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rządy krzyżackie, germanizujące
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miasta,

Krzyżacy prawie doszczętnie

wytępili pierwotnych prusaków, a natomia8~
wprowadzili masami osadników niemieckich, na~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l d~ąc calej prawie ~armii wygląd niemieckL
Ale mieszkańcy polscy nie wyginęli, i po złama
niu potęgi Za!\onu przez Jagiellonów, polskośó
wzmożoną wpłynęla falą na Warmię.
Osad niemc7 yzny wszakże pozostaŁ. Rląd polski niebardzo
SIę troszoz}l O Warmię, pozostawiają.c rZl\dy biskupowi i kapitule we Fromborka, gdde wpływy
nielllier'k e zawsze pozostały doić SIlne. Podczas
reformacyi cale Prusy ksil}żęoe przeszły na now~
wilirę tylko Warmia, jak wyspa, wkolo otoczona
zale\\~m protestantyzmu, wytrwała przy Kościele
katolickim, dz:~ki eutlrgioznej dziaIalnnści biskupa
ROZjusza.
l'uy pierwli::,j III rozbIorze Pol ki
armia
dostRla. się do Prlls I odtąd. si~ rozpo()zyn~ istna
martyrologia ludu pol:lkie,;o na Warm i, uważa.
nego za eien\ nltlJako w samem sercu państwa
pl'u~h lego.
WarmIa zllawala SIę bya straconą
dla n.as na. zawsze. GeruJ' nizacp przez szI'olę
sz)bkle l',Jb!la pO.3tępy, a barrlz ej jelllczo ll!emczylo lud dncbowieustwo .li:a1ul!l:kI6 nir'ml6ckie
gl\)szf}c zasadę, że Wat'mia z re,zt~ P,)lski ni~
nie ma. wspólne 'O, a wa.m Qily to luelUcy, mÓWili!cY zt'I.,.;utym dyalel<tem polslom.
. Ze stl'ony polskiej nie tros;;ozono się aż do
Dleda ,!Ilego . czasu prawie wcale. o Warmię, pozo8tawla,ąc D1eszcz~sl wy ten kraj zapelnle swemu
losowi. W ten sposób zagarnęło centrulD oJ,ręgi
w,(rrnijskie, uważaj'}c je. pudobnie iak GÓl'Oy SZ!'ł,k,
za wylączny teren SWOIch wpływów politycznych.
W olm;gu olsztYIIslw-reszelskim, O który obfHmie
chodzi, zwyciężal też zawsze posel centrowy.
Raz tylko, w roka, 1893, podczas ery ug'1d,'wej,
przeszedl pulak, J ;:lądz Wolszlogler, przy pOlllocy
rz~du i niemieckich zywiolólf rządowyclI, Był to
lM
epIzod, którego jako probierza slly lolskieJ Dl
Warmii u\~ażać nie możua.
Do nGazety Warszawskiej" piszą z PoznaAjednalc ludtlOŚć polska w południowej
do wziewań suchych, systemu Koertinga przy chorobach
WarIUli, dokota Olsl.tyna, Warte::nborka i Bhkupnosa, gardła i pluc jako tez chorobach przemiany ma .. nia:
teryl (szczeg6lni e skrofulozie). Otwarte codziennie oprócz
W poniedziałek dnia 27 z m. odbyły się wy- ca, tworzy zwartą masę, licząo z górą 60,000
niedziel i świąt od godz. 4-7.
bory uzupellliające do parlamentu w okręgu 01- gŁów, gdy tymczasem niemców liczą tam mniej
. . . Ulica Spacerowa .Ni 29. .....
867 I szyń~ko-reszelskiD1 w WanIlIi, opróżnionym przez więcej na 7;'),000. Podczas wyborów W r. 1903
śmiel'c dotychczasowego posła centrowca.
padlo glosów pol,skich 3,862. niemieckich 11,86&,
WarmIa to placówka polska kresowa, wy- w r. 1907 polslmh gl sów 5,380, nlemieckieh
stawiona od WIeków oa za ędy nawały germań
16,153
W ciągu tyh czterech lat grosy pols/de
skiej.
wZI'osly o 3 prOG. więcej, niż n:mlecldtl. NIe
Niegdyś
pogańscy
prusaoy gnieźuzili się ulega wątpliwości, że na. niemca głos!lje ZD:lczna
w Jesistych puszczach tej ziemi. Ale już bardzo
część uieuświalonionych polaków, i ~tl Z wro~tllln
rychlo, bo Jla. początlm XIII stulecia. rozpoczęła uŚ\VladomieDlf]. narodowego liczba g!OSÓ\V polskich
się kolonizacya polska, i to równocześnie z gra - i stale Się IIlUld pOdnos;ć:
niczącego bezpośrednio z Warmią Mazowsza oraz!
Pod tyl1l względem stosunki na W,lrmii są
z WleJl<opolski, poprzez Kujawy i ziemię chel- ' bardr.o podobne do stosuukó\v na. Górnym Szląsku.
mińsIlą·
Z zetlmię~ia Się narl.eCza mazurskiego I tam centrum lrzylnalo ludnośc pulską w zaleCegielniana 63,
837
z
narzeczem
wieikopoiskiem, ora.z domIeszki ję· żnosci od siebie aż przyszedł {"ucu na.rodowy polJlltro o g_ pól do 4-6) p, p. po cenach nlljnliszych dla
zyka staroprushipgo, powstał, wedlug pro t. Nit· ski i mimo zaciętego OpOrtl ceutroWllów w zpl'io.
dlll mlodzieży "Pan Jowlalski u kom. Al. Fredro.
Jutro o godz. 8m. 15 w IlO raz drugi "Urzędowa żo- scha, odrębny dyalet warmiński, którym ludnośó łowylll rozPEidde zdobył na nowo dla Polski kraj
górnoszlą.ski. Na Warmii stosunek lłl~zebuy polana" H. Olden8.
i tamtejsza do dZ Iś dnia się posłnguje.
Wl'Bt~p Wand! Siemll8;1;kowej.
W końcu XIIIlItalecia roz,poczlll 8i~ pod~ }{Ó IV do lliemcó IV jes~ zllu.czlI.ia b:l.ru~ieJ JUakOl·Zl.
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stny, niż na Szląsku; także położenie geograficzne takie, jak: Kopernika, Hozyusza" KroInera, wresz· wstrzemięźliwości są: 1) piątki i soboty przez
znacznie bardziej utrudnia wszelką działalność cie K.'asickiego. Takiej ziemi nie godzi si~ wyda- caly rok z wylączeniom wielki.go postn, adwennarodową, niż w sąsiadującym z Galicją i Królewać na pastwę niemczyzny.
to, suchedni i wigilij; 2) dni krzyżowe; 3) wszyst-'
stwem Górnym Szl~sku. Mimo to i do tej enkie niedziele wieikiego postu; soboty adwentowe.
We wszystkie inue dni postne przypada post
klawy polskiej w Prusieob, zamkniętej zewsząd
pierścieniem niemozyzny, dotarł prąd budzącego
śeió należy
ścisły
si~ wszędzie uświadomienia narodowego.
a po
•
·II. Wolno używać w niedziele, poniedziałki
mównym rozsaduikieru tego ruchu jest wy~
wtorld i czwartki wielItiego postu, ule wylączaohodząca w Olsztynie trzy razy tygo.dniowo .Gając czwartku po popielcu, ale z wyjątkiem Czwa.r~zeta Olsztyńska- pod redakcyą p. Plelliężnego.
W roku 1909 papież Pius X udzielil kl'ajowi ku wielkiego - tłuszczów zwierzęcych przetopio
Dokoła tego ośrodka skupia się garstl\a praco- naszemu dyspensy, która przysługUje wszystkim
nyoh (t. zw okrasa). Tu nie można zaliczać wywników, którzy z największem zaparciem się sie
katolikom bez względu ua wiek, stan i zajęcit'l, warów mięsnych, np. rosuln, bulionu i t. p. Mo- bie, wśród szalonego uciskn ze strony rządu, wśród a tyczy się postu i wstrzemlęźliwoŚoi.
gą tego używać i ci, którzy, chcąc pośoio, nie
ciąglych szykan policyi i prawdziwego terorn ze
Dyspensa ta, według wyj aśnlenia ks. Szko- korzystają. z dyspensy na jedzenie mięsa, jako
strony duchowieństwa centrowego, pracują na ni· ,powsklego w .Kur. Warsz.", daje następullł ce ~e~, ci,. którzy z dyspensy. ~orzystajq., ale mogą
wie narodowej.
I ulgi:
Jesc nllęso tylko raz na dZlen. CI po za posiłkiem
Wielkim sukcesem dla. sprawy polskiej było
L Wolno ieść pl)karmy mięsne:
: mięsnym mogą. uŻjlvaó okrasy.
przyłączenie się do tego ruchu dwóch czynny oh
a) we wszystkie niedziele wielkiego postu
lIL Wolno używać jaj i nabiału we ws~yst.
bardzo ducb()wnyob, księży Barszewsldego i Bili- (więc i Palmową) .nawet. kilkak~otnie; . .
kie doi postne calf'go roltu z wyjątk i em jedynie
tewskiego. Pierwszy z nich staje teraz jako kan- ! . b) we wszystlo~ pODled~lalkl, wtorkl l czwart- Wielkiego piątkU (w którym należy przyprawiaó
dydat polski na posła do parlamentu przeciwko ki prze~ caly wlello post,. ule. wyrą~zają.c czw9,r~kn . potrawy olejem albo oliwą).
kandydatowi centrowemu. Wlaśnie to, że jedno- P? POIHelcn .. oraz pOOledzlałlm.l wtork~ ~Iel . \
Jasne jestl ' że tak rozszerzona dy.pensa, oraz
stka z pośród duchowieństwa śmiała się oprzeć ' loego tygodOla, ale. ~ wy~ączeDlem ~Ielkle?o . pozwolenie na okrast;, nie znosząo dOI postnych,
wlłzechwladnemu dotychczas centrum i ulegającej ! czwartku-:raz na dZlen, t. J. albo, ~a snladanl~, ułatwia. post ludziom ubożs?Jm lub też gorliwmu znpe1'nie hierarchii kościelnej, doprowadza cen albo ~a obl.ad, alb~ na kolacyę· CI Jednak,. ~t~- szym, którzy dbają O ścisle zachowanie przyleatrowców do wściekłośoi.
rzy me mają slw.nczonych 21 lat, albo lUZ Je i zań koscielnych.
Od polowy stycznia toczy się na Wa.rmii wal- l slwńczyli, ale są stabowiei i ciężko pracują, mo- l
ka wyborcza tak zacięta, jak rzadko. Polaoy urzą- l gą jeśc mięso w rzeczone dni kilkakrolnie.
dzili szereg wieców w BIskupcu. w Butrynaoh, !
Przytem niema potrzeby uda.wać się po dys·
SKARGA DO WATY~ANU.
Lamkowie, w Ramsowle, Wartemborku, Klow· I pensę do proboszczów; każdy wierny sam na.
kach, na które tIumy ludzi podążyły. W niektó- znaczy sobie jakiś uczynek wynagradża.ący, np.
-.rych z tyoh miejscowości poraz pierwszy język jałmużnę, modlitwy, umartwienia wewnętrzne itp.
Litwini, łotysze i blalorllsini, parafianie ko.
polski rozlegl się publicznie. Szereg mówców z Po
do spełnienia w te dui, w l<tóre kor.:ysta. z dJ" sciolów. katolickich w Petersburgu i Moskwie,
znańskiego między nimi poseł dr. Niegolewski, spensy. Cel jałmużny może być zarówno kościel- przesłalI za pośl'ednic~lVem departamentu wyznań
brało udzi;l w tych zebraniach, odbywających się ny, up. na budowę I restauracyę kościola, jak i \ ~~cy~h do W~ty~a.U!l skargę na metropolitę koprzeważnie w szopaoh, stodołach, lub pod golem
świecki, np. na wpisy, instytucye dobroczynne itp.
sClolow katolickich w Rosyi, ks. biskupa Klu.
c) .w()l~o )eść potra~y r m i ęsne, w. Dni ~rzy- czyńskiego, w której proszą o obronę icll intereniebem. Slowem, polacy rozwinęli agitacn go
rączkową, która prawie caIą Warmię poruszyła.
zow~ WIęcej nlz raz na d~le? be~ .roZllIC.y "'lelm, sów religilnych i narodowyoh przed polonizacyą
Prasa centrowa bryzga oczywiście Jadem nie- g~yz są to dOl wstrzemlęzllwOSC l , a Dle postu za pomocą kościoła. Petenci wykazują., że do
naw iści na Polaków. Słyszy si~ zupełnie tak sa- sClSlego;
. "
.
.
wsz,stkich parafij są miauowani księża polacy.
mo jak na Szląsku zarzuty, że polacy narodowcy
d) wolno Jesc potra~y mięsne wa wszystkie nie posiadaiący j~zyków mlejscQwyoh; sltutloem
są SOCJalistami, że caly rnch jest dziełem sztuprzez caly rok soboty, Dle. wykąoz~Jąc .sobót ad- \ ozego katoliCy łotysze, litwini i bialorusini nie
cznej agitacyi wielkopolskiej . Ale gniew ten jest went0wych, al.e z wylączelllem..8?bot ":Ie!lcOpost-t są. w stanie zaspol{ajać sWJch potrzeb religijbezsilny. Nie można. wprawdzie już przy tych wy
nych, suchednJOwych~ oraz .WlgIIIJ do SWlą.t . uro- Dych.
borach liczyó na zwycięstwo polskie, lecz glosy, czyst~ch: Oc;.:y4zc~en~a, ZWlastowaDla, Wn.leboWobeo tego parafianie kOlciolów tJoWlższych
oddane na kandydata narodowego, niewlJ.tpliwie WZięCIa, Narodzeula ~ Nlepokalan~go Poc~ęCla ,N. prOlzą, ażeby wyznaczyć w tych stolicach i
wzrosną znaeznie, a polskość na Warmii nowy
Maryl Panny, 7:estanl8 Duch~ SWlęt~go, .sw. PlO- wszędzie gdzie tylko jest ludność mieszana ka()trzyma impuls do , dalszego rozwoJu.
, Ira 1 PawIli, Wszystkich SWI~tJch l Bozego Na- planów, umiejących po litewIlku, lotew.slcu i' biaA. wybory nie mogą oznaczać kresu wytężo- rodzenia..
,. .
lor~sku. m l anow~ć o~ociażby jednego biskupa,
nej pracy narodowo-polskie). Tak samo jak G.ór:
W dOl posLu sClslego nalezy powst.rzymać posla.da1ącego te JęzykI; księży, Ule posiada\a.,cych
ny Szląsk, jak Kaszuby i Mazury, powinna Się l ~lę. od mięs.a, a. ~to sko~ezyl, ,2l la~, jest zdrów \ języków. miejscowych , ode$la6 do, Polski, gdZie
Warmia stać silną, niezdobytą placówką na kre- l Ule J)J'acuJe clęzko, moze Jesc (potrawy postne) mIeszkają wytączule polacy; ulL;ielic miejsca w rasach. O tern musi pamiętać cale spoleczeńst\\'o tylko raz na dzień do sytości, wskutek czego na dach kOŚCielnych przedstawicielom innych !laropolskie, i bojownikom. którzy na. Warmii 8i.ln~p, zasadzie dyspensy tylko raz na dzień mięso.
. dowości; do czaRU wybudowania. lcośclQła pOZIfOdzierżą sztanda.r narodowy, pelnem sercem Dlesć
W dni wsLrzeullęźli wości wszyscy bez wy- l lić katolikom rosyanom w Mosl{wie urzl}dzić kapomoc ozynną.
jątku m o gą spożywac pot.rawy postne do. woli, a
plicę w ll~~a)u zajętym .p:zez bibliotekę polską.;
Z krajem ty-m lączą się przecież nazwiska na zasadZie dyspensy mięso In IkakrotOle. Dni wprowadzlc wykłady religii w szkotach, !WŚCIO-
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A wiesz pan, że dobrych to świnie
odparZ naiwnie Zygmunt.
- Charakter z panal sZowo "czestne"
daję ... charakter... Czy pan należy do jakiej

- Począł się śmiać szczeI'Z~ - Wtedy bylyby kalekami.
- Kalekami? Tu nie o kalectwo chodzi, tu my musimy koniec tym zbytkom popartyi~
lożyć. Każdy musi pracować, tak chce so- Go to jest partya~
cyal-demokracya, a socyał- demokracya co
- Partya~ jak tu panu wylożyć... partya, chce, to zrobi...
'
to gromada ludzi, związana swymi interesa-j
- Socyal- demokracya - bąknął Zygmi stanowymi.
munt - a cóż to za pani~
Zygmunt wytrzeszczył oc?:y i sIuchal pil- Socyal-demokracya, to my, my, robonie, a potem rzek!:
ciarze, my, rzemieślnicy, my, proletaryat ...
- "Interesami stanowymi"7 Jak to pan
- Jakżeście to powiedzieli: wikaryat, czy
rozumie'
.
waryat'
.
. .
.
P l
.
- Ja Jestem robotlllk l pan robotruk-to
_ .. .1'0 et.aryat - bąknął trochę z gllle: jaki nasz interes?
. wem llleznaJomy. - Pl'oletaryat, to znaczy
Alboż t.o pan ro.b?tnik1 .
\ stan ubogi, pracujący... wyzys~iwanyl .
- Robotmk z krWi l kOŚCI.
! . ~ J~ Się tam na. tem me ro.zuilllem i
- Pewnie pan musisz mydlo robić'
! daJCie mi z tem spokÓJ, mam swoJe klopoDl
'l
I ty i tyle
.
aczegor
I
·
..•
.
•
.
Bo masz pan takie delikatne ręce...
j
- O to IdZl~, ze?yś Ich me. mial...
.
- Przed wojną ja pracował w Moskwie ... i . - To znalez. taklefo człOWieka na śWlel a tam, tak jak tu, wojna odbila się na inte- Cle, co k!?p.ot~ me ma~
.
I resach fabrykantów, nie bylo obstalunku, to
- Pfz'yJ~z~e czas, ze .wszyscy l,udzle b.ę; i nas przegnali won do czorta. Ja już i bez dą szC:,ęŚhWl I Idopotów zadnycl~ me będzle.
chleba chodzę szósty miesiąc, to skóra na
. ZYom~n~ ~opatrzyl na mÓw.lącego z. taręku nowa porosIa, zupeXnie ręce, jak u pan- kłem ZdZl\Vlelllem, ja~(by mÓ':"'ll do mego
ny, co cale życie nic nie robi, tylko na ka- waryat, ?~y co. . GośĆ J.~dnak me zwracał na
napach si" rozwala papierosy pali i różne to uwagl l mówll dalej.
-.:
,
Zapro adzim tal' I d . l' b k'
przysmaki zjadal A dlaczego panna ma le-,
w
y
( l , . a,
ze .a ry l
żeć na Kanapie, a ty bracie, masz pracować~ wszystkIe zo;;taną .wlasn~śc~ą ~obotnlk?w...
l - Bo ona do pracy nie zdolna.
- ~ któz będzle .placll, Jeśll fabryki hę- Rąk to nie ma'
dą nalezeć do robotlllków~
- Ręce to ma, ale jakie ręce'
i
- Talde, jak i u ciebie, bracie: każda ręma pięć palców...
(<1. c. n.)
(
- Toś \y chciał, żeby panny miały po
-

1)

zeżrą

T~JtM~I~t WltL~lt~~ MI~~T~I

I

(Mieszkańcy Żebrowa).
(Dal_,. ciąg-palrl NIl· 6-0).

.

-

dość

. '

TPies_:,mm.n:~ow:att· ń.
ć-to
o u.uwO1 r~ moze a ~owa

~

l sześć1

-

_

dla pana fabrykanta, ale Jak go zaczrue
.
źć.
oL to doniero tak być popl~S g r y . . .
rWIDnO. Poco go ma gryźć' _ odezwal si~
naiwnie Zy mun.t _ albo to nie ma kiJ' a, aby
~
psa odpę dzi ""
- Pan nie rozumiesz.-Innych praw nam
potrzeba.
_ Przecież ja. ich pisać nie będę.
_ Czy wiesz pan, co to jest sloń'
_ Słoń' - bąknąl Zygmunt - sIoń...
wledzia!em, ale zapomnialem.
_ SI011... to bardzo silne zwierzę ... ono
Ln cztery lapy i trąbę...
,
_ Nie wykpiwaj pan sobie ze mnie, bo
. k' Ó
. l b'
Ja pm w rue Ulę···
_ Co ja mam Z pana kpiĆ~ Jak jest takle zwierzę, to jest... to już go Bóg stworzyl...
_ Co tam. pan gadasz o Bogu...
- Ot, to, to ja lubię... To wlaśnie z pana materyal na czlowieka, na bardzo dobrego człowieka. Bo my, ludzie, musimy być
dobrzy_

I
I

l

-
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lach, seminar-y'ach i llkademii rzymsko- katolickiej pozbawienie niektórr~h praw szczególnych i przJ- z Plocka. Schmidt i Kugel z Pabianic, Tochterw językach wszystkich tych narodowości oraz wilejów.
man z Radomia, 8zmidt z Gosiynina, Seriuli ze
polecić metropolicie Kluczyńshiemu, aby rozpaStreszozoną powyżej gotową. część projektu Zgierza, Woech z Żyrardowa, Maj z Belcnatowa,
trzył wszystkie złożone mu skargi.
, minister wojny wniósł już do Dumy i Rady Pań- Knothe z Tomaszowa, Wojak z Brzezin. Szmidt
stwa.
z Konstantynowa, Ronthaler z Lipna i Tosio ewanTeraz komisya opraeowywa przepisy o po - gelicko reformowany pastor z Warszawy,
ciągnięeiu do czynnej służby wojskowej różnych
Orszak pogrzebowy, wyruszywszy z kościoła
slużby
plemion azyatyckich, kaukaskich i kOCZOWDiczych, przy ulicy Mlkolajewskiej, postępowal uUcami:
uwolnionych od powinności wojskow~j lub opla- Ewa.ngelicką, Piotrkowską, Konsta.ntynowską aż
cających wzamian służb,. specJalny podatek.
J do bram Starego cmentarza.
Mieszana komisya szt&bu generalnego w PeCzłonkowie stt"aży ogniowej pe1nili służbę hotersburgu opracowuje, jak wiadomo, projekt zmiI.norową, utrzymując porządek podczas pogrzebu.
ny ustawy o powinDości wojskowej.
Część pierwszą tego interesującego projektu
i:)
A ..
Na. wozie żałobnym zIożono kilkanaście wieńprzytacza w jednym z ostatnich numerów .Russkij
ll.
1""
c6w od rodziny i przyjaciól zmarlego,
Na.d mogilą przemawiali w ciepłych i serdeInwa)id".
cznrch wyrazach pastorzy - Wosch, Dietrich,
Celem powiększenia liczbY. popisowych, ulga
J
(h) Z resurs" rzemleitniolej·, Na posiedzeniu ' Toehterman l' Bursclle
czyli bezwarunkowa, p o d l e g a "
;
.
Pierwszego rZAdu,
zarządu
Resursy rzemieś)uicilej uchwalono, że w po- II
()
ł
t
o·~rzyma.no wia d o"
znacznemu ograniczeniu, Jedynac v przy oJ'cach
d
a Odd'
I la pO Gl owy.
J
nie
zlalki.
środy,
piątki
i
soboty,
od
godziny
l
'k
k'
zdolnych do pracy, zaliczeni Sił do ulo"owych dru
mosc, ze nacze nI warszaws lego ol{ręgu poczty
"l
do
8
wieczorem
kancelarya
Resurily
bAdzie
otwar'
' na ot
' na. G6rnrm
gie..,.o rZAdu. Jedynii zdolny do pracy członel,
" l telegrafII zgo dZI' lSię
warCie
~
"
ta
dla
interesantów,
w
tymczasowym
lokalu
przy
R
ldd'"
t
'
l
'
rodziny, którego brat starszy dnży w wOJ'sku ,
}.
yn~u o ZlałU pocz owego, Jeże I grono przemyJ
'
k tóre wys t ąpl'l o "fi tej' spraWIe
. z petylub l,tórego
brat młodszy ma już 15 lat wieku , u lCy Piotrkowskiej .M 145, gdzie mieści się Sto- sl OWClOW,
J
warzyszenie opieki nad drzewostanem,
..
d·'
t
'1'
l
.
o'.
CH, zgo Zł SH~ na u rzymanie Własnym wsztem
nie korzysta z ulgi pierwszego rzędu; stuży mu I
ty lko odroczenie do czasu, kiedy brat starśzy
. (x) Zuzi!d Iwu!lku mulan;y .L'llilnosłi za- I· lokal II i urządzenia biura.
wróci Z WOjska lub brat mlodszy dojdzie 18 lat wlada~I~, że w niedzie~ę dnia ~~gO ,marca, r. b:
(x) Otwarcie ruohu na nowej kolei Herbywieku.
I o godzlllle, 1 po poludmu, w sah, s~razy ogn,IOW?J
Kielce prOjektowane jest na d, 7 b. m,
' t '
b
k I ' d 4'go oddfaalu przy ul. ZarzewskleJ. odbędZIe SIę
,
.
.
Wdowcy dZje Ul są ezwarun owo wo Dl o
zebranie ogólne z udziałem delegatów z oddzia(a) ,StraJk, pracowllików aptek~rsk~liłl. Z p~.
służby wojskowej, czyli korzystają z ulgi pierw - 16w. Z prawa glosu korzystają tylko oi czlonko- ! wodu bezrobo~Ja w 26, aptekac~ łOdzlnch, wymszego rzędu.
wie, którzy oplacili skladki za ostatnie półrocze ktego ~~zor~J, ~on~wllle skutkiem z,atargu na tle
Uigi trzeciego stopnia prawie cdkiem się 1910 r
ekonomII, dZISIeJszeJ nocy z polecellla władz areznoszą,
' . .
sztowano strajkujl\cych pracowników aptekarskich
(a.~ Z~ 'lWliJ;lku. ogrodnIków. W nadchodZI}> i dzisiaj w południe przeprowadzono w:3zystldch
Wyksztalcenie, zarówno wyższe, jak średnie
i niższe, daje jednakową ulgę: skrócenie czasu r.r p.omedzlalek, dOla 6 marca ? godz. 2 po po- do biura. policmajstra m. ŁrJd7.i.
Służby czynnej w wojsk.u do Jat trzech. Dla. po- ludulU" w, lol~a.l~ wlasny~ (PlOtrlw:w ska 14?).
(x) Z Tow, abstynentów Pu az:łośó" Zwpisowych na!eżącycu pod względem wJl<sztalcenia. \ odbęd7.le SIę mieSięczne ogolue zebranie czlonkow
'
,l k' t ' TY
,
Yd
do plerw;zei l<atet7oryi o ile zlożą egzamiu na. ' pols\<ipgo związkI.! zawodowego Ogrodników, w ce- ~z~l~e Z~l!rallle d e,z o~ ~w ego ~wdarzYI:3twa. o zle
ofICera zapasu shi'żba ~zynna. trwa lat dwa.
I lu wysluchania sprawozdania i dopelnienia.'no . ,' łęd
Się} lWI nl~
m., w n1l,e zlKe ę po po ·
'k - l · '
d 'l
II nlU w o ea łl Własnym, przy u ICy
onstan&y,
h
b o P' d
Zaliczanie do zapasu bez przejścia służby I wye wy oro~. ozą amy Ja naj ICZUlejSzy u Zła i nowskiej nr. b.
.
j
•
czynnej ustaje. Sliutkiem tego D8uczyciele W'szel- w tem zebranIU
kich szkól wogóle będą powolywani do slużby
(h) Ze zgromadzenia felClzerów, Zapowiedzia- I , (a) Wycleolka· o Na zorgalllzowaną, przez
czynnej na rok, lekarze zas na dwa lata.
ne na wczoraj ogólne zebranie czŁonków zgroma- lodzkl oddzla,l polsl{le~o Towarzy.twa kraJoznawRozmaicie stopmowane odroczenia., udzielane dzenia felczerów, z powodu małej ilości przyby- czego, dwud~lowl} wycieczkę ~o Warszawy, w ca·
l~ zWIA~zema wysta.wy zdobnictwa ludowego. zagwoli ukończenia nauk, zastąpi ulga jednakowa lych osób, nie doszlo do skutku.
dlll. wychowaJiców wszystkich szkól wyższych i
Zebranie w drugim terminie, dnia 9 go b, m. plsalo SIę 4~ ?s6b.,
. ,
średnich, , mianowicie odroczenie
dla
nich o godzinie 8 wieczorem, przy ul. Wschodniej 44,
Pro~zenł Jestesmy. o, przYP?mmellle że punkt
służby wojskowej do czasu, kiedy dOjdą 26 lat będzie pra.womocne bez względu ua liczbę przy- zborny Jutro, o god~I~le 6 mlllut 30 rano, na
kolei fabryczno-łÓdzkIeJ.
wieku. Od tego ogólnego przelJi~u poczyniono byłych członków.
nader ~kąpe w)'lątki:
__,
(h~ Ze Zgromadzenia 8ubjektów handlowych, \
(a) ~agłJ IgO~, Wc,zoraj. na podwórzu do_ A.zeb! ,oficerowl~, zapasu ~rmll byli ezas~ , We wtorek, dnia 7 b. m" o godzinie 7 wieczomu nr. 43, przy uhcy Wolczanskiej, podczas prawOJnJ zdoln~ wype~Ulac nalezyCle swe ObO,Wlązkl, \ rem, Nawrot .M 23, odbędzie si~ zebranie ogólne cy ~ma.~l nagle 58 letni ma.j~ter murarski Zygmunt
Subleskl. Przyczyna naglej śmierci lliewiadorna,
sposób przy)mowama ochotnlk6w na oilcerow ule- członków tego Zgromadzenia,
ga. zasa~niczel zmiani~ Mial:l0wi ie, na ~chotni.
(h) Z Kola pracowników kolei fabr,-łódzkiej. I . Zwłol,i za.bezpieczono do zejścia wiallz sądok?w takl,ch będą p~zYJmowaUl tylko nalezl\cy?o Dnia 11 b_ JU. w lokalu własnym Widile\vska 73, ' wych,
~ k ł dl
ł h .
pIerwszej kategoryl pod względpm wyll:sztatcema. o godzinie 8 wieczorem odbędtie się o"'ól!le zeIstniejąca obecnie kategorya ochotników drugie~ b '
l l'
'K l
o
(x) ol O ~ a g II' onJomych, Wczoraj \V )0,
,
rame
cz
on
(GW rzeczonego
o
a,
kaIn
przy
UlICY
Zawadzie
ej' nr 19 nast flp iło
go rzę du ca II{lem Się znosI.
Z St
kk'
,.,
,,"
'C
Okres sfużuy dla ochotników wynosi wogóle
(h) ę
owo a ~szere • Zebr~D\e ogolne I otwarCIe s~koly, d,la ,d~lecl glucho01emycu przy
lat 18, okres służby czynnej - lat 2. W ra.zie I członków Stowal'zysz~nla a,kuszere~ me doszło do ! Towarzy~tw!e .. llle~lenla pomocy głuchoniemym
złożenia egzaminu na stopień oficera, okres slnż- sIm tlm , z powodu przybyCIa malej liczby człon- "Ezras "lmim •
"
,
by czynnej skraaa się do roku i 8 miesięcy i ' kÓw.
. .
,To~a~zYlltwo Itawla 80b,Je .za z,l1dame nau(a) S-te łódlkIe T-wo pOIYClkowo-olzOl~dn. czyc dZieCI ~owy artykolacyJoAJ. dao Im ogólne
wtedy ochotnik odbywa część slużby już w stopniłl oficerskim.
zwoluje na dWlll 5 marca, o godzinie 6 wleczo I wyk,sztalcenle ,elementarne, pohudzić drzemi~ce
Ochotnicy z wyksztalceniem lekarskiem peŁ- rem, w lokalu Stowarz}:szenia pr~cowników han.- w Dlch ~uOloosclo umys!owe, rozwinąć, poczucie
nią. służbę przez lok i 8 miesięcy, przyczem 9
dlowyc~ (Dll1 ó a 45) ogolue ~ebranle roc7.ne, ~ ce- moralne ol spol,t1czne, z8medbaue skutkiem strapierwszych miesięcy w szu!lg1ch WOJska, resztę lu zatwJerdz~nla sprawozdanIa za rok 1910 l wy- sZlleg) kalectwa. , ' , '
..'
zaś jako lel<arscy urzędnIcy klasowi armii.
burn czlonkow zarzą.du_
I
Sz~\ola, prowallzlc tez, będZie l~anJ~ę sloJuu l
, Przyjmowanie do woiska ochotuil,ów na sze- l
(a) 6 te łódzkie T-wo pożYClzkowo-oSlcz~dn
rysunkow,.l w teu SPOSO? <la, moznosc wyc~oregowców z pośród niemających l{wallf!I<acyi na zwoluje na dzi~ń 5 marca r. b" o godzi Ole ;) ej wa,wcom klerowac następnie dZieCI do odpowIeoficerów zapasu będzie zna.cznie ulatwJOne, Mia- po poludoIU, w lokalu kola prarowników drogi I dmch rze/UlosI.
nowicie, mogą zaciągać Się do szeregów wszy- żel. f~bry(lznO-Iódzkiej (W Jdzewsl\a 73) ogólne I
(x) Olob,sto, Ol'. Leon Czarnożyl wyjeIShal.
sCI, zdolni do służby, mający od 18 do 30 lat , zebraule roczne,
I Wraca w kuul'u marca
~~eku, bez ~zgl~du na stosuuek ich do powlllnoW, razie nieprzybycia, dosta tecznej liczby I
(a) OgI~dz Dy fabryk. Komisya tel hnicznoBCI WOJskoweJ.
" ,
członko IV, następne zebrallle. pl'a.~oIU?cne" bez . budo f, lana pIZy magl:>trJ,me 16dzkim, E nJzlalem
KomiSJe poborowe ~ubernlalJle mają byc po- względu na 11~zbę obećnych, odlJlidzle SIę dOla 12 przybyll"go umyślu!e z PlOtrllOIV;! ar,:lJil.ekta guwiększone o trzech czlonków z l'3mienia armii marca" w tylllze lokal,u_
''o
"
bernlaluel{o p, Nowickiego, uol{Qnala. w ubi'łgłą
czynnej, l\Omisyę powiatowe-o jedne%"o, W poMiędzy spl'a~arlll, znaJduJące~1 Się, na ~o- srodę oględllll sie,lm,u :S,Viezo wybuJo vanycu
wiatach o znacznej liczbie popisowych będ~ two- r~ą ku dZlellny[~I, Jesfi wniosek PO,\vlększerlla udzla- fatJyl\ w różnych dZJeluicach.
rzone tymczasowe komisye rownoligle.
~ow czlollkow,;l:1Ch do 100 rU,bl1 1 wydawan.a poWyn li I,Ycu ogl'JUZlll oi-azal Się następujący:
AżetJy powinność wojskową roz!ożyć równo- zyczek w rozmIarze 800 rublI.
fabryki Jerztlgo Ol$zQwskiego, Ilr':l~dz'1.lulę odb1lmiernie na całą ludnośó, bęuzie dokony'" auy ogól(a) ł'ogrzeb, Wczoraj, o godzinie 4 ej po po- dowaną po pożarze IJrzy uliCY Kou>stantyuowsklej
no-pańslwowy rozkład popisowych, skutkiem cze- , ludniu pochowano zwloki zmarłego pastora ZynJ', 98; machani 'zną ślu aruię KaZimierza Żukowgo będą brani do wojska przedewl:izystkiem bez- gmuuta MaoilJUsa.
skiego przy ulICY Le"zu,) nr. 8; "tód7,k~ fabl'Yulgowi z \Jalego pań~twa, a w razie ich niedoboBardzo liczny orszak pogrzebowy stanowili kę \\ yrobów J(j,j wabnych" przy ulICy Julmsza. nr.
ru-ulgowi rÓ\\llomiernie z całego państwa,
czronkowie kolegium ewangelickiego św, Jalla i 35; tkalnię Illc,lhauiczną JIIliu,lil. Millera, przy
Pobór, zamia~t 28 paźdzlerJli"a każdego ro- sw. Tró JC Y, wycuowancy domu Sierot, ochrony ulicy StJliatorsk ej 'IIr j5 - 1,olUl~ya zualat,la
b, b ęd zie się zaczynał dnia 14 paźJzil<rnika,
ewangiellckiej, szkoty i różnych pry\vatuj'ch zaII' zllpolnylll porządku i zezwoliła.
na prowadze
Przyjmowanie popisowych w ciągu catego ro- kładów nauk'Jwycb, w któcycu zmarly bj't nan- nie faurył<<l.cyl, w m cha[]ic~nei pralul Sl:ll Koku ustaje. Pobór będzie się k1ńczyl dnia ~8 lu
czycielem, lICzne grono przedstaWicieli swiata. prze
cUu.ti. 'kle,;<.l, jlrzy ulICY ~awro~ nr, 8-! - kom ,ya.
myslowego i handlowego uraz życzliwych i zua.
poleCiła zaprolVadl Ć m'1G11auezlJl}
Wl>utylacy~;
tego. CI, którzy na termin się nie stawilI, będą.
powolani do następnego poboru,
jOlllych,
w iavryce braei S,lID 't, prą Ulicy Wlutewtlkiej
Dla oddania ostatniej pO!llugi swemu koledze nr, \8ł, - kOllllsya. tu I azla. t Y11\0 czę~6 budoKary za niestawanie do poboru i uchylanie
.ię od sluźby wojskowej obostrzono, przydano
przybyli ua plJgl'zeb: geueralny Supt3łutendent wIł, którą. /Jrzezl1ac ono na pr:'.ęJlalnł~ l tkalnię,
nową: karę za nchsla1lie się od peluienia slużuyBursche z Warszawy;Zander z Kielc- KlelllliIns& na farbia.rlll i apfcltul'y nIe wyblIdolvano. Jak to
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zaprojektowano w zatwierdzonym przez władzę Chabowsk~, Wincentego Rogozlńsklego, Antoniego Klysa,
K'
" b d]'
l
d
Faliksa Bartosa, Stanlslawa Ludwakll, Stanisława WI
·
}) l aD1e.
omlsya częsc U OW I przYJę a, z na - derę, Stanisława Staslllkl, Józefa Pękalsklagu, Lud.wlia
mieniem w protokule, jakich budyuk6w dotąd uie Krauzeło, Franciszka SJcha, Feliks, Korzybl, Jana No
włcklego, Bolesława Maja. Frallclszka Wyrażne!o, Benja"
wzniesiono.
Przy oględzinach fabryki K. Piotrowskiego i mina KutIewsklego, Karola D tbrenera, WOJclet'ha KllmK. Gebla, przy ulic v Nawrot nr. 79, okazało się, czaka, Szczepana Kamińskiego, Franciszka Sobolewsklego,
J
Jana Boczkowskiego, Bronisława Józefowieza, Dwoll'ę
że mimo uzyskanej koncesyi na fabrykę tektury
Wolko"iczową, Józef, Gabryela, Adama Włodarczyka,
nie zastosowano się do wymaganych warunków, Antoniego Zycha, Helenę Kaczmarek, SyrIa Grlnbauma I
mianowioie 8chody drewniane nie zostaly zamie- KatauJnę Wecalek
.
..
niona na ogniotl'wale nie urządzono wentylacyi
- Rewlzya wykryła. ze kradzlez róznych rzeezy n"
.
..
'.
.
sumę 150 rb, z mieszkania Szmula Elerta, w domu przy
mechalllczneJ, me zapl owa.dzon~ oddz l 81nego skla- ul. Rzgowsklej nr 66, :/:a pomoc~ włamania w dolu a
du na zapasy starego papieru l t. d.
jllstopada r. z., spełnił Stanisław Kuna, którego osadzoWobec tego lwmisya fabryki nie przyjęła.
I no w wIęzieniu. Udział w tei kradzieży brał Stanisław
PIetrzak, a rzeczy skradzione sprzedano niejakiemu Boru
(x) AtlecI 1ódzoy, pp. Teodor Baganz I Luchowl SzlamkoWlczowl, zamlesżkalemu przy ul. Wldzewdwik PopławlIki. proszą nas o zaznaczenie, że sklej nr. 10. Część łupu odebrano od Sz1amowlcza I odcyrk Devlgne jelt przedsiębiorstwem pp. Hansa dano do rozporu,dzenla sędziego śledczego lI-go rewiru
Schwarca Makdonalda i Kahuty którzy pKo- m. Łodzi. Pietrzaka t Szlamowlcza osadlono w wlę,
'.
. '
: . . zlenlu.
_ Aresztowano Joskll Brendzla, ktory za, pomoc~
zakowa wys~nęh, Jako "slomlanego cz.lowlel{a,'
że kontrakt Ich z dyrekcyą cyrku Devl!!;ne konobcięcia trzech palców u nóg chcial: uwolnlc się od
czy się za 2 miesiące. że cyrk nie posiada po- sl:ożby WOJsóowej; ustalono takt, że udzlal w "ywolanl~
.
h ·Z tl
h'
t"
.
sztucznego kalectwa bral 1folnol'raktykuJ~cy w ŁodZI
waz~yc
II a .etyczn~c l z ej ,plzyczyn~ ~1l8 lekarz, Tadeusz Roklcki. Wobec tel(O Brendel I Roklckl
p.rzY.Jąt wyzwama tuteJszych at.letow! obaWiając pociągnięci zostali do odpowiedzialności sądowej.
Się Ich zupf'lnego zWyClęztwa, mimo, Zł oflarowa(p) Pogotowie ratunkowe w ciągu dnia wczoli s~ę walczye poza ~onk?rsem, ozy}i zrzekal! się rajszego pomiędzy Innemi wzywano do następujących
z gory wynagrodzema, ze wreizcle gotOWI są wypadków.
1
k .d
b
. tk
tI t
- Ogólnemu oalablenlu u eglJ cztery osoby, z któ·
· ,
PÓJSc w. zapasy z ~z ym ez wYJą u a e Ił .cyr- ry"h jedn, odwIeziono do szpitala Aleksandra, jedną do
ku D.evlgne na grn~cle neutralnym. (poza cy.rl{)em) mieszkania, jedu, ndesłano do Przytułku noclegowego na
o kazdą stawkę, az do 1,000 rublI WląozllIe.
ulicę Cmentarn,.
(a) Kamera d81JDfekoJjna. Sprawozda.nie za
(a) Zabłą~an •• Do III cyrkulo policyjnego przyokres czasu od 14 stycznia. do 14 lutego r. b. I .,rowadzono dZIS 6-letnlą dziewczynkę, która powl~dzla.la,
wykazuJ'e że sanitarvusza mieJ'scv zdezynfekowali ze nazywa się Lidya .Ren, lecz nie moze wskauc mieJ ·
.'
.J
J
,
I sca zamieszkania rodziców. Blondynka, ubrana. w czer~
35 lokah (88 pokOI) po chorobach zakazuych, won~ sukienkę I niebieski fartuszek, mówi, ie Ojciec jej
mianowicie: po szl<arlatynie 25, po ospie 8, po chory, pracował do niedawna w jednej z fabryk tugruźlicy 8, po róży 2, po dyfterycie 1, po raku 1; telslJch.
ogólnej objętości 5351 m., na zdezynfekowanie
*
których zużyto :2,48~ sztu~{ pastylek formalino(a) Z T-w. miłośni ków rozwoju fjzJClnego
wych; .antanem zas zdezYllfelwwano 360 m.,
Wd
.
W b t d' 4
1911
prócz tego zużyto sublimatu 165 gr., formaliny kW I ledWie.. 8 S? o ę, ma l 1~a.1 rcfa b
ro. 8400
u, o go
ZIUle
Wieczorem, w o... a u a . rycznym
w pl yOle,
gr., czys t ego k ar bol u 260 gram,
I' R I . 'ń k' . Ni2 62 db d'
b
chlorku wapna 2,600 gr., mydla. szarego 18 i pól P!zy ullc~ ,o (1~ s lej t
'~t 9 ~~ Się ze r~funtów, amoniaku 6,400 gr., Body 2,600 gr., spi- ~Ie cz on ww w.~war~ys ~a b mI fsnl ó~ ro:~oJ.u
rytusu denaturowanego 37,200 gr. Pr6cz tego
Izycznego W b l zewlei d e ~anli~ bog ne b ę z;:
w samej kamerze przesterylizowano od 14 sty· pr;w~r~ocne ez wzg ę u n
z ~ przy yl y
cznia do 14 lutego r. b. 1506 sztuk (wagi 1968 cz ou co IV.
, •
b.·....
b _
funt6w); za pomocą formaliny zdezynfekowano na
. .POrtądek dZlennz o eJmuJe. ~ag~J~nle. ze. ra
mieście 7198 sztuk bielizny i pościeli.
I Dl~ l. wr ory: ptrezy . yum, zarz ą u. l omls~~ re.
dt·
d
h 16d t· h L k
\VlzJJueJ, rozpa rzeDł e sprawoz d aOla za ro~ ieI I~.'
o ato- sdy i \mdietu na. rok przysdy, wl'eszcie- wnio(a) Nlepon, .1 W ,omae
rzy domu przy ulicy Staro Zarzew8kleJ .Nl HL, ski członków.
odnieśli si~ d~ ~omisyi sanitarnej .miejs~i.ej oraz
(a) Wypadek tramwajowy.
Wczoraj o go
do wladz pohcYJllych. ze skargą, ze s~roz domy, dzinie 3 ej po poludlllu tramwaj idąoy ze Zajerza
. '
. o
wbrew przepisom sanitarnym, wylewa 1lI60tystOlcI
t
d"
t'k l b ynsztoka nadto wy- do ł.o~zl okolo JuIJa.nowa ulegt zepSUCIU, skut
~co~~iP~Od oO:~~fl j:dn:go r z mieszkań dM, do ~iem te~o ruch pociągów na tej dr?dze kolei doktó!ego również gromadzone s1\ z dnia nieczy- ~~~~~~eJ byl wstrzymany prawie przez go·

.

. I

I

I

I

wieczorem o godzinie 8 minut 15 po raz drugi
,
H
sensacyjna" U rr;td>l WIl żona' . Ol<.lena z Sie·
!Daszkową w roll ,.N'leznajQmej" i dyr. Zelwerowiczem" roli pullw wnil<a Lenoxa.
W niedzielę o godzinie 3-eJ po południu po
cenach popularllych "Chory z uroj'enla", !\folie.
ra, o godzinie 8 minut H~ wieczorem po raz 3
IIUrzędowa żona".
(x) Teatr popularn" A M'

l
k'
(K
" . le ewa lego
onstantyuowska 16). Z kancelaryi teatralnej pi3~ą
nam:
Dziś w piątik dana będzie na og61ne żąda
• nie po raz 15 w tym se~onie 8 ztuk
5 l' h'
.
. " a w a ,~a~
l L. TolstoJa "ZmartwychwsLa1ll6 po ceoach ZOll żonych.
~
Jutro

po polndniu dla mlodzieży dana będzie
tragedya w 5 akt h Ma y S. tł. .
,
. .
~a(l"
r a .uar I wieczorem
zas akaze Się po raz pierwszy sensacyj na sztuka.
w 4 aktach p. t. "Piękna Marsylianka" w kt()"
rej glówną rolę odO'rywa Na.poleon Bon~pal.te
S k
.~
.
ztu a obfitUje w sceny efektowne; kończy
sztukę. obwolanie pierwszego konsula cesarzem
FrancJI.
Dyreltcya teatru wystawia .,Piękną Marsyhankę" z dużym nakladem pracy przy wspóZ.
l d' l
l
J
'
l U zla e ca ego persone a.
(x) Konoert Godowskiego (Al. Dw.) Wczoraj
w sali koncertowej przy ulicy Dzielnej dal koncert tytan gry fortepianowej, Leopold GodowlJki.
Wieczór wypełniZ solista samodzielnie sala byZa
" zapełniona po brz .
I
egl.
.
.
.
Na program złożyły Się powazne dZlela. kom• pozy torów: Beethoveua, Brahmsa Chopina Liszta
Meudelsohna; na zakończenie 'solista ~ykonai
w swoim ukradzie "Tańce symfoniczne" na tema.t z ,.Nieto'perz~" - Strllus.sa..
.
Godowskl stOI na czele plaDltltów plerwszoI rzednych, nio więc dziwnego że pablicznosć po" .I ocza.rowa.l Zebram. 'słuchacze
,
.
rwal
mieli
pradziwą ucztę artystyczuą I rozkoszowali się jego
I wspanialą i ze wszechmiar wykończoną grlł
Technika znakomi~a, czystośc gry niep~szlakowana, :&rozumienie wyborne, temperamentu sporo, IlCzacia nadmiar, sila duża - oto zalety zna.
komitego wirtloza, kt6ry potrafil olfladnąó w za.
pełności swój instrument i który po1rati slaoha.
c 'y
d ..
t
t
z wprowa ZIO W s I\n en uzyazmu.

I.

l

ZABAWY.
(x) Ze StowaIlyllllnla nAuczJoieli chrześcijan
(Konstantynowska 5).
W niedzielę o godZlll18 5

w .lokalu SLOwllrzyszenia odbędzie się towarzyskie zebranie dla członków, ioh rodzin i wprowadzonych gości.

(a ) Zł'
t
W
'
'd .
Dl BIlony ru~.
. 8t
aW18,
~naJ uJącym
SH} na terytoryulll stacYl Widzew, kolei fabryczno·
zarazę'
lÓdzlliej, dr6żnik zauważył wczoraj zwłoki mężT E A T R.
~zyzny okolo lat 35.. Przy . zmarłym nie było
( ') Z 8",dÓW. Sędzia pokoJ'u 1-go rewiru m. zadnych
dowodów el';ltymacYJnych.
"Urzędowa zona", sziuka w s..ciu aktach Hanaa
ŁodZI skaza!: za zakłócenIe. spokOjU pu~llcznego:
S~wierdzono że czlow iek ten poprzedniego
Izaaka Landau na 16 rubll lnb 4 dni aresztu,.
'f
II
3"
.
,
OIdena. Występ Wandy Siema.szkowej.
Abrama Rubina na 20 rubli lub 5 dni aresztu; dma zallz~dl do UU etu {.asy 18J, PI~ wodl.\ę,
Wladyslawa Waleńsldego i Józefa Za.jączkowsklepoczem slo81'owal swe kroki ku plantOWI )coleJoWystawiona wczoraj po raz pierwszy w teatrze polskIm przy ulicy Cegielnianej sztuka. Hango na 16 rubli lab 4 dni aresztu; Abrama Halia wemu .
(a) Z Kamińska donoszą: Onegdaj w fabryce sa Oldena p. to .Urzędowa żona", jak wszystkie
na 10 rubli luu dwa dni a.resztu; Ottona Nlewiadomskiego na 16 rubli lub 4 dni aresztu, oraz mebli giętYl:h Towarzystwa akcyjnego • WOJcie- przeróbki z powieści, grzeszy małą spoistością
Kazimierza Brzezińskiego na 6 dni bezwględnego chów", podczas ruchu fabryki, pękla rura przy a.kcYI, rwącej się w każuym nieomal akcie w
aresztu. Za wyznaczenie nieodpowiedolego mie
kotle i wrzątek buchD8,l na zaJ ętych W kotłowni każdl~j sceuie. Pom mo to słucha się jej z n~tę.
żoną. u wagą l wciąż rosnącem zajęciim ze wzglę
szkania dla s~róża., Ludomira Grabickiego na 20 kilku ludzi.
rubli lub 6 dni aresztu; za prowadzenie handlu
Trzech najbliiej stojących robotoików: Sto- du na caly szereg sensacyj nych, efekto wnych scen
w god~inach wieozornych, zabronionych: A. Mena- I larek, Brochuli i Jarecki aleglo siluym poparze- ora.z ten dziwny nllstr6j, jaki bezustannie panuje
cha na 15 rubli lub 3 dni aresztu; Hersz!l Naza- I niom; wszystkich, po udzieleniu im doraźuej po- na scenie. ZalatUje wciąż ze sceny przed.,mak
ekiego na 4 ruble lub 2 dni aresztu; J6zefa. Mru- i mocy na mieJSCU, odwieziono niezwlocznie do dramatu, ba nawet tragellyi i to w scenach wy.
woluJąoych sal wy sz~zerego śmiechu wśród puka na 7 rubli lub 2 dni aresztu; Mojżesza Bu- szpitala w Noworadollisku.
rzJna na 5 rubli lub 2 dni aresztu; za pro wadze- !
Stan dwu pierwszych pOizkodoll'a Iych nie bu- bliczności, a jednak rzecz cala kończy się bez
nie handlu podczas nabożeństwa w kościołach: dzi poważniejszych obaw, zato sta.u zdrowia Ja· katastrofy dramatycznej w spos6b nieomal farsowy.
Moszka Lichtenszteina na 16 rubli lub 4: dni are- reckiego jest beznad ziejny.
Treść sztnki, osnuta na tle zamaohu stauu
IJZ'a; Szlamę Rohmana na 20 rubli lub 5 dni;
(a) No. acizna ukazała się wśród koni w mai_tka
rozgrywa się na granicy seroskiej i w Blatogro~
Stanislawa Klimaszewskiego na 7 rubli lub 2 dni; Twoczy/ankl, gm Gałkówek. DelegOWAnO tam wetery
I dzie, a "kulminacyjnym jej momentem jest scena
leka Flaka na 5 rubli lub 2 dni; Jakóba Rajzen- narza.
bI
l
(a) Krallzieże. Do mieszkania Moszka Wegwaj. h
5 bl' l b 2 d .
szaJc a na
ru I u
Dl; za o e gę s owną
zera W Radogoszczu dostali si~ ZA pomocą wyłamania . na balu, na którym Niezna.joma w l<adrylu za.
Karola Zolca na 5 rubli lnb 1 dzień aresztu. Za okna nIewiadomi zloc:zyńey I skradli rózue rzeczy. prze. mierza zastrzelić władcę Serbi·, lecz w stanowczej chwili uśpiona morflIlą, podaną jej w szamDiesLawienie się na ćwiczenia wojskowe: Stanisla
ważnie garderobę, wartości 300 rb.
panie przez pulko "Ulka. amerykańskiego Lenoxa
w& Włodarczyka. na b rubli lab 3 dni; Aleksan'
pada ,senna na ziemię.
dra WęgJińsklego na 2 ruble lub l dzień; IgnaOw Lenox, kuzyn Konstantego Misicza rad.
cego Kabulskiego i Józefa Jnstyńskiego na 3 ruSZTUKI\.
cy królewskiego, iadąc do Bialogrodu dla ~dwie
ble lub 2 dni aresztu.
(x) Teatr polski A. Zel werowicza (Cegielnia. dzenia krewnych. przemyca przez granicę Nie(a) Z w,działu 'Iedoz.uo. Agenci wydzlałn
śledczego pOllcyl łódzkiej wykryli w tygodniu ubiegłym
na 63). Z kaucelaryi teatralnej piszą Dam:
znajomą wspólpodr6żuiczkę, Jako swoJą żonę, dzię
szereg przaatępstw 1 dokonalI aresz~owań Ich sprawców,
Dziś po cenach popularnych "Nora" Ibsena
ki temu. iż posiada paszport wraz z żouą, któ, a
JI1Ianow Icie: areutowano Emilię J obst, która usilowała z Waodą Siemaszkową w tytuloweJ roli.
pozostała w Paryżu. Owa zaś Nieznajoma., Jak
udać rany IIOUm; llr8SztoW&no za włóczęgostwo, SLO '
Jutro w sobotę o godZinie 3 po południu po się okazuje z dalszego toku altcyi, jedzie do
sanki ze zlodslejaml, brak ZAJęCla I środków do życia, I
wJalaIuI ~ do JllJejsea aWego poby~u: KOWl~cH ceJlach najlliższych dla mLocUI8ży "Pil.JI Jowialaki"
Serbii, by zablt wladcf,2 ,ego krajll, z IlkartowastoSCI.W takich warunkach, I)owietrze, którem oddychać muszą. lokatorzy jest zabójcze i la.two o
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cone będą w 'ych dniach sądowi krakow_
n y ru jUż z góry planem, że ,w c.harakterze ż?n y !
• Proch na krze.
Lenoxa nietylko] przedostaDle SIę przez gramcę,
skiemu.
Pracujący prZj wydobywaniu piasku na Wiale nadto będzie mia.ła ułatwiony dostęp do dwo· I śle. Wfadyslaw Swięcki i Konstanty Grygoro- Dyrel<tor teatru miejskiego Solski oświad
ru, Usidla więc wyrafinowauą ~wkie.teI7ą pocz- ; wicz, spostrzegli płynącą krę, na której wznos!! cza, że na tych warunkaoh kontraktowych, jakie
ciwego 'jankesa, zachwyca u,rodą i w~zlęklem calą się drąg, w rodzaju masztu, obok zaś stala dosc postawiła rada miejska, co do odnowienia dzierrOdzinę MIsicza, rozmi1owoJe "! sobIe, do sz.aleń
żawy teatru, nie może ubiegać się o tę dzierduża skrzynka, przymocowana do drąga powro'
stwa syna Misicza, rotmistrza Jazdy PIOtra I tym zem.
żawę·
sposobem znajduje się już blizko celu, tańcząc
Gdy przyciągnięto l{rę do brzegu, w skrzyni
Z POZNANIA Dnia U-go b. m. odbędzie
kadryla naprzeciw k!óla, ale ,Le.n?x, b~ udare~. znaleziono na hóJ prochowy, wagi okolo trzech się w Poznaniu zjazd delegatów frakcyi narodo·
nie l(rwiożerczy zamiar, podaje Jej morf1Uę w kIe- pudów. Nabój byl, prawdopodobnie, do rozsa- wo liberalnej, konserwatywnej i postępowej. Cedzania zatorów. Proch był przemoczony i caly lem zjazd u jest obmyślenie wspólnego działania
liszku szampana.
Omdlenie Nieznajomej, którą W8ZJSOy poczy- nabój wrzucono do wody'
podczas zbliżającyoh się wyborów.
tujl\ za żonę Lenoxa, nie bldzi w nikim podaj·
* Wyrok na urzędnika.
rzeń opróoz szefa tajnej policyi Bil.lowa, węszą
Przez parę dni z rzędu w Izbie sądow.j warcego' oddawna jakąś tajemnicę, w czem utwiel': szawskiej była sądzona sprawa naczelnll<a straży
dzają go relacye panny de Lanney, guwernantki
ziemskiej, Kowalewskiego, który dręczyl miesz.
Mlsiczów pozostającej na usługach tajnej policyi. kańców Woli pod Warszawą łapówkami.
W o8tat~iej atoli chwili, kiedy Bil.low jest przeSprawa weszła na wokandę wskutek skargi,
Pogłoska O chorobie następcy tronu, arc.
konany, że tr;:yma nici spislm w rękach, ,Niezna: podanej do senatora Neidhardta.
Franciszl,a Ferdynanda, kursuje dotyehcza, przejomą uprowadz& Piotr Mi,liJCZ .za pom?cą legitymacyl
Wczoraj przewodniczący odczytał wyrok, któ- ważnie w kolach parlamentaruych. Podobnie, jak
szpiegowskiej, wykradZIOnej pa~l\le de Lanuey. ry b. naczelnika straży ziemskiej, podpulkowni- niedawno podczas bytności w Gmullden, następca
Aby llię więc nie skompro.mito\~ac, Bil.I~w. puszc~a. ka Kowalewskiego uznał za winnego wymllszauia trona mial uledz ogólnej depresyi i osłabieniu.
wolno Lenoxa, każe go Jedyu16 pod SIlną strazą lapówek i sl(azał z art. 373 i 378 kod. kar. na Przypuszczają jednal{że, że stan ten jest przej.
odprowadzić do granicy.
.
pozbawienie wszystkich szczególnych praw i przy- .ściowy i że arcyksiążę niebawem od;,yska sily.
Roła Niezna.jomej należy do szeregu najtrnwilejó\f, orderów, stopnia WOJskowego, 115 rubli
- Parlament austryackl zwolany zostanie 8
dniejszych w repertuarze heroin. WY,maga bo· grzywien i oddanie do rot aresztanckich na 2 i marca.
wiem gry niezwykle skupionej, subtelnej, a prze- pól roku.
_ Z Budapesztu donoszą: Delegacye przycież wyrazistej tak, by odtworzyla w ~posób .n~·
Za poręką rb. 500 Ko walewskiego pozoi~a- jęty w całości budżet na oele marynarld austryac.
macalny dla widza calą gamę uczue, wrazen, wiono na wolności.
kiej.
obaw, zachwytów udanych lub klama.nyc~, prz!
- W delegacyach postawil poseł cZ I)sld KloWielkiej pewności siebie i wysznltanej lwkIeteryl.
facz wniosek nagły, żądając, aby rząd austryacki,
Wszystkie te szkopuly Wauda Siemaszkowa po·
Z KROLESTWA.
odpowiadając na wydalania cudzoziemców z Prus,
kODywa zwycięsko, tworząc przytem kreacy~ arzarządzil ze swej strony środki represyjne i wytystyczną w każdym na\drobniejszym ruchu 1 gedal podobne rozporządzania, mające na celu wyście w skurczu muskułów, w wyrazie oczów, w
Zamach
na
naozelnlka
policyi
śledczej w No- , dalenie z granic państwa austryackiego poddanych
drg~niu ust, słowem, w caloksztalcie roli, arty- wQtiidomskn, WczoraJ o godzinie 4 po połudnIU ' niemieckioh. Po ożywionych r02.prawach wniosek
stycznie opracowanej.
.
Noworadom~k byl widownią krwawego zamachu I zostalodrzucony. Polscy członkowie delegacyi glo.
Dzielnie jej sekunduje W roli pułkowmka na życie nar.zelnika POliCYI śledczej z Radomia sowali za wn.ioskiem Klotacza.
Lenou p. Zelwerowicz, uplastyczniając ~oldadni~
ArClhipowa, który legł pod strzałami rewolwero- Z powodu sprawy dotycz~cej dostaw na
cały stan duszy biednego yankesa, mimo wolI
wemi
2
.nieznanych
mlodzieńców
W
pobliżll
fa.,
potrzeby
marynarki, skutkiem czego szef adminiwplątanego w kabalę. Jeno w scenie, gdy N!e.
bryld
mebli
giętych
B
ci
Kotw.
stracyi
hr
. .Montecuccoli musiaŁ się pOdaó do dy~
znajoma grozi Lenoxowi rewolwerem, ud.artlmma,
Archipow
jechat
od
Koluszek
ku
Częstocho- f misyi, uważają, że również stanowisko ministra
jąc w ten sposób jrgo miłosne zapały I zama~h
na jej cześć niewieścią, nie mo~emy ~ogodzlć SIę wie pociągiem osobowym nr. 17 za dwoma mę- spraw wewnętrznych Weiskirchnera jest zacbwiaz p Zelwerowiczem. PułkownIk WOjsk ll.~.err zczyznami, dostatnio odzianymi, których śledzH. ne, który głośno mial się przyznać, że o kwestyi
kan,kich uczestnik bojów, nie mógł przerazlc SIę Mlodzieńcy ci, jak i Archipow. mieli bilety wy- I dostaw do marynarki nie nie wiedział. Skutkiem
rewolwe:u w ręhch lcobiety i uie należalo upa- lmpione do Częstochowy; spostrzegłszy jednak, : tego, aby ratować zachwiane stanowisko Weis.
że są śledzeni, wysiedli w Noworadomsku, a za I kirl'hnsl'a, delegaci chrzeil c iiańsko socyalni, uczadaó na fotel z miną wystraszoną, ale raczej oka
nimi
udaI Się Arcuipow. Ja.k mówią, wslcazal ich stniczący w komisyi delegacyjnej, uchwalili Yutum
~aG wlraz niesmaku. Mala to usterka, .łatwa do
nawet
podobno żandarmowi, nie żądając jednak I ufności dla. ministra, Pomimo to lednak stanowipoprawienia, a wówczas ltreacya w roll Lelloxa
ł pomocy. Przeszetlłszy potem za nimi przez mili.- I sko ministra. spraw wewnętrznych uchodzi nadal
wyjdzie bez zar'Zu~u.
. ".
. . . sto, powrócil za ich śladem ku [I olei, gdzie pod za zailhwiane.
Z daltlzej obsadl wlrózD10 nalezy p. WO.lCl~'
fabryk~ Kobnów legł od niespodzianych strzałów.
- Gabinet ostate()znie zostal skompletowany,
chowską w roli panny Lanney, zwłaszcz~ za. konSprawcy zbiegli, jak dotychczas bez sIadu, zniektóremi zmianami, Antoni Perier obejmuje
cową scenę ostatniego aktu, zagraną ~ 8\11} l Wltekę sprawiedliwości, Masse-hanLllu, Pans-rolrazem, oraz pp. Bońoz~ (Btllowa) i Junoszę (Pio- aczkolWiek przedSIęwzięto energiczny pościg.
Archipowa
odwieZIOno
do
szpitala,
gdzie
do·
nictwa.
Inne ministerya bez zmiany.
tra Misieza).
_ Z powodu, że Cruppi, jeden z wybitnyóh
Wystawa i kostyumJ oraz wyreżyserowanie gor]'wa.
Napad bandycki. We wtorek w Plocku po l ad,,:okatów ,francuskic~, .który w przeszłym gab~.
sztuki stały na wysokOŚCI zadania.
godzinie
12 w południe wyszedł z gmachu slda- ! neCIe dZlerzył , te~ę m!llłstr~ handlu,. teraz obeł
Stanisław Łąpiń8ki.
dów monopolowych, mieszczących się przy zbie- I mUJe po ustąpIenIU. Plchon a, stanowls!(O wyblgu uL DominikuIlskiej i Alei, zarządca sk~adó~ tniejsze, bo tek~ ~lll l sLra spra\~ ~agran~cznychKALKNDAIlZYK TRRIIINOWY.
p. Klepacki z pieniędzmi do !(a,sy gubermalnej. J gaze,ty pl'zypomlI~a)ą, ze ~tał ?n JUz dllWnIeJ w OpOIMIONA. SŁOWiANSKIE. D I i ś PakoBlaw&. J uZaledwie oQszedl kilkanascłe kroków, gdy zyoyl do b. premIera, Bnand a. zwlaszcza IV epotr o Kazimierza.
dwaj rnęzczyźni chwycili go pod ręce i wciąguęli ce straJku kolejowego. Cruppi zarzucał w6wczas
TEATR POLSKI
A· Z~LWEROwrcZA ~C9gI91~la: w pod wórze domu SUiegockiej, na rogu tejże ul. J Briand'owi, że system czynienia. różnych przyrzez
S3
na nr· p ). tk I Ś ~~~~:Ie I::nil~le~~~~:m. pOj~ta;o I Dominikańskiej i Królewskiej, szybko wyjęli z sur. czeń urzędnikom, należącym do straJkn, tumanil
n'1~h;8z ~;!~I) ~Uorzę~oowa żona~ Hansa Oldena Po.. I duta p. Klepackiego 1,178 rb. ,i. umknęli:,
ich ~~lko i że tym spos?bem on sam, Bnand. byl
~~"t&k o godz, 8 mln. 16.wleezol'em Występy Wandy
Nie zdążyli jednak całkOWICie ograblo pana wlasolwym sprawcą straJku kole Jowego.
Slęmaszkowej -.Pan JOW11I1slu" hr, Aló{dedry. (Po
Klepackiego gdyż pozostawili złoto i srebro. P.
- "Agence Hayas" donosi: Na dzisiejszem
Dach nailllźszych) Początek o godz. P
o ~ po po. ) K. miat oIYólem przy sobie okolo 2,000 rb.
J prtedwstępnllIll pOSIedzeniu nowego gabinetu za.
POPULAltNY.
(~onB~antJnowska
nr. 16.
CI
rysowalo
się jasno.
stanowisko
ministra ,spraw zaD z i śTEATR
po cenach
do polowy zDlzonych
"Zmartwychwsta.
.
,
I .. T l toJa Początek o godz 8 m. 15 wieczorem JuIgrallIcznYCh' Cl'uPPlego, ktory, wbrew rożnym po~reo p~ Braz pierwszy "Piękna Marsylianka".
Początek
głOdkom, nie będzie podl egal żadnym ispiracyom
ze 11'1'001 ministra marynarki Delcassego 00:10o godz, 8 m. 15 wieczorem. - ,7 Mar YII Stuart" Schlilera, przedstawienie dla mIodzlezy. Pocllątek o g pól do
bistośc Cl'uppiego jest zbyt wybitna i samodzieł4 po pot.
" go posąd
Z~BRANIE D z I ś ogólne zebranie Tow. opieki
Z KHAKOWA. Rozprawa przeciwko Tru. na, ,a by lUozna
zao' O z byt l a t we po dl eDad zWlerz'ttami W hotelu Manteufla.. Początek o godz. dnowskiemu O zamordowanie Rybaka rozpocznie ganIe obcym wplywom.
8 wieczorem,
się przed tutejszym sądem karnym w dniu 15-ym
- Zmiana gabinetu we Francyi jest przedTOW, KRAJOZNAWCZE. Jutro wycieczka Tor b. m. Na rozpJ'aw~ przyb~tlzie wielu świadków miotem żywego zajęcia. w prasie angielskie). Jaf::~o:l~~~~fej~Oo ~od~a~s~I~!'at.ebranle na. dworcu ko el z Królestwa. Niektóre zeznania odbywać się bę- dnak~e. WS,zystbkie organI y'l ?maWiatjąC, ~en fakt,
KOLO PRACOWNIKOW KOLEI FABR. Ł, J u t r o dą przy drzwiach zamkniętych, dla zapewllIenia wyrazaJ,ą l-llę ar d.za og ę,t Ule I os roznle, . przy(w lokalu własnym, Wldl9WBka nr. 73), wieczorlllca bezpieczeństwa. świadkom. Ogólem stanie przed pUSzczając, źe pomlm? zml~IY" polItyl~a mlOlst~
p. n. "Sledi", Początek o g. 8 wieczorem,
Itrybunalem przeszlo 80 ' swiadków.
ryum spraw zagl'amoznyc meZIDlelll przynl\ł- W krakowskim sądzie karnym oibyła się mniej dotycbilzasowych zasad umli\J'kowama.
Z WARSZAWY.
Może byó - mówi "Da.il,. Telegraph" -że
rozprawa opozycyjna redakcYI "Naprzodu", przeci w li:onfinskacie dziennika z artykułem, p. t. nowy minister spraw zagra.nioznych, C"uppi, nie
• Zmiana konsulów.
"Rel,egacY,a- z pow.od,u MoJ,'ej Baby". Przeciw posiada taloego doświa.dczenia Jak jego poprzej ed 1Ulkże z tego nIe wynika aby Delcasa6
mial nań
wywierać wpływ bezposredui, lub zbvt
Jeneralnego konsula francuskiego w Warsza- I kon~ls k.aCle w dl u~leJ ~owle wys t ępowa ł p Da- dnicy,
wie p. de Coppet, mianowano Jeneralnym (wnsu- I szynslo. S!}d zatwlerdzlł k,onfl.~ ka~ę:
,
,
•
l 'f ncuskim w Londynie. Następcą de Cop- ł
MlIlIsteryulll sprawlellll WOSCI zatwlerdzllo slluy.
ee~ ~ianowllno P DUlasta dotychczasowego szefa rozszerzeuie aktu ekstradYCjI Damazego Maoocha
- Niedaleko Islandyi rozbil się parowiec
~ (~zialu minlsttll'YUW sllr~w zagraniczny oh w Pa- także na zbrOdnIę sprzeuiewierzenia fuut.luszÓ~ rybacki ,. Brema", należący do flotylli rybackiej
y
I klalztornych, uraz Inne prloe~t~pstwa. AkLa zwro- z Brewy. Kapltaa i (;) marynarz)' u~oaQlo.,
rJZL1.
I

Ostatnia poczta.

I

I

l

I

r- I

l

Z dzielnic polskich.
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TELEGRAMY.
Petersburg, 2 marca (P.) Związki studentów
akademistów politechniki i instytutu leśnego w le
legramie do prezesa zjazdu zjednoczonej szlachty
wjl'azily wdzięczność zjazdowi za moralna popar ·
cie
organizacyj
akademistów
w rezolucyi
zjazdn.
Petersburg, 2 marca (P.) Dziś zran& wybuch!
pożar
w 11
gmachu
Dwor".
l'
d . "Gostinnyj
bk
'ó l . Ogień,
d t wyni'
k ,y w s { a zle, szy o przellI S Się o s ropow
glównej kopuly, gdzie mieściły się s[ilepy z zabaw
karni i towarem celuloidowym. Pożar stlUlTllOnO,
dzięki ratunkowi, podanemu przez 7 oddzia1ów
straży. Straty wynoszą rb. 75,000.
Bukareszt. 2 marca (P.) Wybrano do izby
poselskiej: 57 konserwatystów, 5 liberałów i 7
demol{ratów konserwatystów.
Wiedeń, 2 marca (P.) W Wiedniu, Budape .
.
P d ..
h
d' l
ra ze l mnyc śro OWIS mch, utrzymała
szcle,
się wczoraj pogłoska, która częścIowo przedosta.
la się do prasy, że Aerenthal nie powr6ci na swe
stanowisko. Do pogłoski tej dal powód artykul,
zamieszczony w "Neue Fr, Presse", któremu na·
dano znaczenie nel,rologu politycznego. Pólurzędow~ "Pest~r. L~oyd" i "Budapestee Korrespon,de?z oraz msplro~ana. notatka "BerI. Local-AnzeIgera", zaprzeczają te] pogłosce.
Ateny, 2 marca (P.) Agencya. ateńska dono.
si o zajściu pograuiczllem w Delen. Posterunek
turecki strzelał z zasadzki do 4 ludzi, dążącyc~
na stacy~ ~tlndrya, . a pr6cz te~o turcy strzelalI
do w~oielalllna,. znajdUjącego ,SIę n~ .terytoryum
grecloem. Zablto dwóch turkow. MIOlster spraw
za.granicznych oświadczyl, że zajściu przypisuje
,eharakter miejscowy i jest pewny, że nje odbije
,aijj. na stos,unkaeh .z ~urcyą. Mi.niste.r wojny poleCI1 dowó<l.cy dyWlzyI w Laryssie. azeby surowo
ukarał winnych.
2 marca (P) Prawicowa ra a r _
pa r"z'
ol'
ps e
publikańska wita gabinet Monisa jako odrodzenie
combizmu i nietolerancyi sojuszu i socyalistami.
Przeciwnie prala radykalno socyalistyczna i so,
eyaJisiyczna wyraża gabinetowi pełne zaufanie.
.L'Humanit6" żąda. amnestyi za przestępstwa polityczne i strajki, jak również 'powrotu wydalonyoh strajkowców Iw.lejowych, tud~ież pr~wa syn·
dJkatu dla urzędników, wreSZCie dymlsyi Le.
pina.
Toklt, 2 marca. (P.). Zamieszkali w Tokio
studenci w liczbie 1,200 zlożyli ambasadorowi
" k'
t t prz ec'! wl{ O uległ os' C'1 rzą du,
Ch lDB lemu pro es
który poniżyl naród przez ustępstwa dla Rosyi.
Zebrano 18,000 jenów na propagandę ruchu
przeciw-rosyjskiego w Chinach i Europie.
Oharbin ł 2 marca (P.) Zmarly w ciągu doby
4
znaleziono trup nieznanego rosranina;
prowadzonl jest badanie.
Sewastopol, 2 marca (P.) Lotnik wojskowy
Matyjewicz, dokonując na BIeriocie wzlotu przez
Pere~o.p,. z~skoezo?-r zostal przez burzę, lecz
szczęslIwle SIę OpUSCll.
MOIkwa, 2 marca (P.) Komitet prasowy skontiiskowal 16, 19 i 20 część nowego wydall,ia.
utworów Tolstoja.
MOlkw~ 2 marca (PJ Sąd w~enno okręgowy w sprawie o zabojstwo nadzorcy więzienia
skazal 2 na śmierć, a 1 uniewinnił.
Berlin, 2 marca. (P.) Zmarl profesor chemii
Wanthof, laureat nagrody Nobla.
raryi, 2 marca. (P.).
Do gabinetu Monisa
należy: 8 SOCjalistów radykalnych, 3 republika
nów lewicy i 1 soeyalista.
Kalkuta, 2 marca. (P.). W środl;u miasta.
'mlody bengalczyk rzucił Da samojazd inżyniera
Cowleya. bomb~, zwiniętą w drelich. Wybuchu

os~~·ś

we
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. Dnia ~ l'1arca, jako m
drozszego ojca

!

pierwszą

I

bardzo bolesni) rocznict;
ś.

t

b. kasyera domu handlowego S. Rozenblum
w kościele św. Józefa o godzinie 10 rano, na które zaprasza
przyjaciól, znajomych i kolegów pozostała w ciężkim smutku i żala

I.__

614

. delegatow
, prowIllcyon3
.
l nyc hkomitetu
' .
, bramu
wyl
...,
i borczego wybrano do komItetu na mieJsce s. p.
I księdza Wawrzyniaka d·ra Jackowskiego z Wrął czyna.
Poznali, 3 marca. (Wl.) Władza dyecezyalna

l

, pozwolila ks. Kuezawskiemu kandydować do sejmu na miejsce ś. p. ks. JaŻdŻewskiego.
Berlin, 3-go marca. (\VI.) Sygnalizowane już
I przez naszego korespondenta oświadczenie
urzę-

l'

dowego organu konserwatystów, że zamierzają in·
terpelowaó rzą~, . dla czego dotąd nie wywlaBz~za
polak6w, wywoluJI? w kolach parlamentarnych ozy~
wione debaty; według ogólnego przekonania jest
to, ze strony }(onserwatystów ustęps·two wobec
krzyków bakatystyezn ch spowodowane obaw!l.
.. ,.
przed mozlIwosclą klęskI podczas nadchodzące)
kampanii wyborczej.
Londyn, 3 marca. lWI.) Nieznany wielld pa·
rowiec dawal dzisiejszej nocy rozpaczliwe sygnały w 'okolicy portu Dower o nadesła.nie natych-

y:

I
:

i
,

! (masLowe] pomocy,
I

. .

I

••

:

'

•

•

,

Żona z synem.

I

• veta" lord6w; 368 glosami przeciw 243 popra.w·
ki konserwatystów odrzucono.
(x) Sprostowanie Wczoraj w nekrologu ś. p.
A d o l f a H li r t i g a wkradła się korektorska
l-k S
omył a. . p HarLig zmarl dnia 1 marca, a nie
II, jak blędnie wydrukowano.
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h I UllyC h żą d'
el
conomlcznyc.
an l(omisyi Rada nie
h
I d .'
c ce uwzg ę me.
Londyn, ił marca.. (Wl.) Wczoraj w drugiem
czytanin przyjął parla.ment ustawę o zniesieniu

gdyz }eRt w mebezpieczenstwle.
' WysIano okręty na ratunek.
Nowy · Jork, 3 marca. (Wl.) Pasażerowie, przyi byli tutaj z Chin opowiadają że banda 500 chiń-
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odbędzie się nabożeństwo

I

Ił

d
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I

Z dnla21Ili
Z2
Tempar"tur~
PnZ3 maI.+6.5~ C.
) C.
Pn Z2 mln.+0.5·
Opadll 4-9

F I ARY.

czyków, rabUjąca z powodu gIodu produkty zyl
l
. k'ó
"
•
wnOŚClOwe, zosta a przez mlesz anc w mIeJscoNa Gm'azdo Tow. opUk~ nad dziUmi.
wości Runszao, pod Szanghajem, otoozona i wszyFellksostwo Malińscy, zamIast depaszy z życzeniastlrich spalono żywoem, w obawie przed zawle· mi w dzień ślubu p. Anny ŁubIeńSkIej, 1 rb.
czeniem dżum v .
RzeDl.ł.eślnlcy Towarzystwa akcyjnego L. Gayera, za•
..
mlll8t włenca n8 grób ś. p. Grzegorza Dlekaowa,16 rb.
,
pra~a, . 3, m~rca, (Wl:) Wcz~raJ WIeczorem \
Dla bWlnej wdowy Cieleckiej
l odb)'l~ SI,ę WielkIe zebrama. cze~\\lCh naro~ow~ch
ZMllleszkllolej przy ulicy Gęsiej Nr. '10.
socyaltstow; protestowano przeCiW wydala.nm podZ. Z 2 rb. - M.. B. 1 rb
danych austryackich przez Prusy. Mówcy ostro
Na szkołę 'l'zemiosl
atakowali austryackie kousulaty nie ujrnuja1l6 się
(przy łódzkiem chrr.. Tow. dobr.).
.
' l'
.
Zebrane na ogólnem zebraniu organizatorów Resurza. wydalonywI. Pt'zyszlo
do btr/, l wych scen. Ko- sJ rzemieślnIczej 31 rb.
"
mlsarz rządowy rozwul:zal zebranIe, wtedy wszczął
U_A&
się niŁopisany tumult. Komisa.rza czynnie zni0'
ważono, przyczem policya aresztowała wiele os6b.
ą
Konstantynopol, 3 marca. (Wl.) Grecki p03el
II h· II
• II • • •
protesto.wal wczo,raj przeciw
I
J
nadgralllcznym.ltIfaat-pasza odpOWIedZIał., ze sledz
w ZGIERZU
niniejszem składa serdeczne podziękowanie 1'. 1'. ama..
I.wo już wdrożone.
i amatorkom, którzy brali udział m wystawienia
Berlin, :$ marca. (WI.) Rada. związkowa Rze- torom
sztuczek p. t. "Takich więcej" i "Przed ożenkiem" w d.
szy będzie we wtorek obrado)yala nad konsty\u
26 luteQo, członkom. orkiestry amatorskiej, a wszcze..
gÓinOŚCI dyrektorOWI .,Latni" p. I1ndrzejowi l'1ikinie i
.
.
ił
..
.
cy~ Alzacyl. Wobec ząda l~omlsYI ~a~l,amentar. pannie Gabryeli Olszewskiej za pomoc i gorliwe zajt;..
neJ podobno Rada skłonna Jest udzIelIc Alzacyl cie się urządzeniem przedstawienia na dochód Ochron..
ki, pozostającej pod opieką powyższego T~l1ó)a. 680-1
I trzech glOBÓW, alo tylko ograniczonych do spraw
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G1:ELDA 'WARSZA'WSKA. Spra"voz!.anie -telegraficzne, I ~odzina.

ŻlI.d I Oi al' l'l'rall7.
z,~. I()f,ar.ITrl\!\z
Czeki na Berlin 4630
1
40'0 Renta . . 9510 9410 _._ 4 /, L. Ziemskie ~.30 91:30 91.75
5% Poż z 1905
105 104 - - 4-%
"
9650 9550 96.15
ó% Poż. z 1906. 104.25 103.25 -,- 5:/0 L. Waraz . 91.75 9075 91.30
Premiówka l.
475
465 - ,~o~: L Łódz. 5 s. -.- -.Szlacheckie ~:
i~i :~i
4,lf,
,,6s. -.- -.- -.Ęank Handlowy m Warszawy (nOWe akeye) . •
Zyrardów. .•
......... .

1_'_ -.-

j'

I

d
a
r
z
t O· k·

1

=:=

było.

Spra.wcę

aresztowano; zamach mial na celu
wydzia1u śledczego, kt6ry posiada! podobny aamojazd.
urzędnika

Z

osłatniej

chwili.
Petersburg, 3 marca. (Wl.) Parafię
Widzewską zatwierdziło ministeryum.
Warsn"a, 3-go marca. l Wl.) Na stanowisko
proboszcza parafii Widzewskiej największe szanse
ma ks. Albrecht.
FouaD, 3 marca. (Wl.) Na wczorajszem ze-

ELEKT O

"

to Z A

podaje do wiadomośoi, ze w Niedzielę dnia 5 b. m., dostawa
prądu zostanie ..... ~e.-~=a1Ul.:lł od godz. 7 rano
do god.z~ 2 po poZudniu.
891
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Potrzebna zaraz

I

~.AłL

zarzadlaia[i pra[Ownia

360Xl00 przy Zgiersklej remi"
zie, zdatny na fabrykę lab letnie
mieszkania do sprzedania na do~
godnych warunkach. Wiadomość:
Łódź, Piotrkolłlska N2111, Piętka.
799-18-1

(dyrektrysa) za lłlynagrodzenlem
do 75 rb. miesięcznie oraz zdoI ...
ne staniczarki i spódniczarki do
.M.agazynu Konfekcyl Damskiej
G. ł\lter, PiotrkOilska 63.
684-S-1

Przyjmę

LOKAL
parterowy

Ij

_ _ _o

m podwórza, składający siC; z 2:5 nie małych pokoJól.\?, przy al.
Piotrkowskiej od NOl.\?ego Rynku
do Rozwadowskiej jest

! muzyka., wychowawezynlę przy·
jeZdną nl~mkę, bony, gospodynie,
krawcowe, kasyerki ze świadec
twami wszelkich wyznań na. stale poleca biuro Rościszewskiej,
Przelazd a.
1464,-3 -3

A' 'A'

kilku

Z
3

Wllldomośc

/'l.
Meble różne pra~le
• • 'nowe, obrazy oleJne,
figury, legar, gramofon, różn&
drobiazgi sprzedam za bezcen.
Nawrot 4,4 m 3.
1556-JO-2
hcę umiesclc na pra .. tykę fryC zyerską chłopca z lepszej ro dziny. Oferty w .Rozwoju" sub
"R R·
152t-3.-2
Drogista uczan s'arszy pra~tyką, POszukule kondycyl zarai:. Zgierz, skład Auerbacha.
1544,-2-2

panów na mieszkanie z calo><
dziennem utrzymaniem. Tamże
wydaje się Obiady w miejscu
i na miasto. Dzielna 31 (róg Wi..
dze\\Jskiej) K. Kamińska. 602 3 2

s!uza,C'il. do \Tszys~·
magle do sprzedania. Wólczań·
wadmini
sk" 1lł7
1,)7'1 3 t
stracyl ~ Rozwoiu"
1~20 6-2
kotky mltltlZllhltl ~jlU:I1I"W,
anienka Inteligentna, uwle lą~ 1\
odpowiednia . lila rzeźnika,
po polSkU l po rOSYJsku czytać
I pisać, poszukUje mIejsca Bido · pra!!ll lub restaurllCyl Wla.dopowel lub za młodsza, do doktora moso Dzielna 20, stróż wskaże.
14!i2-ll -ll
Ofer\y proszę skłlldać wAdmini·
sLracyl .Rozwojo~ pod literami
ZagUbione dokumenty.
C. S.
1552 2-2

otrzebna
A.A.A·A.NlLuczyelelkę
polP
kiego.
kę z konw franc.

P

Grze~orz

Kl'lywd<\l'e" zaguol!
od plt.szporLu, wydana, z
labryk! Karola Schcib!arll 1558'1
Józef KocJels zgUOI! KWit oU
paszportu, wydany z fabryki
15Q5-!
K Schelhlera
{'I"O'
b "'ell z"ull,l k<\i'L~ Ul!
,,'"
paszportu wydaną z tabeyki
Akc. T OW. Leonbardt, Woelker j
Uirbr.rdt
l';RO-ll 1
"roCZeWSH:1 !'dIll:olaJ Z,Ullll ,;wn
' od paszportu, wydany z fabryki Kloc /a.
]59'3-1
Leonnrd RymkieWICZ zagubll pa.szport, wydany z m. Lodzi
1575-3-1
ularczya HelenIl. zguOlll!. paszport, wydany z gm, Blt.lucz
la~ki~o powiatu.
1555-3.1
ZlIglnąl Kwit od paszportu na
Imię Jana Wróbla, wydany z
tabryki .Grodzieklego i Kindta".
kartę

otrzebne zdOlne pann 0.0 szy J
Pcia,
Nowy Rynek nr. 5 m. 6 I.
v
J

1561 - 2 2
patrzeony SH06 nil, ul. 11.i1111lj{lu
nr. 19 przy Nowo Zilrz6wskleJ
1540-:ł
Z
om do sprzedania w dobrym
pIWiltol'nla ao sprZtlUl'\ula l Will'
s'anle z piekarnią. Dąbrówka,
poszukiwany
sztat rzeźnicki. Szosa Pablanlica Wązka nr. 21. 1550-3-2
Oferty przyjmuje hotel Victorya,
1517-3-3
I
nlcka .N2 14.
rukarnIa J. Szctesnl e wskiego,
portyer.
678-3--1
pisarz 110awOrzowy, kawl\Jer,
Piotrkowska li 8, poszukuje
Młody inteligentny człDwlek
lat 27, poszukUle pcsady od
2 ch chłopców od lat 15, chcą,
l.\?ładający polskim, rosyjskim i
l go kwietnia Oferty proszę slda
cycb
się wyuczyć zecerstwa.
niemieckim jc;zykiem, poszukUje
Z powoda śmierci ojca l.\?la~
1536-3-3 I dac pod następującym adresem:
zajc;cia ekspedyenta, magazyniera
Zgierz, gub. piotrkowska, uli c"
ściciela
lombard
pod
DZieCinne
lÓŻKO
zelazne
do
lab
jakiegokoll.\?lek
tema
podo
...
Plątkowska .li 57 m. 4. Edwl1r.
firmą D. Wałc;how oz i
~p!'zedanja.
Ogrodowa
30
mle
bnc. Laskal.\?e oferty proszę skła...
1529-3-6
Waliszawski.
Syn przy ulicy Południo ...
BzknDl3
H
1592-1
dać w Rozwoju pod literami: "F.
! poszukU1 Jl\kieJkoIWI9l! pou.dy.
\vej Na 20
ę
S."
658-3-1
omek z plac.m I szopami do
1668-1:
znll.m języki niemiecki, POIBK
sprzedania, Wladomść S\aroaginąl D~mer 999 dorożkarski;
i rOSYJski, gram dobr~e na dętych
Zarzewskn nr. 20 m 2. 15893'1
uprllsza lilę o odniesienie na
i rzniętych lnsmlmentach. Uli Cli
Zostały
do Poniedziałku.
682
o CUK ierni ltoszkowsluego poGrubowa . .M 31. Wiadomośc w 'J1 Nowo-Łaglewnlckl\ Ji 6, &0'
]575-1,
, ONIE
trzeba ekspedyentkl wladasklepie.
1522 -3-3 sinski.
4
M
Pj
*;#1=
j ącej njemi.eckim , ęzyklem. 15761
I agln" kwit od pa8zportll na
jeden kary dragi ciemny szpak
po'rteon!\ bonlt. do dwoJ!;:!," dzieCI
:... imię Waelawa Mlerzwlckiego,
Slęgarnll1. do sprzedan a. li poz bryczką I aprzężą z paszor..
się do p. A. Zadławi
K wodu wyjazdU PIOtrkowska CZ., ZffiloSiĆ
iotrkowska 120. 1511-33 wydany z fabryki Guldll.mmera.
kól.\? z cegielnI Ksawerów B~ci
1570-1
nr 307, Górnv Rynek
15203·2
StentzeI.
662-3-1
piWiarnIa Clo sprzel1l1.ula z po z kaucyą
ol onialny sklep 0.0 sprzedania
wodu zmiany intere8u. Szosa. Zaglnęla karta od hi18Zllortu z
fabryki Karola Sc elbler. ua
Ulica 2el!lzoa nr. 9 przy Szo · Hoklclń~Y.& nr. 45
1579-3-1
na Baluty, Radogoszcz, Żabardź
imię Sabiny Woźniak. 1569~3.1
sle Rokiclńsklej.
15\6-3-2
j mias ~ o
po~rzebna zazaz zdolaa pra~o
ZaginęłY 3 cwiartkl do U kluy ,
waczka .Ul. Andrzeja Ji 56.
upl~ bilard. B90edykta 27 róg
Loteryl Warszawskiej za 16 .Ni
1077-1
Malej , Mlecz/lrnia
1587-1'1
10541, 13285, 17543. Zasirzeżenle
PO$ZUkUję szycia w domu pryloay CUOW18O: p01>Ia. ,l l\.ący duo
zrobione, MichalskI.
1542-1
wlltnym sZYJę krawleccZyZlłę
Wiadomość w adm. "Rozwoja"
żą praktykę blurowll, poszu711.gioąl
paszport
nil
Imię
Toma.bieliznę.
Ullcl\
Ludwiki
(Lulzy)
i
Przejazd M 8.
620 3-2
kuje JakieJkolWiek pGSl\dy. LIt.;Ni 23 l P m, 8
15n-3,1 .... sza Swlder, wyda.ny przez wójskawe oferty
proszę składać
ta gminy Cl:olowo, powlato Kolsą do odebrania
J &~
1~8-3-1
tPIVlV ZltiCf'f)
potrzeony szewcki czeladol\[ na skie~ o
1537-3-1'
pasy wstawione ?rzez ?omyłkc;
wszelkie
roboty.
Widzew
ska
I
able
sprztldl!.m
tanio:
garnitur'
Do Gabycla we WS2YSlkieb
Dnia 3/2 1911 r. ilrmie 1. T. Z·
i
IIgiuęla kll.rta od paszportu na
nr.
96
1590-2-1
... 1~kslyC'b aple~aeb.
mahoniowy, tremo, kredens,
R., Wólczańska 210 a l.\?obee zagi..
'-Imię Frnncisakl Wielkiej. wf".., P ... RVŻU F"aubOtlTg
stól, krzesla, biurko dębowe na
potrzebny uczen do grll.wer!l. dana z fabr. Paw'a .oesurmonta.
nlonego kwitu nie lłliem~ jaka
Saint·Dcnts. 147
szafkach , lóżka dębowe, szafy, lóż
Piolrkowskll.
89.
1581-3-]
firma l.\?stawUa. Prawy wtaściciel
15ł8-1
ko żelazne z Widokami, zegar,
potrzebne s~ barazo zdolne staodebrać może, po okazania k\\)i~
IIglną.t pl1Slport, wydany z gmllampę. Nowo-Cegielniana 27 m. 3
niczarki, spódniczarKi, podrę tu, podpisanego przez jednego
ny Kuźmine;., pow kaliskiego,
1'167-2-2
\
czue l uczenice. Zawadzką 12
z naszych pracowników. 60S.,j l I
OrygInalna puńelka Pi~l1hk
na Imię Antoniego Kuslaka.
'lulei
0.0
spr1\eUlIn
tI.
UlIet\
1591-2-J
Cllllvln'a zlt.opatrzone S,\ w plomb~
1682-3-1
G!ówna nr. 406 ml\lszkrmia 20,
przyblll,knl SH~ pies duzy, ZÓHy ZlIglfia,1 pa:;tport nIL IruU~ &n'o.I!D!B~·!II\Ió:llil,lfg.;!liloillliwłl.lyEi~M\!!Iii!l19mr!!lelln'''l!:ę!'ml!1I!I ko maro Wl\ w
811-18-1
1551-2-2
Odebrać go można za zwrotem
niego Młynarczy ka, wydany
natychmiast usnwa
lIIłody człowiek
Il.szyny bętlenkową, plerSClekosztów, Wieś Jagodnica, gmin a z mal!lstratu m. Rawy, ~ubernU
nlową
i
mas~Jn~
za
20
rubli
Ra,blen.
u
p.
Kllnce~o.
1515-3
3
ehrze 'cija nln, koresponduJl\cy sa·
!5'l4,-:l-1
;;Iotrkowsklei
sprzedam. Widzewska Ho - 16
modzle/nfe w nie mieckim, pol R·JIWll g a nOIVl\ do 8p:zedil.Illa.
aglllą' kwit od pas.itc0rt.u wy ..
Bezl.\?6.rankol.\?o pel.\?ny ! nie...
I skJm l rosyjsk im, ze zna1omośclll
1 ~38 --4-2
Ulica WIdzewska NI 112 u ko
dany z fabryki
offrlchterll
ązk:odlll.\?Y rośli n ny środek.
buchalteryj
potrzebny
zarl\z.
suba mloda z POIz&,tlneJ rowal",
164,9-2-1 na Imię 8tani8lawy Pletras. 15'36 '
Ządaćl.\?apt. i skI. aptecz. tylko
Oferty Bub: ~BJuro cbemlcznodzloy, poszu'wl e m ejsca do
Sklep sp o źywczo · d~strybueyjlly lągllll\l kWI~ od paszportu, wyhe.ndlowe" pro szę dożyć w Adoryginaln. proszkól.\? po 10 k.
zarzą.du domem, lio towarzystwa. I
•
do 8pusdanla. Sosnowa 7.
Pud elko 1.20 k. Glól.\?ny skład
mintstracy! .ROlWO u" .
670'3'1
dany z fabryki Berglera na
Swladectwa
I
rekomen
dacy
e
osób
1533-6-3 Imię Aotonfel!:o R.usek
Tol.\? ,Mc. L Spiess i Syn.
158R-l
poważnych. Oferty
.M:arya~ w
Młody
klep spo.zj il'czy do sprzaUllnia Z gubiono na ullcy .l:'rz6l1Ud LOI IIdm
.Rozwoju"
1574-2-l
4690-41
inteligentny
WySoka 13.
U92-3-3 , rebkę ręczną, zaWierającą ró~roclnll.< z uluguletUldmi sw,a' ,
Człowiek
S~lep
spozywczy
do
sp.rtel1all
lll zanlec, okulary I koronki. Ladectwami
poszukuje
poaady,
I
Człowiek inteligentny
pOSiadający kilkoletnią ratynę bia...
Sredma I7.
1008-3·- 2 skawego zn/.l,lazc~ . Uprasza się G
zna
się t&kze n~ gospodllrs\wie, /'
rOl.\?ą,
obejmie
w
kancelaryach:
poszakaje jakiegokolwiek zajęcia
może być I portyerem. Oferty
Sklep zaprowatlzony z bllUl!&ml, oddanie, ulica Nowo Spacerowa
rejentól.\?, adl.\?okatól.\?, inżynieról.\?
władający językami: polskim ro~
157
1
bielizną 1 fartuCbami Jest do nr 49 m 1.
upra
aza
składac
w
Admlnistracyl
I'
i t. p. lab l.\? innych gałęziach
syjskim, niemieckim, francu"
.ł{ozWO)U~
pod
lit,
H
Z
sprzedania
z
powodu
WYJazdu,
a;(lOąl
p
..
stpon
lll\
lLll,,~
liiI'
skim i częściowo angielskim. handlu i przemysła, wieczorne
1530-3.-2 K~nstaotynows l{a 53.
14,53-33
!"Januy Wieczorek, wydany z
Oferty składać w administracyi zajęcie, poczynając od godz. 4 p.
sprzouam 8latę I otomanę dy- ~mlny Szydlów powiatu Ł6dzpracownia sukien przy)mu e rop. O!erty łaskal.\?ie, sab .Zdolny
.,RozwoJu" pod literami ,,1.
152i-3-3
wanol'Vą Wiadomość: ul. Przę- k1e4o.
botę, W. koilywa gustownie.
3869
642-3--1 I 100" l.\? adm. "Rozl.\?oju".
dzaln laoa 46 m. 6.
1597-1 Z aglDlika ll.ilf1.1lo od pll.$Z~Onu
P,otrkowskllo 133 m 7, ollc,!llI.I.
FUR_ANA
1399-4'-4, SKlep bpuZ)"WCJ:y do spr"eaanJa
wydlIna na lwię Władysławy
runiejącego cokolwiek czytać i
zaraz lub od kwletula. Rż~ow- ą-rulizlńskiej z fabryki Karola
lelęgnllt.rkn rutynowt\nli,chlub- •
1521 3 3
P na rekomendacya, poszukule za ska 64.
pisać, poszukUje dystylarnia B.
1543-2'1 ~chel olera.
Tschoepe w Zdańskiej
Woli.
jęcia.
k'iotrkowska
109
ID . O
agl.LIęla
kuta
0
11
p(\8ZpOnU
WfSklep kolonialny do sprzedallla
Niemkę ire
Wiadomość lłl niedzielę dnia 5
1105-3-2
dana na Imię Ttlinisbwa Ja.
bIlIokę z mu. ~~~------~~~
Ul. Ciemna }fi 69 na Plaskach
marca, ulica Zielona N2 12 w l l:yką francuzkę z nleml€cl{im i
otrzebDll gospodyni do C\lnJ551-13-1 nickiego z fabry~l L. Klt.lserkantorze
godz. 1 w pOludnie
1509 -3-2
broehta..
traJnej kliniki zębów, PIotr·
muzyl'l\, tylko co przybyla z zaSldOp koJonlllloy du sprzeul\llia
punktaulme. \Ilynagrodzenia do~
graniCY, polece b ' uro Lu wińsklej
kowska 80· liglos ić się od 7-9
aglnęJ:l
\l
pa&lI;pOl"Ly
wydane 2:
od. l kwietnia. Chojny, ulica
bre.
626-3--1
1 595
PintrLOII ,Iea 9)
?'-1
wipCtofPm
łIi12-3-3
gmlOy CIOsny, pow. Brzez1ńKop~rnlka nr 8, wiadomośc w
sklepie
1553-3- 1 sklego gub. Piotrkowskiej D&
lwię Jana Miller. 1 Mary'anny
~"ęe:aa,
~,
TorebKIl z rożnemi przatimlOta Miller.
150ł-3-2
mi, znaleziona nit. Plotrkow
Od
piątlm 3 marca wielki, niubywaly, sensacyjny niesklei, Adres znalazcy u) Zglel"ska
Nowość
Nowość!!! J'i1! 69,
1528-3-3
zmiernie intere < ujący program w 4- cli częś Jlach.
dOlna bJellżnlllrlu\ po trze Ona
zaraz do prywatnego domu. ~
1) Odjazd
2)
W wago me.
t!awnleJ JdikolaJ8waka 53
Ul Jullusza..M 17 drugie piętro
1594-2-1 i NATUlI IqDllERS!UEJ
tra
porozenla.
magle prawie nowe do sarze : pUYJmUJe obaialunJti i roparac,...
Obraz długości 2,000 metr. trl.\?a~ 5) Uratowanie. 6) Epilog.
dania, 'ania, z lokalem
lica
\575
PI.trko.oka 115 .. 8.
j~cy 2 godziny.
W domu krewnych i wiele innych
bnrdzo interesaj~cych obrazów.
Zmiana programu we wtorki i soboty. Suwalska Ił 2a.
1483-3-1
M
rront 64+140 łokci kwadrato ..
wych przy alicy Leszno na do..
godnych warunkach jest do
sprzedania. Wiadomość: I. Gliir.k,
Nowy Rynek Nil 6 miesz. 23.
636-5-1
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- . -• • eal,
lI&.fe .~
e
zawiadamia P. P. Cz.ł'onków, że od dnia 7... go marca r. b., wlokala wJ'asnym, o godzinie 7... ej
wieczorem, rozpoczyna Zebrania P. P. CzJ'onków Towarzystwa, w cela wyborów Reprezentantów
w porządka l1astępającem:
Dnia
lO

7 marGa
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Sędzia

De ogat

ArcybiSkupiego Warszawskiego w Łodzi.
\II' sprawie separacyjnej Ludwika i zom, urodzonej '\.;[ęgliń~
skiej, małżonków Turchetti, w moc deeyzyi Sądu l\rcybiskupiego,
m dniu 16 lutego (1 marca) 1911 roku zapadłej, wzywam Ludwika
Turehetti, z pobyta niewiadomego, aby w dnia 18 kwietnia (1 maja)
1911 r., o godzinie 11 przed poła dniem stawił się osobiśeie, w eh a ...
rakterze pozwanego, w Sądzie fueybiskapiego Delegata w Łodzi,
ni. Ogrodowl1 Ha 22 pod zagrożeniem: że, jeżeli wspomniany Lud ...
1I)łk Turchetti w terminie wyżej oznaezonym nie stawi się, za nie ...
posłusznego Prawa (contaInace) uznanym zostanie i od wyroka, ja'"
tl po ~ocznem przeprowadzenia sprawy Ulpadnie, prawo apelacyi
lłatyt mu nie tJ~e.
'II[ Łodzi, dnia 1.6 latego (1 marea) 1911 r.
, 6'M-3-1
Ks. Henr~k Przeździecki.

I(

renponden

amnodzfelny. znający biegle języki: polski, niemieeki i rosyjski po..
trzeboy zaraz do większego biura w Łodzi. Reflektaje się na silę
powotną. Oferty z odpisami świadectw i fotografią składać wadmi ...
lJJatraeyi .,RcmDoja" pod ,.Korespondent samodzielny".
672-3-1

·l

SapIllO

poczw6rnie
zgęszczony wyciąg
• • •

n~chJ

CHOROBY SKORNE, WŁOSOW, WENERYCZNE I MOCZOPŁCIOWE I NIEMOCE PŁCIOWE.
Ul. Południowa M 2.
PrzYJmuj~

J;(.

Dr. Leyberg

lO-e

uB. Rzgollfska Ni 3 (rog Górnego Rynku).
2251r
Choroby nerwowe i w8wn.,trzne.

ej.

Dr. GUSTAWA

Srednla 5. Spec.: Choroby skórne,
włosów. weneryczne, kosmetyka.
Leczenie sypblllsu ~t\lwarsanelJl
EHRLlCH-HAYA 606.
Godziny przYJęĆ: od 8 --1 po p()l.
i od 4-8 w. W niedziele I święta
od godz 9-2 pp. P()czekalnla dla
Pań oddzielna
635-r

Dr. L. KLAGZKIN ' lADO-IEftEHBAUMOWA
Konstantynowska 1 t.

CHOROBY KOBIECE, SKORNE

l WENERYCZNE (n kobiet I dzieci)
Ul. Wschodni. Na 49.
Prrzyjm. od g. 11-1 i od 7-8.

35U-r

lr. ROSENBLATT

Dr. med. J. Szwarcwasser

Dr. Jan
Cada.'ski
Akuazerya,

Choroby uszu, nosa
i gardła.

Piotrkowska 18.
Choroby wewn~trzne i nerwowe.
.
•
•
Specyalnie: choroby żołądka, kicho .. ob~ chirurg. I kObIece szek i przemiany materyi (cukroprzyjmaje do 10 r. 4-6 po pol. I
wa, podagra, otyio~ć itd.).
Ul. Cegielniaoa 9 m. 4. 2671 ! Niezbędne dla dyagnozy analizy
D lf.tÓ
" chemlc2.nl\ l bakt.erl olo g. 'Wydzle
o..
\ Hn i krwi w labora\orlum wla.s

Kerer-uerszuni I ~!m~Ol~d~i~~-l
I
I

e.a.

PIOTRKOWSKA Nr. 35.
PrzYjmuje od 10-11 I od 5 -7;
w niedzIele od 10-11. 4342

I~R~

sztuczne od 75 k.
Plomby od 50 k.
na kauczuka, zlociebez wyj~cia korzeni. Plombowanie
zlotem, srebrem, poreelaną. Wyjmowanie zębów bez bólu.
Przeróbka i reparacye na pocze-kaniu. Lek.~dent. S. LlPOWSKI.
Piotrkowska 92. 381r

5M>~ljj

rano i od
Akuszeua li dyplomem war
sz.aws.klego urzędulekar8k~ego
pnYJmuJe. umówienia w mieJscu
t na wYJazd. PlotrkowskR 19t1
m. lO.
1100-R-3

Przeciw pekaniu

i

odmroźeniu

._kutek zimna

Karpińskiego

"CREME SIMON"

ZNIECZUL4:J ACY

Sprawianatyehmiast~wą u.lgę w_New~algii, R~u

matyzmie , Artretyzmie, Mlgreme, Bolu zębowo

małoletnic" woltyżerów

Paryż.
detaliczna u

J. Simon,

alląco lIliejaca natrzeć balsamem, przJkrywaJąc je
aaat,pale watą, - - Cena pudełka 90 kop.
Labora1oryam Chemiczno ... Farmaceutyczne
To.,. 1\.kc. Fr, K1\.RPINSKI w Warszawie.
lIt Elektoralna 55. Tel. 600

Benefis

rQk

niema nic lepszego nad

BALSAM BENGALSKI
S

. dllż

Paryż

zat:f:;::ona.

Żą;dać tylko I naszą; prawdziwą marką
. erów. w perfurnerVllch I I!.otekll.ch. 2517

--

rInstytut językÓW nowożytnych D-ra KUMMERA
Dajzoakomituy i najwiek~zy

=

zakład ~~T:~~~~k:l~ 6~auki ję~~~~~niowa

3.

Ażeby wszystkim, interesującym się
nauką języków nowożytnych, dać
sposobność poznania "Metody Camil", zastosowanej wwyżej wymienionym
instytucie, udzielane będą w poniedziałek, dnia 6 marca bezpłatne i do ni-

KETYI i ALFREDA.

Wielkie paradne przedstawianie

czego nie

.

obowiązujące

~----

z udzJalem całej irupy i nowych debiutantów
. . . Debiut znakomitych fruwaj~cych ludzi TRIO RILIARDO.

,42 dzień międzynar. szampionatu Walki francuskiej
lorganizowanego przez profesora atletyki p. A.. W. KOZ A.KO WA.
Prawdziwa Czarna Maska contra Kabuta. Szwl1rz-Hanlbal (Amerykański boks).
Nieznajomy contra Dllbow. Jankowski Hesler.
Szczególy w afiszach i programach.
Poez"tek przedstawienia punktualnie o godZ. 81/, wlecz.
889
ANONS: Jutro wielkie przedstawienie. W niedziel~ dwa przed_wielli&: popołudniowe i wieczorowe.

Rec1a.1rtoJ' odDll'Wl.edzia1.ny

Sł. ŁaDińeki.

w języku polskim, rosyjskim i niemieckim
zaawansowanych 6-7
zaawansowanych 8-9
początkujących

W

tłoczni

MRozwoiu". Przeiazd

]0& 8,

7-8

Dla Pano' w

lA~O-r-

b. dlugoletui lekarz klinik wiedeń
skich ordynuje jakospecyal.chorób
Wenerycznych, płCiowych i Ik6rnyoll
Codziennia od 9-1 i od 6-8 1/.,.
Niedziele i śwIęta tylko przed obia
dem.
Krótka 5.
1489r

południu.

S~phili.J skórne, w.ner.,
chorobJ dpóg moczowJeh.
Przyjm. od 8-1 rano i od 5-8 W.,
dla dam od 4--5. W niedziele i
~ wlęta tvlk() do 1 rano·
746-r

od godz. 8-1 r. i od ł-g ......

oanie od 5-S po 1>01.

Al~kJIDQU FABIAti

i

codziennie do
! przyjmuje
rano i od 4 -- 7 po

CHOROBY KOBIECE.
nagrodzony na wystawie .Czystośc to zdrowie" medalem srebrnym PIDtrkowska 121. PrzYJmuJe od
L
J BOBA lIVft .!li!M'IEGO
3-6 po pol. W niedziele od
poleca A p t
au.
0:11_
t;!odz 9 do 12 I'l\no.
4216r
Itrct. Prsedm. ]i ó9 w Warszawie. _ _ ZJ\DAĆ WSZĘDZIE!
W Łodzi, n. L. SPIESS i SYN.
1660

K~:'~~~~O~~~~~:l~~:

włosów,

lub dl'6g moozo.~oh
Gabinet Roentl(GHlOWsld I śwlatlolecznlczv, Krótka 4 tel. 19 41.
LECZENIE SYPHlLISU
EHRLrcH-HATA 606.
Przyjmuję od 8-2 i od 5-9 w.
JJla pań osobna poczekalnia. 425r

Dr. L. PRYBULSKI

Leczenie elektryc'lnoścl" I masażem wibracyjnym.
Zachodnia 33 tobok Lombar. akc.)
Przyjmuie od 9-1 i od 6-8 w.,
w niedziele od 9-3 Dla pań od
5-6 wlecz
1ar

=== do kąpieh

8P~~~li~~ ~~r~~p,
we .. eryoh

Dr. Fr. łukasiewicz

1- 600
601-1100
1101-1700
1701-2200
2201-2700
2701-3200
3201--3700
3701-4200
4201-4700
4701-5100

D~ SI. LEWKOWICZ

Z Igliwia so~n~wego Eu~enia

=

Slaro.Zarzew_ka .M 3&.
róg Sosnowe).
Chopob~ żoł'ldka i ki_z.",
w.wn4ttrzne i dai.cin....
PrzYlmuje do g. 11 rano I od
a-ej do 6-el po pol.
2209r

VI razie niedojścia zebrnnia w oznaczonym dnia, wfaśch,\?ej grapy, wybory odbt:dQ się tej gru,",
w dnia następnym, bez względa na ilość przybyfych czJ'onków.
873--3- 2
Choroby SkÓID6, weneryolne,
Dr.. med.
oraz niemoG płciowa
I
Sądu

51

ł

początkujących

9-10

