuszone do ustępstw, albowiem nie maja sit do
tów, przyczelll nie posiadający środk6w na podr(lz . shwa pope/lIlla samobolstwO.
l
'11'
R
' R
.•
.
b~dą wysIani etapem.
I
WaSl1ngtoD, J7 lutego (P.) Na Iwngresie I wa.H z ". ,syą: . os~a. d~ateg() pr~ernawJa euerglStudenCI zostają wydaleni na. 6 miesięcy, po wniesiony został projekt rezolucyi. proponującej , czme, p01ll6waz Istnieje leszcze roŻnlCa. pomiędz}
'ym terminie zaś, ile zechcą wrócić do Króle- l rozpoczęcie ukłaJow dyplomatycznych o przylą- organizacyą woj~kową Rosyi i Cbin.
stwa, muszą uzysl{ać na to sp~cyalue pozwolenie· czenie Kanady, Rezolucya ta wy wolała wielką
Londyn, 18 lutego. (P.) "Morning Post" do.
generat-gubel'lJat~r~ warszawsloego.
.
; sensacyę·
,
nosi, że Chiny nic Die wygraja przez zatarg z RoWielu z posl'od sltaz8nych na Wyjazd stuTomsk, 17 lutego (P.) Rada proCesorów UD!- ' 8
D'I N
"
/..
•
.
yą. ~'.Y ewa .u~az~ notę Rosyl za akt za..
dentów, zwr óClło się obecnie (lo kancelaryi gene- wersytetu ogłOSiła, że zartąt.lzi jalcnajenergicznlejral-gubernatora i oberpolicmajstra z prośbą o sza kroki przeciwko obllLt'ukcli i wszel/cie kroki czepnI 1 zywI nar1z16J~, ze Anglia w ~ylD kierunGoCuięcie wyroku, lub odlożenie na pewien czas do zabozpieczenia prawidlowego przebiegu wy- ( ku Rosyi nie poprze.
terminu wyjal.du do oh wili ukończenia. osobistych . ldadó w.
interesów pieniężnych
\
Charbin, 17 lutego (P.) Zmarło w ciągu do- !III------·S~·t-P-----·W ciągu dnia wczorajszego dokonano aresz · , by 13 osób.
\ . '
•
DrORłSława Szyblłło ~
'owania jeszcze kilku studentów.
\
Budapeszt, 17 lutego (W.) W delf'gllcyach
Pewna część dtudentów przebywa w cytadeli w austryackiej komisyi wojskowej przyjęto bez '
D
i w ~rt>szc~e przy' ul. Spokojnej; jak słyszeliśmy, I zmiany zwy~zajny I nad.zwyczajny budżet na pouczenica pensyi p-ni S. Piaskowskiej,
przecIw niektórym studentom wyloczone będą. trzeby arnlJl, przedstaw lOny przez rZl}d.,
po dluglcn l c ' ężklch cierpieniach zmarla d, 18 go
sprawy sądowe.
I
Londyn, 17 lutego (Wł.) W izbie gmIn na
lutego 1910 r., przeżywszy lal 12.
Wczoraj policya dokonała rewizyi w kucbni l zapytanie z powodu floty niemieckiej MackenDa I
~yprowlldzenle zwłok I domu .M 32 przy ul.
studencl<iej, wszakże nic podejrzanego nie ;,:na- ! wYJaśnir, że biorąc pod nwag~ czas żeglugi pró·
KątneJ na Stary cmentarz katolicki W Zarzewie
leziono.
' bnej, Anglia o każdym czasie " roku bieżącym
nastĄpi w ponledzlał.e~, dn, 20 lutego, o godzinie
.
.
d"
'>
3 el po pol, a nabozenstwo żałobne za spokói Je)
b
... Nowy gmach oddzialu Banku państwa.
ędzle mIała przewagę na
NIemcami o ~ dreduszy - we wtorek: d. 21 lutel!o r. b., o god.llnie
Przeniesienie oddziału Banku pań,twa do adlloughty.
10 rano, w kościele iw Stanisława Kostki.
nowego gmachu przy ulicy Bielańsk i ej wyznaczo- l
Na smutne. te obrzędy ~apra8zalĄ krewDych,
. ,
. b
.
'(
Z ostatn'-e)- ch.-,I,przYJaciół, znajomych I kolezankl
no na dZlen 28 m~ , marca .r. b. Au.y unlkul}c l
•
Stro_kanl Rodzice i ROlhe6_t.o.
prz~rw} W czynuoscIach, l'ózne wydZIały BanJ{u
Petersburg, 18 lutego (Wł.) Aresztowano! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
b~dą przenoszone stopniowo.
EI'l\zma Maciejowskiego, słuchacza kursów poli- tecbnicznych, członlta polskiej partyi socyalistycznej, który na wiecach w uni \versJteeie " imieNa Izkoą 1'Umiosl
niu polskiej młodzieży radykalnej przemawial,
(przy łódzkiem cnrz. Tow. dobr.).
_ Z Rzymu telegrafują: ŹrMla prywatne wzywając do strajku.
W. Kropacz 30 kop. - E. M:eldner ao kop.-AfoiZJ
Paryi, 18 lutego. {Wł.) W przyszlym tygodniu Dl'Vorzł.\C~ek rb. - l. Ptaszyńskl 1 rb.
z Watyl\anu pozwalają przypusz\}tac, że staD zdro·
wia papieża. jest niebezpieczniejsl,Y. aniżeli są- wniesionych będzie do parlam"ntu 7 interpelaoyi
Na dzwon do kościoła 810. Stanisława KQ8t,"~
dzicby o tern moina z wiadomOŚCI urzędowych. z powodu ostatnich kata"trof kolejowych. Jedna
K. i M. Jankowscy 2 rb'
Lekarzom daje do myślenia osłabieUle paCjeDta, Z nich żąda ustanowienia stałej komisyi dla baDla biednej wdowy Cieleckiej,
- Na posiedzeniU sejmu prusldego pos. Kor ·
zamieszkałej przy Ulicy G~sl9j Nr. 10
fanty między innemi powiedZiał, że w Zabrzu w pol- dania przyczyn katastrof.
Natalia Z. 50 kop,
Londyn, 18 lutego. (Wł.) Z powodu inspiroskiem stowarzyszeniu urzędnik poliCYJny, zap'saNa
wpisy dla m'ezamożnych uczm'6w Szkoły
ny jako członek, podburzał członków do śpiewa- wanej wIadomo3ci o przyjeździe w maju cesarza
Handlowej kupiectwa l/Jdzkiego
nia v-al<azl1nych pieśni, a potem zrobił o tem do- Wilbelma do Anglii na uroczystość odsłonięcia poI. K 2 ruble.
niesienie. Jak się okazało, za urtędnika. tego zapłacono składkę członl{Qwsl{ą z kasy policyjnej.
mDil{a królowej Wiktoryi .Morning P09t" zazna_ Fakt ustanowienia w WiedniU komisyi mi- cza, że list zapraszający wystosowany przez króla
SPOSTHZEŻENIĄ MET~~OROLOGICZNE
nisteryalneJ w sprawie budowy kanałów wodnych Jerzego do ces, Wilhelma, jest właści wie konieStacyi centralnej K. E. Ł.
IlważaJą tu za pierwszy krok praktyczny i. rzeczy- . ezną odpowiedzią na poufne zabiegi dyplomacyi
<2
wisty, łaki rząd przedsięwzląl w kwestyt kana· : niemieckiej i samego cesarza. który pierwszy po!; a • ...
'm
&4
4)0-"
~ó o
.lI4 ....
CI
•
lów, ktora dotychczas nie wyszła poza ramy roz. ł
'I
. d Z
.. d k b •
eN""
.'!
.'"
~~ ~C)Q =
: wz~ą. m!s przy~az~, aprosz.enle Je na
ynaJ- • Da~l\.
praw słuwnych.
oas~
UWagi
~
es
aU)
&4
~~
~~o
os
_ We wczoraiszych wiedeńskich gazetach' mnIe) nie znamIOnuJe, aby wlzyta ta doszła do
~~
:Qf!..,
~
g,
H
~ o;
porannych znajduje się wiadomość, że nowy na- ~ skutku.
m.iestnik Czech, hrabi~ ~lJun. prolelttuje wznow~eKolonia, 18 lutego. (Wl.) Korespondent lon, I
Z dnIa l1/U
733,6 + 1.ó 9~
Pd Z li Tempel"llLtlta
Dle rokowań czesko-lllemleckJCh na pocz~tek I\wle- dyAski "Koelniscbe Zeitun o " zapewnia ze roswj . mu l pp .
1
17/119 w.
Lnia. Z róinych oznak Jednak wnoszą. ze układy
..
"'. '
J
7288 + 3.4 95
Z1
max.+3.8' C,
Die duprowadzą. do pożądanego rezultatu pOllle- skl~ ultlmatulD. W!WOJalo w tamtejszych kolach . 18,'U 1 r.
mln.-a·6 C.
732 Ó
1.7 98! PaZ S
Opallll 9.~
waż oLlledwie strony nie ujawniaj!} skłonności do . pohtycznych wlellue wraźenie. Oddawna bowiem ,
jwchkohnek UBt~!Jsh,.
1 IwracaJlO baczn~ IIwa,~ na DaJ.lr~żajlłce si~ ato-
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Pioir'kowsk

.Ni 192 (dawniej

I

.N'~ 200)

ZĘ80W

LEC 7 NIC
l

wyjmowanie

zębów bSI:

l,'

nvch i złotych korotl.
Reparacje i przeró'bki sztuczn. zębów upooSlekauiu. .

Oen, bardM

•

pTZ'lst~Dn8 .

• z 6-cio klasowew
wykBztałcenlem, francuskim, nie
I mlecklm, muzyką: poznaniankę
(pnybyłlł z zagranicy) z anglelsklm. muzyką poleca biuro LuI dwlńsklej, Piotrkowska 921191-6-:3
Meble: kredens, 12
• • • krzesal, stół, szafy
do ubrania, otomanę, 2 trema,
biellżniarkę, łóżka z materacami,
'toalet!:rę· s7af~1 nocne, biurko
duże I mn.iejsze, garnitur salonowy, zegar stoiący, zellar mumu·
rowy, wiele ładnych ligur lobra
zow olejnych różnego pendzla.
J gramolon, stolik do kart, słupki.
parawanik, 1ampv, ekran, różne
drobiazgi sprzedam za bezcen.
1206-10-2
I N/lwrot 44 m 3_
A
Rutynowaną ul1uczy-

I A' A' A'
I

I

PrzYJ' m UJ' e również zakł~da.nie
- t
ogrodów, sadów, par kOW l p.

Szkółki własne w Andrzejowie

AA

~_ ..'_'. ,.~

=::~==~~Po~cz~t:a~i~t:e:le:g~r~a:f:n:a~m::ie;J~s=cu:.~~=:!==:':*""i
: ::e-=f2A\:::;;_=*:-:;:--:=,#4
•

RTYKUŁY,
Armatury, IInrzędzia.
Rupy do gazu i wody.

Rury świdrowe.
Zelazu, B hy.

.

•

. cielkę-wycbowllwcz y"

nlę; nauczycieli. nauczycielki n~
godzIny, bony
z szyciem, francuzki. niemkI.
angielki, kRsjerkl, buchalterki.
plelę~nlarkl, gospodynie - śwla; dectwa doskonałe, poleca blnro
l Adamowlezowej, Piotrkowska 103.
'
J 178-6'lSlł
A I O$oby, m~Jące wkład go.tó'Y·
·ką, ZR/ljdą korzystne ZIlJę"I<'.
Oferty .UdZIAł" ~R07.WÓ1" . 1232p
POKOJe wspólne k~w.'\Iersde
• z życIem do wynaJęcia, Pan]~1-1
ska 9 m 3~.
I t'otrzeony cbłoplec na po
'sylkl I do usłu.lt, Pańska nr
1230-1
9 m Sł·
Z powodu zmiany luteresu
• do sprzedania zaraz pl wlarnla. ' DowIedzieć się można, Wi·
dzewska as w piwnym barze u
p. Rorlp.
1246 - 3 -1
M.eble rozprzedam tanio: su
• fę. lóżka z mllteracaml, bieli
!nlarkę z lustrem, otomanę, blurko, tremo, stół, krzesła, gramo ·
fon. zegar, lIImpę wiszącą· Za('bodn'a nr. 29 m 7a
1197-1
Meble wyprzedam taulo gar
,
• nitur mebli salonewy, tremo,
l kredens. OZdobny stół, krzesl~,
łóżka z materacami, szafę, bieli
znlarkę, otomanę, maszynę, biur
ko umywalnię, gramofon, zegar
lampę ekran, parawanik Główna
AC' m 91 w drualem podwórzu.
'Uo
,
'"
.
1254-1
I Agen\ obeznany z budowlami
I potrzebny, Benedykta 10 m.

różnel narodOWOŚCI

A'
A

Tokar lie i wierta" lilie.
Stal narzędz iowa i spawa na.

A

,A

z j e.

ełale.
a zawsze na

•

I

WDrabikowskiegoa

Ź

•

I

OGRODNICZY .

pod Łodzią·

•

I

poleca na sezon wiosenny

Drut, SrubJ ; Gw

łH6

składzie

KAROL SOMYA
ł..ÓD., PIOTRKOWSKA .Na 192.

W \ELKA

A

325

.
WYPRl ED ~l

o
o

prosi o zbieranie odpadków.
Biuro, Cmentarna 10.

80-10

Kolł n~

czyści

I reparuje solidnie fabryka
pieczny, Suwalska a.

kotłów'

Ko~

3037tl

-

l

drzefIJek OtIJDCOwych

!

92

ł

Piotrkowska MI 190 m. 4.
Udziela poraLI przy kupnie koni.
ł17-4,-j

o,000

ZAKŁAD

Kiełkiewicz

Przeciwżebracze

PrzYjmuje interesantów od godz. 8 do 12. po pol.

2M!!l

:ge

*

4$

imy!/aw

blilu.

SpecJ'al.l'le lablłNłto yum zębów ~ztucz-

Towarzystwo

LE AR:! .ETERY lARY

I

M' jiiesnik-Epstein,
Plombowanie

,

Sobota, dnia 18 lutego 1911 r.

...

najwy)(WintllleJSZ6J

niem eck 'ego Oferty w BHo,-woju" p1d ~EskA.".
1251 2Ś l
Młodsza CZyd~~. umIejąca prasować męzką bieliznę. potrze.
bna. Benedykta 88.
1255-1
aszyny ~lngeJ'~ malo,uzywllne
sprzedam zaraz. Widzewska
145 m. 16.
12>P-4wc'l
&szyny 2 do szycIa ::)Inge~",
prawie nowe. do sprzedallla,
pierścieniowa I bębenkowI; 1 ma szyna za 16 rb. Kons~antyno"ska
nr. 18
1229-3-1
Młoda panienka z prowlncy~
poszukuje posadJ kae.yerkI.
Wiadomość ulica Aleksandrowska
nr. :l9, monopol
1180-6.-2

M

M

potrzebna zdolna
krawcowa
z krOJem I podręcl:ce Róg
Wysokle 1 I MilllłzlanAi I l t88~32
otrz9bna Dauc~yclehcl\ (pOZI\dane domowe świadectwo) zaraz. Sosnowa a ~7.l{oh. 12273 t
otrzebne zdolna p/!ouu;, I uc~e·
nico do szycia. Zglersktt J\9 2g,
m. 3
1223-3 -1
otrzebna sluząca do WSZj'.8'·
kiego. Wiadomość w administraCJI .R'l'l.wllin"
1220-6-1
0ltOJ uweDlowany do wynajęcia '
dla kobletJ zaraz, lob od pletw· '
slego. Piotrkowska 132 m. 10.
1:-48-2'..1
klep spozywczo aysLrybilcYJDJ'
ale zaraz. Ul. Bednllrska J'ł 8.
1252-3-1
(Dl\.brÓwka).
klep kolonlalno-d y~trybucYlnJ .
do sprzedania. Ul. R~llowska .
.lłI9, ąaprzeciw fabryki 8tolarowa. '

P

P

IPP

Maszynę bębenkową, mato ut y- S

wana, sprzedam tanio WI01.8wska·139 m. 25
1189w5es2
f.szyny Singera używane b~·
b&nkowe sprzedam tanio. -1236-3~-1
Ale1;sllndrriska 3t.
90S-6wSD
Klep
zapl'oWadzuny
z blelu:a4, .
Maszynę bęben ll:OWI\. I maslynę
fartuchami i blu~kaml. jest 40
za 12 rb. sprzedam; ul, Złota
fjprzedanla z powodn wyi\zdll
". 3 m. 47
89'ł-6s-3
Dowiedzieć sit można, KonshD.-'
-Młoda panna, pos!ada 'lIca pol1224-3 -1
tynnwsl(a 5a.
ski I rOSYJskI, poszukuie Z&- .
de p l!pozywczy dyS\ryDl1cYlny \
jęcia kasyerki, ekspedyentkl Inb
uraz do sprzedania z powodu·
kantorze. Oferty w Admlnlstracyl
zmiany Interesu Radogoszcz ul ..
Rozwoiu" pod litera:nl J. J.
Stefana ]8.
1207-3-1;
,.
121lł-3sw2
klep rzeźUlczJ <10 8pUel1allla.
pianistka POszoKu ' e mieJsca.
z calem urzl\dunlem I powoJuliusza nr. 13 u Tumecklei.
du in\eresów. Południowa li 29.
]212-3-2
1200-3-2
poSZUkUję poko IU bez mebli. od
klep 8pożywczo-dys\ry bncJJ Iły
pierwszego kwietnia - Oferty
zaral do sprzedania. SOS40pod "Pok6j" w "Rozwojn".
1176-8-1 .
wa ]i 7.
1219-3-~
arszaWianka, pracowni" ubl()ol ,
posznku ję raueta na bawełnlan'3
rów damskłch, dziecinDych • .
łowary. Ludwiki (LuizJ) 42.
ł9, parter. Ela12J5-3-2 Nowo-Spacerowa
~aDcko Ni edro~o
76701281
potrzebne prasowaczki. Celollelożnlca trui"", przyjacIel
nlana Jł 29.
1216-3-2
koni, potrzebn,. BenedJk"
p otrzebna kobIeta tnLellgeutna
M 88.
1266-11
do zajęcia się gospodarstwem
ars~at"owaI8kl
z
urzI\aUulelll
domowem I dwoiglem dzIeci. _
W zaraa do Iprlldanla. Wiado- '
Zgierska 7ł. Szwank.owskl.
mość: Baluty, III. Łagiewaloka
11!ł7-~-~
16 26.
12~4-8-1'
p ralnia do sprzedania uru
agln~l
pIel
lółLJ
pod brzudobrze prosperująca w dobrym
Z chem, śr~dnlego wzrostu,
wat.t
punkcie, z powodu chorej jony
alę ftLalu-. Proszę odprowadllć
ulica Slowhn Icl\ • '2 15 1190
na ulIcę Glówn~ 1i 33 do sklepu
za wynalrrodzenlem
1172-3 3;
przyjmę zanlenkę na mieszkanie. WIdzewska nr. 109 m 23.
1!~7 -1
Zagubion. dok.....nt'.
przyjmę wsp61nlKa na mleszkanIe. kt6re Je3t zdatne na maglel Wiadomość: JJllusza nr.t 22, '::F=r-a-n-el:-s-ze~k--;;K""rÓ':":I-z-a-g-lI~b-::lł-p-a-3-Z-'

S

M

S

S

S

S

W
W

I

Damskiej, Męskiej lA8~~ystYCZnle ulepszo~;3:;:~:~ sputj:~~~:la do sprzedA:I:~7;;:I~_1 po~~rap:!Z~~~tl~gm. Z~~~~~~~i.
•

fon, łO płył, sprzedam tanio.

•••

I DZieCinnej

Garderoby

81noth DO
Kle
l
~~ iołrko .. ska gg
-=

--

I

-

- r'"
Ulywaj[ie ctlłtNE(WOłł~ WE
~

~

(J)yborocou pasta do Czyszczenia o~ufJ)la.

Konselll1aje obawie I nadaje ma trwały połysk, naśladaJący lakier.
Hurtowy skład a generalnego przedstawiciela:
W. SUWALSKI, Łódź, ul. Wólczańska NR 79.
Agenci posz .. kiw:lni. Zgłaszać się od 1-2 po pol i 7-8w.
Żądać wsz,!"'zie!
1"fi-2n
ę JakieJK.olwlek pracy;
POSZUkU
nracowalem cztery lata w aq!

genr-turze wełny; znam Język roski polski l nlllmleckl słabo.
oferty dla PracowlteJeo" w .R~zwnin·
• 1210 1

i.~ska'we

I

p .a! tlo sprze ,l anla, pryy uliCy
MIedzianej M 7, obok H.oklclń
skI el. n Ieda leko przystanku tram waJ owego. Hvpoteka uregulowana,
Srednia 20 m. a.
122$ł-2-1

wiadomoŚĆ

I'

do sprzedania bardzo tanio· Sre ·
dnIa nr. 59. restllllrRCya. 120122
brac leKcyl
Oferty do AdministracJI .Roz·
WOlU" dla .. G".
1208-2-2
I , DO sprzeoanla oficyna drewnlana: 2 pokoie I kuchnia, 5 l
I wysokoscl. Wladomosć: Dzielna
nr. 2~ w !l1usMni.
1244-2-1

•

Da 31

1235-3-1

Kolanek M.lcnat zgubił: kWI\ 0<1

. WIdzewska 40 m. 6 II 63-3es3 oszukUję posady 8ub~ekia brano I paszportu, wydanJ z fabr. Szaj.
IJard w aobrym 9taole i mu- P ży kolonialno winneJ. Łaskawa
b era·
1249-1
Bzykalna
maszyna ,Sym(onlon~ oferty proszę składaó wAdmln.
MIŹWICKI it'eliką, zagubll paszChcę

8~enograOI

"RolIwoju" pod lit W. P .
1181- '-3
pOkÓj do
zaraz z 0Bobnem wejŚciem. Główna 59
III.cle piętro, Ru~kowska.

wynajęCia

503-ł-4

plelęgUlarkarn~ynowana,cn,ubne

rekomendacye, pos~uku)e zaięcla. Piotrkowska 199 m. 10.

I gub.portwarszawsl<łej
wydany z gminy Plukt,

t196-3-l
paszpor\ wydany z gm.
Górki pow. Ł6dzki8~0 Apolonil KaczyóSl( ieJ
12łl-3-1
agluęla IwązeCJ;i{a legl,ymacYina. wydana przez
m. Łodzi, na Imię Heleny Neu
~ebauer.
12 3-3-1

zaginął:

Z

ma~16trat

D~~~~a~k~~; ~~\~~~~~y ::z~p~~:- przyjmę InlellgIlU'Qy1r.l:5;",~;: Z:f~~~~ ~~~~~~~~ln~nlmKti8~t
sFlel,~aO~~:::~~a nr~09'spr~!~~:~~1 utr~;m~:lseZ!~n~~~ź~a~~~~i~n!~ ::i.
maglstra;~09~~~2
Zag.n~l
dorozKar~lu,

wydany z
Ul. Wólezaóska 139. , 2133'2 obiady na zamÓWienia. Plo LrkowJi lOlit
Gramofon li: ply tam I I krem 0- ska 2~3 m. 6.
1250 -1
wydany z kancelaryi polIcmaj .
w~ suknię welnlanąsprledam. prZybLI\KaL Się jlles DHlly Z stra m Ło,1zl
1~22-3 -2
WIdzewska 145 m. 16
1243-1
czarnym łbem I czarn!\ la\k~
za~ll1ąL p~Stp"r" wY lI"ny z paKto udZiela lekCy' Języu. Dle na plecach Odebraó go można:
wll\tn laskiego, na imię Antomlecklego - od godziny 7 :ei ul. Wólczańska 119 m. 15. J.
ni9({O SJed!.lflsrle·o
11'17 -3 ił
wieczorem w pobliżu ZakątneJ j Wroler.ki
12211-1
Andrz"Ja. Oferty dla "W. K" POSZUkUJ" K6IVIUHI ~K.lłj",J ",kJIII.U
agina,ł paszport, wydany z Kml" ...Rol.wOJu". 1199-2-2
..
. , r Oter~J l
pow. lęczycld9~O,
W Adm
zaraz, Ino
od kWietnia,
bny kGostltów.
l
P
J:'
w "RoZWOIU" dla posznku'~cego, I go. a iSkiej, na Imię
iotra
KlI.w~arnla
sprzel.1~~~~_:~~
1225-1
Nowaka
118S-3-3
Jaz n r .
. .

Z

ti°

Sobota, dnia 18 lutego 1911 r.
_.- _---.-.
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Zjednoczona Fabryki

48.\·3 J

Wincenty Powiadowski
da'Wuiej

Wychowaniec KonS81'watoryam
Warszawsk., uczeń prof. Meleel'a,
udziela lekcyi muzyki (spec. for
tapla,,) u Siebie l na mieście
Ul. Nowo Zarzewska Ji 13, lI-e
piet,ro.
.\80 - 3 I

Niniejszem mamy zaszczyt donieŚĆ Szan. Odbiorcom, że panowie

tł.

;-w

KOtOalskl I A. Schumann

Wyroby na wielokrotDYGh. wystawaoh. premiowllne.
Ogniotrwałe wyroby wszelkiego rodzaju;
Cegły 8zamołowe i D iRa_owe;
Cegł, odporne na działans8 kwa_ów;
Płyty i Rurki.

1· ym pulku strzelców jest do

8

! spl'Zedanla

WGZÓW

do

przewożenia ciężllrów. Adre3: Ul
( Knnstl\nt.vno\\,ska Ji 62. 486·1) '1

l

nie są już naszymi pracownilmmi,
nie mają zatem prawa nasze wyroby szpzedawać lub też zlecenia
udzielać i w naszem imieniu inka-

Szkoła

Roczna reprodukcya około 120 milion6w kgr. formowanych
przedmiotów. - Robotników obecnie około 1500.

rysunkowa

REPREZENTANT na Łódź i okolice:

Łódź-Pasat Szulca 3,
B loz'ln" sk"1 ,Te'efo'l!
541·.

Jerzego Lemana

sować.

Ił

żywy. Oddział dla dzieci.
Oddział dla rzemieślników znau...
ką technicznego rysunku.
142

Model

Prosimy Szan. Odbiorców zaopatrywać się w nasze wyroby u
dotychczasowych swych dostawców, a z innymi sprawami zwracać się do niżej wymienionego

Południowa

piętro.

2 III

PODRÓŻNE,

472-3-1

For epian

w Warszawie

SPACEROWE
l

'TOWAROWE

używany, do sprzedaWiadomość:
mIędzy 12 - 3,
Konstantynowska 6, II piętro .

Kerntopfa,

Aleja Jerozolimska 73.

nia.

Wzorowa konstrul{cya, absolutnie bezpieczny mecha.
nizm. Ceny poza wszelką konkurencyą. Uznane jako
godne dla celów wojennych. - Duży zloty medal.-Katalogi i kosztorysy na żądanie.
705

7H-3-2

BUFET
w teatrze .Oaza" róg

Bracia Stoewer,

Głównej

i Piotl'kowsklej

==::-="u SzenwJtza
do wynajęcia

WIlIdomość

w Domu Ludowym

e'" B_e

l

KAKAO WEDLA

stolarskie,
sprze
daję najtaniej. tapicerskie,
ŻYCZ'lC)fm na
raty,..
l1ikołajewska ~ 23, Karabanow.

I

~a,]I)lJ.~e~ . . . ~.

'---'

~
Początek

przygotowane z najlepszych ziaren kakaowych według ho ..
lenderskiego patentu, wyróżnia się obok wielkiej pożyw ..
llo§ci łagodnym smakiem i wysoce rozwiniętym naturał...
nym aromatem i jako takie zale~a się jako najzdrowszy
napój na pierwsze śniadanie, zwłaszcza dla dzieci, którym
szklanka herbaty rano dostatecznego pożywienia dać nie
może. Kakao Uwaia.na WEOLA smaczne jak czekola...
da, a łatwostrawne jak: kleik, zalecane dla os6b o slabem
trawieniu stanowi specyalność znanej Warszawskiej
Fabryki Czekolady E. WEDEL i znajduje się stale
na skłąd~le we w~zystkich tutejs~ych handlach kolonial ...
nych i sklepach spożywczych.
707-3-1

466--6-1

swladectwn, lI$ty; p~
Pros' by ,dania
na otwieranie

,

!l różuycbbaudlowo
przemysłowycb
interesów
t p., wykonywuJą

i
zręcznie, na ż~danle ł na. maszy
, nie tylko Da ul. Zak~tnel .Ni 28
73:; l (róg 'Zlelone)) mieszko 12 front J
;_;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~=~ !lJletrn
i!62 -lł 2 ,

dla członk6w
8 wieczorem.

i wprowadzonych

gości..

NOWOOTWORZONA

.

o godz.

I

..

Ilonel od takowego okolicy, po-

Pralnia chemiczna i farbiarnia "

A· HEININGER
.Ni 39,

ull- ca

MikołaJ-eweka

.fe

f1JII1r rLĄC .....
ewentualnie z zabudowaniem, od

I f:ó~~~:;:I~ i:bz!~!a:a~~~~oowd~a~

!'I ./

wykonywa wszelkie zlecenia ~ zakres . specy~lno ~
ści wchodzące jako to: prame chemiczne l farbowanie <1arde~oby damskiej, męskiej i dziecinnej 'j ~
bez pruci~ oraz dywanów, firanek, portyer, cho- 'f ~
dników i t. d. punktualnie i po cenach umiarkow. ~ ?4

~",z~l) Trzy domy w śródmieściu .i na boc~nicach
w cenie od. 25 do 200 tysIęcy rubli,
2) Willę ładną, podmiejską ~ ~W6~kiem,
3) Trzy place foremne w mle~c!e J
•
4) kilka m6rg ziemi szlacheckiej przy szosie.
fDrln~am· 1) Dwa domy w śródmieściu i dwa.n a boczni.~!iD
cach w cenie od 20 do 190 tysIęcy rublI.
• 2) Za gotówkę lub na rozpłatę kilkadziesiąt
placy dobrego gruntu pod budowę .błi~ko
szosy Pabianickiej w Rudzie 40X80 I więk
szych od 300 rb., z oddzielną i uregulowaną hypoteką, do kt6rych na wiosnę droga od szosy będzie zabrukowana.
Kilka mniejsz~ch i .większych sum na dobre
• hypoteki. Posredplctwo wyłączone.
ferty adresować proszę: .Ł6dz, Skrzynka pocztowa Ml :>94
dla ttW. K."
ł90-~ł

a) KnDi~:
b)

·Je.

gDloku

I

.......

lłf!f

r

I

I

szukiwany

.,żtiza szkoła kroju i szycia

Oferty
składać: Poste' restante Łódź, oka·
zlclelowi lrzyl'ublówki
za M
dla

kupna.

?O 1-3

577822.

3

APTEKA
Ap. KOWALSKIEGO
Warszawa, Graniczna 10,
robi SLY.r;NE:
OD złego tl'a~.. enJla.
P, katarn żułądka,
wątru
g. P.ASI'YLKl Russyana Bodo-pepsynowe, 60 i lO k,
ASTMY, duszności, clIrypki,
kataru oSI,rzeli , płuc G li.'\.NULKI Russyaua, 7& i 50 k.
i siln bólów głowy KOWALSKlNĘ. Od pól pas ty lki
w 10 minut skutek, 6.1 k.
"11 KRYNOL. Wstrzymuje IyłYSIE 11 /I sienie, uso!,a lupie2, w:I;moc-

ZGA

KASZLU

MIGRENY

uia

włosy, 20~

l OOCISKO' leI skóry zgrubiałej,
. I . plaster po Ba k.

,,3ÓZEF NY"

NIlgrodzona na wystawie 'pracy kobiet w 1Jarszawie złotym medalem,
w Belgii-srebrnym i dyplomami uznania.
Łódź, Piotrkowska NR 23.
Kursy wyższe i niższe. l1etoda krOju podług systemu francuskiego
i angidskiego. Gruntowna nauka pasowania, mierzenia i apinanj~
Dla pocz'ltkujących przygotowawczy kurs szycia. Przy szkole daża
pracownia sukień, gdzie uczenice nabierają wprawy i gustu. Spe-o
cyalny oddział artystycznego hafta i rysunków. Po zlożenia egzami...
nu w Cechu uczenice otrzymują patenty cechowe lub świadectwa pry...
\ratne.
Na miejscu duży wybór manekinów.
Przyjmuje się obstalunki podłag zdjętej miary. Zamiejscowym
",ysy,!a się za zaliczeniem pocztowem.
3456r

.i

&5

__

Z GOTOWANEJ ŚMIETANKI

i 1"5 k.

broda" wek KLA WlOL, płyn lUb

Ządae WS?ystl'icłl wszędzie.

SteWn

A. CHARŁAMBOFF, TloIDackie Ji 6/8
Telefon 12-04. - TeJeg-ramv: Alekschar.
==

PIo436-3-3

trkowska 128.

e
l
k
a
z
ab
a
we'
WI
Dzisiaj Stow. Rob. Chrześciańskich
ul. Przejazd )U 34, urządza:

2905rll

AUTOMOBILE STOEWERA

POWIDŁA ŚLIWKOWE

do sprzedania, na beczki i na
pady z dostawą po a rb. 40 kop.
za pud; pOjedyńcze fanty po 10
kop., Przejazd 41, a Fryzyera.

TCllrz11tl& Maggi
Oddział

Towarzystwo z ograniczoną poręką.
Główna fabryka: Saarau pod Wrocławiem, założona w r. 1850.
Oddziały fabryk: Markt-Redwitz w Bawaryi i Halb_tadt
(Czechy).

Ogłoszenie.

i

Ogniotrwałych
C. KULMIZ

Wyrobów

do restauracJi.
Ul Dlu!!" No fi.

N

NAJLEPSZE

rl889

ZĄKŁAD

TAPiCERSKO - DEKORACYJNY

to. PRIEŹDIIECKI i S-ku
mieści

sit: obecnie:

Piotrkowska 108
w tym domu, gdzie
mieści sit: "Lutnia".
Posiada na składzie
garnitury i otomany.
P rzyjmuje wszelkie obstalunki
i zamówienia na <1ekoracye. lIClJ

-----------------_ilF____
Etykieta zatwierdzona przez rząd.

I

Ostrzega się przed falsyfikatami!

507-7

Sobo'a, da', J8 lutego lf11 ..

ROZWOJ. -

====-- - ========~~==================~==================~======================~" - ~
~ea.1t __ .,.,lWJI"~o"e.....e"

K~~a~

tU

Nowość!!!

Wspaniały artystyczno-h storyezny program tylko 3 dni
Nowość
od 18 lutego 1911 r. w 3-ch częściach:
Honory starego wojaka - dramat \\l wykonania najlepszych artyst6w amerykańskich teatr6w.
Taniec apaszów w Hiszpanii - zdj~cie z natury. Schorzały Wincenty - dramat w wykon.
pierwszorz~dnych artystów Zjednoczonych Paryskich Teatrów. Dobrze wytarty komin - komiczno
sceny. Ilustrowany tygodnik Pathe - wypadki z ostatnich dni, bardzo interes. zdj~cie z natury.
Straszna noc - D komiczne sceny. N1\D PROGRl\1'1: Lia skandali ni w obłokach - ko..:.
medya odegrana przez artyst6w "Comedio Fran~aise".
729
Zmiana programu we wtorki i soboty•

.....,..........................
• Skład sukna G. A. RHSTEL i

s-ta PIO~~~~~~.~ 165 :

Materyały męske do różnych użytków

•
•

•
•

i w r6żnych cenach.

........ ........I.I.............
Materyały kostyumC~!e:izkie lecz stałe.

'"

Chustki

Wełnia5~~;

~

I ________________~-~

Doroczna
.Wyprzedat

na W~~m~ai~ ro~~zonow~j

która ' daje korzystną. okazYę naszej

.

-:- u. -

Łódź,

i Rosnera

9.50
Palta na jedwabiu dawnieie~;'-; 14.50
cza~ne
dawniej 6.50 3 90
Spódn.·czk.· sukienne
teraz.
Bluzki jedwabne
dawniele~;~ 4.90
Matinki
dawniełe;:~ 1.60
Bluzki sukienne dawnieie;~-; 3.25
Szlafroki damskie dawniełe;;; 3.25
Kołnierze

skuks.

Futra

dawniej 36.teraz
dawniej 55.teraz

Ceny

Pończochy
damskie -

dawnieiel:;.-;

adzwyczaj tanio!

N

Bielizna trykot

damskie i

Koszulo

50%

Rękawiczki

mQskie

Szala
Ochraniacze

••

znlzone

męskie

Chusteczki
damskie i

są częściowo

damaka 1 m~ska

m~skie

25 • _

się.

dziecinne

Skarpetki

J

balOWI -.

.,. ..,"

~.~

~

dla ko1Dierzlkó:'{

męskie

39 _

Krawall'

•

KOłnierzyki

CYRK ~:'~~!~~!~R~
DziŚ

KlijenłeJi,

do

57ó

a

Szanownej

pazpoczęła

Piotrkowska 100.

Palta angielskie

-łlP1I

Nasza

&0% taniejl
Schmechła

"

KoJorowa Nakrycia do kawy.

dnia 18 Jutega 1911 r.

Grand Representation Hippiqua

z udzIałem cale! trupy I nowych deblotllntów
.... Debiut znanych napowietrznych gimnastyków Trio BOJNES.
27 dzień międzynar. szampionatu Walki francuskiej
zorganlzowRnsga przez profesora atletyki p. A.. W. KOZ A.KO WA.
100 rubli nagrodII Zaimująca walka rosyjsko-szwajclUska!

DUBOW
i SZWARZ
Em-Dono-Rumunia Ma k -Donald -

Ma6ko-Wa~z~wn

j

Szkocya i Kadac- Pomerania. Czarna-Maska i Van-DenBorn
- HOlandya.
Szczegóły w afiszach
I programach.
Początek przedstawiania punktualnie o godz. 81/, wiecz.
735
ANONS

W

niedzielę

~ A't IA S~~~~ :~~~~'A ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_

G Kil.
.

II

2 przedstawIenia: dzienne i wleczorow.

Łódj,

i

:k~O:Ul1~~:~:ą7~k ~i~;;e:: Akumrk& A, Trlnkler
wejścia:

dla Pan po 1 rabIa, dla
50 kop
Po l ro•
•

Królestwo:

Maszyn do tartaków
obróbki drzewa
pierwszorz. fabryki E. Kiessling i S-ka Uf Lipsku.
Oprócz tego: Maszy n do strugania fopnieró.
(Sch!ilrraschinen), H V!' d".\lIluUtIlzn'll'ch o .... i t. d.
2707 .

Odbędzie się jutro 18 lutego r.b

Bilety

Spacerowa .Ni. 9,

Wyłąezna sprzedaż Da

fi E~D~rantJ~tów
~

BERER

.

N~:~~~D~~:'

50 rb. nagrody.

Benedykta ID. .
bez azwu, poleca pracownia Zgubiono chusteczkę koronkową
Pano\\? pr~Ylmuje plinle na ~łabośe, u- " Juli i Mache...
258-20 - 6
- pamiątkowĄ. UdZ lela poraLI, lllezll~:aoznym llstęp1\1'0
ł praSla się odnieść; Zawadzka 14,
478 siwa. DJ.krecJa .cJslA. 12-r-31
I~.
Dl. 6. li pittrGo
ł76-ł-1.
..

.

1 Nawrot

4

\

-- ,.

10

łttJZWOJ'. · - ~botlł.,
~==~======~~~~==~======

dnia tS Iut-ego 1911 ~n

!t 40

, sa:*

r bulion wkostkach

_ _am_ _

kop.

jest najlepszy!
Prosimy zwracaó uwagę na nazwę MAGGI i na markę ochronną "krzyt-gwiazda."
Inne kostki nie są wyrobu MAGGIGgG.

tB\

~

z· n e

a

~

łIił

m'
•

Choroby 8~6rnlf, w6~eryclne,
oraz D1emoo płclowa

t
K
t
D!:St. LEWKOWICZ ;
GabIDe osme Jezoy "'::':I~;7i1i~~Id.1 .... !

DreLeyberg

b. dlngoJetul lekarz klinik wieden skich ordynuje 'akosllecyal.cborÓb
Wenerycznyoh, płcicwyob i Skórnych
Codziennia od 9-1 i od 6-81/~
NiedZ iele l śwlętl\ tylko przed obił!.
dem.
K",ótka 5.
14891'

przy PERFUMERYI MI JANIGKIEJ, !::~;!~~:~ ~bO: ~:~b:~:k~~~ i Dr Ark Ilw"-A1JI"~ ~r~
ul.
Na 10 (rog Zachodniej),
ul. lIa ..rot
38 1
.

Itonstanłyftowska

w niedziele od 9-3 Dla pań od
li-fi wiec1.
114.r

"

I

M. D. OKOJEWA
ulica Dzielna X2 1t

Podaję do wiadomości Szanownej Publicznośc~ że otrzymaJem wielki transport win z czystego soku winnego nie falsyfikowanego. Ceny nadzwyczaj umlarkowane: kop. 4.0, 50, 60,
80, rb. 1.00 i 1.50. Wina w~gierskie i francuskie od rb. 1.25 do
:rb. 3.00. Wódki słodkie, koniaki ruskie i zagraniczne różnych
marek. Otrzymałem również wino z gron winnych absolutnie
bez alkoholu. Ktoby zechciał wina bez alkoholu, proszony Jest
o żądanie takiego wina, gdyż na składzie posiadam i wiele
gatunków innych win. Kto chce mieć zdrowy żola. dek ,
powmien pić wino;Ni 7 czerwone słodkie, nadzwyczaj przy,ejmne w smaku, które było stosowane przy kuracyi chorób
ioła.dkowych W lazarecie w cia.gu 1909 roku z nadzwyczaj pomyślnemi rezultatami. Dobroć wina tego jest zaświadczoną
przez starszego lekarza 16 69 i pieczt;lcią rządową.
Oliwa do lampek i spławki mego wynalazku pała. si ę
~we wszystkich domach. 1 tnnt 20 kop., knotki darmo. Oliwę
również można nabywać w składach: Konstantynowska 13,
'Franciszkańska 60, Piotrkowska 291. Mik:olajewska 89, Kątna
:62, Przędzalniana 56 i Sosnowa 3.
112M
MIĘDZYNARODOWE

u

#A4

TRANSPORTOWANIE MEBLI

M. LENTZ, Widzewska 77.

M. telefonu 14-3&.
Ppzeprowadzld w mlescia i do wszystkich miejscowośCi
w świecie bez przebdowani!l
Opakowanie i praechowJwanie mebli.
Dostawa I odstawa towarów. Dostawa węgh i drzewa rozpałowefJo PrZPwo7,°nle " Il~ Ol?l1iotrw.lvch

Część

••
Chor. wewnętrzne I dzieci.

(Choroby żołądka i kiszek).

Wschod .\ia .Nil 49.
przyjm. od 8-9 r . 161/,-J1/~p p,
l\ó4,\!r

......OE

••
Ulica PIOTRKOWSKA. 71.

Ch

b

•

ł

IIr~, serca1 I p 1ue,

orzyjmuje od god;; 9/ ,-10 /, r.
201f!.

~

4~!lr

Piotrkowska 18.
Choroby wewn~trzne i nerwowe •
N.wrot -2.
Spec~alnie: ~horoby żołądka, kiprzyjmuje od 8-10 1/, . l od 6-8. i szek. I przemIany materyi (CUKrOPo pot, panie od 5-6. W nle- '
wa, podagra, otyłośC itd.).
dziele I świata od 9-1 r
637r ! Niezbędne dla dya~noty analizy
ehemlc:l.na I bakteryolo~. wy;1zle·
lin 1 krwi w laboratoryu:n włas-

chDroby weneryczna i skórne

5i5~'!'

rano I od
BENEDYKTA NI 9.
i
Chor?bf . wener,ozne,
Dr. REalT, Średnia 5,
.kór, I d~lJlI moczow,oh. powrócll z zag'ra.nlcy. sp.: Chor\)19-12 r. l 41/, -7 1/, Wlecz.)
\ by skórne, wloijów, weneryczne,
1761-r kosmetyka. Leczenie sypbilisIl
: salwarsanem EI:lRLICH - HA.TA
. Chorob, wener,Gzne,
605. Goddny przYJęć: od 8-1
I
skórne l moczopłciOWG , po pol i od 4, 8 wieez W nie
l
~t,nll;1
\ dziele i święt; od g~dz 9-2 pp~
l.
f Poczekalnia
dla PIU oddziełua.
.
I
•
f
n1l5 -r
PIOTRKOWSKA. )(a 116
Przyjm.: od 9-10 rauo I od 6':"'8
wiecz. kobiety o~ 4-5 1331-r
••
f
I Ul. Promenada 13 róg BeD9dykta
IJ
Chorlllby wener,czne (
~ymllan
philis) I moczoPłCiO!!:
I

i i i '

~,fl

425r

Dr. med. J. SzwarCWaSSe,"

Pl'

Ikarlll

I

lDr

Df. lilak 'I' p.
,
Rr
mad
Z
GOle
aPlerny
U
I od 4, - 11 pp

:aKUSZER i SPECYI\LISTI\
:
CHORÓB KOBIECYCH.
ulica Pełudl1io Ma Aft. 23.

l

Od;j~~:

I

włosów. USuwanie zbyteoz-

uyall wlosów. Przy, muj6: 8 -/;$,/, r.
t od 12-2 ej po południu 1 op
41/~-8 w Panie: 4,1/,-5 1/, pa pol.
W Die~zi(:!le: ~o 2-~1 [lO "O'
2ł'r
; ZĘBY sztuczne od 75 k.
Plomby od 5~ k.
. . na kauczuku, zlocle:bez WYJęCIa korzeni. Plombowan!e

I

l

li

przyjmajdod~~ li/;gł~

.

Dr L KLACZKI Nl

i

sk6ry

I SI·1barstrom

Konstantynowska t.
!
OZIOl KIEWICZ I· chol"oby
S,philis, skórne, waner.. złotem, s~ebrem, ~orcelaną. W'Jdróg moczowych. I mowanIe .
bez bólu.
!

•

•

1

I

j

zębow

Teleł. 17-14 . Przyjm. od 8-1 rano I od ti-l:! w., . Prz~róbka l reparacye na pocze"
Piotrkowska lOS
dla dam od 4,-5. W niedziele i
kama. L.ek...dent. S. LlPOWSKI,
roh
święta
tyłko do ~_...;..~.....;..;.;
1 rano
7'6.r
Plołl"ltJ)~,.,s~a 92. 38tr
.~ oro~y
wewn~trzne, dzieoi
_______
.. ;.._ \

l

(starszy)

D

I kobleoe. Przyjmuje od 8-11 r.
od 5-8 pp.
14'l6r

d

r. me •

tY

Kawa zy
• tOl"a

~[;:~:.~~.~~~~~:~~::~ :l~~~~t~:7i~~i~~~_ "I DEAŁ "
~EG1ELNIA.N A. J.4,.

Ol! 'l. 11-1 I 4-7! w
76r
Wywolana jest osobna hypoteka, oddzielna od ksiC;gi hypotecz.. .;....;.....;..---...:-..;.;;....;.;..--...:..:.:.:..
aej folwarku Bras.
Dr. Bronisław
Bliższe informacye i plany do przejrzenia jedynie a właści..
clela majątku Bras (dwór przy przystanka Remiza) lub inżyniera
Zygfryda l'\eyera, Łódź, Główna 59.
398- 3 -1
Andrzeja Nr. 5
354
Chorob, nerwowe.
Przvimu 'fI rio 10 rRnn l n-7 pp

Ł U C Z YCk i

V-te tódlkie IowarlYUwo POiYllkoVlo-Oll[ledno![iowe
5 pacerl)wa Ni 27.

D.'. H. Szumacher

Or. med III
Kt·
II olin :Dr

*'

przy lesie miejskim (przystanek Brus kolejki konstantyno>l)skiej),
jak.o też kilka działek przy szosie konstantynowskiej sprzedaje si~

i o~ 4 n~ 9 W ; e~7, .

" m l B JI
1. S TeHeHba um ! &Iti "IQ ar Ifaar"./I ::~~lU~~i;1-1

••
Chorob, skórne i weDer..
Ul. M1KOLAJEWSKA. ]i 18.
~ Godz. przYię,ć: od g. 9-12 ł. od
~ \ 5-7, dl~ pan od 4-5, w niedZiele
l
i śWięta od lO do 2 e). ]877
l!
Dr. FRANCISZEK

folwarku Brus

l

•

Przyjmuje od 10-1 i od 3-7.
W "!elhle!!! od lO-\!
180'12

n~

II.

Speo,alista chorób włosów, 8kórn,~h (p ! e~1i prysz·
cze nil twarzy) I wener.rczn,ch (s,philis,

MYj

1812r

I

••

Ilsń n<oh.,,, 00"'11'(,1 ~

róg Widzewsklej. Przyjmllje coDr. S. SZIUT«UID
dzlanula od 81/, do 10 rano i od !
SREDNIA J-i 2ł, do 7 po pol. W nledz i święta ! Leczenie elektrycznoścI .., masaod 9 ej do 12 ei w pot AKUSlE- :
. żem i kosmetyczne.
RYA i CHOR WEWNĘTltZNE. I PnyJmu1e od 8 do 2·ej po 1101.

'U '
M j!!lo'w"a
Szatensztol
67.
I
1iiI

Dla

lłI

prowadzony jest pod kierunkiem uzdolnionej ko- f}r. ROSENBLATT
smetytzki, uczenicy d..ra Zamenhofa, specya.l. .
Choroby uszu, nosa
noś<!: masaż twarzy, usuwanie zmarszczek, wą..
i gardła.
gr6w, brodawek, czerwonoś<! nosa i zbytnich w1o .. PIOTRKOWSKA Nr. 35.
sów na twarzy, pielc:;gnowanie rąk "manicure", Prz~{lmUle od 10 -11 1 od 5 -7;
w n!enzieJe od lO-lI. 41142
usuwanie lupieżu z glowy i farbowanie siwych
Lekarz.. Dent,sta
wlos6w.
482-!-ł ·1

. . . . . .a, . . ~ . . . .

~

•

sp.":yalista chorób akór
tllych, włosów, wen ~r,oh
lub dl'ó!ł mltozow,oh
Gabinet H.oentqenowsi!1 I swlath·
leczniCzy, Krótka 4 lei 19 41
Przyjmuję od 8 -2 j od 5-9 w.

Dr. L. PRYBULSKJ

Przyjmuje członków, wydaje pożyczki do 300 rb. Przyjmu ie
wkłady: bezterminowe na 4%, 3-mie.s i ęczne na 4 1/,%, półro CHOROBY SKORNE. WŁOSOW, WE·
NERYCZNE II\łOCZOPŁCIOiVf I NIE
czne na 6;6 i fQCZU& na 6%. troeenty Hllzy od dnia wpłaty.
MOCE PŁCIOiVE.
Ul. Południowa .Ni 2.
Biuro otwarte ~ ).~ do 2·ej codziennie, a w Poniedz alki
l'rz;YJmuJę od godz. 8-1 r. j 04 4-8 w.,
Czwartki i SabQ\y i od 5 do 7-ej wieczorem.
g40-ł,6
P&lUII od_lI-G lO ,,,ł, WD-r-

•

bardzo p o ż y w n a, przyjempa
W smaku i nie rozdrażniająca
nerll?ów, na \llystawie w RostQ><
wie n. Donem nagrodzona złotym
fi , medalem. Sprzedaż W lepszych
II
Vi ił sklepach kOlonialnych i składach
CHO tWBY KOBIECE, SKOHNE aptecznych.
4672
I WENERYCZNE (u kobiet I dzieci)
'HP 2& ~
. Ul. W.s chodni,. NA 49.
. . Ból głowy i Migrenę
PrrzYJm. od g. 11-1 f od 6~'-8: ~
• natychmiast usuwa •
35.~-r . . '
GUSTllWNE mieszkanie . ' Bezwa;.-ankowo .pewny i nie..
.
k .
. .',~ ~zkodltwy rośl1nny śrOdek.1
o s-.m ~o Olach, z. wszelk.leIDl ..:1 Ządaćwapt. i skI. aptecz. tyłko
wygodamI, ogrze"Pall1.em centra!~
.~ oryginalno proszków po 10 k.
ne!?, do wynaJęc.aa od ~ll1a ~ Pudełko 1.20 k. Główny skład
1 ~pca t. r.: przy ulicy Kamle~~ ~ Tow.1\kc. L Spiess i Syn
neJ N2 11. Szczególy u Właścl~ I . . . m
.
dela doma na parterze. 4ó~1 J
4690-3a
nego RynkU).
22ólr
Cborobv nerwowe i wewnętrzne .
Dr. GUSTAWA

lAUD -TEHE N8AUMOlll

I!.M.,-,m

Migreno Nervosm

I

ROZWOJ. -

Sobotl1. dnil\ 18 lutego 1911 r.
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PO IK-

145. Piotrkowska naprzeciw ulicy Ewangelickiej 145. ~

O[ólni~
znana
l~cznica
choró~
z~bów
..
'
~~~~~~
P~,~~~
lekarza d -ty H. Pruss.

Przyjmuje: od 10-12 i 4-7!\ pp.

(O!\ULlSTAl

t
.
CiMELIA" ....
.a~ a"
.:a

,== P

Leczenie, plombowanie i wyjęcie zębów baz bólu.

!pelYaloe la~oriroijUOl tetbnillU! do wprawiania sztucznych zębów. ==
Speeyalnośe: plomby porcelanowe, plomby zlote, zlote usuwa PiegI, Pryszcze, Wągry, Opałefuznę~
korony, z10te mosty (sztuczne zęby bez podniebienia). Skla%drL~z;;:!3Li ~:!e~8 L~~il~~·. Wełt.
Reperacye i przeróbki sztuąznyoh z~bów NA POCZEKANIU.
Gabinet prywatny leKarza d-t~ H. Prus8 znajduje się przy lacznicy.
.., Uwaga!! Ceny bardzo nizkie! UwagaH ....

Żądać wgzędzle.

,

_G}YC~O~~~~~~iSłJ. Iłl!l'~'

Lecznica chorób skórnych i wenerycznych
Gabinet Roentgenowski i Światło leczniczy
D.~ów L. Falka, Z. Golca, i St. Jelniokiego

, GLYCEROFOSFAT WAJ'lIflA. J SO'D"'l'

Stcscwany .w szpitalach I'aryshich

Wólczańska

·WzmacniaJę.c;r system DeI'WOW)'
Wskazany przeciw krzywicy, słahości kośal
• okresie rośD1ęcia n dzIeci, podczas karmienia i ciąż)'. i przeciwko neuruleliii. pn:ecitt-

oM 36.
Ogólne i pojedytlCZe pokoje dla chorych. od 2 do 5 rb.; ambulatoryum dl~ niezamożnych płaca za poradę 60 kop.
.
GodzinY przyjęć od 8-9 r., od Ul-H pp. l od 7-8: w niedziele i święta od 8-10 rano
od 121/, do 111, po południu .
Kobiety na choroby weneryczne prsyjmu.i~ specyalnie pani Dr. Zantl Tennenbaumowa
"W poniedziałki. środy i piątki od godz. 51/ 2 - 6 1/2 po poludniu.
173111'

III łodZI

nstnaj ' i~~~1~~r5f.Ę~}!~ij:

przy Ul. PIotrkOlIIskleJ lig 86, teL

n.'9.1 Dr. J elnicki

TaKSa. D,adzwyczaj doatępn& dla. wszystkich. KODsu e'iilllcy.
•
'15 k
PI
b ezp ł at.....
WW....alllie zęb
op.
om b a
35 kop. Sztuczn'f ząb 85 kop. PrzeróbkA
•
li
.
I repar_cwe sw.tuczn,c , zębaw 50 kop. Przy
klinice znajdnje się specyalne laboratol'yum do wyrobu

sztUCZ~~oh zębów.

-

dentysm.

Przyjmują

tylko

skończeni

Zakład

.

I

l

ul. Andrze;a 1

9-11 r. i 5- 8 po pol,. panie
l-5 ~o pol. ; w uiad;iele I ~wi'ltt\
, 8-12 r
1463r

IDr

lekarze

!)ił6d 1 82

przyj. od 8-9

1
/;;

Dr F

Warszawa, Aleja Jerozolimska ~ 65, telefon .H'!! 20-22.

umysłowemu i t. p.
Pnyjemny w slIIaku ·Wywa Się W małej: ~OIłCI
IUleka lub wody.
Dla dOLknlętycb cukroWl\ chorobą wyraNA.&lt
w formie· palIlyle'-

i od 5-6

1
/,

lł\NGE

:.
B PATZEROWEJ
Dr. H. DIS
I
--=
przeprowAdził si/ł
; . ze.

.t.ódź, Pa.aż ".,-ara 15.

Wv iĄl ki em niedEIej.

~iillldk

;

16p.O

lHI

j

i

..-...ee~ ..... __ ea.

s_ _ _ _;aptecznyeb.

Dl a pan,
C E
poleca

. fiz yka l nyeh meto d l eczenla
. ) ;·
(StOSOWanle
Op'hepedia. Mecha.no·ierapicr. (skrzywienia kręgosłupa, choro.
by stawów. mięśni 1 kości). Gimnastyka looznlc~a Pracownia przyrządów ortopf1dycznyeh.
Ga binet Roantge llowski. Prześwletl~nje i fotografowanie.
Leczenie .GhorÓb' skórnych. .
Gabinet elektro.t.rapeutl'cxn~. Arsonn.lIz&CJ&' Stoso wanle pr~dów stałych, przerywanyeLl I sinusoidalnych. Elek1rollza.

SIę

dbaJ'~cych o swo·"';
.....T

't

....

.1'1

~d~ł\~= S I

, i
jedyny specyalny kosmetyk

E

,

'

i

St. G6rakieg.J

42ltm

k~

A-'. I

ł

!

l~

ftllf.~.

I l.:·. 1.'.:flI~

:1I0'J11I
AmiliU1Wil
• ~OSYI
~

ulicę Piotrkowską 120.
Pr:!~~nlfje~c."~~i:~k:li 1!~::~~Z '

WARSZAWA, Krakowskie

,I Codziennie do 9 rano I od 5 do
T
,
7-el DO tloJ
'590

BEIIEDYItTA oM 3,

za-:

najślDieiszym ~

la. 1'1.ycie głowy,
fryzowanie, ma..
saż twarzy i plelęgnO\llO>o
rue rąk (mc.nicore). No_
fryzory bez podkładek.
Ul. \ll's~hodnia lfa 59 m. 1~,
róg PołudniO"J.
1'1.łode damy, które chcą zawodowo wya~ć się iryzowania
i pracy około włosów, otrzymaill gruntowną naukę nawet i w godzi..
nach po g...ej \"ieczorem.
212-2-1

l na.

II

Roboty około włosów

wsze 'ID

D!!. A 5te; n berg a ;
•

Antonina Schultz.

MODNE CZESANIE.

usuwa~cy z~jduj~ce się ............ r i -a
pryueae
pod naskórklem plamy, ~.JIII....::::;;;~ - . . i liszaje.'
ohorob, wewn.trane
Liczne podziękowania.
Cena 60 k. i rb. 1.20.
. ul. E~a.nJi'eliclLa Ul'. 5 Sprzedaż wskladach apteczn:vcli i aptekach.
2609-10-0,
pn: yjw uje od god a - 6 po pol.,

•

Dostawa do domów rano i po poł udnIu.

pp

Włlstrugać się beżwartościowye1l naśladownictw

••

Zalac::anJ przez pp. lekilrz,

___ .

MlltOLAJE"SKA ~ 67

Choroby wewnętrzne I nerl~~~~r

ChorOby kręgosłupa (skrzywienia, garby), staw6w, kości, mięśni, ner..
w6w, przemiany mnteryi (artretyzm) itp. l1echenoterapia (przyrzqdy
motorowe), gimnastyka lecznicza. przyrządy do leczenia elektryczno..
świetlnego i gorącem powietrzem.
R6"- 4-S

I

Edt1Jurd Mittelstuedt

•

1I\11uji:a lI~eW.

ortopedyczno-chirur2lcznv I zandermoski
D..r-6w W. Łapińskiego i W. Reklewskiego

KEFI

.

ChorobJ skórna, wene.,o~ne i moozopłoilli.e.
Godziny przyjęć: pallowie ud g.

~

...

ieniu

Centralna klinika ; Dr. feliks Skusiet1Jlcz

chorób z~M, i jamy

I:::>i

Pnedmi8śeie' S.

poleca:
l)Wlosłeń· "tapicerski; 2} Itr6w; ~;
1'88-a
3) M~czkę mięsną;
4,) Kupnje I sprzedo-je Rór, surowe, JIIokrlt , l-aacłle.

Dr. B. DON CHIN ;
•
I· t h 'I,
~pe[ya II a[ orou 0[10

; mieszka toraz:

!

Pa.aż Me.era ~ I.
1 Przyimuie od 9 -12 ł od ~-7 !lll

Projekty, kosztorysy i pIauy calkowityoh tlrząd ~tJń cegieł'ChorG~b;:~~e'!;iatłOI.caaiozJ'. K,piele śWietlne · w gorącem 1
nianych i fabry l( piaskowo-w4lP ienn ych, pieców kręgowych
!lowietriD
KlIPiele ! ·I\omórkowe {vier-Zellen lłlłdt
137r
i
powr6cił.
(hofll1anowskicbJ, wężyk o w ych . l(Qmorowych do wypalania .
,
ce gły, dacbówk i, liców ki i t. p. Specyalnie opracowany
• PierwGza Chrześcij a ńsk tl Lecznica
Zaohodni. 68 przy ul.Zielo 1łb" typ oszczędnej cegielni ziemiańskiej do wypalani 1\. wy..
choriłllb zębów i jamw ustnej.
;
Ch,roby ~kIi~y i włl8ów.
robów mieszanyclt. Ekspertyzy, badanie matst'yalólV saroPorada lub wyjęcie zęba 25 kop. Wyjęcie bez b6lu lub plomba
weneryQzne l dra" .oczoWyoll
wych, porady rzeczoznawcze. Oostawa. najdoskouals!,Jcl1 ma1
po 50 kop. Zęby Ijztuczne od rb. 1 i wyżej. Korony złote i z~by Przyjmuje 8 /t,-1l'1, r. i 6-8 w.; ~ Z "ll specya10vch firmy .TH. GROKE W MERSEBURGU".

!
jJ

·U·

'-;;";":';;':';;;';;'~";;"';;""";";;"'--';;""'-;;":-

Dr. A. GROSGLIK

+.

sztyfowe i wszelkie re{>eracie po eonach umiarkowanych.
I.
panie 0-6 wieez.
Outzmana Elikrir l proszek do zęb6w są niezbędne ,-11a utrzy- : W niedziele i Iwlęta od. godz . 9
..wa W " QQCS~ jam.y ~ - Udź.t Pr.zejazd MI B. 2.513 lio 12 ruG.
2l7i--r

"I.Unier

J

Uu,~ I

J

'ii. t'łftLVftr·'SIII, "lIiII",
W loUdł IWW lU WIU.

Pan-tka
99. ~O'
Ił

,

Soboh~,

JtOZWO.l.

12

---. ------ --- -

.te

dnta. 18 1utegó 1t11 r.
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ARSZAWSKA SZKOŁA KROJU I SZYCIA

DŁOWSK

p

_MS. . .

E.J

dyplomowanej uczenicy paryskiej akademii kroju. Wydaje patenty i dyplomy z prawami zakładania pracowni i szkół. Nauka gruntowna
i prędka, prowadzona dwoma systemami; uczenice nabierają wprawy i gustu przy pracowni sukien. Nauka mierzenia, prasowania i modelowania.
Kurs wieczorowy po cenach zniżonych; w kompletach połowa ceny. Nauka kroju teoryczna 10 rubli. Zapis uczenic w każdym czasie. Po skończo
nym kursie uczenice otrzymują posady. Sprzedaż form papierowych, żurnali i manekinów. Przyjmuje się suknie i kostyumy do krajania i pasowania.
Łódź, Piotr GllUilka ~ 115.. FIL~A: Bałuły, Za~eraka Na 54.
639-2

.,

,.

••••• ........

.: ,.~

~
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Towarzystwo Wzajemnego Kredytu
Prz m

ódz Ech

DWCÓW

Do Warszawy
przyjazdy zbyteczne.

Załatwianie sprawunków w Ar·
mach rolniczych, handlowych,
przemYllowycb, Interesów w bluracb, zleceń u o8ób prywatnych.
Warsza\Va, Kamlen1.ckl, Krucz.

!i 22.

(Rok założenia 188 t)
EWANGELICKA Nr. 15,
podaje do wiadomości, że od dnia 20-go lutego r. b. kasa i biura Towarzystwa mieścić się będą w nOWQwybudowanym gmachu bankowym przy ul. Ewangelickiej Nr. 15.
Od l-go marca r. b. Towarzystwo wynajmuje

30-12-10

zabawach.

I

Kasetki stalowe (Safes)

I
I

I

.... przechow. ania
Opłata

za

różnego

If'od""aju papieró. i

Wszystkie kasetki mają 32 cfm
wynajem wynosi:
Wielkość I-a 10 c/m wysokie
..
II 1 5 " "

szerokości

p~z.dmiotó. wartoś:iow,Gh.

i 45 cjm

głębokości.

rocznie,

półrocznie

Rb. 12... 18.-

Rb. 9... 12.-

kwartalnie

Rb.
..

6.9...
III 2 0 . . . .
.. 24.- .. 18... 12."
IV 30 w..
,,40.- ,,30... 20.BUższych informacyi zasięgnąć można w Towarzystwie, w godz. czynności biurowych, poczynając od t marca r. b.
Kasetki powyższe mieszczą się w bezwzględnie ogniotrwałym i pewnym przed kradzieżą

......=-.-.-..C . .

przy budowie i

8ta,.O~'lJT:""9

urządzeniu

którego zostaty zastosowane najnowsze zdobycze nauki i techniki.
Skarbiec _trzeżony Jesl dnie n i nocą.
Pod względem wygód dla Sz. Publiczn., urządzenia nasze również odpowiadają najwybredniejszym wymaganiom.

:• •Ii• •Ii'.IAi'Ii.I~"i.QlI.QlI• • ,--Nowość! 30 dni darmo.
TYLko za rb. 3 kop- 95.
Toaletowy zegar z lo.strem, muzyką i baromtltrem. Chea,e
dostarczy': przyjemność sobie, rodzicom l gościom radz. nabyć samogra I\CI toaletowe lustro li zegarem
l muzyk, .Symfonla." grający głośno I długo piękne i wesole pleśni:
walce, polki, marsze 1 t. d. :ze szlilowanem lustrem zagraniczne;
roboty w pięknej polerowanej sufce z barometrem pokazu)lI,cym stu
pogody. Oprócz tego, zegar ~eD jest z d03konala, konstrukcyą wyregulowanJ l obcla,gnlęty do minuty Cena t~llco rb 3 kop 95 .
Takli sam większego rozmiaru rb. 4 kOjl. 50, a największy rozmiar rb I kop. 50. Wysylam za zaliczeniem pocz~owam i bez
zadalku. Adresować: T-wo .Marsel" Wapazawo, Ciepła 2& -22
p. S. Za dobry chód legara i trwałość muzyki doł,\cza się
gwarancJę "6 clo letnią. za przesyłkę I opako ,V Anie dol!c'cl& się 6fi k.
B z ryzyka. Nie podobalące się zegary przyjmuje z powrotem,
nawet po 30 dniach i pieniądze zwraca si, bez t r udności 38t-3-2

IDspanła1y

gatunek II la 1'1osel 60 kop., 6. la TOkay, słodkie 75 kop.,
polecają składy win Ch. B. CERN, I\NDRZEJI\ Nil 11 r6g Space~
rOl!;lej dom Jezierskiego; Piotrkol!;lska Nil 189 róg Karola okol o Sal~
wy; Nowo"Zarze'll1ska 1'& 24 r6g Kruczej dom własny. Telefon 13...01.

fi)

I

BałuiaCh

pod tadzia, ul. Z2ierska 6',

zalatwla następują.ce, uatawą przewhlli&:Jo, oparaćye bankol'l'e:
a) dyskontuj o członkom Towarzystwa weksle handlowe;
b) udziela czlonkom Towarzystwa pożyezkl pod zl\9taw p.apierów proc&n\owych publicznych;
c) uskutecznia kupno l sprzedaż papierów publlcl:nJch;
d} Inkasuje weksle, wJlosowane papiery i kupony; e) wJdaja
przekazy na rÓŻne miejscowości Rosyl l z8granlcy;
f) przy;lTIaie wkłady pientęiua od członków Towarzystwa i od
osób obcy~h I placi od 4% do 6Jo;
g) asekurllje 5% rosyjskie poiyczkl premio we od &mort)'ZAcy i
Biuro o~wt.r~ e w dni po"szednle od 10 rauo do ił pp. 156lró3

KILKA MORGOW . 1360 X przy .Zgiersldej
ArLC)
remi..
urod~ajnej ziemi w. p~bli~u zie, zdatny na fabrykę lab letnie
100

·: t.OdZl \"ezmę W dZlerza\vę.

I mieszkania do sprzedania na do ..

Oferty pod lit. .R. " '. " w I god~yc~ warunkach. 1JiadoI?ość:
eksped. nin. pisma. 452":;"1 ~ Łódz, PlOtrkolllska Nill1J6r~k~

UWAGA!

Przybyłem !III.

kilim dni ze 'wietransportem, pięknych salonowych piesków różaej rasJ.
Piotrkowska 13S, stróż wskaże.

żJm

48~-3-1

Biaro przepisywania na maszynie
pod
POS'pl·ech"przyjma..
firm'm
je roboty
w czterech ięzykach, lIlykonY'll1a..
jqC takol!;le dokładnie. Nauka pi
sama na przjstepnych lIlamnkach.
Ul. Piotrkowska 101, m.33o..
Od 10 do 1 przyjmuje robo
lURO NI\OCZYCIELSKIE pani
dnffiowiczowej; 11.' tym samym
domu.
2769

Pierwsza _Szkoła kroju i szycia
y

p

VI Łodzi,
egzy

tująca

PiotrkotWs a K! 27,

od roku 1890,

podaje do wiadomości Sz. P., że nowy kurs rozpoczął się i zapis odbywa się codziennie od godziny 10-1 i od 3-6.
Długoletnie doświadczenie oraz odznaczenia, któremi szkoła moja została obdarzona, pozwala mi zapewnić Sz. KJijentelę

że uczenice mają sposobność nauczyć się w szkole mojej, podług wynalezionej przezemnie metody teoretycznie i prak:
tycznie, jak szycia, tak i sztuki kroju - prędko, łatwo i gustownie. Każda, kończąca kurs, jest w stanie wykonać dla
siebie i dla innych wszelkiego rodzaju garderobę damską podług najnowszej mody. Dla tego celu otworzyłam specyalną
pracownię damskich ubiorów, aby moim uczenicom dać możność wydoskonalić się w sztuce krawieckiej. Każda uczenica
po skończeniu nauki otrzymuje dyplom cechowy lub prywatny. - W szkole mojej można dostać w każdym czasie
wszelkie formy papierowe w wielkim wyborze, jak: bluzki, suknie, szlafroki i t. p. podług ostatniej mody.
. . . . Figury (manekiny) wszelkich wielkości posiadam zawsze na składzie po cenach nizkich.

S KRYN' SKA.

141-10-6

•

, - J. ,

