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Małe
ogło.zenie po 2 kop. od wyrazu (dla p08zukuJ~cych pracy po PI, kop.). N"lmnleJsze ogłoszenie 20 kop. Rek la m y I N e kro lo gi
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bezpłatne; rękopisów

Hedaktor Jub Jego

drobnych nie zwraca.

zastępca przyjmują

interesantów codziennie, z

wyjątkiem

dni świątecznyob, od godziny 3 -

4-e,j po południu.
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Teatr
Popularny
A. MI ELEWS K I E Go

MOJA

Jutro po cena.ch do polowy

Jutro
8 m. o15godz
w.

(KONSTANTYNOwsr<A. ]6).

UW

".

lat wytężonej pracy i jakloh ofiar pieniężnych
oraz jakiej sily woli i panowania nad sobą potrzeba Chinom, aieby mogly w przyszłości uniknąo podobnyoh niespodzianek.
Jeszcze jedna
oaza aZJatyokiej pustyni, Kuldża, w południowej

zniżonych

"•

Dżnngaryi, w bezpośredniem sąsiedztwie Z Semi-

:ec~rńskiem .w kraj.o Turkestańskim, zmieni na
Jalos czas zWlCrzcbnlctwo. Konsekwen.cyj z 5igt)
nie będzie żadnych.
,
W paryskich dziennilrach ZA. t.n krok Ro!Ji
ozynią od~owiedzialne Niemcy, twierdząc - niewiadomo, czy slnszllle - że jest to pierwszy skuI
tek Poczdamu. Tam bowiem wyprawiono ROS1~
I uo Europ·yll1Ż {lowracającą na nowo. do !ft
z Pl.'" l' 'taw \V' o, fIlit flD.tepl)ko1ellit> nie tł.
tln~,sl SIę UO U.llSltljst.ej ChWl l ). Widzq, IIi.! na dziś
Chllly nle mogą. nic innego u(1z1ni~, jak iylko
poddać się w milr.,·en·u. Aia na przyszłllse oba
wy są poważne. ChInY d'lisiejsze to nie są te
jnż niedotę ~ne Chiny XI.X • Poczyua już tam
wyl'abiać się opinia publiczna w sprawa.ch Ull.ro~
dowych b'lrdzo czujna i nie tak łatwo będzie
~ząd c!llń"ki skłaniaĆ się do uległego pod,jania.
Ze na L1ziś l\Guflili t da się zażegnać. to nie ni ega
wątpll woścL Ale, ze na przy"zlośo Chiny będ\
groznym S,\SlilUtllU, to takie dziś jnż jest
pewne.
An.d)ll.sa~lor japoński vr Wiedniu. słynny uezo.
ny, polityk! znawca Dalekiego WSllhodu, Ekscte.
leucya .Akldzuki", tak sit o tej sprawie Wf-
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Jutro o godz. 8m. 15 w.
po cenach niiszv ch od popularn-yeh
uKomedya o człowieku, który zaślubił nie-

Rosya

W

lę

8.

Azyi.

Zdaje się. że plan okupaCYl chińskiego Turkestanu przez Rosyę ukartowany byl od dawna
mowę" ł<'rance'a
i czekano tylko sposobności, rychło li go będzie
i "Komedya o człowjeku, który red.gow.ł można w życie wprowadzić. Sposobność nadarza.
gazetę rolniczą" Twallle'a.
. się właśnie w ehwili, ldedy przemiana państwa
w Chinach jeszcze daleką jest od zakończenia
i wprowadzenia Chin na drogę militaryzmu nowoczesnego.
Rosyjskie ultimatum nie doprowadzi do poNo-. kurs dla poezątkujących rozpocznę w marcu
ważnych zawikłań. Różnice mrcarstwowoj potęgi
zapi8y Ba takowy przyjmuje obecnie.
są zanadto raiące, żeby Chiny mogiy myśleć o
oporze. Minister WOjlly "pań twa środka" Iing.
WlTOLD IJPIŃSKI
czaug za dIngo byI wychow:l.ńcem niemieckiego
Widzeweka 41.
Czlonek FrancuskieJ Akademii
6.l~
!lruleaorów Tańca W Parlżu,
sztabu generalnego, żelJ} nie mIal wiedz\6G, ile

Lekcye

ńca

.. Nota rpsyjska j.est niezawodnie bardzo po_
waru:}, ,ale Jes~ nadZH1)8, że ca.ła sprawa da się
w sposob pokOJOWy wyrównać. Zarówno bowiem
R?S.JR, jak i Clliuy ~~ c.hyba świadome olbrzy.
mIej . od.p0WledzlalnoscJ, Jak~ na siebie ściągają,
podejmUjąC taką sprawę teraz w chwili kiedy na
pó!no.cy Chm. szalejs stra'zna' dŻulIla. i kiedy po'
loz~rlle z l\~zdym. dniem staje się groźniejsze. I
to Jest w teJ clnnh na)aktuaJniejsza spra.wa. którą .cala Europa na~żYlViej się zajmuje. Wlizy8t~ne p isma ~rzepelUloue są informacyami o dżn
~Dle, w~zJstlu.e t?w~rz~stwa lekarskie tą spraWił
zy.wo ~Ię zaJmnn] pierwsze przygotowania do
tej \~oJny ze strasznym wrogiem ludzkości Jui at
podejmowane w ur zędach hygienicznych. Ta. wa.lka będz~e bezwzględna .. prowadzona i>rze~ calą
Europę J stanowczo zwrocana przeciw tym stro~om, z kt6ryc,h. dżuma iuzie, E:Jfopa nie pozwoli
SIę ::askcczyc l D'e pozwoH zawle!} dżumy ani
z Chln, ilni z Hosyl; w tej walce z dŻlllllą użyje
l naj bezwtglę-dlliejszyt:e sro lków.
I na)SIIrul'l'szyOh
/femps" pary:!Ici zajwu ja się na 11 ,lozelnem
miejscu sprawą chitis'(o-rosYlska. i JUż calki9lU
otwarcie ob wiu a ~l mc:y o obecną pohtyk~ w ROa
s yi. li tórej uie pach wala
. "Temps" i znaczny o.Jlam politykÓW francnsluch od dluzs~[)g{) już ()~il~U ilysL»m:l Lycznie
wskazuJ~ na dokonaną zllllan~ \ oryeut cyi po.
lityczneJ, Dle od dzis dokonanej, kLó;,ej Poczd::un
dal tylko piQtuo urzę'iowe, ale !,tól'a Za. kul,sa~
mi zuacZtlie dawniej się przygOLowywala. Dzienl n:k wycIąga stąd kosekweucye dla stojnuku FraQ-

l

I

ltOZWOJ. -

eyi do Rosyi i wnioski co do aliansu z Rosyą
Jeit natomiast przekonanym zwolennlldern soju
szu franko-angielskiego i franko-wlos)(iego, a
nadto bardzo sympatycznie odnosi się do stosuuleu Francyi z Austro W ę~raml,
Ale dziennikowi francU81ciemo nie o Rosyę
idzie. Jeżeli "Temps " od miesięcy pl'owad~i kampanię jedną znajclekawszych , lal(a kledyl{olwil'k
w ptasie się pOjawila, to czyni to jal\o patryota
tra~icuski. I nie RosYQ, ale Frallcyę ma 111\ myśli,
O Franoyę mu idzie i dlatego Francyi udo -vadnia
argumentem: I co ci przyjdZie z rosyjskiego 80Juszn, jeżeli Rosya wiecznie zajęta będzie na Dalelriru wschodZie i jeżeli Rosya \V sojuszu z N!emcami zobowiąże Się nigdy przeciw Niemcom nIe
podnieść broni?

Zmiany

w polityce

antypolskiej.

Gazeta "Post" otrzymała ze Sl(lzecina nastę
"ze specyalnego źródla" wiadomość.:
Rzeczą. jest pewną; że nadpl'ezydf'lilt rejencyi
pOlllorskiej, baron von lVlaltzahn, ustępuje ze swe·
go stanowl~ka w przeciągu b. roku, z powodu
podellzłego wieku.
Na jego miejsce przyjdzie
obecny nadprezydent rejencyl poznańskiej, von
Waldow, znany, jako za.cięty hakat.ysta.
"Post" pisze dalej:
Zmiana prezydentury
połączona jest zarazem z pewnym zwrOLem w po ·
lityce przeciwpolskiej. Niewprowadzenie w życie
prawa o wjwlaszczeniu, a zarazem zamiar kół,
blizldch wladq monarszej, aby ua świeżo wznIesionym zamku \'esarskim w Poznaniu osadzić je·
dnego z synóIV Wilhelma II, świadczy o blJz){iej
zmianie kur. u w postępowaniu z polakami.
Poniewaz zas obecny nadprtJzydent poznański znany
jest ze swego przeciwpol ~ kiego usposobienia l
z oddau la. Bi~ stronnictwu hakatystów, przeto
usunięcie go z Poznania jest IV tym razie koniecznem.
pującą

T •• ktat

Z Japonią.

Senat w Waszyngtonie prżyjąl traktat z Japonl~.

W nowym traktacie handlowym japońsko·
ograniczenie 00 do imigracyi j,qlOusklej, które zastąpiono zachowaniem
w mlJ cy w!5zystldch wewnętrznych postanowie.ń
rz!tuu japouskiego, ograniczaiących przesietllame
się japończyl(ów do Stan6w ZJedn\.lczonych,
Podpisauie nowego traktatu z Ameryką bez
artylmlu o imIgrantach uważane jest w Japonii
za znaczne zwycięstwo dyplOJllacyi japońskiej.
amel'yl(3:ńsldm wylączono

Z CESARSTWA.
Akeya prasowa w Rosyl. "Rus. Stowo" d0

4

nosi z IJajw lar ogodlllejszego źródia, że we Fl'ancyi uLworzyla Się grupa działaczy polityczuo·finansowjch, którzy zebrali znaczny sumę plenlędzy na wydawanie w Rosyi wielkich politycznoekonomicznych gazet. Gazety ~e wychod~ió będą
jednocześnie w Petersburgu. Kijowie l Od~sle, .Na
współpracowników zaproszone s.ą znane ~Ily lIte·
rackie w Rosyi. Celem, . do kl,orego. d.ązy grupa
finansistów francusl(ich,.jest ~Zr~oclll~nle sOJuszu
rosyjsko francushiego l wspo!dzlalame rozwoJo:
wl stosunków handlowo-pnemyslowy()~ Ros!~
z Francy!!:. Na radal~toN petersburskiej gazety
wyznaczony jest SerglUsz Szarapow.
W sl.kołaGh wyższych. W uniwersytecie pe·
tershurskim spokojnie. Ob~trukcyi nie bylo. Wykładów odbyło się mniej mź wczoraj.
- Prezos komiteLn giełdowego, Krestownikow oglosil protest, w którym oświadcza, iż
w stosuuku do sfer handlowo.prztllllyslowych uwa·
ża za niestosowne wystąpienie 65 osób z listem
otwartym z powodu rozruchów studenckich .. Wy
jaśnienie to nic nie w.~aczy, a przyczynIa Slę
jedynie do poduieceni",.
.
Jako komentarz at.> tej uepeszy, wysIane)
przez agencyą teleg. petersbut:ską, tr;:eba dodać,
że ullazal się wpiswach peter8our;,kich list otwar·
ty zaopatrzony w 65 poulJisólV przemysłowców,
r;prezentu i ąc ycłt kapita.ł 500 ru lJionów rubli. Au·
tOl'owie lis LU potępiają poliLyl\ę rządu względem
uuiwersytetu,
W Kijowie 4S st.udentów uniwersytetu guber-

Poniedziałek,

dDia M lutego 1t11 r.

nato!' uwolni! OU kar za udział IV wiecu dn. 17
grudniu
Wydalono 20 studentów, którzy brali udział
w ror,rllcllach
- W anuyturylllll &uatomicznem uniwersytetu odesldego podczas pauzy na wykladzie Batuewa. a. następnie wloczorern \V sali preparatów
podczas za.ajęó praktycznych dokonano obstrukcyi
chemicznej. Winnych nie wykryto,
Pożar j ofiara, Splonął ' w Irhicie gmach
szkoły rolniczej. W płomieniach ~glUąl uczeu Ma ·
karowo

o Kur'sy rzemieślnicze.

Na wszystkich polach pracy spotykamy pracowników llhętnYllh, nawet pIlnych, lecz nie amieją.cych sobie radzió, z powodu braku wiadomości
elementarnych, dotyczących obliczeń i rysunków.
Z tych l>fZyCZyU pracownicy ci cale zycie są
tylko wyrobnikami, nie zdolnymi poprawić sobie
bytu.
Złemn mo~ą zaradzić umiejętnie zorganizoIV anf' Kurśy rzemieśl nicze.
Wskutek braku popal'cla materyalnego, Kursy wieczorowe d la uczni rzeżoicldch zO~Laly zalIIImięte, po I'olm iSLnienia.
li) klOesłyl składek
Szkoly . niedzielno - rzomieślnicze przynoszł
bardzo malo kOl'zyści uczniom rzemleślniozym.
Wskutek naszego artykułu w sprawie wciąMoże o\)ecnie, )dedy wskutek zjazllu rzemle~
gania na listę skladek szkolnych polaków o nie· ślniczego w Petersburgu przedstawiciele rzemiosl
'miecklch u!.\zwiskaoh, ukazał się w starej oLo· zetknęli Się i przystąpili do wspólnej pracy spoI dzerce" komunikat
){omlsyi szkolnej niemieckiej, leoznej, kwestya ksztalcenia się mlodzioży rzektóra zaznacza, że powyższy artykuł jest nieści· mieślniczej posunie się naprzód.
Lepiej wyl(sztalcony rzemieślnik
postąpi
sly. Głównie kładzie lIac1sk na to, że sprawa
została. wytoczoną uie przez p. Frauciszka Zandnietylko poJ względem moralnym, altl i Illateryal~
berga, lecz przez p. Franciszka SIndermana., za- nym, lJyt jego bęuzie lepiej zabezpieczony, praca
llIie:Jdialego przy ulicy Głównej ./I;g 14 i że tegoż Jego wyru3uje tandetę zagraniczną, zalewającą nal\Omisya szkolua niemiecl<a n a t y c h m i a s t, p o sze rynkI zbytu,
Rtemieślnicy powinniby porozumieć się zzad e 0yzyi p. gubernatora, ze swojej lis
t y w Y k l' e ś l i t a.
l rządem slkoly rtlemiosl, IV Hórej wieczora!lJi moKomisya szkolna niłlmlecka, pomiesz62;ając żna by toby stworzyć kul'sy l'te(llleślnlcze .
l,omunlkat, odegrała rolę naiwnego dziewczątl\a,
Przy wiQks,wrn zaś zaiutet'esowaniu ogólu
które Jla oświad'!zyny h:onkurenta odpowiada nal- rzemieślników lUożllaby przyjść nawet do własne.
wnie: "Spytaj się pau mamy·.
go budynku na szkolę, do czego niewąLpliw\e doCzy ta skarga, na kOlllisyę szkolną niemiec- \ łożyłby cegiełkę I ogóŁ mieszkauJOw, zachęcony
ką.; o której była mowa w "Rotwoiu', pochodzldu ofiarnuści prr.yi\ładem.
la od p. Zandberga, czy od p. Franciszka Sin- l
Rozwlą.r.anie tego zadania leży na barkach
dermana, nie gra w caleJ tej aferze zgoła żarlnej I ogółu rz .:: mleśluików, a nawet Ulie:;zk<lńców mIasta.
ro li. .Mogla una również pochodzić od p. M leCh)
ra, Schulca, Schmidta lub t. p. Glówny lJuukt
sprawy spoczywa w tam, że p. gubernator nie
, po;:wolił narzucać magistratowi nal'ol1owości, a
T E A T R.
po drugie, ż~ termin dwutygodniowy, !\t6ry sobie
wymyślib komisya szkolna niemieoka, nie zobo
Teatr Zelwerowicza .Nora" lbsena. Występ Wandy
wiązuje, bo nie jest on oparty na przepisach
Siemaszkowej.
prawnych.
/.
W tej kwestyi wpisywania polaków o nazwiPo pelntl) grozy tra!jiczaej a niezwykle wrrazistej kreacyi IV Heddzie Gabler, 'Wanda Sieskach niemieckich na listę komisyi szkolnej nie
mieckiej redakcya "ROZWOIU" miala caty szereg ma'3zkowa dala nowy dowód ob'3zeroe skali swesl{arg, ale sk.argl te dotyczyly droblrych skll\de\c go niezwy\{łt'go talet\tu, kreu\:\c w ubiegły c'{,wal'We wszystkich tych wypa.dkach skar?ący si~ tek NO!'ę, w lIramacie \b!;en()wskim pod tymże ty·
próżno ltOlatall o wykreślenie ich z listy uletułem Nora - to lekkomyślnll. nall wyra.z kobieta,
Il1leckiej. Odrzueano ich pretensye ua tej zasjl.- a przy tern IV grunde rzeczy dobra i zdolna do
lIzie, że termin dwutygodniowy minął.
ofiarnej mirości. Zakochana do szaleństwa w mI}Nie wnikano w kwestyę inną, a mianowicie ŻU SWOim, RoberCie Helmerze, by ratować jego żytę: na jakiei zasadzie wpisano dane nazwisko na.
cie IV Ciężkiej chorobie, zaciągnęla u niejakiego
listę niem iec ką i obCiążono placącego podatkiem
GUlItera drug na weksel, na którym sfałszowała
na rzecz szkoly niemieckiej. I tego komisya podpi$ swego męża., nie zastanawiając się oad tem
szkolna niemiecka nie wyjaśni i wyjaśnic nie co robi, ani też nie pojmują.c ohydy swego czymożA. chyba jednem zdan;em, które brzmi: Zro
nu. Na telll tle Ibsen rOZWinął cary dramat o podbiliśmy to, opierając się n a p r a w i e k a d u li a.
lożu spoleoznem, biorąc w obron ę kubiety, któPewnie I to prawu jest bardzo rozpowszech- !'ych zarówno rouzICe, jako też i mężowie nie trakI nione, ale różni się tem, że ma dwa końce i może
tUją na seryo wycuowu : ą.c je i postępując z oieSię też latwo zwrócić jednym z nich Im tym, co mi jak z laleczkami lub zabawkami, sami bezwiestosuJą.
} dnie deprawują, a gdy katastrofa wybuchnie, nie
Nad calą tą. sprawą podziału skladki szkol- wahają. się ani chwili cale jej bnemię zwalać na
nej wisi dziwna taj emnica - a bardziej jeszcze. barki slaoo) istoty, nienależycie uśwladomionei o
gmatwauina prawa, !(tóra, zdaje się, wkl'ótce zo-/ swych obowiązl\ach i wymaganiach życIa. Jako
stanie wyjaśnioną,
jJrzeciwstawlenie Nory, Ibseu wprowadza. do akCJi
Mówiliśmy że podział w Łodzi tak, jak urzą' .lej przyjaciółkę panią LinJenową. kobietę - czlo.
dzili to rosyjscy poddani, mówiący 110 niemiecku, wiek~, co umIała poświęcić osobiste szczęście
> istnieć dalej nie może.
w Imię obowiązku dla matki i dwóch nieletnich
Nie protestujemy jednak tern wystąpieniem urac! z zaparciem własnego ja-a gdy zostalasa·
przeciwko szkołom niemieckim: owszem, mech się , motną-zdotala podnieść z moralnego upadku, nie~
mnożą., ile Ich potrzeba, ale magistrat musi po- \ gdyś zak?chanego w niej Giintera i nie d02.wolił ..
f ciągnąó do sl(l8,dek wszystkich obywateli bez mu apaZic podlego ozyou.
wzglęllu na pochodzenie i religię. Obowiązani są \
Wprawdzie jaj interweocya nie przydala się
pIacie rosyanilł, niemcy, polacy, źyl1zi, czesi, fran· ! na nic i nie zapobiegla starciu m iędzy Norą i R04
cuzi i inne narodowości, poza t~I? utrzymywaó \. bertern, . st~rci?, które ~oprowadzil~ malźonków
. mogą wla~ne swoje szkoly na SWO) rachunek
. do rozeJSCla Się na długie lata, moze na zawsze,
Są macherzy, klÓt'zy podzia.l kas szkolnych lecz zakończenie takie było potrzebne Ibsenoprzeprowadzili na nich też spadnie odpowiedzial- wi, raz· dla wykazania, że żaden czyn karyganość za waśń' niepotrzebnie i nieprawnIe wszczę
dny nie mote ujść bezkarnie, powtóre dla dowie~
tą w naszem mieŚCie, wśród calego ogólu, nie po
dzenia, że kubleta nIe może byó laleczką, zamijając i niemców inaczej myślącyclJ.
hawką w ręl~u mę~czyzny, bo winoa. uY~ jago
I
Pewnie, że na. upartych niema Sposobu, aby współpracowlllczką I towarzyszką; CI zas, ktorzy Ji}:
I im wyperswadować niestosowność ich polityki, jeno jak zabawkę traktują, sami ponoszą winę
która nietylko budzi czujuoś6 w polskim spole
rozbitego szczęścia i zga.szonego ogniska domoczeństwie, ale jeszcze wywoluje sIlny opór.
wego, podobnie jak Robert, który omalo nie zIUiai.·
Zaznaczamy, że istnieje instytucya prawna dżyl żony, dowiedziawszy się o jej czynie haniew Petersburgu, a tą Jest Sl;nat, który tE;) sprawę buym; przebaczyljei zaś wszystl{o natychmiast, skoJaknu jryciJlej roz patrzyć rn usi.
1'0 Gtllltar, zWl'acająe mu llieszczęsn y weksol, uraSzkoły bowiem elementarne miejskie z po·
towal jego honor. Przebaczenie to Jedil!~k uil! zdawodu podzialu na komisyę zaprztlstaly wyplacać lo się na nic, bo Nora przejrzata naraz, pojęła jaJd
regularnie pensyi swoim nauczycielom.
mial charakter jej stosunek do m~żał nie chce byó

Jeszcze

szkolnych.
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dlużej zwierzątl,ieOl, nie czuje się na sllaoh, by
sprawa pozostała nadal ot\vartą, ułożono ldlka
mogla dobrze wychować dzieci i postana.wia sama komprollllsowycb punktów, któt'e mają być podiść w świat, by w tej najlepszej szkole życia z la- 'I dane pod rozpatrzenie WII]!''' 1t zebrali i oąt11e'Z'
l~czkl zamienić się w człowIeka.
nie atwierdzone przez \ • ę do kll,r
óv
Pani Siemaszkowll. w roli Nory daje kreacyę ! nież powolany ma byc I lU • UI\tor lekar::;kl,
wysoce artystyczną. tlumaczącą jasno intencyę au I
Ogólne zeorania obydwóell Stowarzyszeń od
tora w grte wyrazistej, znakomicie opanowanej będą się wkrótce, poczem nastąpi zawiadomienie
teohnicznie, głęboko odczntej i uposażonej w wy· : wladz O powziętych uehwałach.
rzeźbIOne misternie szczegóły. składające się 11).(-) Bojkot towar6w rOlyjlkich "Ohlnaoh.
czule na imponująeą całość. Dobrze Jej sekun- Pisma moskiewskie wspomniały, że l\Upiectwo pedow:a.l p. Zelwerowlcz w roli Roberta Helmera, kińslde otrzymało od izb ha.ndlowych z Chin poa p. Bończa w roli dol<tora Ranka dal ~yp bar- ludniowych propozycYę zorganizowa,nia bojkotu
dzo wl'raziaty, wybornie utrzymany w tonie, opra- ' towarów ros "jskich.
cowauy iumiennle. Dobrą byla p. Podgórska w rQli
• Utro Rossii,· opieraj~c się Da wiadomości
pani Linden, lecz miejsoa.mi nieco zabladą.
uczerpnlętej od pfzedstll.w:cieli moskiewskiej ko- I
P. Jaracz trafnie ujął post;.ć Gtlntera, a.le lonii chińskiej, pogłosce zaprzeoza.
l
szkoda, że IV scenie z panią Llndenowł\, za słabo o
Według tyoh bowiem kupców chińskich tolozjaśnil ponurą sylwetkę człowieka, którego ży- I wary rosYjskie nie są wysyłane de Chin, na.
cie zdeprawowało, a dawna miłość podnosi z upad- wet do Kiachty a w żad.nym razie Die docholm. Sztul{a dobrze W)T6Żyserowana szla gładko i dzą do Chin poludniowych. Wobec tego izby chińsprawnie.
skie południowe najmniej mog, się przyozynić do
Stanisław Łąpiński.
I urzeczywistnienia bojkotu.
------------------ .
(X) Ze StowarzyszłlDja VI pom. pracowniKALENDARZYK TERlIlINOWY.
ków przemysłowo handlowych gub. Piotrkowlkiej.
IMIONA 8ŁOWIANSKm. D:II I ś WlarosZan. J ll- W dniu 11 marca o godz. pól do 8 wieczorem,
t r" Chwliboga.
' rozpocznie się w lokaln Stowarzyszania (PiotrTEATR POLSKI A. ZELWEROWICZA (Ceglelnla- kowska XI 120) zebranie ogólne CzlOllków, prawona nr. 63). D.1I1 li ~FabrJka~; j u"tro "Ko~edya o cdo· mocne bez względu na liczbę obeonyoh.
wieku, który ozenll Się I niemow1ft FrancII a I ~KomedJa
Porządek dzienuy obejmuJ'e miAdzy innem.i:
o człowieku. który redagowal gazetę rolniczą Twaina.
.
,
"..
Poczl\tek o godzinie 8 m. 16 wieczorem.
rozpatrzeme sprawozdan za rok 1910 l budzetu
TEATR POPULA&NY. (KonBtantJnow~ko. nr. 16) n~ rok. 1911,. wybory, wnio.sk,i zarządu i. w~ioski
D"!; i ~ przedstawienie &matorakle na korzyśe nlezamożczlonkow (ktore należy zlozyc zarzl\doWl uajpó·
nych ucznióW "Karpaecy ,,~rale· J. Korzenlo~sklego. p~
źniej na 3 dni przed zebraniem ogólnem).
czątek o god)\. 8 m. 15 wlecz. Jutro .MoJa synowa.
Prawo glosu maja tylko czlonlcowle nIe zaPooz_tek o godz. 8m. 16.
l'
l'
k~ł d k
t .
,
ZEBRANIA OGÓLNE. Dziś zebranie czeladnIków
egaJący w op aCie s a e za osta nie 8 mlefryZjerskich w lOkalu przy ulicy Nawrot Nr. 39, Po- s\ąee.
.
cz~tek o godz 8 wiecIorem
(h) Ze stow4f1yuenta majstró" prl~dldlnlZABAWY. J u tra wieczór taneczny w Siowany· ozyoh gllbernii pIotrkowskIej. W sobotę o go·
szenlu wzajemnej pomocy pracowników przemysIu I ban
uzinie 9 wieozorem, pod przewodnictwem p. Tedlu (Piotrkowska 120). Poczl\tek o godz. 8 wloczorem
ofila Kleina odbylo się posiedzenie zarzadu.
Jutro wieczornica taneczua u cyklistów turysLów (Ol·
. . . . '
glJlska li). Pocz~tek o godz 8 wieczorem.
PostanoInono, ze posledzenta zarządu odby•
l waó się
będą każdego 8 i 22 dnia miesiąoa, a
~
w razie, gdyby w dni. te wypadało święto, posiedzenia odbędlJ. się w duie na.stępne. Miesięczne zaś posiedzenia odbywa.ć się będą w soboty
po pierwszym każdego miesiąca.
(a) Łódzki Oddział PoIskiegt Towarzystwa
(a) Ze strajku eptckars' iego. Na. skutpk pi- Krajoznawozego organizuje w dniu 4 i 5 marca
śm'euuego prote"tll, doionęgo do na.czelnjl{a
wycieczkę dwuuniową do Wars~awy z okazyi nochrau! plzez komisyę pracowników, w sobotę rządzonej przez Towarzyatwo Krajo~na.wcze wypowolane zostały obydwie koollsye do biura na. stawy zdobnictwa ludowego.
czalnika, goz\e \lO s ellmiogorlzinnej t1y~kusyi, nis I
Punkt zhol'ny na dworcu kolei Fabryczno.
dopro\\ allz,ly ~o. 19ddu61 uchwa.ły I ldadącej kreil ŁóJzkiej d. 4 marca. (sobota), o godz. 6 m. 30
gorszą.cym wasnlOlll.
rano. Powrot.uy wyjaz~l z. W Ilrszawy dnia 5 mar·
Każdy pUlll<t. kolejno rozpatq wan!, wywol.,.- I oa o godz. pol do 8·el Wleczorem. Zapisy przyjwIll przBw leIII. debaty, we wszystklem upatrywa· I mowaue b~df~ w lo.kal~ rfo,,:arzystwa (Konstanno złą wolę to tej, to przeciwne) strony.
tynowska. 5) w pomedzlalek l wtorek - 27 I 28
NajWięcej jednak czasu poohlouęly 4 usa.- lutego. od .god~. 6 do .8. Wlecz., z ~platl\ od człondnicze punkty:
ków, Ich zon l mtodz18zy szkOlnej po rb. 2 kop.
1) UrloJly:~pracownicy nie Ja,li się pfleko. 50, a od osób przez ozlonkl)w wI?r?waJzollych
nao, że urlop ma uyc wy{loczyalilem po oaloruCz- po. rb. 3 kop. 50 (przeJaz~ koleją l Jednorazowe
!lej )Hacy, żątlllją kuniccznie półrocznych urlopów; wejscle. nu. wysta~ę zdobmc~wa ludowego)..
2) Wyuagrodlenie-ta pięta achillesowu ca~ f
Sej(c~a wycltlcz!<owa z~d~ych ohowl.ązkó."
lej spra.wy, nie załatwione, nie popl'zastano na I \V kwes~Yl noolegu l pozywlema na. slobie nie
podwyżoe dla. prowiJlol'ów o rb. 15 na miesiąc i
przylmuJe.
żądano również podwYl.ki dla pomocników.
(x) Ze Stow. zawodowego knchm;strzłw. Na
3) Wymawianie miejSC - kornisya właścicieli I zebz'anlU dnia 23-go b. m. (ul. Beuedykła :Nil 18)
aptek, opierając 8lf~ na ustawie leka.rsJueJ, nie bylo 36 Jz!onl<óll'. Przewodniozyl p. M. Bawarski.
zgodziła się na zamianę obowiązujących praw, na
Po odozytaniu protokułu z ostatniego posiedzenia,
dowolną umowę, dogodniejszą dla pracQwllików;
przewodUlczący zazna.czyl, że zarząd z przyczyn
4) Komisya mieszana do ro~pa.trywanla za· f od niego niezalotnych ula mógl \vprowadzló w ozyn
taróo IV, podlug złożonego proje!, tu, nie mogła za- uch waly powziętej na zeszlem zebraniu. Postanodo\\'olnić pracowników; widzą oni wtem pogwałwiono wyra.zić podziękowanie ce~howi kuchmiuenie wszelkich pojęć o sprawiedliwości i e~yce; strzów w Warszawie za ułaiwienia względem zaUle pomogło powoływauie się na przepisy praw
lożenia cechu w Łodzi. Przewodniczący w krótne, które wyraźnie zabraniają nczestllietwa. osób kioh zarysach zaznajomil zebranych z przebiegiem
obcyoh w stałych rozjemczych komisy ach zawo- II-go zjazdu rzemieślniozego w Petersburgu. Na
dowyoh, wreszcie argument, że tylko aptekarz członków zarz1du W} brano pp. St. Maciejewskienależycie wuiklląć może w ducha sprawy. a. zarago, l. Idzikowskiego, 1. Konińskiego i W. Tu·
zem stać na wysokości swego powołania, wywo- szynskiego. Postanowiono wyulI.wać członkom polal calkiem niezaslużony zarzut ze secony opo- życzki kilkunasto rublowe bezprocentowe na trzyzycyi, który obrazil delegacyę właścicieli aptek
mielłięczny termin.
Niektóre punkty normalnej u~tawy, jak rów·
Przyjęto do wiadomości sprawozdanie kominież ('ały regu:amlll, komiSja pracowników na
syi z zabawy, }<tóra dala j 51 rb. ozystego zysku
zwala szykaną. 00 starano się obaliĆ i wykazać, z czego do leaay zapulUóg przelano 130 rb, P. M.
Żi wymagania porządku i ladu muszą być wszę
Bawarski zawladomi! zebranych o zalużeniu IV Łodzie :,tll.wiane, a tembardziej tam, gdzie idzie o dzi Resursy rzemieślniczej i IV gorących słowach
zdrowie publiczne. Każdy punkt regulaminu, ja. zachęcał z~branych do zapisywania. Się w poczet
ko wyraz potrzeby życia, ma swoJe podstawowe jej członków. JednomysInie przyjęto wniosek prze·
znaczenie i nieodzowne prawo bytu, od którego wodniczącego, ażeby prosić pp. restauratorów i
nikt uchylali się nie powinien.
utrzymującycl1 mleczarnie, gJzie pra.cują I<uchmi
POllllmo racYl,na.loych i treściwych u\Va~ na· strze, O wydawanie w miarę mozności stllole
czeluika, nie udal0 81~ przekonać s'ron obu i obIadów nieloamoiulm uczniom (szkól śreunich),
j
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wzamian czego J<ucLrnistrze pracujący u tych
wldclciel i, będą. się starali oszclędniel prowadzic
gospodarstwo kucheilne tak, aŻIJhy oi ostatn! Żłt
dnpgo uszczerbku materyalnego nie ponosili.
(x) Zebranie frYZJerów. Dziś w lokalu mai
strólV fryzyerskich przy ulicy Nawrot Nr. :39 o
godz, 8 wieczorem odbę lzie się zebranie (lzeladni·
ków tryzyerskich dhL wyboru startizeCfO i komisYl
rewiZYJnej.
o
IX) Z ~owarzystw4 opi'eki nad zwlen~tami.
Z\b\'<llIle ogolnćl odbędzlB .~;ę IV piątek d. 3 mar·
ca o godz. 8 wieCIlorem w lokalu T wa (PIOtrkowska 85).
Porządek dZienny obejmuje między iunemi: roz·
patlzeniofipraWozt1 ańzarok1910 i budżetunarllk
1911, wybory, uchwalenia zasiłku dla Zarządu
glownego i wnioski członków.
(x) Ze stowarzYSlenia akuszerek. W ćzwartek ?nla. 2 maroa. o godzinie 4 po porudniu, odbęuz16 Się IV drugim termonia ogólne zebranie
członkiń Stowarzyszenia (Za\vadzka oM 10)
(X) Towar',ltwo krzewienia oświaty.
Nowo
obrany zarząd T. K. O. w roku 1911 reprezeniowaó będą. następujące osoby: Prezes dr Mie.
czysla~ Kaufmanj vice-prezes ,p. Konstanty Wy
sznackl; sekretarz p. Mieczysław Dominikiewioz·
skarbnik p. iut. Jerzy Klocmau.
'
(a) Z Tow. epieki nael dzieómi. W nadeho..
dzącl). środę, t j. dnia l go marca r. b. w lokalu
przy uL Milsza lU 16, odhędzie się posiedzenie zarządu !ó~zkiego .Gniazda" Towarzystwa, opieki
nad dZleoml, w oelu rozważenia kllkn spraW' pUnych.
Pożl\dauem jest, aby na zebrania. k~re odbędzie silj o god~. 8 wieczorem, przybyły osobJ,
które na zebraniU ogólnem wyrałily (}~ "J1lnego poparcia zabiegów zarządu.
(a) Szkoła ila KRolloDlemyoh. W nackbodząoą środę, t j. dnia l marca otwar\ą b~dzie
szkola dla głuchoniemyoh o dwm oddziałaoh,
w których U0:l16 8i~ ~dsie po li ~ płai
obu.
Zaloteniem "kol} aaj"o lit Brgan......
iutaj Towauystwo opieki nad gh8DoalelDylDł.
(x) la ktrzyió gimnazyów, polskiego i Hierm..
ckiego, wplyIl~O, jak liQ dowiaduje • .Lod.. Złg..
4,000 rub. z przedstawienia, urztdzonego w tJoJa
duiaoh przez ~utejsą koloniI} franouską. Oba gimnazya. otrzymały pQ pGlowie k.woty powyis&ej.
(a) Zgon. Dzisiejiliej nooy smart ś. Po pastor Zygmunt Otto Man"iu8 w wieku lat 58, ad.
ministrator parafii ewangleUckie św_ Jana, k~6l'l
od lat 16 pozosLawal na 'em Jianowilku, apeł
niając gorliwie swoje (obowillzkł.
Cie.zyl Ij~ OIl
sympatyt\ i nananiem wśród tntejsayoh miaukuoów.
(a) No.e ...agoD1. Za1'2ląd łódzkioh ele kiryoznych kolejek podjazdowych zamówił 6 nowych
wagonów celem powiększenia dotychczasowego
taboru.
(a) Z '8140"lIot...a. Świato mtanow&uy sas'~pca towarzysza prokuraLora aądu okręgowego
piotrkowskiego Jewdokimowa, powotanego do komisyi rewizyjnej sena~ra Neidbarda, starslY
kandydat od posad sądowyOA p. Cela.ri\ls przybył
do Łodzi i obj,l obowiąlki.
(x) U rzeznik6w. Siowarzy8zenłe majstrów
rzeźniczych urządza we wtorek 28 b. m. we wła
snym lol{alu, przy ul. Milsża. i róg Łąkowej na
zakończenie karnawalu wieozór tanec~nJ dla sWYłh
członków, i wprowadzonych gości.
Początek o godz. 9·ej wieoz.
(-) OgraniClenia iydó". Rada ministróW'
orzekla, iż przepisy wydane Vf dniu ó wrzesnia
l'. 1909 co do wprowadzenia nOl'my przy przyj
mOWllniu żydów do średnioh za.kładów naukowych
stosują ęi~ również i do 'yoh osób poohodzenia
żydowskiego, które składają egzaminy w charakterze eksternów.
(a) Nap!d i atrlał,. Wozoraj o godz. 9'8j
wieczorem na ul. Wierzbowej, Jakób Ćwiekowski
napadL na jaldrgoś przechodnia, i grotł<l rewol werem domagaŁ sl~ pieuiędzy.
Podczas rewidow;auia nadciągnęli strażniey.
na widok których Cwiekowski dat dwa strzały
]; rewolweru' poczem zacząl uciekać. Schwytano
go jednak wkrótce. Przyaresztowanym zualeziono rewolwer systemu .Buldog".
(a) Walki w cyrku. Wozorajsze zapasy si.
lllczów rozpoczęto od waiki poml~dz1 itajlłcll pG
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raz pierwszy y Łodzi drugą ozarną maskI}" a nin u Boleslawa Suchonowskiego zaohorował 5 maskaradzie, mogli je jeszcze obejrzyć.
Hausem-Szwarcem. Obaj zapaśnicy wyhza.\i je · letni chlopiec, a n Józefa Wawrzynki - póUo·
Sala prób była zamieniona w ogrOd i przydnakową olbrzymil} silę. Walka po 20 minutaQll,
raroczna dziewczynka; na tejże ulicy w domu JI& brana dekoracyami ze sceny .Lutni" I}raz poży
w której Szwarc St080Wal niezwykle zręc~ne 2 -w mieszkaniu Kazimierza Fabiszewskiego za- I czonemi przez pana Zelwerowicza. Na schodach
chwyty,-pozostala nierozegraną.
chorowała na ospę dziewczynka mająca, l rok i
wiodących na drugie piętN, byl urządzony gusto·
W pocz~tkach drugiej walki .Czarna maska" 4 miesiąco, u Daniela Wawrzeńca Bogdańskiego, wnje wyszynk piwa i miodu .Pod kogutkiem."
(nr. 1) i Kahuta, obaj w rozpędzie wpadli na zmarła na ospę drzlewczynka mająca 1 rok i 5 Tu pod dachem $łomianym ij'oszct:ono pilznerkiem
bandę-Kabuta uderzył si~ tak sililie w kolano, ii miesięcy, II. WoJQ.lecw& BOllowskiailil lmarl 8 LeLui I' i zwyklem piwkiem.
Jedn,m dowem zabawa ~a przy szezerośGi i
zmuszony był przerwać walkę i zejśó z areny. chlopiec.
Wobec szerzącej się epidemii OSH, lekarz gościnności zarzą.du i swym nastroju sympatycznm
Wezwany lekarz znalazł, iż niema nic lliebezpiec!!lego.
, miejski 6·go cyrkułu policyjnego dr. Jelnicki . należy do najbardziej udatnych w tym karna! wale zabaw łódzkich,
Makdonald i Dono walczyli przez 20 minut, przedsięwziąl energiczne środki zaradcze,
lecz bez Poz!tywnego wyniku.
,
!
(a) Wiosna si, zbliża.. W piątek ubiegły , !
Powstał projekt odfotografowania groty przJ
InteresuJl)cl.! była .walka ameryka!lska bo~- okolo godziny 5 po lJoludnlu, podczas ulewnego świetle magnezyowem i-o ile się uda zdjęcie-wyserów-rozegra~a pO(~llędzt Jankowslum a Ham I deszczu, w okolicy Zgierza widziano blyska\1'icę
słania do ilustracyj warszawsldch.
b~lem, w której drugI odnlósl zwycięstwo po 6·u ; po l{tórej rozlegl się dośc silny grzmot. Wkrótce
(x) Z Liry. Bal Icos~yumowo.maskowy " ._
mInutach.
. I potem zajaśniala na wschoduiej stroniej nieba biegłą. sobotę sprowadził sporo osób, nastrój byl
(a) ZmianA "lunoici. Posesyę na ul. Piotr , wspaniała tęeza.
bardzo serdecZll.Y i pawiono sił ochoczo.
Za. damski koatynm ,.z papierosów"' bardzo
kowskiej nr. 94 nabyl od współ-sukcesorów pan
Reinhold Lisner.
,
oryginalnie wykonany przyznaczono pierwszą na(h) Pour. W sobotę " godz, pół do 5·ej po po · !
S Z T a K 1\.
grodę.
ładnlu, mleszka.ńcy domu Nr. 79 przy ul. Piotrkowskie, l
(x) Teatr polsk! A. Zeiwerowicza (CegielniaDrugą nagrodl] zdobyl piękny Hilzpan.
zauważyli wydobywający się dym z mieszkania L. Ro- na 63). Z kancelaryi teatralnej' piszlł nam:
Zabawa przeciągnęla się do godziny 9-tej
zena na III piętrze. Mieszkanie bylo zamknlę1.e. We ·
':
iwany oddział II-gl straży ogniowej ochoinlczej, wyr~Dziś "Fabryka". We czwartek teatr nasz
rano.
llawszy drzwi, nla mógł się do mieszkania dostać wsku· występuje z arcyciekawą. nowośoią, którą będzie
Zaznaozyć należy, że właścicielka kOStyllllm
tek nadmierne) ilości dymu i gorąca, więc przy pomocy niez'fykle efektowna, nigdy w Łodzi niegrana ł .z papierosów· ze sprzeda.ży: ich osilło.O'nitte rb. 5
drabiny, wybiwszy okno, wszedł do mJeszkania, w któOld
U
kon 5 przeznaczyła na wp - dl
.
h
rem pallla się szafa z ubraniem i 8uflt. Ogień ugaszono sztuka w pięciu aktach H.
0080 p. t. " rzę- l'
1;" •
1_"
a ruezamozDyc
w kilkanaście minut Przyczyna ognia niewiadoma.
dowa żona" z Wandą Siemaszkową w tytułowej uczmów.
"0
•
Sadze zapallly 8ię dziś o godz. 7 rano w domu roli' rolę pułkownika amerykańskiego Lenoxa
(a) Z "Harmollll. Zarząd Towarzystwa mu ·
przy ulicy Dzielnej Nr. 10. Ugasili kominiarze straży odt\~Orzy dyr. Zelwerowicz, ktory postaó tę kre , ,1 ~yczno.dramatyczneg~ .H~rmonia-, pragnąc swoognioweJ.
owal w Krakowie i grał ją z wybitnem powo- Im czlon~om na zak~nczenle k.ama.walu dostarczyG
(a) .~padok - fa"r~c•• W sobotę około godziny dzeniem we Lwowit!, w Pozo aniu i..,. Warsza- l moc wrazeń, zorganIzował ubiegłej soboty bal ko11 ej rano, w fabryce Hoffmana, przy ulicy Cegielnla- wie. W wykonaniu "UrzAdQweJ' zon"''' która pod , styomowy.
.
naj li 7ó, robotnik 28-Jetnl Lucyan Llblch, porwany
'"
J
1
Ub
t
l
przez \ran8mlsy~ ulegl ciężkim ranom rwanym lewego reżyseryą dyr. Zelwerowicza otrzyma wyją.tkowo
" szerny I ~ympa 1c~ny okal .Domu Iudoramienia I przedramienia. Chorego, po udzieleniu po- staranną wystawę i nowe kostyumy - bierze wego (prz! ul!~y Przejazd. nr. 34), gustownie
mocy przez lekarza Pogotowia, oclwiezlOIlO do szp.itala udział ealy prawie personel naszego teatru.
przybra~y, zlel~nlą, zgromadZIl przeszlo 300 osób.
Czerwonego Krzyża.
Jutro po cenach niższych od popularnych
Posrod r6zn,0bar!"nych kostyu~ó\J, w któ(a) Z tramwaju, Wczoraj o godzinie U-ej rano, oddawna już niegl'an., a tak wyjątkowem cie- rych uka.zała Slf~., Dletyl~o pleó plękua, leoz i
:\~:::aj:!~O~ó~ny~eb~;nk;o~atl~o:l:k~~:~lIn~l~~~~~ 8zące się powodzeniem: .,Komedya o człowieku, brzldl,a, z~u.wa7.yhsmy: hiszpana, oficera z epoki
promieniowej. Pomocy udzlelU lekarz Pogotowia.
I który zaślubil niemowę" A. France'a i "Komedya
na.pOleonskleJ, g~eczy~k!2, ~us~łkę, kilka włościa(a) Kradzioże W sobotę z garderoby teatru pol· o czlowieku, który redagowal gazetę rolniczą"
n?k z ~rako,wsl{lego I lowl(~kJegr). cyganki, arIesklego przy ulicy Cegielnianej Nr. 63 skradziono palto M. Twaina.
kina. oebe I t. d.
na popielicach. wartośel 166 rb., nalei"ce do GacIa Ka We środę po cenach zniżonych 'I W sieci"
Sporo też było zwykłych toalet, przeważnie jafer1UDa,
lamieukalego
przr
ulicy
Zawadzkiej
27.
Kisl'elewskI'ego
z
SI'emaszko"
ą.
snych,
kt~re
lu b.O byly skromne,' lecz gustowne.
- W domu przy ulicy Zak"tnaj Nr. 25, z mieszka
..
. .
lIia BIlamy Roiholea skradziono różne rzeczy, wartości
(x) Teatr popularny A. Mielewskiego (Kon.
W~rod buJ(le'~ talJ~er~k kilka odznaczalo silJ
kJlkadzlesll\t rubli.
.
.
..
pra wdzl wą urodą I wdZIękIem.
- ZamIesZkały przy ulic, Srednlei Nr, 63 Jakób stantynowska 16). Z kancelarYI łeatralne) pISZą
Zabawa od
l"
k
kI
. .
Gutman aameldowal pollcyl, że z kufra, pozo8tawlonego nam:
znacza a SJ~, Ja zwy e, ozywlsch~ilowo w koryt&r.lu, skradziono garnitury ubrania, war· .\
Dziś w poniedziałek na dochód nieza.moźlIej niem. Uprzejmi gospodarze z prezesem na ezele
łoscl prleszło 100 rb.
UC7. lłCel· się młodzieży amatorzy urządzaią przed- czynili honory domu. tros7.c7.lte się, aby każdy
~
uczestuik balu ba.wil się dobr7.e. Podczas za.ba.(p) P_._lewi_ ratunko.e w cl,gu dnia wczo- l stawienie; dana będzie sztuka J. Korzeniowskie- wy panowat humor s~ezery, niekłamany stano.
~~~3koÓW~om1ędJ, lDneml wzywano do następujących l go ~. l t. ,,~rpaccy górale" w trzeoh aktaeh a wiąey dodatni\ cechę urządzanyoh w .. H~rmonii- Ogólnemu oalabienlQ ule«ło osiem osób, z tyf'h 8 o s onac "
.
wieczorów ta.necznych.
dwie odwieziono do 8zpltala św. Aleksandra, jedn, do I
Jutro na z~kończenle karnawału dana bądz!e
Tańc,zono z ani.muszem l,' werwll. przy dźwiA.
szpitala Poznańskich, jedn~ do mieszkania, iednĄ ode· arcywesola komedya w 4 aktach p. t. "MOJa k h I
"ł
~
sIano do Przytułku starców i kalek, ledn, zaś do Przy- ' synowa" po cenath do polowy zniżonych,
&C
or oestry, umIeszczonej na galeryi.
talku noelegowego na ulicę CmeniarnĄ·
We środA po raz czwarty znakomita kome.
Tańce prowadził p. A. Lutrol:liński.
"
Swietna zabawa, przecią.gnęła siR" do rana..
*
II dfa
Szekspira w 5 akw,ch p. t. "Jak wam się
(x) Wieclorniu U WIstów. Zarząd lódzd b e,
(x) 1 Ochron, balulki.j. We czwartek dn. po o a .
.,
kiego T-wa Cykl. Turystów za naszem pośredni2·go marca, odbędzie się na rzecz fl.lii guiazda
We czwartek dana będzle,,,głosna. sztuka~: ctwem zawiadamia, ~e w nadchodzący wtorek d.
lódzkiego na Balutach, w teatrze popularnym, t t...~ese~: ~od~za.s re"Y°r~Yl na dochód filII 28 b. m. odbędzie się zabawa taneczna na poźe.
przedstawienie ,. Wesele podczas rewolucyi"'. Dl. I "GOIazd~. opIekł nad dZle mi, po oenach do po- guanie ka.rnawału pod nazwaniem "TańcuI'08
lety wcześniej nabywać można w cukierni W-go '1 lowy znlzonych. . . J'
Paczki".
Konrada Nowy Rynek, W go Ulrichsa ul. Piotr·
(x),I.O~Sleoz Wl~dnla ~ ~eatrle ~opUlarIlY~.
Jednoeześnie nadmienia, że wejście no. zebra.
kowska róg Zielon.ej. u fryzyerów pp Kll.sprzaka, I
,.~ledzJelne, pl zedst~Wle~le "OdBUrCZy Wie- W bClZplatnł, a początek punktualnie o godzin.ie
Kurkowlikiego i KQilcuniiero na al, .A.l.ksandr.w* l o ,..a utul ~stnyc~niJ WlJ.lOi~0 ~Fao~.ie- 9 wJ'CiOtłm, k~lliIe zaś o 12 tej VI 1100Y.
skiej, a w dzień pnedstawlenia przy kalii. 0« ' I~ wna.i1Q ,p.ii hi~yW w.zgl, ••m Ił l IilJiWykli
godz 5·ej do końca przadstawien.ia.
l' ua'~.
SWlize itylowe kOityu W l, pJ.gne deko(x) ,Ja1ława kostY1UDo"a" łódzkiego T·wa.
' .
neye I dobrze wyreżyserowana gra aalego ze~ Cykl. turysww udala. się znakomicie, nastrój pa(a~ ~r~edata~lelli. am~t.rskł8 ~a rz~z o- ; sp{)lu z p. Bolesławskim, świetnym w roli króla nowal serdeczny. Do kOlltred&llsu stanęlo 80
c~r~kl :ffileJ~e~\VeJ, odbylo SIę wczoraj w s~b "Lu- Jana Sobieskiego, silne wywieraly na widzach par, o~hocze tany pod wodzą wice prezesa p. Jat~Ia z~ler~:leJ. Odegrano bardzo udatme .. T~- l wrażenie. Szczegółowe sprawozdanie podamy po nusza Szpotańskiego hasały do godziny 8-ej
kICh WIęcej t komedyę w 2 aktach W. Wdowl- ł drugiem przedstawieniu ~j oiekawej szw.ki.
.ra.no.
szewskiego i .Przed ożenkiem-, obrazek ludowy ~
(x) 1J Stow. prao. pnem. I hucUł. Juko
w 1 akcie ze spiewami i \ańcami W. Gutow-I
ZABAWY.
na zakończenie karna wal u w StowarzYiłZeniu pra.
skiego.
, .
, ,,'
(x) Bal maakow, w Lutni. So-botni bal m,a- cowników przemysłu i handlu gub. piotrkowskiej
Towa.l'zrst~o 0-P'!ekl nad dZI~cml OSIągnęło skowy w .Lutni" zebralokolo 350 osób. Do pierw~ w lokalu własnym przy ulicy Piotrkowskiej Nr.
szego kontreda.nsu stan~lo 76 pa.r (152 osoby), 120, odbędzie się wieczorek taneczny dla ozłon.
z przedstawlen~a .doso znaczny zaSIłek.
,P~zed~tawleDle ~o urzl}dzone zostalo w poro- bawiouo się doskonale, a ostatnie pary tańcz'tce kóW i wprowadzonych gości. Poezą~ek punktlIzumlenlU illę z Komltetem ochrony prze~ p. Ga- l opu~cily podwoje "Luw.i" dopiero przed 11 w po- aI..Qi~ ę godz. 8 wieozorem, koniec zabawy o godz.
br)'elę Ol~zew~ką.
"
r ludnie.
12 w nocy.
W WIdOWiSku bral~. ud~l~ ork~eska B!DYCZ ' I
Masek charakterystyoznych i kos"yumów bySobotnia wioozormea zgromadzila sporą liczk~wa amatorsk~ .. Lu~n~ mIeJscoweJ, p~d kleru~- ,/ lo wiele i weale pięknych, ale przedewszys\kiem bę osób. Bawiono się ocboezo do dnia bialtiem p.. Andrzeja MIkJn!" która wywlązal& SIę ~ zaslużyli na uznanie członkowie "Lutni,· którzy lego.
z zadania swego .znakomICle:
.
zajęli się dekoracYą przyległyoh do sali wielkiej
(a) la kolo.te letnie. Zabawa" Wiosenna(a) Bal strazaGk~ " Zglerll odb~l SIę w BO- , pokojów. Sala czytelniana i alkowa przy niej zorganizo wana w ubieglą sobotę w sali konoerto:
botę, w sali Tow. Splewaczego "LutUla-. Ocho- zmienione zostaly w dwie pi~kne groty, na które II wej Vogla, przez Towarzystwo kolonii letnich dla
cze tany przy d~w!ękach . orkiestry To~. mu~y. : zużyto okolo 40 pudów tektury. Posiadały one dzieci wyznania mojżeszowego - powiodła się do.
cznego .HarmonIa przeCIągnęły Się az do bla- mnóstwo ŚW ietlaoych efektów.
skonale.
lego dnia.
.
{
Pomysł tych grot dal p. Zasacki i sam z koSala, wspaniale udekorowana w zwieszające
(a) Olpa. Na przedmieściu Ohojny w domu legami pracował nad tem dniem i nocą przez ca- . się od s~ropu girlandy z kwiatów i zieleni, sproprzy ul. Wójtowskiej JI& 15, w mieszkaniu Anto- ły tydzień. Groty te pozostaną nietknięte jeszcze wa.dziła okolo 400 osób.
niego Guzdraja zachorowało na ospę dziecko do .tra.dyoyjnego śledzia,· to jest do środy po- j
Toalety pań odznacWl si~ przepychem i gu_
majłłce l rok i 3 miesil\ce; w drugiem mieszkapielcowej, ażeby ci lutniści, którzy nie byli Jla item.
ft
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J1łłego ttł1 Jr.

Na ba.lu panowała atmosfera bardzo serdecz·
Budapeszt, 25 lutego (P.) Byly premier ga· tej sposobnośói oiwiadezyli jednak, że połoźe III
na, gdyż uczestnicy jej- to dobrzy znajomi z kól binetu węgierskiego, hr. Banfty rażony paraliżem w parlamencie s~alo się niemożli we, a pl'ognl ,
mózgu. (Banffy byl prezesem parlamentu węgier· rządowy nie mógł byó urzeczywistniony skutkit'II1
towarzyskich naszego miasta.
Tańczono ~ werwą i życiem pod wodzą pp.:
sltiego od r, 1892 - 1885; połem zostal preze
lego. że zorganizowano akoYEl prze ci \'.' ko Br. inżyniera Bana.sza i Konińskiego.
sem gabinetu, po upadku Wekerle'go, ustąpiwszy \lowi.
Na galeryach przygrywały na przemian dwie I w f. 1899 z powodu niepowodzenia jego polityki
Paryż, 27 lutego (P.) Zzapoczątkowa, I
orkiestry: wojskowe i smy.czkowa pod kierunkiem , podczas układów z g&binetem &Usiryaekim. Przyp. grupy radykalów sooyalistów dziś zwolano hl,t. )
l Red.).
grup lewiey. Niektórzy członkowie tel gru ,
p. Wizenbtnga..
Dla urozmaicenia zabawy, okolo godziny %.~ I
KODltantynepol, 26 !Q,ego (P.) Riza-bej z I zgadzają si~ jedynie na utwol'zenie takiego gall po północy, na urządzonej umyślnie scenie w ni- 6 batalionami przeszedł z Chodeidy do Menaohi I netu, którego premier należaIby do partyi rady.
BZy z prawej stony, za.prezenLowano bardzo erek · i i przywró~il l{QmunikaeJ~..
kainej. Dziś Fa.llieres naradzaó się będzie z prełowne żywe obrazy uk1adu artysty malarza Hal- l
CkuJn., 26 lutego (P.) W ~ga doby 1HDsr- zydentem izby deputowanych. Przy puszczają, że
treehu, jak Jlp. ,.Przebudzenie si~ WiOSilY-.
14> 8 krajowców i 1 europejozyk. Od początku Brisson oświadczy, iż nowy premier Winien dą'
W malej sali komitet balowy urządzil t. zw, &pidemii umado w Charbinie 1,417 krajowoow i żyć przedewszystkiem do wznowienia jedności po.Sanatoryum dla glodnych". Tuiaj wśród kwia· 37 eUrol)ejczyków.
śród republikanów. Dubeaux wypowie SIę w tym
tów i zieleni, jakby w ogrodzie, ustawiono stOli1
WaslyngtOD, 26 lu~o. (P.). hba prz&data- duchu i wykaże, że tjlko senator może osiągnfłć
ki, a przy bufeoie zasiadły jako gospodynie u· ' wicieIska przyjęla pro~ki co do przeznaezenia zjednoczenie republikanów. Zdaniem Briand'a nopr()szone panie z towarzystwa.
I 45,560,000 dolarów na urządzenie kanału panam- wy premin winien być uiezaleźnl od o~tatnich
Licznym .pacyentom-, posilającym się. w sa- . sltiego i 3 miliony na jego obwarowanie,
I staró w bbie deputowanych, i musi by0 wybrany
. Berlin, 26 lutego. (P.). Z powodu rokowań' s ae!Worów.
natol'}um", przygrywało .trio- (fortepian, Skrzyp-\'
ce i wiolonezela) pod kierunkiem p. Wiz6B~ rosyj.sko chińskich .~orddeutsehe.Ang ..Zeit - P~Z ostatniej chwili
berga.
; sze: • W kołaoh pOID(ormowanyeh mD1emaJą, ze
•
Pomyślne przyj~eM
Berlin,21 lutego (Wł.) Główny zarząd "Osi·
Zyski z zabawy poważnie za.ailą: k.as.ę· kalo· I chwila krytyczna minęła.
Dii J.e.tnieh.
t przez Chiny not! dow~dzi. p~a"id~owej ocen.y: l markennreiDu" odbył tutaj posiedzenie, UD. któ
\ kroku. dYP}~6Y1 I'OSrJskleJ l moze sapaWJllO, rem uł1awalono wywrzee nacisk na skonniotwa
." przyazloscl p'Jwoozenle".
. .
KouwtyDopoI. !6 lutego. (P.). W spalo- narodowe w seJDn~" ,ab~ za~ądalJ od rząd.u. ka·
nym na morzu Czerwonem paroweu • Huriet" tegorycznego wy]UmeDla wobec zapelue) Jego
znajdowal<l się 600 pielgrzymów, 150 żołD.ierzy i bierności w poliiyce antypolski~j; z powodu tej
20 podróżnych. Ocalała tylko część.
właśnie bierności wiełkie dzieło kolonizacyi jest
.
KODltantJnopol, 26 lutego. (P.). Porta urzę- I zagrożone
Petersburg, 25 lutego (P.) Guczkow mial i downie zaprzecza wiadomości gazet odokonanem
:
. '
.
~zczę~e~e przedstawić si~ N~jj,aśniejszemu Pa~u II jakoby przez nią zamówieniu na. 2 dreadnoughty. :
PUli, 21 Juteg,o•.(Wł.). ~rla,nd zakomunł1 złozy~ ~aport o sprawach blezących Dumy panOharbin, 26 lutego. (P.). Pod obserwaCJą kowal swoim przYJae:elom polltyoznym, k.tórzy
stw,owe) l o pro)ektowanym, pla~ie pr~c. Naj- znajduje się 581 krajowców i 5, europejczyl~ów: go namawiali do pozostania w urz~dzi8, że ust.wyzsze posluchame lrwalo poltore] godzmy, Jego Od początku zara.zy umarło tu 420 kraJowoow l pi ponieważ ezęś6 większa rządowa systematyczCesarska Mość raczył był zaszczycie Guczkowa 37 europejczyków. W ciągu doby ubirglei umar- ni~ przeszkadzal
k'
wysoce miłościwemi .pytaniami.
l lo 3 krajowców. W Fundziadianie d. 24 b. m. l
.
a mu . w wy.. onamu prog:.~u
Petersburg, 26 lutego (P.) Dziś na przed- , umarly 2 osoby.
I ekonomICznego post~pu l religijnego uspokOjenia
stawieniu baletowem w teatrze Maryjskim byli 0- I
Haga 26 lutego. (P.). Wychodźcy rosyjscy Francyi. Briaud przewiduje nowe ataki prleoiw
becni Najjaaniejszy Pan, NajjaiJliejsza Pani Marya ; ze statkd • Wolturno", otrzymawszy zezwolenie swei osobie, przez 00 dalsze pozostawanie w uTeodorówna i osoby rodziny Cesarskiej.. ,
rządu niemiecl~iego, wyje cha l.i wczoraj z Rotter- I rzędzie j~8t niemożliwie.
Petersburg, 25 lutego (P.) KomIsya Rady damu przez Niemcy do Rosyl.
,Paryl 27 luteO'o. (Wl) Doniesienia peterlpaństwa, opracowująca projekt zmniejszenia IlCg
Nowy Jork. 26 lutego. (P.) W Brooklynie bursk"
.
by świąt, oświadczyła się za zmianą istniejących aresztowano oficerów i część zatogl parowca
. ~eJ ageDcyI te eg~aflCZne,!, ze gabl~et Bfl iW'"
przepisów, w duchu ograuiczeni~ świąt. Zdaniem greckiego, oraz nowojorSkiego przedstawiciela da JUz w sobotę ustąpII, są Dla prawdZIwe. Zgokomisyi, do rzędu świąt uroczystych należy zali
spółki żeglugowej, oskarżonych o przemycanie cudnie z uchwalą rady ministrów, Briand wr~Cly
~~ó wszy~tl~ie. niedziele,. najba!'dzi.ej uro~zyste
dzoziemców do Stanów Zjednocz~nych. .
uyml8sę Falieres'owi dopiero dzisiaj po pOlasWlęta koscIelne, wreSZC16 waznleJsze dm ga, lIosk~a, 26 lutego. (~.) Cz~onkowIe Dumy
dniu, po pogrzebie ministra wojny.
lowe.
panstwowe]: biskup EuloglUsz mial tu odczyt o
At
27 l
W·
Pozatem komisya proponuje, by prócz dni Rusi Chelmskiej, hr B,)brlllsklj-o poŁożeniu r o - , '
.eny,
. ntego .WL) czo~al. znow~ pono~
uroczystych ustanowić dni, w które praca może sr an prawosławnych na RUSI Halickiej oraz na WIły Się starCIa pomIędzy strazaml granlcznelDl
rozpoczynać się po nabożeństwie.
Bukowlllie i Rusi Węgiersiliej, Wantra.ktach śPie- Grecyl i Turcyi; przy wymianiM 8tn~a.lów }caraDo raportu komisyi dolączono votum separa- wano pieśni halickie i rosyjskie.
binowych zginęlo 2 greków.
tum dostojn~k?w kośoielnych, ~lórzy uważają, źe
Odesa, 26.. 111~ego. (~ ) Do Oczahowa podąży~
Lizbona 27 lutel!o (Wl.) Delegae a sira'kuh
'"
::>,
•
y.. J
kwestya dm sWlątecznych pOWInna bye rozstrzy- statek uo rOzbqallla lodow na pomoc cało) flotylli.
gn.ięta z~odnie ze wskazówkami synodu, wypowie- ~tatków zagranicznych, lit6re uie mogą_ dopŁynąć ll}cyc robotrll}ww w ~ol~oc.ntlJ Port~galll przy·
dZlanemI w orzeczeniu synodu z dn. 6 czerwca do Nlkolajewa, oraz tym statkom, ktore odply- byla tuta) w celu wnIeSIenIa. skargI na wladze
1909 r.
nęly z NH\Olaiewa, uwięZ ionym przez .lody.
miejscowe, postępująee bezprawnie. Z Lizbony
. Pet~rsburg, 25 lutego (P.) Na posied:łcniu
SOfil, 26 lutego. (P.) Wczor~j trzej ry.bacy
wystano natychmia.st do północnej Portunlii I
Zjazdu zJed nOCZOllej szlachty wysłuchano referatu z okręgu wwJaws iuego wy pl ynęll .w łodzl .na.
lulki pieohoty
przedstawiciela (?) szlaeu\y litewskiej, Korwin Mi- środek Dunaju. Postel'uoek rumuuskl zaczął leh 1_ _ _ _.....;;_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
lewsltiego (oczywiście Ignacego; p. r.), który o· ostrzellwać. Dwaj rsbacy zostali zabici, a j(jden
Odpowiedzi RedllkoJl.
świadczyl w imieniu
szlachty litewskiej, że ta raniony
Panu
I.
•
na.iak Prosimy za każdym razem
ostatnia uważa się za niepodzielną część szla~hty
Kobur., 26 lutego. (P.) Przyjecua! car Fer- rekJamolVac RoZnoSic!6J
obowiązany dostarczać
Roz.
rosyjski~j.
dynand. "NonJdents he All:;. Zt~." pOl\lra·.\'ia cara wójU zawsze. Za niedostllrllzenle ukarzemy go ~dpo
Zjazd przyjął rezoluc Yę, w Iitórej, witając z po wod u 5J roelU ie y ul'v(lli l" Jlotu i1C IV Ybl t'l8 władmo
nowy kierunek myśli społecznej wśród szlachty zalety mi narolly i wyrażHjąc zadowoleuie, ze politewskiei, wyraża nadzieję, że cala szlachta kra- wouzen e Bntgaryi podcZ'is lego !JanOWll. uia niell
SPOSTRZEZENIA METEOROLOGICZNE
ju pólnocno·zaohodaiego, zachowując swą wiarę, pociągnęło zakloce:ia pokoju.
język i kulturę w rodzinie oraz życiu prywatnem,
Sof, a, 26 lutego. ,-P.} Ferdynand, ilról bul- _ _
Stacyi Cl!illtraZ'lł.l!ij K. E. Ł.
wyjni niecofnioną decyzYę nietylko co do tego, garskI, w ciągu kwietnia złoży wizytę królowi
I>'>
...:~
:::I
e
zk' będzie się trzymała zasad łUonarchicznych i WiktBorokwi 2EllIanu~10Wlpw) RRZYdmie.. 1
t
D" ta.
~~ ot ;~ ~ ~
Uwagi
onserwatywnych, ale idąc za wskazówl\ami dwóch
a u 6 lutego (.
a a mlejSta pos ano..
00:\0
a~ ~~
es ~
cesarzów wszechrosyjskIch, będzie otwarcie uzna.
wlla prM'znaczyć Ib. 50,000 na urządzenie nni·
~ ~~ ~ ~;;
:; ~
wala za swoją ojczyznę nie Polskę, lecz jedyną wers)'tetu kaukaskiego. Namiestn k zezwolił na
~ E-ł
~ '"
Rosyę·
ten w ydalek, o ile skarb weźmie na siebie utrzyI
I
I Z dnia 2611l
26/II 1 Pp.
7267
10 96 Pd W ..'> TempenHur"
Ateny. 2i> lutego (P.) Agencya ateńska do- manie uniwel'3ytetu.
'+
.
Dosi, że wywoluje ogólne zaburzenie zabójstwo
Paryż, ';:6 lut ('go (Wl.) Briand przyiął wielu 2tl!Il!i w
I .28.2 0.8' 94 Pn Z2 max.+9.8' l
17a~ O 0.4 98 Pll Z ił luln.-l.t' G.
przez żołnierzy tureokioh polującego greka, który członKÓW parlamentu, którzy wyrażali Illll. ubole- 27/II 7 r.
z powodu nieostro~ności przeszedł granicę.
wan lo z "o~d)dt1 nst, p1e Ila. DHputowalll przy
OpaulI ił-8
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Czystą, piękną cerę, delikatne, białe
ręce, zdrową, śwjeżą skórę wywołuje
codzienne użycie patentowanego Mydła
Ray'a, ze względu na cenną zawartość
substancyj świeżych jaj kurzych. To

też niechaj nikt nie omieszka zrobić
próbę, Cena za kawałek 50 kop. Do
nabycia wszędzie. - p. a
Oli, ioa
y.kG w różowem opakowaniu, z nrmą generalnego depozytaryusza Gu.tawa Hosenł:hal
W Warszawie.

-:u
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i
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ROZWOJ -

Wszystkim, kt6rzy raczyli

wzi~ć udział

Ponleazialek, dJli., 27 lutego 1911

w oddaniu ostatniej

posługi

drogim nam

f.

zwłokom

JÓZEFA KŁÓjj"KO SKIEGO

a w szcze ólno§ci ks. ks. proboszczowi Przeidzieckiema,
wl za bez[nteresowne odprowadzenie zwłok na cmentarz

I,_ _~_ _
rlD_.~

l'lałczyńskiemu,

składa

ś

parafii

fIiJ S

ewangelick.~aagsbursk. św.

M

ZYGMUNT

Jana w

Odcięta głowa.
Odcięt.a glowlI, znaleziona

w Mokotowie nie
nic wspólnego z t,rupem w koszu, znajdują
cym bię w Omsku. 'rul6w bez głowy w Om<;lcu
jest to męski.
ma

*

Wylew.
Woda na Wiśle pod Warszawą znacznie o-

padła.

*

w Boga, w wieku lat 58, w pon!edzifile~,
lutego, o godz. Z... ej w nocy. Pogrzeb odbędZIe
się w czwartek, d. 2 marca o godz. ~... e} po pol.
z kościoln św. Jnna na starym ewangehckIm cmen~
tarza. Vi ciężkim smutku pozostała RODZINA.
Łódź, d. 27 lutego 1911 r.
K1 fi
zasnął

nepomucena

ś.

t

p.

618

Z łtapleralskicłl

Gliszczyńska

spoczęła

w Bogu, dnia 26 lutego o {lodz. 7 ~ano.
Eksportacya i pogrzeb odbędą SIę \\l dnIU 28
b. m. W Bratosze\\licach pod St~y~o\\lem ? godz.
11 \\) południe. l'Ia oddanie ostatl1leJ pOSIUgI zmar ...
łej zaprasza znajomych i przyjaciół stroskana ro ...

SIłłUl.a~"

e'!r4'CZ}~

ZUlłczue.

- Toc:tące się od dłuższego ozasu rokowa _
nia rosyjsko-niemieckie zbliżają się jaż lcu koń.
cowi. Szczegółowy tekst uUlowy będzie oglostony nieba. wam,
- Delegacye ł\ustryacl<ie pr~YJęły bez 7.mia.
DJ przed~tll.wiolly przez rząd budżet ministeryum
spraw wewnętl'znyc.u.
- N a 80 botniem posiedzeniu parlamE'ntu
IV Berlinie, po ICZ!lS dyskusyi nad budżetem wojskowyrn, posel Brand~s żądał urlopowania żoł
nierzy pOlaków ua. oza8 :l.uiw, tak lak to ma miejsoe z żołnierz a mi niemcami . Dall'j mówca w ostrych
wyrazach pijtnowal nlellllao.owauie obecnie polaków ofioeraml rezerwy. Zolnlerze karani są
surowo za rozmowy polskie. Wojsko nie powinno slużyć celom germauizacyi, jak krigervilreinr
- siedlisI{a hakatyzmu. .l\Jlowę tę gorąco oklasld wali polacy i lewica.
I
- W miejscowośoi pobllzk iej Peczina., wojl sko turecki!) zmuszone było stoczyć forma.lu~
i bitwę z S i lną Landą bulgarów, która niespotlzie! wanie wyłoniła się w większej masie z gór pol blizkich i opanowala cerkiew miejscową gdzie 8i~
f zatarasowała. Zacięta walka tl'wala kilka godzin.
W końcu bułgarzy, pozostawiwszy wielu zabitych
i rannych, uciekii w góry.
- W Chi cago na zgromadzeniu urządzonem
przez węg-rów, a zapo0zątkowanem przez bawią
cego w Stauac:l Zjednoozouych hr. Appouyi'ego,
I,rzyszlo do burzliwego starcia.
Rzucouo dwie b(mby, które jednakże nie
eksplodo waly.
l
Panuje przekonanie, że bomby rzucone zostaly przez robotników słowiańskich , cplem zademonstrowania przedw uciskowi sto wian na Wę
grzech.
L .

Pio 4: rko.sk,'l M .92 (dawniej M 200)

Z dzielnic polsl<ich.
,.

Z I\R\ KOWA. W Trzebini are .,ztllwaoo
CZAslawa Dohr/.yósk'ego, warszaw ani na , pod za
tzutem zamordowania kasylłra IV Mysłowicach.
- WIs/a pod KI al<owPflI prz.vbrala niez na
czniP w;;kutek tajania śnil'gólV IV g-órach
Krakow..;kiemlJ ~lJd lWI J08pnviooo do
przepl'owaJzeuia ~jedzIW;l Siedmiu bandytów.
ch od za.'·ydl z f(ró:e$LlVa Pol"kll go I'odejrza ych
II głuś'nl' nicda.\', no zbrodnie w powintach 1If1\lgra-

~~...~~ąaXfi;j'MMąó'i:ł

W spł~awie

GI'oźny pożar.

W sobotę o godz. 12 i pół po pol. w pasa
ź u Sirlionsa przy rogu uL Nalewek i Długiej, na
o·em piętrze . IV fabryce kajJeluszy Grli. .lChaeudle .
ra i N ad la wybucbt pożal'. Z powodu obfitości
tatwopalOf'go maleryału ogień szybko się rozsze·
rzył i wkrótce objął c:tę ś c 6 go piętra i niszcząc
równi eż J s kład pasmateryl Ber'Śora
W olbrzyfIllm tym gmachu wsząt się ogromny poplocb. Na
ratun\'k lIadbie~ły trzy odJzialy stra?y. Pożar
okol0 godZIny 5-6i '/ ostał Ilmiejscowiony.
Mlejgce p07aru OtOCZOllO wojskiem. Straty

...

J"yrok

*

Łodzi

27

dzłnu
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OOZ', NA,

l'lotyleWSkiemq, i
serdeczne "B

Ja 47

politycznej.

LECZNICA ZĘBOW
M' Riesnik-Epstein.

PlombO ń· 3.nie I wyjm 'jwauie zębów be~

~p~cpaIRe

bil.-.
labr» ....ało,.y3u.. zębów sztuoz-

nych i zŁotych koroa.
Reparacye i pr I.eró bkI sz tU,:Z U zębów n lp.Joz;ekallio.

,,0-

Po trzydniowych rozprawach izby sąJO\\ ej
(leny bardzo przyst!pall.
2599
z udzi/lłem !lrzeJHt 'wicieli stnnów,
__
C!J:J:~tiW::;:t:4::.J.:.
na. I\adollcyi w Piotrkowie, które wype\nllv 1'01.
nir.znyr.h
patr,~)nle głośnej [Sprawy o nalf'~.euie do j"dtkH"j
ZE LWOI\ A. ~(jnHt uniw lsytetu ukończył
orgalllzacyi polskego Związku nnrotlowego 1'0
sledztwo
\V sprawie aha lel!1;I,ów ru ~li' ch, ucze taibOlniczego, wczoraj o gotlz nie l-ej po potnduiu
ków zajsc na ulliwpr~yten '. Za li f'stOSDWlle za- .
przeczytano wyrok, który brzmi, jak BIl~tęilu,e:
Zawiadamiamy tych prenumeratorów, którzy
chowanie się wobec kOITll':YI dyscypl,uurnei oraz
Z mocy § 102 nowego kodeksu l<lirnegu ska- senatii, rel eg<l\\ani są z ulli\\ersylet'l lwowskiego: zamówili przed wyjściem egzemplarze oprawne
wydawnictwa "Kraków", że egzemplarze te mogą
zani zostali: na p07.bawienie ws 'jI>:ttkieh praw Htullellt prawa L ewicki 1\8 zawsw, ~tuJ6 nci me
odebrać
w administracyi pisma.
stanu i !,rzywilejów 35 letni Pawel Urbaniak ua dycyu y BtI, ZI)!' 11a (lwa I'ó!rocza i SzczurkolVskl
Na zapytania liczne nowo-przybyłych prenuUli. jedno
ólrocze. Nadto 17 u sluJ 'li tom udzie1 lat cieżkich rubót, 27 letni Ant'.lui DocillU,
lono nagUlly .CUIU ł'omnlio abt'ulldl", 31 naganę meratorów, zaznaczamy, że mają oni również
29 letnI -Jan Stodolkiewicz j t9 l. tui AuLoIIi ~II zwykli~, 11 11<1 !'omu rnie Pozo.:ltalo 23 l'U3HlÓW prawo nabywania "Krakowa" po zniżonej cenie.
Cęna księgarska "Krakowa" (400 stron dru~
ehalkiewicz-po 4 lata ciężkich robót na pllzba· do dal!:izt'g'o ::iled7.Lwa.
l ku, 200 i1ustracyi) w oprawie ozdObnej Rb. 5.-,
nie wszystkich praw stallu i oSiedlenie na cuTe
dla prenumeratorów "Rozwoju" tylko li. 2.25.
życie na SyberYJ; 33-1elni Au~of\1 Szadkowsld,
24-letni Wacław P<\szkowsld, 25·1/;ltni KlemelIs
Marceli Karllński, 20 letni HtnrJk Malinowski,
,
Prosimy o rychte odebranie zamówionych
32 letni Jan Tagowski, 32 letui Józef Kaźmier
- Z Pilryia dono..;zą: Gabinł't Brianda po· • egzemplarzy, gdyż po miesiącu pozostałe oddane
czak, aO-Ietni Jan Sutorowskl; uwolnieni zostali dat się do dyIllIS~i.
będą do księgarni.
.
od odpowiedzialcości: 30-letni Wladysław MaksyPosiedt.ellie rady minislrów trwało krotk,' . ':=;walli. • • • • • • • , • • • • • • • I I • • • ~
'_ '
ł ' . .no
milian Wlijewódzki,25 .. Jttni Edllluud Berllato WiCl- Briand, do Uórego prz )ll1czyJi SIt; Picuou, Du- ".~rue-:=rmrnt iGPI4,w,,,
Lewkowicz, 35-letm Franciszel{ C1.aja i 24·1etui puy i Glrard, oświadezyli Falieresowi, że wobec
tak małej wlęksZOŚ\li, )alią rząd otrzymał w pa- Katł n czyści i .reparuJe solidnIe fabrykt\ kot~ó\V . KoAntoni Zientalski.
~ piec!!uy. Suwalska 2 4 .
3037d
rIamencie, niepodobną jest rzeczą ~atrzymauie !
Obronę wnosili: za oskarżonym Wojewódzportfelów.
kim a.dwokat przysięgIy Franciszek Nowodworski
LEKA rl Z WETEaYMU\RY
Fallieres usiłował zapobiodz dymlsyi gabi.
z Warszawy, za Dernatowiczem-adw. przysięgly , natu, lecz większość ministrów przytączyla się do
punktu widzenia Br nuda.
Kijeńskl z Warszawy, za Sutorowskim-auw. przyW kuluarach izby jaku kandydatów Uli. pre.
si~gly Krypski z Warszawy, za Sladkowskim i
zesa. ministrów wymieniają Ponicare'go i Leona l
Czają-adw. przys. Rudnicki z Piotrkowa, za MaI PrzYJ mllje I nteresautów od godz 8 do 12ł po pol.
Bourgeois.
. Piotrkowska ».:!ł 190 m 4.
linowskim-adw. przys. Krzesimowski z Warsza_ Panuje przekonanie, że Delll:ls:!6 posiada
Udziela pora J przy kupnie koni.
wy, za Paszkowskim i Karllńskim-adw. przy:>. wieje widoków na wejście do nowego gabinetu.
80-10
Malwwsld z Warszawy, za Urbaniakiem i Sto~ I
GIEŁD \.. WARSZAWSKA. SpJ.'u~oz<1uuie tclc~raf"icz 'l e. I :l."o('lziua.
dolkiewictem-adwok~t ~rzY8: ~arol ~ozlowskl I
i '1.1
or ar fraul
Z~ l I OE ar. 1 rr . z
Ż 'l d I Ufi~r rrl\nt.
z Łodzi, za Tagowslom l KazIDlerczaluem ad w • . Czeki na Berlin
46 2 7ł
j
---:=
5Dfo Piotrkowa
-.przys. Klein z Piotrkowa.
4,0'0 Rentn
.
-.91.40
O
9195
95 10 9i 10 - . A kc. Lilpopy
- ,13l I/I
87.10
lO·)
104,
Sprawa. sądzona byla przy drzwiach zam- ;:~: ~~~. ~ i~~g
ł'utilowsk
-.-.966O 95.60 9625
104.50 103.50 - . "
" .Rl1i.1zkl i Ska - . - -,778
kniętyeh. Odczytanie wyrolw odbyio się Jlrzy
Premiówka l .
9J .7O 9070 91.25
474
464
wllrdz3.w~kiej

;;:;;;a;r..::t:t-.

I

Ostatllia poczta.

l

Administracya.

!

, MietlY!laW

Kiełkiewicz

i

-.-

ud.ziąle publiczności.

(a)

!

Szlll.chaclde ~I :

3~6
376
34,(;I}, JiW}j

-.-

óO/.

-

.-.- -.-.-

-.-

., Stal'8cho-vic
B. Hand WardZ.
..
.. ŁóJzk.

Renta państwowa l) Petllfsbllfga • • • • • 94..81 1/ ,

1-'- -.-._

-.-

-.-,-

-252

462
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PonieJzlałek,
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,

dnia 27 lutego 1911 r.
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Niniejszym ma.my · zaszczyt najaprzejmlej
podzie;ko\\iać Sz. P. P. Gospodyniom i Gospo ..
darzom za laskawe wzie;cie adziala przy sprze..
daży w kioska.ch na bola ma.skowym w dnia
18 b. m.} Sz. Komitetowi ZC1 arzfldzenie bala
oraz wszystkim tym, którzy czemkolwiek przy..
czynili si\ do powodzenia. _zabawy.
604-1

Łódź,
WylączulI sprzedaż

Spacerowa .Ni 9,
na Królestwo: .

Maszyn do tartaków i obróbki drzewa
pierwszorz. fabryki E. Kiessling i S-ka ", Lipsku_

r rócz tego:
aszv n do strugania fOlPliliel"ów
(Schlll n. aschinen), H,drauhc znwch pra i t. d.
2707

'rebne 0N~!~~~~~;~: i

Ilobry interes zrobi,
z dwoma
bilardamI. komorne tanio, targ
dobry. O k az ~j nt~ sprlledl\m Jadlo·
Iq ,
ke z konw franc. • dajn i ę z{!, 250 rb . P"ńska 3, Nie miersl{l .
1468-1
I muzyks,. wychowawczynIę przy· '
okÓj umeblowa!)y z wygodami
ie zdną niemkę, bony, gospodynie,
w pięknem mieszkaniu. Juliu~
k r d VłCQWe, kasyerkI ze świadec
sza i2 froni I piętro, rÓIl Przet wami wszelkich wyznan na sta·
1450-21
la poleca bIuro Ro &clszewskiej, jazd
Przelllzd H.
1464,-3.-1
po~rzebny chłopiec do terminu.
Zl\klad lakierniczy, Rozwa ·
Karp: ńs ~ iego
Kantor "Pomoc~
dowaka 6.
1442-2-2
• , , • poleca wszelką,
s łużbę i oflcyalistów z powazne
posznkuje zajęcia stangret do
001 rekomendacyaml. Przejazd U.
wyjezdnych koni, z dobrem
1463 --3-1 świadectwem, żonaiy, lat 25. Ul.
Zgierska .Ni ł9 m. łO. J. Akole.
Meble: kredens, 12
ZNIECZUL.ł\JACY
1461-1
' . ' • krzesel siól, szaf,. wiez.
Sprawianałychmiastową ulgę w Newralgii, Reudo ubrania, otomanę, 2 trema, , pokÓj dla Intellgen~n6i osoby
osoby jes\ do odnajęcia. Skw&
b i ellżlllarkę, lóżka z mllterael\ml,
matyzmie, Artretyzmie, Migrenie, Bólu zębów.
raWa 15 mleszk. 2. 8lłższa wio·
t oaletkę. szafki nocne, biurko
B"~oe miejsca natruó balsamem, prz y kryw 3 jąe je
domość u urzędnika w biurze
~ ' uże i mnIejsze, garnitur 9 .. lono nasI pnie watą, - - Cena pud~ł_a 90 /!top.
Ake,.,;y. WQźny wskaP· lUB'S'2
twy, zegar stojĄcy. zeRaf manilnLaboratoryum Chemiczno~Farmaceatyczne
okój umeblowany z eaodzlenrowy, wIele radnych figur lobraTow. l\kc. Fr, Kl\RPINSKI \Ol \\larszawie.
zow olejnych różnego pendlla,
nem utrzymaniem t llslugl\. do
wvnaięcla
od l-go Marca, Spagramojon, stolik do kart, słupki,
ul. Elektoralna 35. Tel. 600.
J
pllrawlluik, lampy, ekrau, różne
cerowa 30. II piętro. 14,25-3-2
drobiazgi sprzadam za bezC611.
otrzebna zdolna panna do hanu, I podr"czna do sZlcla.
NlI wrot i4 m 3.
1206-10-9
y
Urzędnik, obeznany grunMlkolajewska 3l m, 11. 14353'2
• -townie z wszelkl.ml czyn - potrzebna panienka od lat 13
Są do odebaoania
il o ściami bluroweml I prowadzado 15 do nauki kamizelek. pasy wstawione przez pomyłkę
niem
książek buchalteryjnych, Przejazd)& 22, A Grzybowski.
firmie 1. T. Z. R., a wobec zagi..,
okolo
:3 morgo z inspektami, cie ... obejmIe jakiekolwiek zajęcie, za
lii96-3-3
nlonego kwitu nie wiemy j1lkll. plarnia, staliJ w ogrodzie, jest
oolitom
wynagrOdzeniem,
mając
potrzebna
dziewczynka.
8tar8za~
firma wstawiła. Prawy wlaśclciel
w Radzie Pe.l>ianicldeJ do wyna ... wolny czas, jut od godzin 3 po
I b
d
d l b Wf _
odebrać moie, po okazania kwipolu dniu. Łaskawe oferty w Adu I.ąea zleel, o II UZ. ~:
a
ta, podpisanego przez jednego Jęcia. \\liadomość: Piotrkowska
/)96-,1 - 2 ministracyl .Ho4:woju" pod mer.
domośc w Adm. "ROZW01U .
z naszych pracowników. 608. '1 1 N2 88 m. 29.
B. Z W.
62403d
1221-6.-5
hlOPCÓW z prowlncyl na naukę
potrzebni kowal. ł .lularze Ba
Zaginęły 3 weksle in l>lanco
!lJusarstwll.lub tokarstwa przyjroboty gięte. Welkeri, KOD8~n·
nł'l. rb. 100 wystaUliony przez mal...
135"~3·-a
mnje z doplat~ fabryka maszyn tynowska u.
zODków Leona i Helenę K{lsz~
Rózne mieszkania I dom bo WYczyńskich DIl. zlecenie \\lojclecha
2 i 1'61 morgi ziemi, może być i ~o obróbki metali K . Koslńskl,
835-10epl
naJę~ia od 50 - 100 rll. Ul,
\\lasiaka; 2"'gi na fab. 50 l.\lysta ~ więcej, w całości albo na place Zytnla 22
wiony vrzez l'\ichała Pawlaka. Jokieć kw. od Óo<la kop., miejscoM
OSw ladczony korepetytor przy- Marysinska 36.
1439-8-2
Jana Topolewskiego i Piotra Ba~ \ilOŚĆ bardzo dogodnł'l. blisko Ło'"
sposabia do wszystkich klas
Sklepik do sprzedania apoż,wla na ztecenie Vlojciecha \\la- dzi I Pabianic; od przystanka traf!! ~ i:nnazyum, oraz na śwladeetwa.
czy, niedrogO', Ul Wólezanaka
siaka; 0 ci na rb. 100 \\)~sta\\)io wajow.l0 111. przejścia, za gotówk ę W i adomość Dzielna 40, m. l od • nr. 14,3.
U13-2-2
ny przez 1 codora Szadko\\)skie· i na wypłatę. Wiadomość Targo ... '1. 7-8·
164
S Wdani p.oli~9chn~ki kijowsll:lej
go, R.ntoniego Kaźmierczaka i \Ila 40 m. 59, od g. 6 do 9..,ej w.
u~y frontowy POKÓJ do odnapO~J.nkuJe lekcYI. A.dres: J,
l'1acjeja Nawrockiego na zlece
076-4.- 3
jęcia, cella 25 rb. mie81ęcznle. \ Skrzypinski, U.zeźnla mieJska.
nie \\l ojciecha \\lasiaka. OstrzeM
Po łu d n i owa 2. m 7. a2~-3 -2 Tel W.
Uą6-3.-2
go. się przed kapnem takowych,
-st do sprze dania 4,-ó LySlęcy
SI\, do . 8przedanl~ warBzta~y
gdyż Sil nlewazne. Wojciech \\la ...
pudów slodzln
Wladomośc \
sto.l~skie. Ul Panska 63 wlasiak, al. Przejazd 2.3.
6 14 3-1
stolarskie, tapicerskie, sprze..
1423 - 3.2 dom 08C w stoll'lrn\.
1438~2-2
daj~ najtaniej. Życzllcym na rat:y, ll enedykh 21\ m 10
awiarnia
2.arnz
do
sprzedania.
S
ierotę bledn~ DIIUCZę krOjU l
l'llkolajewska Na 23, Karabanow-. K Wiadomcśe uliea Zachodnia
szycia bezplatnIe. OfertJ"
466-6-1
>& 29
1239-5 -4 .R~zwojll" dla "Slerotyw. 1399'3'3
za przyst~pną cenę lub samo
l re peLj C!i udZllll a Ul. przy spa SKlep gal&nterYJn} ",raJ do
arzlldzenie oraz meble z rojeM
sr.biam na świadectwa i do
sprzedania, w dobrym ~unkcle,
szkania. \\liadomość: al. StaroM
w yższycu klas. Sp9l!YlIlność: maoraz 1l1De luteresa. Glowna 42
Zarzewskl1 45 11) sklepie calt1er~
temr\tyka 1 Języki (lal! ,na). Qler. m. 85.
1455-8 -1
niczym.
584-3-1
ty uprze mle proszę składać w
Sklep zaprowadzonr z bluzkami,
dobrze prosperaj~ca z powoda "Rozwo lu" 8ub J K. 1275-3 I 3 '
biellznl\ f fartuchami jest do
zmiany interesa do wypuszczenia
UpIę la wki szkolne uzy wana I
sprlledanla z powodu wy jazda.
zaraz lab od kwietnia al. Fran~
wszelkie utens ylja ukolne.
KlInstantynowska 53.
14-53-3.1
ctszkaflska 52
558-~1
SpacflrowA 34, f'z kola 1454-3' 1 Sklep kolonialny do sprzedania
I damski, pierwszorzędny z \\lI'li'M
loda Il H luenka z prowlncyl I
..zaraz luJ; od ~-go kWle~nla.
sZl1wy; robi okrycia, kostyamy,
poszu kuje posady kasyerki.
~hzsza wladomośc Radwauska
tatr a, og6In1l konl'ekcyę damsk.ą.
Wi llG omosc ulica Aleksandrowska )/2 35 IV sklepie.
1396-3'3
WykOńczenie artystyczne. alica
Spacerowa 31. Tytus. 588-2
nr. B9, monopol
1180-6.-6 Sprzedam herbaciarnie ZGrai z
w 1 ym pulku strzelców jest do
Iody człOW I e k, ka waler, umiepowodu wyiazdu za pól cepy
sprzedania 8 wozów do
J ący cZY~!lĆ i plsac po polsku
Konstantynowska BO. 1368 3-3
i rosyj.ku, Olaz rachunkowość poW dowa odda chtopca cztero·
przewożenia ciężarów A.dres: Ul
letniego na własnośó. U lica
Konstauiynowska J& 62. 486·1) 5 szukuJe JAkiegOkolwiek zajęela.
Oferty proszę skladao pod J Z. NOlVo-Cel!telnlana;Ni 7, 1441-1
_ _ _ _ _ _ _ _ _]_3....,:1_1-_6_-_5
Zdalna kra wcowa
poszukU je
ZUPEŁNE WYLECZErtlEI
na klisze i kopista potrzebni do
szycia w domu prywatnym
ODCISKI wy ,cez y 2. npel oie kll zd y p otrzebn1\ zd.olnl1 i obez nana
zakłada "Leonardi" Dzielna ~
sklepowa (odpowi edzialna) do
w Łodzi lub na wyjaZd. Ulica
po użycIu IlDle l' v k!\ n~ k ' ,, ' maŚ" i
Nawrot 25-33.
1389-3-3
58ó-3-1
nrzpr i kom "CORRiCIDE DE fi l ii rzeźnicznj. P eJlsya dobra
KEENEu w cenIe 60 KOp. Zwra", Dług ll ll), Kalinowski 1385-3-3 Z al'az potrzebna sll1żl\ca
do
CH. Się p l eolądze, gdyby wygojenie
Do czesalni wełny potrzepny
raCO lV llJII sukien przYlmu,e fO \1. szv st lnego, u :n ie ) ąca g otowl\ć
nie nastąl'llo Ządllć we wszyst
gospod!lrsk le obiady, moralna i
bo t ę. W. koDy wa gus~ownie .
kich aptekach, s1i:ladach aptecz - P.otrk o w ~ ka 133 m 7, oficyna.
uczciwa MII1Za 45, wiadomo ś ć u
nych j poriumeryach. Rep1'8ZEln
1399-4,'-2
W eź lll> Q O Horow kl eao .
1456- ~ ' I
tac~łI nIL cal:ą Rosyę: H Neumll,nn
dOIUi: tOKarz ż tlbzny oru IIlu posiada11lcy grantownąznejomość ŁÓdź, Plotrkowsk~ JS &9. Telefon 1_) otrtebn~ stużąea, JnOl'łI umIe
sarz zech c ą s i ę zgloslc do fa ·
gotowac. Prosi Się z!!l aslail o
swego facha. Oferty w adm.• Roz"
}il 10-20.
11.4- 10- l}
godzillie 1-2 po poi., Piotr KOW- , bryki CrystyauII Bl ggego, Wyso woja" pod lit. ,,1'1. S". [194- 3-2
ska 209 Ul 4,
145 1- 3-1 I kil NI 22
14 9-3-2
. " " iMfł*
D
~
kotly mle aziene sprz edam,
,.Jot rlebna kuchnr ll: a z dOSlCOillloOdPO Wi ednie dla rZPźllikll,
i lem gotOW:l.Di r m na s 'a1e albo
pralni lub restauracyl Wladon{!, przyc'h odnią. Swlade ctwli wy360X100 przy Zgierskiej remi ..
mosil Dz ielna 20, s t ró ż w s k aże .
ill ag1\ll o. Plotr.kowj l(1I 18 m l
zie, zdatny na fabrykę lab letnie
NATALII K,fifiZlKRSilEJ .
J !~57-1
)4,52- 3. -1
mieszkania do sprzedania na do .. ~ pl'ZnmujQ obs talllnlti i reperacye. •
konIO, br ycl K(l; i up rzą z do
oo tl'zebua Z/l I'IlZ zd olna prllsogodnych ;\1arnnkach. Wiadomość:
Ił 1515
Piotrkowska "S ilII. 6. >.i ( Wilczka ł'o!udnio wa ;JO.
sprle l1auia. Stl\l'O Z !l rz bw 8k~
l.ódż, Piotrkowska Na 111, Piętka.
8W.W'&M9p7
la8a-a.~
H59-a-l 1i& 65 u gospodarzA.
799-18-1

laflą~ ~~~iani[kiego

Tow. Wlajemnej PomolY

A,

Prawdziwie

Zagubion. dokumenty.'

kupująe kllwiarnlę

A, A,

P

AA AA

BALS MBENGALSKI

'A'

A, A

i

P

ouró~ OWO[Owy, jaUynOVlY

C

O

M

M

_e

Sprzedam sklep
Krawiec

"ekarni

męski

D

Ogłoszenie.

I

J

K

K

I

M

M

Re 'uszer

P

pomocnik majstra

Z

I pr~~~~Jnl~ota~~!~~!Ó{JJ
~

M

P

AA

3

3

Bonech A.nna zgubU!\ kartę od
książeczki legitymacyjnej, wy .
danl\ z fabryki S. Czamallskiego
3472-1
Bonecka J ul lanna zgubIla kartę
od ks , ążeczki legitymacyjnej,
wy danl\ li: fabryki S. Czamańskieao
1471-1
BorClUch MarYIInna zgubila ka.r.
tę od paęzportu, wydana, z fa·
bryki Adama Ossera. 1469 - 3'1
Jan H.okuszewski zgubll paszport,
wydany z gminy GaIków, pow.
bl'zezlńskiego
1393-3-3
J 6zel LaKomy ZgUbll paszport,
wydany s gminy Zadziem,
pow. Sieradzkiego.
1392-3-2
Józef Kralda zgubił k{!,rtk:ę od
paszportu, wy8~wioQ~ przez
zarz,d ake. Towarz. Leonhardt,
Woelker 1 Głrbart w Ładli.
1415-1
l
k S
. i czare
tanl8law
zgubił
kartę od pa.szportn, wydan"
z fabryki J. KIndermlIna, . 1436'1 '
pl t k B ni l
b la
e na
ro 1/ awa 19u I
paszpori, wJliany I gminy
Oairów,
JtlUDOwsklego, guli.
warszAwskiei
lłó8-a-l
k
pewnie loJan zgubll kwa ocl

I
'l'

po".

A.lllr~::p~~!yt-S!k~ f4bry~

j
j

l'''''-ł-~
~~,
s,ęPleń ZaBUli. Bgllbila palipori, wydaalI Pl. Pablaaleka .
Góra, pow. la.lrl.
1181-'-1
Tomlak JÓM' Iguba paszpon,
WIdallIl Iralny Oharlapla
Mała, Rob. kaliskiej. 1łTO-I'l
I Wlktorya KO:lólowaka sgubłła
I
kartę od p...por~u wyd__
l z fabryki Kopna.
'1417-1
I
Zagtn"l 1I:"U od p Blpor~u aa
l I m i t Bole_ta"a MIQlelsklłło,
\ wydanI I fabrJId Hlr8lberga ł
! WilclJń8klego.
1462,ł-1
I Zaglnę)a k&11a od paą,lptlrta:'
wJdllJla I tabryki Mlill~ra I
SaUera .. Imię Wacława .Retpolda.
U65 3-1
zaginęła karia od pałZpor~.,
I
wydll.llll li fabrJkl B eI Telie}.
I b.u~ na Imlo Ibl Pesy Gernon.
llW6-1
zaginęła hrta od pasz>p()r~u,
wydana z fabrJ~1 A.lberta Gampe na imię Pel"gil Zai_clkowI skiei.
1467-3......1
I zagInęła kart. od vaszportn,
wydan .. , f,brykl RosenblaUa
na imię Antoniny M:udzlk.

l

I

I

I
I

lł14o-B-2

zalllnĄI PIln:purt. wJl1any s gm.
Nlowacblów, gubernil kie-leckiej, na imię Jana Słonia.
14!l7-3-2
Zagin"ł kWIt od paszportu, na
!
imię Heleny Turel(, wYdany z
fabr. l. Helntzla.
1406-3-2
zaginął kwit od pa/l1óportu.z fa·
bryki Karola Krenlnga, aa
imię Stanisława Cnotaiskiego.

I

1416-1

zaginął kwH

od paszport". na
imię Zofii KomorowskIel, wJ
dany z fabryki ROZ811bl!ltta.
]424-1
Zaginęła

Karta od pMzportu,
wydanI!, z fabryki Otto Hessle·
ra na imię Jana Staniszewskiego.
'
142l-1
-'
•
L 'Ag Inę l a .k ar.a
od pilszpor.u,
wydana z fll~rykl Augulita
Cyrkiel na imię Michała Ku\a.
U33-1
al'! ln~!1\ tOl'ebka Skórzana, 1ł'
której się znajdował pasłporł
wydany z magis tratu m. Zgierza,
na Imię Marli Gal kiewicz.

Z

I

13ł3-3-lI

Woźillca mloay, enel'Kie6ny zna
. )l~e J slużbę poszukulę ZIlJQ-

cia. Oferty

"R()zwóJ~

"Kawka-.

13óa-a-

•

-

-

ROZWOJ. -

. PoD.iOlł:da.lek,

cbia 27

luf('~()

11)11 r •

.';

Ogłoszenie.
Zarząd Drogi ŻaJaz ej F_br.-Łóllzkiej
podaje do wiadomości, że ~żej wymieniolly baga~ i rzecz1
zapomniane lub zagubione w obr~bie drogi, a. ll.ieodebrane do
dnia 1 stycznia 1911 roku, będą przechowywa.ne na. sta·
oyi Łódź-Fabryczna w ciągu 4-ch miesięcy od daty ogło
szenia., a następnie w razie nieo4ebrania, na zasa~e §§ 40
i 90 Ustawy Ogólnej Dróg Zelaznych ROSYJskICh, będą
sprzedane przez publiczną licytacyę:
A. Bagaż że stacyi: KIelce N. 6306, Pińsk N. 367,
Brześć N. 9632, Slowków N. vn, Warszawa N. N. 354.

145. Piotr

EW.aoplickiJł·

naprzaciw uliCy

O[ólBie

145.

lcczlfffia choró~ z~Mw

ZDaDa

lekarza d-ty H. Pruss.

Leczenie, plombowanie i

wyjęcie

zqbów bez bólu.

do wprawiania sztucznych
zębów.
I b It
It

;:!;S!~!~ ~~k~~ń3~5 ~3:~7. Newel N. 4.185, MO.8kwa N. ~355, ~pe[yalne la~oratorYUm te[hni[lOe
&. Rzeczy ZapOrDDlane w obrębie DrogI ZelazlleJ Fa- ('
l', I b
I
bryczno - Łódzkiej: na st. Koluszki: dwa parasole i laska.
..... peeya nose: p om y porce anowe,

CYRK Al OEVIGNE ..5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8_31_-3_-1

i
•

przy TARGOWYM RYNKU. =
Dzls dnia 27 lutego 1911 r.

N

Wielkie sportowe przedstawienie.
....

z

p om y z o8, Z o 8
korony, zlote mosty (sztuc~n8 zęby bez podniebienia).
Rep?racye i przeróbki sztucznych z~bó~ N~ POCZEKAN.IU.
Gabmet prywatny lekarz1 a-tuJ H. Pruss znajdUje SlD'C przy leCZniCy•
, UwagaH Ceny bardzo nizki.! Uwaga!! ....

udziałem

Debiuł

calej trupy i nowych debiutantów
%J1akomltych fruwających ludzi TRIO RILIARDO.

80 dzień międzynar. szampionatu Walki francuskiej
lorganh:owanego przez profesora atletyki p. A.. W. KOZA.KOWA..

Walka bokserów

Leyberg
ohor::!l s~:!::~ ~:~:~:lne, ! INHAlATORJUM Dr.
dlugoletui lekarz
D~ St. LEWKOWICZ

do ~ziewań suchych, systemu
.
Kórtmga przy chorobach nosa,
Jl.egr Hanibal -apecyallsła 1f boksowaniu contra Dano -.pecJallsta
. LeczenIe el~.ktrJc~noścl~ I ma- gardla i pluc jako tez chorobach
japońSkiego Dju·Djltsu.
przemiany materyi (szczególnie
Clama Maska OOJlira Szwarc, Dubow-Makdonald, Jankow.ki· De- sazem wibracYJnym.
Zaohodnla 33 (obok Lombar. ake.) ; skrofulozy). Otwarte codziennie
nemark.
Przyjmuje od 9-1 I od 6-8 w. I oprócz niedziel i świąt od godz.
Blozeg6ły 1f ał8zae:h I programach.
839 w niedziele od 9-3 Dla pań od 4-7. Spacerowa 29.
745r.
I'Ieąkk prsedatawlenla punktualnie o godz. 8 1/. wlecz
5-6 wlecz.
114.r ! - - - - - - - - - ANONS: Inko wielkie przedstawienie.

Dr• L• KLACZKIN

TOWARZYSTWO

WZAJEMNEGO KREDYTU
PlzemysłoicÓł ŁMztich
XII

Zebranie Ogolne

odbc;dzłe sb; dnia 3o-gQ marca r. b.,

w pilltek,
godzinie ()..ej wieczorem, w sali Towarzystwa
śpiewaczego (Ledze• • aennergeaangve~ pny alicy J»iotrkowskiej .Ni 243.
POI'%Qdc:t ~
'
.
~1S1n'raa'l\l?C~clZtzdclfanl1llC re. ~k 191 ~. •
a) Roporl Konnsyl Rewlzy]nCj,
b)~ Z~k ZArztl<1u od odpOWiedzialności
ł) Pod.zi6l czystego zysku;
I> Zatmie:rdzcnie badżeto tUl 1911 rok;
~ 'Wybory:
o.) d1PÓcll czlook6w Rody,
1:1) jednego czlQnko do Zo.rZllda,
C) trzech rewizorów,
d) ..<.....:
trzecll
kandydat6w
na rewizor6w·
__ :
• ch k
.'
... OIDVW1UUC rozmeuty
westy].
..~ ...~_: do ... 1f
d
k k
!nA
u,Uo'J ~l.WU~ • SLAO
0. s ut U, uprasza
sh: JaknaJu.dn.eJ wSZyStkICh pp. czlonk6w
I
O laslulwe punktualne przybycie.

ZA RZĄD '

116.
H

Fabryka Wyrobów

Wełnianych

E. Hantrlchel Or.)

Dr. ROSENBLATT

Spe07alieta chorób .ło-

W

lAnO- IEHEHBAUIOWA

)i

2.

masa-

żem I kosmetyczne.
Przyjmuje od 8 do 2'ej po ,ol.
I od 4. do 9 wlecz. 469 r .

354.4--r

I
Dr. Fr. ŁukaSieWICZ
•

Staro-Zarze• •k. M
róg SosDOwe).
..

•

~

sa

W

'I

;~:.r::t~=! ~k:~~~:::~
Pd'Ylmuje do ~:11 rano I od

3 ej

I

Dr. feliks SkUSlefIJltz

J

o 6-e) VO łl·
2209. I Choroby skórne i weneryczne
DOktór!
Anllrz_ja 13.

Eu~em'a

KG'
arer - °rgzum I

1

Przyjmuje od 9-10 /, raDO i od
l - S po pol. Panie od l - 5.
li
I W niedziele i Ś1fję~a od g 10-1.
CHOROBY KOBIECE.
'
507-d
Piotrkowska 121. PrzJjmuje od \
3-6
d po pol. W niedziele od ł
/za z 9 do 12 rano.
4.216r

Dr F LANGE

Dr Jan Caderskl·

.

Alr.u.zerya,
cbom-ob- chirurg. i kobi.ce
,
przyjmllje do 10 r. 4,-6 po pol.
Ul. Cegielniana 9 m. 4. 21;71

.

ohorobI' • • • n.trzne

I ul•.E~a.nłlie~oka

I

I

EL
Ból

I

Redut.or oQpI)wied.ziaJny St.

Ląpiń_ki.

5

głowy

__

i

Migrenę

M·lgrnaetYnCb.omiN&steUBrQyW&osl·n
Bezwarunkowo pewny i nie..

ązkodliwy roślinny środek.
Ządaćwapt. i sld. aptecz. tylko

detaliczna po cenach fabrycznych. Leczenie 8Jphlllsu balWll.rsanem
EHRLlCH-HATA 106.
Godziny przYJęć: od 8-1 po pol.
SKŁAD FABRYCZNY

N2. 19.

:nr.

przyjmuje od gad li - ó po pol.,
za wVJ~tklem nled,;lel.
4:,l'łrn

eJ- -.:;,

I od l-S w. W niedziele I święta
od godz 9-2 pp. Poczekalnia dla
6d Pań oddzielna
535-r

•

•

l'

_

oryginalno proszków po 10 k.
Pad elko 1.20 k. Główny skład
Tow.1\kc. L. Spiess i Syn.
m

W 5loczni .Rozwoju", Przejazd ]i 8.

45.

Wschodnia

45.

"
~
I

11iEm~~~~m"-';&'

raca 18 marca.
•
~761:4.-3

Sprzedaż

ólczańska

.~j_bał

SEGAŁ
uszerka -felczerka

H.

Ak

m
ł" ł ~ .., B
ar"I"J
Vl ..d6111' ~ I ." l

11'

SlAWINSKA

I

CHOROBY KOBIECE. SKORNE
l WENERYCZNE (u kobietidzieci)
PrrzUY'J··m~eOCdhgo.d1n1i·1N1ł10"d 97·_S.

Dr. S. SZIJIITKI.D
elektryczDoścl",

z.

powrócił.
Gabinet dentystyczny czynny od
10 -1 i od 3 - 7. t1ikolajewska
Na 39 m. 13.
502-3-1

Dr. GUSTAWA

I

nych (sJ'philie)

sprzedaje po cenach fabrycznych: KOŁDRY wełniane, SZALE, . . .!: . .
PLEDY (Kołdry dla dorosłych i dzieci), SUKNA na kostyu- Srednla ó. Spec.: Choroby skórne,
my damskie i CHUSTKI - w wielkim wyborze i w różnych wło~ów. weueryczne, kosm.tyka.

cenach. .....

PiOTRKOWSKA Nr. 35.

PrzY1muje od 10 -11 i od 5 -7: l
w nte1lzlele od 10-11. 4::\4,2

:z~~~ ~:::-z~rcih ~~~I~~;!:!~ ;
SREDNIA

WE-

Dr. I. SI'lbarstrom

przyjmuje codziennie do g. lo-e)
ruo 1 od ł, - 7 po poludniu.
ul. Rz._.eka .M 3 (rog Górnego RynkU).
2261r
Choroby nerwowe j wewn,trzne.

Leounie

WŁOSOW,

I

Konstantynowska 11.
Syphilie, ekerne, .ener.,
choreby dróg moozowyoh.
Przyjm. od 8-1 uno i od 5-8 w.,
dla dam od l-5. W niedziele I
, wlęta łylko do 1 rano·
74.6·r

O

CHOROBY SKORNE.

ep.cyalista ohorób ekór
NERYtZN~Ó~~Cp~O~~~~ł/E' NIE·
nych, włoeów, wenerJ'oh
Ul. Południowa .M 2.
lub dróg mocxowyoh
. Przyjmuję od godz. 8-1 r. l od '-8 ...
Gabinet Roent..-ollolVs ld I śwlatln- ,
"anie od 5_ po pol. 14~O-r"
leczniczy, K.'ótka" tel 19 "I
--=~~..::-.::.::...::::.;..:--!::.:.:::::::.::.
LECZENIE SYt'HILISU
l'
EHRLrCH-HA.TA 606
Przyjmuję od 8-2 I od 5-9 w.
Ul. P~omenada 13 róg Benedykta
LIII. pań osobna poczekalnia. 4,25r
Chorob,. weneryczne, skóry
I wto~ów. LECZE'IJE SYFILISU
SALVAHSI1NEM 60S. Radykalne
usu IVanie szpeCiłO lV/o oj6w. PI·Z. od
I
8-B'j.r.1 od 11% - "1.% p. p lod
ChorobJ' uszu, nosa
i ll/,-8* w Panie: 48.·{)11, po pol.
i gardła.
I W niedziele: do 7-e \ po "ot 'l7\r

Alaklllaar rABIAN

Zwyczajne

Dr. L. PRYBULSKI

i Dr. S. KANTOR

Dr. med.

..;.cm_~.;.;;..._f_'li_l\N_GE_L_IC_K1\
_ _l ~

klinik wiedeń

b.

skich ordynujA jakospecya!.chor6b
Wenerycznyoh, płCiowych i .kłrnycll
CodzlenniJ od 9-1 i od 6-S I / ••
Niedziele i ślVlętll tylko prze<i obia·
dem.
K .. ótka 5.
14S9r

j;

--p---.-----rZYJmo kil u
mie~kanie z cato..
~~~~fee~ięutrgb~~~ie~. n~::~

. panów' na

na miasto. Dzielna 31 (róg \!I'i ..
dzewskiej) K. Kamińska. 60:,l 311

i

I Le' cy
l

języka franCUSkiego oraz litera..
tarym.francuskiej
maga
19
1 od 4 do 8adzielam.
p. p. przyjmuj~
zapisy na komplety.
606 - 3-l
Przy skromnej chrześcijańskiej
rodzinie 'li) niewielkiem oddalenia
od al. 1\.ndrzeja, poszukuje
wspólnego pokoiku z calo..
dziennem utrzymaniem młoda
panienka. Oferty nadsyłać mo..
źna do .. Rozwoja", dla ,,Pracu..
jącej".
750-3-1
Cug ... maszyny, szteby i wszyst..
kie części, potrzebne do r~nych
tkackich warsztatów, ma zawsze
gotowe, znany przez zydowskich
fachowców

M• Mat uSla
. k.

Wiadomość: Balaty, al Rejtera

Na 22

'li)

4690-38

W}dawca W.

budce róg Henzelmana.
568-3-1
CZłJj• • •ki.

