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CENA, OGŁOSZEN· N a 'd e s l R D e przed ' tekstem ::. 50 kop. z,e.\ wi~rs~~pet , Z ..,człfine og.łoszeaia z~· ł~tenr po 7 .kop.. za Wiers.z ' nonparelowy : lub .i -jo"miejS/l8
• .;". ógło.zeni. po 2 kop. od wyra.zu ' (Ma ' poszuktij~y'eb praćy,~ po ,PI, kop.). N~mm~}8Ze ,oglQsZeDle 20 k~p •. Ii. ek l a,m y ' I N 6 \k lj.o,lo,~~
po 20 kop. za wiersz. petitowy. Za dołączenle · p,rospektów 6 lub,- od tys~a e/ZZsmplarzy. ART.YKUŁY bez oznnczen:u~ ·, htnlotl!.rJum RedakcJA ~ U;W.za.
za bezpl-atne; rękopisów drobnych nIe zwraca. Ogłoszenia W tencie l rub. za wiersz petitowy.
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I"że na BaIkana.cb. nio ni-e zagrozi. jej prawo-m'
;zwierzohniczym. Dopóki z'.li poiiada6 będzie tę'
bewność, dzialać może aspokaja.jąoo na. opinię . PIl-:
~.· bliczną. s~vego kraju .. Dotychczasowe. zas jej ' po;
,~stępowaOJe w tym kierunku zasIugu)e tylko na
-uznanie

Turskiego. przedstawienie dla "Harmonii".

GRUBE RYBY ""

Konsta,n tyno""ska 86.
VI :; aktach z prelekcyl'l KotarbiOskiego.
t.'
P 11 . . . Ś _A~
~;;~~~~~~~=============:=~=:::;:;=::=7=:=::==:=:=:=-=::='::::=:=:-:=~=:===-::= ~
.ID.argraUcJ.a a aVlClnl , za. " pruoustawła obgen1\
Teatr polski A. ZELWEROWICZA (Cegielniana 60) I a widząo zbliżający się Juży okręt wOjOlluy, wca.- 'I ,ytuac y ę , Jal\o bard~o poważną. KLo umie tego
Dziś O 8 m. 15 w.
Je nie umialy sobie wytlumaozy6, czego on tam rodzaju enunoyacye ozytać, kto zna drobiazgo,wą
szuka. Pouczyly ich o tern włoskie granaty. ostrożność i rezerwę austryackioj dyplomacyt,J
"Antek Smutny i Jędrel< Smiech".
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Przytem donos7.ą dość autentycznie, że okręt zrozumie, co znaczą w uRtach ambasadora wyra.wIoski wysadzi( na ląd żołnierzy.
z1 takie, jak "sytuacya jest po ważna,
wracam!
"Ciemna plama"
NOlllośćl
O ile to wszystko stalo się istotnie plaoo· do Konstantynopola wśród poważnej sytuacyi" jl
.:;..:I:..;~s=z.::.y..:.r.:az=-________-,-!_ _ _ _ _ _-: wo, to albo włosi w ten sposób wesprz6Ó chcą inne. I margrabia Pal1aviCjru zapewnia, że .000 ~
albańskie powstanie, albo stworzyć pnnkt operaoarstwa, a w szczególności Austro · Węgry, mają'
l cyjny dla Grecyi1 gdyby pOl'wala się na \vojnę aobrą wolę zlokalizowania wojny" ale ani jednem
I przeciw Turoyi.
słowem nie wspomioa o takiajże dobrej woli ze
O wiele niebilzpieclmiei81.~ , ale na szczęście strony Yloch. r u niego Tarcya otrzymuje po.
~~~~~~Ta.~w,~!'i~~~r...~~..rt"t...... ~· : niesptawdzoną jeszcze, jest wiadomość Agenoyi ohwalę; w szczególności stwierdza on, że w Kon. :
\jdY~łWhłl;S~1 lI.łłflilll~tjglB \ Hansa, jakoby włoskie okręty wojenne zaata.ko- stantynopoln "u steru są elementy porząd~u : i
2~91 \ waly dwie lodzie torpedowe na wysoko!Ci portu spokoju, które szczególnie wcielone są warmii
.;;;:;;;:===:;;:;;;;;;;:;;::::;;;;:;==;;;;:;:;:;;;;;;....
Durazzo o 60 tylko kilometrów od Dalmatyńskie- tGreckiej, stojącej na wysokości wspólczesnego
go wybrzeża.
poatępu".
~
Durazzo i Vallona. PQlożo.ne wprost naprzePodobne usposobienie przdbija też z prasy
leiw wloskiego portu Brindisi, są zdawien dawna wiedeńslciej, która pocz~tkowo z obowiązku somarzeniam wloskiej pożądliwości. Ilekroć poja- juszowego chciała postępowanie Wloch upiększać,
Gdyby wszystkie wiadomości i pogłoski, po- wila się legenda o posunięciu się Austro-Węgier a dziś - jak np. «Neue fr. Presse, - odzywa
dane w ostatnich dniach w dziennikach, spraw- ku Salonice, Włochy odpowiadały groźbą zajęcia si.~ . do Wioch w tonie niemal groźuym.
dzily się, sytua.cya. nie juz w Afryce ale w Eu- tych d wóch portów.
_____
DUl'azzo i Vallona 'Ił rękach włoskich łącz- }
ropie byłaby rozpaczliwą· Ale właśnie ta roz- i
paczliwość zdaje się wskazywać na szybką, in· i nie z Brindisi, stanowilyby wręcz klucz do Adrya- ,'
tensywną i ogólną. interwencyę·
tyku i wykluczyłyby Austro-Węgry od wszelkieSzozególnie dwie wiadomości poruszają ~szyst- , go tam wjJlywn. Austryackie dążenie ku Saloni.
kie umysły. Jed~a pew,na, dr~~a dotąd me po· ce, a wloski~ Im tym dwóm ~ortom, nawzajem się '
Korespondent" Tri buny<' teg t'a.t uj e z K~nręczona. Pewną Jest wladomosc o napadzte (lo- : niejako znoslly i w ten sposob poręczały do cza· st&ntyJlopola, iż rozmawia! z pewnym wybitnym
ty włoskiej na ~orpedowge tureckie kolo Prewe- : su utrzymanie statns quo na Bałkanach. Z tego ' reprezeutantern arabów trypolitauskich.
zy. . W jakim, c~lu okr~ty .wIoskie krążą pod wy- I widaa, jak doniosłe i nieobliczaln.e w sllutkach
Komitet jedności i postępu zażądał od arab6w
brzozem albansktem, w JakIm cela atakowały tOI'- znaczenie ma leużdy krok wlosin na wybrzeżu w Trypolitanii, aby rozpocz~li przeciw inwazyi
wloskiej "wojnę swiętą , . Według "TribuuY"
pedowoe tureckie i jak pogodzić to z notl]: wio- albańskiem.
ską, zapewniającą. że zatarg nie rOZCiągnie się
Włoskie telegramy starają się o wytłuma~ turcy mieli spoLkaci się z odpowiedzią odmowną.
na Bałkany?
czonie walki pod Prevezą, twierdząc, że tureckie Owa osobistośa arabska oświadczyć miara koKsiążę Abruzzów z wielk\emi przechwałka-/' torpedowce wydane tam zostaly dla przeszko- respodentowi, że arabowie mają dosc rządów mIodom~ do~osi o tY,m wypadku, a ,zarazem zawiad~. dzenia. handlowej flocie wIoskiej; ale tlum~oze~ie tureckich, l<tórll toż wy c iągały z kra.ju pieniądze,
mla, ze wyraZIł komendantowI okrętu Ilzname. to nie wytrzymuje krytyki, bo powszechme Wla.~ nie dając nic wzamlan. Kraj upadat gwałtownie,
Starcie więc nie był? przypadkowem. jeno pIa· domo. ze flotylla turecl'R bawi pod Prevezą od nie robiono dróg, zaniedbywano porty, uniewoili.
nowem, okręty wloslue wręcz polowały na tureo- początku powstania. al~a.ńskiego i jest ta.k słabą, wiano rozwój przemysłu. Plody z wnętrza Trykie łodzie.
.
.,'
, . r że do żadnej operaoyi przeciwko chronionej z dru- politanii nie mog!y dostać się do morza dla bra.
Preweza Jest 1euu ym z p~nkt6w alba~s.klch , giego brzegu przez możną flotę wioską marynar- . kn komunikacyj. Za to utrzymywano w kraju
jako tako ufOl'tyfll<owanym l zamylta nt60Jako I ce handlowej, nie może być użytą.
oalą masę biurokracyi i wojska. _ Wojny reliwjazd do za.toki Arta, naturalnej gra~i?y. pornię - I
W dziennikach poniedziałkowyoh wiedellski~h gijnej w 'l'rJpolitauii nie będzie _ zakońozyl ów
dzy Turcyą a Grecy~ .. Turcy~ urrllesClta tam znalazly się dwa ważne artykuly, mianowiCIe arab. - My widzimy, że inne ludy, wyznająoe
flotyllę .torpedo~ą,. letoreJ zadaniem. było pOdcz,as I Illspirowany anylmt "l<'remdenblattuU, biorącego Islam, jak w Algierze, w Egipcie, w TuniSie,
powstam~ albanslnego przaszkadzae przemytmc- w ob.ronę Turr.yę i rOi;lllowa ll!argrabiego Palla
,,:zmogly się <.l.':ięki zaprowa d ~enlU porzą.dk.u, a
I ViCIDl z reuaktorern "Neue Frele Presse".
1lI1,t IIle gwalCI Ich uczne rellgtJnych. WIOSl ma.
twu brom.
Podozas wOjny .turecko-grecldej flota. grach
wFrcmde~blatt·.z .odllieu.ie~ i~onii ~?wodzi, I szą jednal' wydac. oJezwę z zagwara.nt~waniem
kusila się o zdobycle tego portu, ale z wielką ze W lochy mewątplHVle mają sWladomosc odpo· l swobody wyznallloWeJ. a przy okupacYl lIIuszą
łatwością odparta, w ucieczce dala upust swej wa
wiedzialności za rozniecanie powszechnego pożaru : uważać na dWie rzeczy: aby nie wchodzili do
Jeczności, bombarduj ąc stary i pusty, przez niIw- wojny i dlatego wykluczonem zdaje się być po- l lUł!czetów i aby zachowywali się z szacunkiem
go nie broniony baral{ w drugim porcie albuń- , pIeranie przez rząd wIoski jakichkolwiek aspira- l względem kobiet uaszyeh. Lud. prz~konawszy
skim Santi Gunranta.
eyj1 naruszających na Bałkanach istniejąc)" po- l się, ż e nie lIIaJą. złych zamiarów, zachowa. 8i~
W Prcwezie, jak zapewniają telegramy nie rządek rz eczy.
wobec nich prz yjaź Clle.
wied ll,iano Dawet jeszcze o wybuchu wojny. 'TorTur r ~. ze spol{Ojem moźe 'przebye ober.ny
"Tribuaa." pragnie uspokoić opinię pUblic.znl\,
pedowca wi~c, Jak zwykle, lmpyly po morzu. zatarg, li .. e licz.Yó może lHt. poparcie mOCJ.r ~L " , która rozważa szanse lJ~rtyza.lltki ara.bÓw prze.
Jutro o 8 m. 15 w.
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eskadra japońska i wezwała rOiyan, by wkrótce
port opUŚCili, gdyż w przeci wnym. rule w samym I
porcie będą zaatakowani. Rosyallie wobec tego
podniogli kotwicę i nIeunikniona w Il.llca. s~oJiCZJ!
:13 się. zaglad.q. obu okrętów rosyjskIch.

Fabula powyższa przy innei robocie moglaby
od biedy wypeknić trzy akty. Tak, jak jest - to
szereg obrazków bardzo ładnych na.wet i zręcz
nych pojedyń0zo, razem jednak nie tworzących
całości śclsle spojonej.
W cz~erech aktach "Antka· Przybylski daje:
Prevezą.
, w pierwszym obrazek "filantropiiM naszej (t. j.
~pol8kiej, nie łódzkiej) society, w drugim scenki
ktoesłyl droźyzny.
:& życia najbardziel
wykolejonej łobuzeryi war·
W pobliżu głęboko " morze wysuniętego!,
przylf}dka tureckiego Eplru, pod Prevez'ł, na po-,'
__
szawsklej, w trzecim znowu typy wyzyskiwaely
ludniow y wschód od wyspy Kodu, przyszlo do
,
..,
' : dobroczynności, czwarty zaś, fiuał, przyprowadza
pierwszego starcia. mitildzy wloskimi a tureckimi
.. W Oltll.tDlc~ czasach ,w~ele SU} pIsze, a .Wlę· : dzieoię opuszczone do Jona matkI.
ol\ręlanll wojenlly mi.
Od czasów al ba,ńskiego f ceJ Jeszcze mów ~ o dl'?Ż yznle ~rty 1(u~ÓIf SP.oz yw- I
Ty py poszczególne, mało wana farbami nadzwypowstania staly w Prevezie na kotwicy cztery cz!~b. Inter,su]llce .WIęC będzie porowname cen l' czaj żywemi, są ciekawe i mają. wyborny podlodzie torpedowe, których zadaniem bylo wyko- d2lSle]szych z cenamI przed laty 20..
klad psychologiczny.
nywać straż nad wybrzeżem i udaremniać prze·
W roku 1891 płacono w ŁodZI za funt
TalIa naprzyltład WyrwaIska. Ordynarna bamy canie broni. PreV\'lza jest jednym z silniejszych ; chleba. 4 kop., lcorz~c ,llRl'tofli 1 rb. 20 kop., I ba, katuląca swą siostrzenicę. pijacz\{lI., mająca
portów wojennych tureckich; dwa dobrze utrzy- I funt mH~sa wołowego 12 kop., wleprzowegll 14 i jakieś źródl0 dochodu, pozwalającego jej żyć bez
mane forty bronią dostępu do za.toki Arta, l{tÓl'a l k~p., słoniny. 18 ~op, .l<orzec gro.chu 6 rb .. gar- ! cudzej łaski, mimo to jednak sprytnie naciągająca
tworzyła naturalną granicę między Turcyą a Gre-, Dlec. kaszy JęozmlenneJ 12 kop., korzec zyta 7 j dobroczynne, ala malo krytyczne panie. Bajeczuy
cyą. Między pÓŁwyspem Preyezl a cyplem uale- rubli, korze~ owsa 4 ~b.
, ~ypl
~~c.j do Grecyi Akarnanil, pozosiaje dla 01m~t6w
Obecule kosztuje funt chleb~ 5 kop., ko
Albo znowu postać inna; Jędrek Smlech, 10wązki tyIlw pl'zejazd oad którym pauuja armaty I rzec kartom 3 rb. 60 kop., tunt nuęsa. wolowe · buziak, zawsze wesoły, bez względu ua to, czy
fortów tureckich.
•
" g o ~8 - 20 kop., wieprzowego 22 - 28 kop., iyty, czy też kiszki grają mu wojennego marq~a.
Preveza była jnż w ostatnich czasach wido- slomny a8 kop., korzec grochu 7 rb., korzec ży- Sprytem potrafi wykręcić się z każdej iytuacyi.
wnią. starć wOJennych. W wojnie grecko· tare· ta 6 1'\>: ~O kop., owsa 3 rb. 8~ kop..
I Mimo dziurawych kies"1eni, ma złote serce i swocldej 1897 roku usilowali Greoy zdobyć port w
R.6lO1C1ł Jest zuaczua w cenie !,al·t?fll, gdJź ! j~ lobuzersk~ uczciwość. Postaó to tak prawdziPrevezie i miasto rÓwnoczesnym atakiern Ztl s~ro- wynosI o~a 2 rb: 40 lwp. ~a korcu, l to t!lko I wa, ze, patnąc na scenę, Z&llomina się o otoczeny i lądowej i lliorslclej. WysIano oddziały wojsk, wsll~~e~ nlenrod:aju. kartofli .. Co z.a~ do mIęsa, ; niu teatralne m, płóciennych ŚWiadkach, przypraktóre mialy okrążyć wybrzeża zatold Arto. i za
to rozUlCa okaZUje SIę duźa,. mIaUOWICIe o~ 6 do t wianych brodach i wąsach.
atal\Owao miasto ze strouy ' lądu, tymczasem zaś 10 kop. na. funcie. B.ydlo I trzoda podroza~y o
Jak można wnosić z cdości, chcial Przybyl·
flota grecka miala atak ten podtrzymać i posil· 20,- 25 procent. WIęC w tym .stosun~u wmny • ski napisać satyrę na rozpowit.echniony w pewkowaó od strony morza. Silne forty Preve~y, b!c .ceuy w 8pr~eda.ży. ~e~a~lczn~l. Dlavzego ta~ nych sferach sport filantropii. Toć piękne panie
zbudowane W końcu lat osiemdziesiątych dla. I me Jest, ne.zlllcy o.bJaSnIają, ze p~za bydłem I muszą coś robić, aby zając sobie czai pomiędzy
wzmocnienia starej weurckiej twierdzy, oparły l trzodą podUlo~ły SIę c~ny pracownl.ka, kt6~e~u obiad~m a teatrem lub wier,tOrowelU przyjęoiem.
się jednak ogniowi greckiej eskaJry, a takie atak placono. 5 rublI tygoJDlOWO, oue.cnle plaCI SIę WI~C ba.wią się w filantropię.
lądowy, wskutek wkroczenia posilkow ych woJsk 10. ruhll, lokal 300 do 400 ru~h na ~ok! obeTo też i w artystycznern kółku sztuki zuajtureckicll zostal wstrzymany. Greckie oddziały po- cnle 8łJO do 1,~OO rb., utrzyman.le konia. l t.. d: dujemy postacie dolJrze skarykaturowane, jak np.
padly nawet w niebezpieczeństwo zupelnego od- a w!,bec tego I cena za funt mIęsa musIala IŚC Wanda Murecka, p. Harpowicz, GłębicIel, a zwIa·
cięcia i tylko zimnej krwi komendanta zawdzi~w gorę· . . .
Bzcza Glębieka, wypychająca za drzwi robotnicę,
czaDO, że wojaka, korzystająo z gęstej mgly
.PodOl.eslenle cen ariJ.kulów .spoż~wczych na
proszącą. o wsparcie, dlatego, że ma sześcioro
i cieml\ośoi nocy, zdołaly połączyó się z flotą.
.at~pllo J~z w roku ~905 I od tej pOl y stale ?l1e ; dzieci, a ona, przeżywszy JUż dwóch mężów i żyW piątek 29 b. m. stala. się Preveza pODO- Ida w gorę· Ob~cOle zdawałoby S.lę, że skutloem jąc szczęśliWie z trzecim, ma dopiero jedno.
wnie ŚWIadkiem wojennego staroia. PienISta bi- braku p.aszy w pIekt.6rych. gnbe.rDlac~ ces31:st":a ,
W toku akcyi plączlj. się jednale i typy, na·
twa wIosko-tul'eckiej wOjny rozegrala się też pod bydło WlnllO byc tame; dZieJe Się zas przecn~n!e lysO\\'nne blado; do tal{jch należą baronowa Iz.
murami starej ueneckiej twierdzy. Dwie tora· z powodu .brak.u bydła tuczo.ne~o. Za opasy mieJ' bICJIII i Antek Smutny, glówne postacie sztuki.
cltie lodzie ,orpedowe w piąlek w godzinach przed- sco.we w zyweJ wadl,e pIu!)! SIę 14 -.15 kop.;
Sztukę odtwonooo poprawnie. Z dużego zepołndniowych wypłynęły z portu w Prevt'zle i u- odliCZyWSzy l/a otlpadków, ceua {uata mięsa wy~polu wyróżnić nalety p. Ma.lkowskiegv (.Jędrek).
dały się w gór~ wzdluż tureckiego wybrzezll. Epl.- pa.da 2.2 kop. .
.
"
~ który glal 'l, ogr\lmną werwą i. humorem.
rUI bJ połączyć się z swemi towarzyszliaml IV GuMięso z lIchych sztu~ m01.na ~a.byc tanle\, \
PY"Zlą Wyrwalską, tak pou względem gry,
wenit~a. MnlemaJąo, że panuje Zl1pelny pokój, lecz. urak na ~Ie uaby~cow. SIOllllly brak da- jak i ch Ifllkteryza.cyi, byla p. Maliszewska. To
wyplynęły na pelne morze. 'oN Prevezie nic bo· Je SIę odczu~vac Wszęuzle, wskutek czego ce- I S,UDO powiedlloc należy op. Brouiczowej w roli
wiem nie WIedziano jeszcze o wypadkach. które ny są wysokIe.
.
. ! Głębicltiej.
alę wydarzyły w ciągu ostatnich dwudzieatu czte.Oen.y ży:ta, grochu, owsa l t.. d. w obec~ej !
Wandę Murecką grata p. Kłońsl<a, prezenturech godzin, ani o tern, że WIochy wypowie- chwili SIę. ~Ile ustaliły,. gJyź dopler\l. po za.sle: iąc w kilku (llosenkacil sympatyczny gloslIc. P.
działy wojnę Turcyi.
wach oZIIOIny !-l~zyst!łPI.ą, do llllóceUla zboza l Szmidt w roll Harpowicu mial bardzo dobre mo.
.
d .
wtedy lIIożna b ~ dz l e mówIC o cenach stalych.
t
G~ b' I
r t l t d b
h
NJ~ przeczuwając nic ~2ego, lo zle torped?00 zaś do kartofli to spodzlewac się nale
lOeu ;'.
tę IC {lego gra z a eu elli o rze ue a·
we oJlusclly port w Prew c:tle I ledwo znalazły .su~ ży żo ceny spadną, ledz doplOco po wykopaniu. ra!\teryzowaoy p. Trzywdar.
na pelnem .morzu, dostrzegly ~arysy wlo'!l:lCh
'Różnica ie~t szalona w tern 20.leciu w cenie
Zręczna leżyserya urozmaiciła sztullę ladnym
s~atkó~, klore
szybko przy~llzaly w wyraznie mieszkań. Mieszkanie, za które placouo w 1891 ba.lecikiem na początlm alItu drugiego \V ciem
ll!e~rz~jaznJ.m zatlJlarze. D~pl,ero" gdy padły roku 120 rubli, obecnie p/ad się i40 rubli. a nym borze nll1lfy t faully tańez'ł kla'lycłlnego
pIelwsze strzaly, zoryentowalJ Się tUleccy llOment 260 b . d ., t d
'd
l'ed
Wllltla.
"
'
d
.
t l ..
.
na we
l' . l
ZIS ru no prze WI Zlec, (l y
Glów Uli: partyę w taliou wykonala panna.
dda~cl, zeR WOJua lWI o?znle ZOSI a !;la Jkuz WYl~,owle- te ceny spadna, wielu nawet tWIerdZI, ze zlllźki Ohądzyu' sl(a. \vyl{a", u Ił.C duz'e d l os .
t
lianą.
ozpoczę a SIę regu aen
anonatla ze i ·
i..
'd
'
" '1:
Z () 1\ CI W ylll
sirony włoskiej. PrZel\8ga wJoskicll ol(rQLólV bY-l' me na ety Się tipU Zlewac.
, kierlluku i zrę(;~U03Ć ruchów.
la tak widoczna, iż myśl o oporze była bezcelo·
(h)
Janusz lhar.
wą. SzybllO taż lodzio torpedowe zdążać pocz ęł y
I
do portu w Prewezie I przy uiosly tlllU pierwszą ł
ULHNDAaz 'CK TKa..nlNO W'i
wiadoDlośc o wOjennej .akcyi zaczepnej Wloch:
IMIONA SŁOW1ANSI\lK D z I s BratysZawa. J nStara forleca wtedy dopIero poczęta. SIEi gotowllo
r t l' o Zt\SłMI'4.
na przyjęcie nieproszonych gOSCl.
-TBATH. POLSKI A. Zelwerowlczł\ (Ceglalnlall& 63).
TylD czasem ollręty wloskie wysadzily na ląd ~1\ntek Smutny ł Jędrek Smiech" - sztuka \\1 4 aktach D z i s "Antek ~mu1nJ t Jędrek Smlach". Pocza,tek o
ze śpiewami i tatka!?i Zygmunta Przybylskiego, mazy~ godz;inle 8 mln. 15 wieczorem J u t r o ~Ciemna plllma\
oddzial wojslwwy poza za},reselll dZiałania do
kil. r6znych kompozytor6w.
I komedya Kadelburga.
Początek o godz 8 mln. 15 wiebrze uzbrOjonych fortów Prewezy. Na. razie ogra.
I czorem.
~iczono się ty~ko do o?serwa~yi wybrzeża •. KrtyRadbym nie pisać zupalnie o sztuce Ś. p, I
TEATR POPULAl:tNY. (I{onstantynowska nr. 16).
zowllllil włoskIe natollllast uSllowaty ZWUSIC lita: Zygmunta Pl'zybylskiego, wystawionej w nieJzielę D z I ś "Krllkowskio z\ichy~. Przodsttl.wlenle dla .Har.
ofono:wane w porcie l?d~le torpedowe. do. walkI. w tea~rze p. ZelwElro\licla; skoro jednak obowią- monW. t'oczllctek o godz. 8 mm 15 wieczorem J u t r o
Jak s~ę zdaje, udało S.ię lin w rzeczy\Vlsto~Ct blo: zek sprawozdawczy zmusza mię do tego, biorę za "Grube ryby", z prelekcy" KotarbińSkiego. Pocll~t9k o
k.owao drugI por~ łodZI torpedowych. Do te! akcYI pióro, wolę jeJullk winić dyrekcyę o wystawienie godi.8 min. 15 \Vlec~oreill.
In~ ogran1Cz.ylo SIę jednak ~a~zepne dZIUlanIe wlo.Antka Smntnego", aniżeli zasłużonego komedyo. l
ZEBRANiE. D z I Ś og. zebr. czlonlróN. zgrom.
sklch okręto.w .. N~ drugI dZ1en rano, weulug UI:Zę· I'i~arza o napisanie sztuki.
1\ ~a~.st~o~l'o ;~~.Iariklch (W lokalu Stow., Nowy łf.ynek 6),
dowego donJeslema z Konstantynopola. podJęt~
Fabula "Antka" jest nieskomplikowaoR i bar_ Jutro og. zebr. ezl. zgrom. felczerów (w lok.
została na nowo walka pod Durazzo. Bllzszych
dzo nikta. Palli liaronowa Izbicka popełulŁa lde· wlasuym KonstanLynowskll ó) Q g pól do 9 w. - Zebr.
• zc~ególów ~ot~d Iliema; wobec jeduuk stanow- dyś "grzech mlodoścl", następn i e I ona i ojciec ! 8 10łl1 y (w lolt wi.. PiotrkoW8ka 87)·
czeJ prze~agl lIczebnej .wlosloch okrętow, rezul· zapolUuieli o dziecku, fatalnYIII dowodzie niewia.ZE STRA.ZY. Dziś o godz. 7 wieczorem, 'cwlta~ wydaje Się Illewątphwym.
ry małżeńskieJ' pani baronowllj.
czenia IV uddzllllu l6dzkiei straży ogniowej ochotniczej
w domu rekWizytowym tegoz oddziału .
Napad wIoski na izolowane tureckie statki
Chlopiec wychował się w blocie ulicy, ochrzczo
MUZEUM NAUKI I SZTUKI (Zielona 8), otwarte
n& Jońskiem, wzglQunie AdryaLycldtllU morzu, przy~ no go w gronie kolegów "Antkiem SmutnymY, codzlennlll od g. 4 pp. do 10 w.; W niedziele i swtęta
pomina pod wielu względami sposób l'OZpoczęola paui baronowa zns po długich czterech aktach od g. 12 w poi. do 10 w.
wojny rosyjsl(o· japollskiej. WIeCtorem 8 lutego w owym Autku odnalazła. swe dziecię. Do maHl04 r., przed nllutralnym portem w Oze:nulpo, eierzyństwa, rzecz pl'o~ta, nie przyznala. l:Iię (nie
w którym stały na kotwicy rosyjslti luzyżownik wypada przecież), wZI~la jeno chLollca na WIcho·
• Warjas" i łódź torlledowa .Korejec, <t' stanE2la wanlS•.• z litosci.
ciw woj.ilwm wlos l, im Ze źródeł tureckich za
pewniają natomiast, że arabowie będ, brollió alę do
apatllego.
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ROZ"'G'J. -

S-ro(fa,'- tłnh.-4 pritlz,ierm"ka "'~~1

3, przybyło - 2, wy- wypiek bulek z niedzieli na. p<}Biedzialek i bęna kuracyi - 3.
dzie to wprowadzone w żyeie z dniem 8 paźw dnin 25 z. m. by lo chorych dziernika 1911 r. Właściciele piekarni ohcą ko44, w tygodniu sprawozdawczym przybyło - 18, niecznie znieść dzień świąteczny, co się sprzeci(a) ~akupy artykułów zJwności. W eelu ! wypisało się - 2, zmarlo - 6, w dniu 2 b. m. wla uchwale wspólnej komisyi z dnia 1 stycznia
zaopatrzf1nia rob tJ tuików IV niezbędne artykuły, pozostało na kuracyi - 35 chorych.
1911 roku.
żywności, wszystkie Towarl'jstwa akcyjne w Pa- !
(a) Z 'r-wa hygienioznego. W dniu 9 b. m.
(11.) Z prumysłu. Towarzystwo akcyjne L,
bianicach, oraz T wo akcyjne J. W. Schweikert, i w lokalu Stowarzyszenia techników (Spacerowa GroLmana w Łodzi zamierza powiększy ć kapital
Emil Eisert w Łodzi - zakupily zaczne tran- 21) lódzki· oddzial Towarzystwa hygienicznego zakładowy swojego przedsiębiorstwa przez wysport,y l<artofii i kapusty, IItóre sprzedają po ni- l warszawskiego zwoluje zebranie członków, na któ- puszczenie nowych obligacyj, Sprawa ta, jak
zkich cenach robotnikom,
I rem dor filozofii Bolesław Heyman wygłosi od- również sprawa zmiany ustawy Towarzystwa rozKartofitl przedn:ego gatunku nabywane są czy t na temat .. Walka z dymem IV środowiskaoh patrywane będą na zebraniu ogólnem nadzwyprzez robotnil<ów po 2 ruble za korzec; ltapust~ przemysłowych"_
czaj nem akcyonaryuszów, mającem się odby6 w
po 50 kop. za pud w duźych glówkach.
Treść odczyt.a:
, dniu 17 b. m. w lokalu ,vlasnym przy ulicy Ta.r·
(b) Podróże posłów. Ministerym komnnikneyi
Aktualność walki z dymem wobec niepomier- gowej_
p(\leciIo zarządom kolejowyrll, aby posJom do Du- nego \~zrostu zapotrzebowa?ia węgla.. 0. is~ocie
(a) Zam,knilJllie zwi<!zku. Rząd gubernialny
my. przejeżdźającym kolejami, dawać w pociągach procesow spal~nl,a. Sp~len16 call{o~lte ,l, Dledo- piotrkowski polacH zamknąć "Związek zawodowy
osobne przedziały i aby wykupieniem biletów na stateczne (li. dos\~ladcz~mem), Szkolili wosc dymu majstrów, prowadzących roboty blacharskie, kry·
st9.c'jach zajęli się dyżurni pomocnicy zawiadow- z punktu wldzema hygleny. Teorya lorda Ram· ciu. dachów i asfaltowe" w obrębie gubernii piotr
ców stacyi. W teu sposób panowie posIowie nie sa.ya o zmianach klimatycznych.
Szkodliwość kowskiej.
będ~ narażeni na zetknięcie z tlumern ni.tylko niewid{)czny~h składników spalania ~ęgl~. Straty l
(x) Z komitetu pegouelcó". Skladki na pow pociągach, ale i przy kasach bil.towyeh.
m~teryalne l kwest,a wyczerpywaD1a Się POkla-, gorzelców na Balutach zamknięte_ Komitet już
dow wegla. Technwzna strona problematu. W a l - , .
,.
'
,
' A ng l'"11 Ilemlec.
N"
rozwIązal,
SprawozdanlfJ mebawem będZie
( fI Wystawa ruchoma, Specyaliści wystawy ka z d"ymem w prawo daws tWIe
' oSięłoszone
rnchome], którzy stale, we wszystkich miasta.ch, Projekty zorganizowania walki z dymem w ŁOdZi.j g
.
.' .
. I
pracują przy niej, rozpoczną jlJtro na placu wy(a) Ze Stowarzyszenia praoowników handlo(1:) Eoh~, ~aJsola na dworcu., 'Yzm~a~ ta pod
staw} przy nL Mikolajewsldej JE 40, ustawianie wych, Pod Przewodnictwem prezesa p, Fl'anci. l tytulem ,nZaJsCle ?-~ ~ worCl! le,olel lo~zkleJ· w 4Uokazów pod kierunkiem dyrektora wystawy, pana
J '
,
"
,merze 2J4 Jest mesclslą, a. mianOWICie:
' r BI eszyns
'k'lego.
szka' Nechwlll
N'le w so bot ę t yl'KO W plą
, tek d'
29 z, m,
J ozela
d
d Sodbyło Się IV' pouledzlalek
'k' posle- )
.ela
zal'za
u towarzyszenta pracowni OIV przeod
r
e
j
'
-d'
'
Ł d' l S'
De koracyi różnych {pstonów girland, które- I zenie
l
h . dl
h b . trko k' e'
a któ
p owa zano WYJ6Z zalącego z o Zl (O le·
mi przystrojone będą sale wystawy i ogród, do- I ~~ ~:l~tw~~n~~~~awg; ~a~~~pnja:e~ I J, n
- dlec i~spektora gimnazyu.m żeńskiego p, Gromas~arczyła bezinteresownie znanI!. i zasłużona firma 1,_
P' t d
. d
'. .•
k
•
kowsl(logo. Odprowadzających bylo około 300
kwiaciarska Gllndelach.
, czoro\::YpJ~zOy S~o;~~zyO~~~~ z!;is~~a s~!SYn:;~:: 0dsób , przdew~żnie ucGzenice. Ot6~, .oznajmiono, b że
Około 200 firm z całego kraJ'u i z różnych l
"'
o prowa za)acy p
moO'a wyJsc na peron ez
I , ująca ilość oRób:
b'l'
P • d '. Oh tlI"
.
l l '
,
na buoh lter ę _ 30 osób na niemiecki _
I ~~u.
rzy rZ\l'la~ sta szwajcar co eJolVy. I
dziedzin przemysln wystawiło swe okazy, dając l
,ak' y 5 '
dWIe damy ldasowe I wpnszczano tylko Ullzenlchlubne świadectwo bogatemu rOZWOJowi naszego i 35
,
, na rosy)s I .
'
h P
A d'
'k
'
przemvsłU.
Lel(cye odby\vać się będą:
ce I zna]omyc, '
an, n reJe,w, Ja ~ znajomy
Nil. wystawie będą także pawilony lódzkie
burhalteryi-w poniedZiałki i czwartki, nie- p. Gromalww"lnego z cOl'oczka.ml uczentcaml. gljak M. Łuby, Olluchowskiego i innych. \V sre· mieckieoo _ we wtorki i piątki rosyjskiego _
mna,zyum był w~us,zczon~ nil peron ?E'Z biletu:
rach ha~dlow'ych tuteJszych p,anuje duże zainte- we wto;ki i c z w a r t k i . '
Dopiero po odeJśCiU pOCiągU, wracając, na sall
resownme, lllestety Jednak WICIu z przem)'slow
P t
'
, 50
l
klasy I zostal zatrzymany przez szwajcara lwie,
ców i rzemieślników naszych nie zdąży wykoń~s a:lowlOn~ zaprenumerowac
egzemp a· jowego, naturalnie z rozkazu pomoonika zawiaezyć swych okazów na dzień otwarcia wystawy.
rzy
au t owca:
. t
d . l s
dowcy p. Grzegorze\vskiego i odprowadzony do •
Zapisy przyjrnujf\ się w dalszym ciągu,
ozpa }'zono I przYJę o JI~r~woz aD\adaC~ ~w~_ I do niego; p, Grzegorzewski zażadał, ażeby pan
Plakat wystawy' jest bardzo Iadny, przytem ' za wr:?~len r. b., a) ZtJ'Y, ~Ia u g~9pO ~ ~ g • : AndJ'e)ew wykupił bilet peronowy, co p. Andreposiada dużą wartość, jest to b,)wiem mapa po- l' ~rzye o , w~az_~ JOZOS 19 o,sc~ą) ua d .w~lIesUl~ r. , jew uskutecznil bez oporu, wręczając p. Grzegoglądowa Królestwa Polslliego, wydana znacznym
'\Vlno~l r . l) cep" hódl
Z wy tla Ut re. ~- I rzewsl<iemu 10 kop_
lwsztem i ofiar(Jwana wystawie przez dyrektora \ men aCyl śp~acy: bPrzyc
. wraz z IPozos5~ OS()Hł
(b) ReWIZJa drogi, Wczoral' komisya składal wrze Ola r. . wynosl r b. 18 <Op."
,. p- Jó ze ta B"",eszyns
'k'legu. Wf aSCICle
' , ' \ l t \.
I
•
Jel
e lO e OW, na W
"
Q. , l
. , 't
l j3.ca si~ z prezesa kolei
fabryczno lódzkiej
p
zakl.!ldow restaurac-yinych, cukierniczych, \,and\ów
d 3ekwrzdeSd~ltu. wy zla pracy UIDleSCI na po- l) OrdAai pp, Wasiutvńskiego Daszko~'kieO'o' dv:
'1
1..' t
' l '
sa y
an y a. OW.
",0'.1
,
:;
o , .;
ltO l oma
nycu l . p. s~ proszeni o p07.WO eUle wyS "
" k 't t d l d'
i I'ektora., droai
inż , Knapslciego starszeO'(l kontroplawę zorgamzo'iVama
oml e u oc '0 ow
" 0,'
l . . •
o
,
wieszenia w swych zakladacu wspomnianych pili.'
katów.
'\ lliestalych i urządzenia zebrauia towal'zp;kiego
ler~ ~~ellnS)CI~go" nacze D\dk~w r~chu. ~YB~adnsu ~
, poruczono przewodnicząoemu te.goż wydzialu'
wy zla u mec IRmczne,g?, o (Qn~4a, rewlzyl. rogl
. (a ) Przerwa p,rądu elektryoznego., Wczor~J
W poczet członków Stowarzyszeuia przyjęto
o~ Koluszek do ŁodZI l na kolei obwodowej. Ko·
wieczorem zepsuł Się kabel podzlelll~ly I nastąpI- 7 kandydatów. Wykreślono z listy cdonków i ulIsya znRlazla wszystko IV porządku i wieczola przerw.a pr~dn elel<tryc~nego, zasll.aoego prz,e~ z powodu wyjazdu zLodzi _ 2 osoby.
: rem o godz. 6 min. 10 pociągiem bezpośrednim
elektrowlllę kodzkąo
Częse ulICY PIotrkowskIe, I
.
.
I wyjechala do Warszawy.
bvla pograżoua w ciemnościach gdyż nie zapa
(a) Ze stowarzyszenia majstrów fabryoznyeh ,
(h Z'
kł ,~. d
.,
l l'
. '
,
'
b "
t kk' W b t d ' 7 b
J
lillOWy roz au Jaz y pOeHtgow na (O el
lono wzare~elrwokwlanyclh latkalrn gahzow Ycb.
. h
~Ug~~~ltnl~lO
; e~w~vi~~z'orQIlI sOw o [okaf~a wIaS~y~ fab~'yczno łódzkiej w~rowalizony będzie 28 b. m.
wie u s epac l, za a dao res t auracYJnyc •
'. ' ,
.
"
Zmla.ny \~ ruchu pOCI !l g ów b da bardzo mate
b
' d .. "Zk
' k~"' d h d ., b cultierniaoh teatrach i kmematografach, zaSila- l (Nowy Rynek ~!l 6) odbędZie SH~ lDle81~czne po- P '
,I
Ól d ' I
t
l'
ezposre lillleJ 12omnnl
,
,
d
n)'ch wyląCZ1l16 przez prąd elektryczny, zapano- ~lIe zeme zarząuu ze WS i> U zla em CZłon ww d oCląg
'
Ł d"
. 5aCyl o c to ZlO ~waly ciemności.
S~owarzysz~n~a majstrów fabrYllznych gubernii
zle z o ZI o go z.
mlll, O po po: _
Drukarnie pism. których maszyny rotacyjne piotrkowskie].
. (f) Od~~aclenie. Ł6d.zl~a szkoła krOJU l szy,
poruszane są silą prądu elektrycznego, z powodu , . Na posi,etlzeniu tern, iżynier~. , Dominiki~,- CIa A~olonll, ~opydl,olVskleJ uzy~kała na wystawczorajszego wypadku zaskoczone zostaly naglą I WICZ wyglosl odczyt p. t. ,. Przedswlt kultury • i wie "szechswlatoweJ w ROStowI6 nad Donem
przerwą w pracy. PlSlua te albo zdąźyly od- I trescią odc1:yCn będzie" Poży tek kultury i wierzeń zlOLy medal.
bić małą tylko jiczbę egzemplarzy, albo leż wcale I' lud~l<osci pierwo~lIei",
(a) N~minaoya, Dotyc?czasow:y naczel~lik ponie wyszły.
(a) Łódzki oddslał polskiego Towarzystwa wlatu lasl{lego, szt~bs-1<a pl tan Eb,lelo~, mIanowaJak nas informowano w elektrowni, przerwa ! }<rajoznawczlIgo zwołUje unia 8 b. m, o godzmie ny z?stat zarządz?J~cym d,ob,raml .K~lęstwa Łoprądu nastąpiła skutkiem krótkiego spięcia prąpól do piątej po połuJniu, w lokalu Stowarzysze· wlcloeg? Jeg? miejsce zaJmie. k81ąze Awalow,
du w skrzynce rozdzielc7.ej, ua ulicy Pio~rlcow- i nia na~czycieli chrzeŚCijan (KonstanLy110wska 5) naezelmk pOWIatu częstochowskIego.
skiej, o,~olo ho~elu "Victoria:'.
zebranie, mie3i~czne, p~ś~vięcon~ zadaniom nau·
(a) Zatwierdzone plany. Wydział techniczny
DZls ~ech~lcy elektrowDl, naftwszy na. miej- ](Qwyrn l spraw?m admullstracY)nym.
rządu gubernialnego piotrkowskiego zatwierdził
se? zepsucI~ Się kabla, dokonali na.prawy. Prąd
. Na zebr~nJu te~ czkonek T?warzystwa
plany firmy "Landau i Weile- na budowę na
dZlala p~·awldlo~~.
.
.
MIchał R WItanowsin prez,es .odd~lału ~lOtrk,owmiejsce zniszczonego pożarem gmachn trzypiętro(x) SZGzerosc w polItyce, W deklaracYl wo- ski ego, odczyta swe. WrazeUla z wyCIeczkI na wej przędzalni-lcotlowni, budynku na kantOl' i i. p.
jeunej włoskiej c~yt~my po~iędzy inne!lli:
.
Kaszuby".
.
I
(a) Osobiste. Towarzysz prolmratora sądu
, ,,,Rząd sultan~kl dal ~Iele dowodow, b~zs j l(s.) Nowe Towarzystwo wJ:aJełl:'nego krodJ~u, , okręgowego piotrlcowsliiego W. W. Istomin-poDQSCI, dlal~go .te_z wypowladamy.mu wOJnę.
I Mle~zl<ań.c~ ŁodZI Gustaw Kachelsk,l, Lucyan LIS-\ wrócil z urlopu do Łodzi i obj~[ swoje obowi;;zki.
. Tak SIę dZIeJe w XX stulecIU po Narodze· ł 8~n l 106 mnych r.ozPo, częl1 st!\~aUla o pozwole- Naczelnik straży ziemskiej pow iatu 16dzmu Chrystusa Pana.
me na otw!\:cle lodzklego powiatowego Towa- ldego, podpulkownik Makowski, powrócił z urlopu i obj~l swoje obowiązki.
(x) Ruch choryGh. W szpitalu miejskim dla rzystwa wzajemnego kredytu.
chorób za.kaźnych i g or,ą~zkowych ruch c~orych ,
(x) Zo z,!i<!zi.u ,pracowników piekarskioh,
(a) Zm ana ustawy- G1,lberuator piotrkowski
w tygodmu od 25 wrzesnla. r. b. do 2 pazdzler- W dniu 1 pazdlllerDl)<a odbyło SH~ zebrame ce- , za.twierdzil zmienioną. I r0 7, SZerlOU~ IIstawQ lód1nilca przedstawia się jak następuje,
lem unormowania odpoczynku św i ątecznego.
kiego niemieckiego Towarlystwa śpiewaczego.
W dniu 25 z. m. bylo chorych na 03pę Na zebranie przybyło 112 czlon!<ów, Za28, w tygod.niu sprawozdawczym przybyło 14, gaił je prezes Związku p. K. Graliński. Na prze,
(a) Odmowa, Rząd gubernialny piotrkowski
wyp lsalo SIę - 10, zmarło - 5, pozostało na wodniczaceao zebrania powolano p. J. Razniew- odmÓWił zatwierdzenia zmiany paragrafów ustawy
koracyi w dniu 2 z. m. - 27 chorych. Na J skiego, i{tó~y na asesorów zaprosil pp. Plotrow- żydowsl(iego ~\liązku wydawania zapomóg nowoszk~rlatynę, bylo chorych - 12, pl'zybylo - 2, skiego i Elkego. na sekretarza p, K. Spodenkie- zaślubionym.
wypl snlo Się - 9, pozostało na kuracyi _ 5. wicza.
(a) Sprawy rzeźni miejskiej. Gubernator plotrNa łl {ua brzuszlII byl ohory - L zmarl - 1.
Zebranie o,ólne zadecydowało. aby zuieś6 koww polecil policmaJs~rowi tutejszemu z&wia\ N a.

różę było
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domić Związek rzeźników ł6dzkioh, że prośba ich,
aby robotników i masarzy wolno było przyjmować do pracy w rzeźni miejskiej tylko po przedstawieniu zaświadczeń związku o ich sprawowaniu
się- doznała udmow y.
(le) Zn(llezio8y bra1lning. W dniu wczorajs7.ym okolo godZiny 8 rano w zakladzle kamie·
niarsldm p. A. Urbauowskiego, przy ulicy Cmen ·
tarnej nr. 12, robotnik ,Jan Kowalewski znalazł
rewolwer systemu "Brauning" nr. 207663
Rozwinięto
sledztwo celem wylu'ycia, kto
podrzuciJ brauning.

(p) Wypadki budowlane. Na ul. Pańskiej nr.
68 Józef (Howacl, robotnik butiowJf\l1y, sJladł z ruszto·
"anit, I 7:wichnąl prawą nogę.-Na ul Widzawsklei nr.
36 deskII, spadajll,ca :I rusztowania, zŁamala lewą łopat
kę 13 letniemu Heuschowl Lachmuowlczowl, woźnicy,
prsywoźl\cewu drzewo na budowl ę
- Na ul Brzozowei nr. 10 Michał SawiClzko, fObotnlk budowlany, lat 56, spadł z rU8:ttoWllnla z wJsokości kilku łokci, zwlchnąl lewą nogę I dozna\ ogólnego
potłuczenia .

- Na ul. N~wo Zarzewsklej nr . 7 Franciszek Ol·
sIewski, mularz, Jat 54, spadł z rusztow!lnia z wysa
kości piętra.
pokaleczyŁ ~łowę I pra.wą rękę, araz do·
znal wstrząśnienia mózgu W stanie ciężkim odwiezione
10 na kuracyę do szpitala Aleksandra..
(h) Drobny ogień. Wczoraj, o godl:, 11 rano, w
fabryce Mllzela, pr.y \lI- Zarzowsklei nr. 70, w szarpII '
cZl\ch zapaWl\ się bawełna . O,Jień .gaslll robotnicy
przed przybyciem straży ognlo\Vej.
(a) Kradzieże. Z ml1l8zklnla Bonsa Sobockiel!o
f A Kslęsklego, przy ul, Uluglej nr, 12, skradziono róż
ne rleOZ} wartości 191 rb., orllz ksla,teczkę kasy 08Z0Zę·
dno$ciuej, 8tIlDO'l'ia,eą własllość K8ię3klego.

-

Wczoraj na N01lVym RYllku WYfl/slek,

Czesław

Wal-

cuk, ,,'-udł 18 rb. sprzedaja,cej lody Frl\oclszee Banaś
I Datychlflll\st oddal je starszym towarzyszom Zlo<izle)a

aresztowano.
<p) Pogotowie ratunkowe w ciągu dnia wczo·
raiszero między innemi wzywauo do D"stępujących wy·
padków:
- Ogólnemu osłabieniu uleRly 4 osoby.
- Nl\ ul. KonstantynowskleJ ur. 80 znaleziono ]e~ą·
eego Józefa Suczyńsklego, lat 23, pożostaja,cego dłuższy
czas bez mieszkania t !}ajęcla, w zupeluem wyczerpaniu
sil 1': gbduj leklu PogotowIa dał mu kropił wzmMnia·
I,CJ~b .. P90lem zaopiekowała się nim ~UbIIOIOOŚĆ.
.:.. Na ul Zawadzkie I nr. 21 ClaJa Lagnerow.ka,
corka krawca, przez niedozór z/adł" trutkę, przeznaczoną dla 8zezurów.
NatychmIastowa pomoc, po·
dana przez lekarza Pogotowia, niebezpieczeństwo usun~
nęła.

- Na ul. Kamiennei nr. 18 Kamila Rosner, matka
robotnika, lat 68, przejechana WOZ\lm, odnlosh dama.nie dwóch żeber, olaleolenia lewoj nogi I \warzy
- Bójek, nil padów, wo~óle rozpraw nożowych w clą
gn dnia wc~orl\jszego w l'óiaych mlejscowoścla ,:h miasta.
odbyły się Caler}.

•
(a) I Łagiewnik.

W sobotę ubiegłą w kościele pofrallci;zkańsldm IV Łagiewnikach, w ober,.
ności licznego grona parafiau tamtejszych, zawie·
szono na oltarzu z obrazem cud ownym ś w. Antoniego, wota, zdjęte niedawno ula sp rawdzenia i
uohronienia od l<radzicży.
Do tego czasu wlJzystlde wola były przytwierdzone do kolumn ołtarzy szpileczkami i
gwoździkami i nie miały żadnej osłony, łatwo
więc mogły uledz kradzieży lub splleć i zaginąć.
Obecnie wota zawieszono na specyalnycił
haozykacl1 w oszklonych szafkach stalowycll, l,tó
re następnie mocno przytl'l ierdzouo UQ Jwl umu
oltan:!l. Wygląda to estet)1czoie i zab ezpiecza.
wota. od rąk świętol{radcó w •
- Częśó gmachu poklasztomego w Łagiew
nikach pokryta będzie wkrótce bladlą, dachów·
ka bowiem skruszah. lub powypadała. miejscami
i woda przecieka przez dach do llIieszkań.
Sprawę funduszów o:lpowiednich na ceI. powyższy rozpatrzy zebranie gminne w przyszlą
sobotę·

(a) Kary adminiltraoyjne. Gubernator piotrkowski skazał mieszkańea gmiuy Bełdów w powlenie lódzkim Gotfryda Beukego I mieszl(ańc~
I Aleltsandrowa Chaima GrJnbel'ga, pierwszego za
urządzenie zabawy bez pozwolenia a drugiego za
stawianie przeszkód policy i prą spełnianiu obo·
wiązków
slażbowycll na 2 miesiące aresztu
każdego; mieszkańca gminy BrL1t.yca Karola Fil \'stera i rolesz!. . ańea gminy RąlJleń, w pow ac i e
łódzkim Józefa Franca, za nożuwiectwo po 3
miesiące aresztu każdego.

SZTUKI\.
(x) Teatr polski A. Zelwerowicza. (Cegielni"'na 631. Z kallcelaryi teatrulnej lwmunikują nam:
Najbliższa nowość glośna kornedy.A Kadelbur[ga .CieUllla plama~ ukażtl si~ w efel{towllej sza-
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cie w czwartek 5 b. m.) pod reżyseryą dyr. Zel
bronienia terytoryurn z ostatec'ilną energią, przywerowicza.
czem od woly war się do patryoLyzmu żołnierzy i
.
Dowcipna ta komedya obfituje w sceny, try- ludu. W3ród ludności powstat popłoch je3zcze
skające nieporównanym humorem, tudzież szereg
w piątek. Bombardowanie zdecydowano się na
zabawnych sytuacyj i w galeryę IlOmicznych pO- jakiś czas jeszcz!! wst.rzymać. Oczekiwano zaI staci, wśród których znajduje eię murzyn i dwo ·
pewne przybycia korpusu ekspedycyjnego, a przej je małych "murzyniąt". To też pobndza widza dewszystkiem generala Oarla Cauevy, zamiano·
; wanego naczelnym dowód c ą wloskich !lit zbroj, wóiąż do szczerego śmi t' cuu.
"Ciemna plama.- dostarczy wykouawcom swo· Jlych na lądzie i na morzu nalej Akspedycyi try, im w osobach pań: Broniczowej, Braunówlly, Kłoń · i politańskiel. Caneva jeszcze w niedzielę hyl w
skiei, Ma.reckitlj i Tatarl{iewiczówny, oraz panów: Neapolu, do:u~d przybyl z RZylll!1 w towarzyst~vie
Grodeckiego, Brylińskiego. Biallcowskiego, Rysz - ministra wOjny.
kowskiego, Tl"zywdara i Zelwerowicza - szerokie·
Wiauomości poniedziałkowe o tern, co się
go pola do pOpiSU.
działo w Trypolisie w niedzielę, byly już nadW sobotę d. 7 b. m. wznowienie r-udnej ba- zwyczaj skąpe. Przypuszczano w Londynie, że
I
śni Hauptmana p. t. "Hanusia-, w której ukaże
Jcabel z Trypolisu albo zostal zupełnie prze<;.ięty,
się po dŁuższym wypflczynku ulubienica naszej
albo też opanowany całkowicie przez wlochów,
pu bllczu!)ścl, p. J. Czech o wska.
którzy zatamowali wszelką pry watną slużbę inW wykonaniU "Hanusi" pod wodzą p. Ta- formacyjną.
tarkiewieza bierze udział caly per~ouel naszej
Ostatnie doniesienia stwierdzały, że zastępsceny oraz 20 dzieci.
ca walego wezwat oficerów tureckiego garnizonu
"Hanusia" otrzyma nową, w8panialą oprawę i odczytał im rozkazy z Konstantynopola, zalescenir.zną w ltostyumach, dekoracyach i efektach
caiące jaknajwiękBzy porządek i absolutną. wstrześwietlnych.
lIlIęźli wość wobec euro pejczy ków; rozkazy za wiaW przygotowaniu .. Wnssa Żeleznowa"-nai - domilyo blizkiem przybyciu dwócll okrętów z -woj, nowsza sztuka M. Gorkija i "Uroczystość w Sol- siciem i amunicYą.
ghau" - nigdzie niegrany dramat lbsenll, w spe
Pierwszym z tych okrętów byl statek "Dercralnym przekładzie dla sceny naszej, dolconanym na", który wyladowal karabiuy i amuniCJę; prze·
przez prof G. Daurnfelda.
szlo Lysi:}c wielbłądów przytransportowało te za(x) T6atr pophlarny A. Mielewskiego (KoD.o pasy do Trypolisu. .Darna" bezpośrednio po
stantyuowska 16). Z kancelaryi teatralnej komu- wyładowaniu tego towaru wpadła w ręce wlonilmią nam:
. chów; taki sall! los spotkał zapewne drugi statek
Dziś w środę po raz dwunasty arcywe!oly i Jeszcze przed wyladowaniem. Karabiny i amnwod ewil ze śpiewami w 4 aktach St. Turskiego nicyę z "Derny~ przeznaczono dla arabów w gIę
iJ. t .• Krll!cowsllie zuchy".
) bi kraju, którzy mają dopomódz do odparcia lą·
Jutro w czwartek, z powodu dziesiątei rooz- ! dowań włosiduh.
nicy śmierci zasłu ż onego komedyopisal'za, Michala.
\V Ma.lcie i Sfaksie wśród emigrant6w z TrJB~J\Jckiego, odegrana będzie jedna z najlepslycu
polisu utrzymywaao, że według pierwotnyoh dyspozycyj flota złożona z 12 większych statków
JHg O komedyj p. t. "Gruhe ryby".
Kornedya to, wznowiona obecnie z olbrzy- miała JUż w sobotę po poludniu zbolllbardować
miem powodzeniem na scenie teatru warszawskie- ostatecznie forty, poczem podjęte byc miało wygo, tchnie poezYą rodZimego życia; to obrazek lądowanie wojsle Rozkazy te jednak w o~ta,tQlej
rodzajowy, pelen !JIlmoru i pogody, malowany ' chwili od wolano •
FIo ta ustawiona naprzeciw wybrzeża oczekiz iscit~ flamandzkiem wy pieszczeniem dro biazgó woietyJko bawi, ale i chw.vta za serce, talde tam wala na instrukcye przez uiedzielę j ponicdziawszystko pogodne, mile, kochane, uawskroś lIa-lzel , lek, poprzesta J ąc na blokadzie portu. Sądzono
Przed~tawienie poprzedzi odczyt o twórczości Ba· I JllZ, że bombarJow8. ilie miasta okaże się zbytaluckiego, [liór,\ J. Kotarbińskiego.
1\ cznem, -poniewai. w myśl rozkazów z Konstauty\
W sobotę po potudulIl dla młodzieży po ce· nopola. garnizon turecki uiema się Spn6c\w\ać
uach oajniższy ch u II aże się sztuka hisloryczna zajęc\ u Trypolisu, ale ob IV arowac S i ę w odpo wie. IV 7 od~1 onach p. L. "1\ rzyżac y" z powieści H.
linich pU .Ik tach na po łut.lniu i tam oczel, iIV ać na dalSienldewicza.
S7.tl dZl<llania wlochó,v i na zapowiedZiane
pOSilW przygotowaniu głośna sZtulUl genialnego kI w prowiancie i amunicyi.
drllmatu['ga , Gerharda Hauptmaua (autora "H:\
Przyuyr,ie ganerala Canevy zmieniło widać
i nusi", "Dzwonu zatopionego"
i wielu innych ar;.:nowu dy~pł)zyoye. Nie Obe87.lo się bet barbacydziel literatury niemiecloej) p. t. nBobrowe rzyńskiego c~ynu, najzupełuie) bezużytecznego.
futro".
Urzęclowo już ogł l)SlOnO, że Trypolis zostal
(f) Konoerty. Rozpoczynający się obecnie sawczoraj o godz Iule 10 zruna zbombardowany.
zon !Ioncertowy zapowiat.la SIę wyjątkowo dobrze,
Upldek trójprzymierza.
poniewuz koncertowl/.ć w nilU będą gwazJy świata Illuzycznego.
Dl a strze ż (\ II ia IV ybrzeiy IJI.1l.l'Ilogór 3ki ch AustroSzereg wieczorów artystycznych rozpocznie
W ęgry IV ysluly JUŻ eskaurę ·
świeLna skrzypaczka Leua Kontorowicz, lnórą I
Rozeszla Się nawet po .:loska o zmobilizOlVa dyrel\cya koncertowa pozyskała {HL dwa wie(\zo· niu korpusu prasluego. T tl dwie IVlfłJ lJ l/lości
I'y W dn iu 7 i 12 paźdzl e rni!(a Dnia 10 paź.
w polączeuill z wyrażnemi groźbami pod adresem
d zifrnika IV yatąjli znany wInuoz pianista Artur Włoch wystarczają, aby ooell , ć grozę polożeuia
I Rubinstein z bogatym programom sulowym,
m\ęt.lzYllarod'J wllgO.
!
Oeeuia je w ten sposób gabinet francuski,
li z pewuoscią w porozumienIU z 1iugielskim, skoro
, pod Bairut poja.wila Się j edna flotylla francuska.
I
I a pod Otranto druga, aby, jak tWlerllzą informacye "Lokal Aute !ger", poprzeć W loch y wobec
ewentu,dnej demonstracji na morzu JońskielU.
DO I\ odziloby to, że ~rójpl'lymicrze faktyczaie
Bombardowanie Trypolisn.
/
: już przestalo istuieć, powstalo zaś zainscenizowal
Dzień wczoraj szy przynióst pozytywną wia- ł ne przez Edwarda VII porOZUlIlII<lllie Anglii, Włoch
I domosć
o bombardowaniu Trypolisu, o 'l.obowią
I zaniu Włoch, uczynionem porl naciskiem Austro- l Francyi.
Flota ailgiehka udała się do zatoki Suda
Węgier, fJozostawienla w spokoju Albanii i ogra ·
na
Kl'
pds.
uiczenia się wzJJuź zachodniego wybrzeża euroW Konstantynopolu uwa7.ają za bardzo mopejskiej Turcyi do allcyi wyłącznie obronnej, o
akcyi zaczepnej wredzcie prz e dsięwziętej prze6 zliwe, że WO JSIUl austryaclue wlcroctą. do wilaje
\'u N ovi b n ~ a r Ctarnogórzu ~broi się pod obno
Turcyęprzeciwko wybrzeżom włoskiej kolouli
z
eucl'gifł.
afl'ykań~ldej w Erytrei.
.w sLolicy Turcyi panujo na.slroj rozpaCl!y.
Dnia 29 wrz e śnia o godz 11-ej rano kontrtorpedowiee ftGarlbaldino" wpłynąŁ, jak wiadomo,
Różne wieśol.
do portu Trypolitańskiego, a 110mendant jego :taKorespondent "Koeln. Ztl(." donosi z Pe
żądnl poddania się załogi trypolitańskiej.
OdpoWiedź brzmiała
odmownie. Nazajutrz, w so- tersburga że członkowie llomisyi budż o towe l
oświadczają, że wOJua. Je~t pomyślnem zjawiskiem
uotę, o godz. pól do 12·ej przed po!udnlem esica·
dra wIosk.a otworzyła krótllotrwały ogień prze- dla R.osyi. Ot.lrodzona Turcya. stanowila cil!gle
LIla Rosyi niebezpieczeństwo, zW[i1szcza IHI. zawsze
oi wko fortom, ota()zaJ(~cym 1lIIa"to. Turecki rui ·
l1ie~i'okolnym Kau\;tl~ie, którego IlIallo l uetań,ka
ulster wOJnJ Ma.hmuJ Stdket basza nadesłał ko
meJluaJltowi iit zbrOjnych w Try polisie rozkaz cz~śu JuJności w czasie rozruchów znajdowaJa
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przy Lulek w Tnrcyi i żyw i ła sympatye tureckie. donosi, że wedtug zdania pełnomocnika wloskie ·
Utrata Trypolisu, jako fakt oSlabi!ljący TurCję, go de Martini, Włochy miały rozpocząć wojnę
powinien skłon ić Rosyę do żądania odszkodowa- wskutek rad dyplomaty niemieckiego, żeby tą
nia. Gdy grozi pożar europejsld, powinna Rosya L1rogą powstrzymać umacnianie się Turcyi, jako
Niomcy wobec przy ja .
starać się o uratowanie jaknajwiększej ilości dla . niepożąda.ne dla Niemiec.
źni z Turcn nie powinny były tego uczynić.
siebie.
Konstantynopol, 3 października (P.) TUl'ecki
korpus
ekspedycyjny w Jemenie, \vyslany tam ceJako iInstracya nastroju antyniemieckiego
I
lem
uśmierzenia
powstarlia w Arabii, otrzymał
w Anglii slużyć może doniesienie londyńskiej
rozkaz
obsadzenia,
z pomocą znajdującej się na
"Reynold'sNewspaper", że WIochy zmuszone by
ly do przyśpieszenia nieoczekiwanego okupacyi I morzu Czerwonem flotylli torpedowców tureckich,
TrypoliSU, gdyż Niemcy prowadzily układy z Tur- I wybrzeża posiadlości wloskicll w Erytrei.
Konstantynopol, 3 paźLlziernika (P.) Turec·
cyą o kupno tego kraju.
kie ministeryum marynarki zabroniło wszystkim
Paryż, 3 października . (wl.) Urzędowe wiaprywatnym skła.dom sprzedawać węgiel parowcom
dom ości z Rzymu donoszą:
nie tureckim.
Dziś o lo rano rozpocz~la flota włoska bomAgencya Otomańska oglosila komunikat Serbii o neutralności, gloszący, że Serbia trwać bębardowanie Trypolisu.
Berlin, 3 października. (wl.) Z Trypolisu ~e- dzie nadal w polityce przyj aCielsl{iej z Turcyą,
Jegrafują: Turcy opuścili miasto. PozosLala tylko
prowarlzonej dotychczas, a szczególniej w czasie
część zalogi, lict.ąaa 1,200 ludzi. Reszta, w liczruchu albańskiego.
bi6 9,000, wraz z 50 tysiącami trypolitańczyl,ów,
Serbia powstrzyma. się od wszystkiego, co
zaldada pospiesznie obóz warowny w głębi l<ra- mogloby wywołać zaburzenia i komplikacye w
ju., w odległości 50 mil angielskich od wybrzeża Turcyi i ma nad.zieję, że również inne państwa
morskiego.
bałkańskie przyczynią się do utrzymania pokoju
Rlym, 3 października. (wl.) Poseł socyall- na Balkanach.
styczny Felice, ktory byl wyjechał do Trypolisu,
Sonthampton, 3 października (P.) Wladze
położyły areszt na 4 statki zbudowane dla rządu
telegrafuje do dzienników:
Turcya już przedtem akonoentrowala znaczne tu.reckiego.
wojska w Trypolisie i przygotowuje się do enerToki., 3 października (wI.) Rząd japoński
gicznego oporu.
08wiadczyl, że wo bec konfliktu turecko-wloskiego
WIoska eskadra polnje na tureclde okręty r zachować chce śoislą neutralność. Istnieją tylko
wszystkie spotkane okręty transportowa niszczy. obawy, że sprawa 80-milionowej pożyozki w Lonw
Konstantynopol, 3 października. (wI.) Mini- dynie dla przedsiębiontwa tl'alllwajów miejskich
ster w?jny zarzl!dzil mobilizacJę w prowincyach w Tokio ulegnie zwłoce z powodu wojny.
arabskich.
.•. .
l
Wiedeń, 3 października (wl.) Z KonstantyRZim, 3-go pazQzierml{R. (P.J.. Korespondent , nopola telegrafują do .Zeit". Porta jest zdeey"Try~u.lly," któ.ry. opuścIł TrJ~~l'ts. w dniu 30 : dowan,~ do zawezwania Wlooh, bez uciekania się
wrzeSllJa, donOSI, ze WIOSl opusclll miasto wobec do posreduictwa któregokolwiek z mocarstw, do
ogłoszenia dowódcy eskadry wloskiej, że po upIy- : zawarcia zawieszenia broni i rozpoczęcia uklawie trzech dni od daty rozpoczęcia blol,ady za- dńw politycznych, na podstawie ulUmatum wIo·
cznle się bombardowanie miasta. Istotnie natych- jl skiego.
miast po odjeździe Jcrążllwnika "Garillaldi" przybyl na przystań oficer z zawil.ł.domieniem o blokadzie i bOlublJrdowaniu.
Petersburg, 3 paźuziernika. (P.) Ministeryum I
handlu i przemy~łu wYJaśnia, że okręty handlowe r
Z KRAKOIV A donoszą: Ot.łbyly się liczne
pod flagą neu lra Jną mogą bez przeszkód prze- I wiece, l'rOlestująctl przeciw drożyźniel Powzięto
lltywać Bosfor, pozatem Jednak poczynione zosŁa- uchwałę, protestulącą przflciw polityce celno·
ty starallia przez ambasauora rosY.isluego w Kon·
agrarnej rządu, iądające bezzwłocznego uregulostam~nopolu, żeby handel rosyjski i żegluga nIe
wania i podwyższenia pensyi urzędnikolll. Socya
napoty kały na truLlnosci_
I lIści
urządzili poe hóli ma uifeslacyjny zeZArwo·
KonSlantynopol, 3 października. (P.) Eskadra \ uym sz.tand!lrem i spiewami. Porządek nie byt
tureckH , która. w całości przybyła du Dardaneli, narllSZoDY·
sL,łi.lda się z 2 pancerników, 3 krążownjków, 5
. kontrtorpedowców i l transportera.
Rzym, ił p:lździernika. (wl.) Flota. turecka
Z WARSZAVVY..
krąży lia morzu EgeJsklem. Wobec tego !lota
* Uwięzienie redaktora Makowieckiego.
wlusiw otrzymata poleceni e manewrowania w ten
spot;ób, aby zmusić turecką. do przyjęcia walk I
Na mocy postanowienia generał-gubernatora
morsklej, albo też zamk nąć ją w l(tórym z por· warszawskiego redaktor "Gońca", p. Zygmunt
tów i urz ąJzic ścisJą blokadę·
I Makowieck!, ~kazany został na .trzymiesięczny
Konstantynopol, 3 października. (P.) Poloże- : aresz.t p'0lIcYlny za wy'!!ukowame w.~! ~27
nie no\\ ego wBzyra SaiJ. pa.szy jest I,lopotliwe. "Gonca artykułu p. t: "Z.amac~~ na .m1 !lIstroW.
MlnistrowH3 komit(:jtowl odmilwiają wstąpienia do
Redaktora MakOWIeckIego lUZ UWIęZiono.
nowego gabinetu i pracowania czasowo, kandy* Konfiskata.
daci również lIle chcą wejsć do gabinetu.
Na mocy decyzyi Warszawskiego komitetu
Krążą f1ogloski o dymisyi Suid · paszy.
I do
~praw prasowych, polecono skonfiskować
KonstilRtynopol. 3 pa~dzlernika. (P.) .Minister Nr. 40 czasopisma p. t "L.ycie Warszawskie".
marynarlIi zf:6ekl się swojej teki, tłumac ząc swe
postanowienie niepowodzenIami floty.
Konstantynopol, 3 października.. (P.) Kursują.
różne listy nowego gabllletu.
~l rn
,'~
'I.
Gazety przypuszczają. że obeoni ministrowie
ljJ
.11 I
pozo !!taną na stanowiskach do czasu oLwarCla pal'
lameli {!.t.
Konstantyn.opol, 3 pllź~ziel'nl .l\a. (P.). Do~o:
Wied9ń, 3 paździel'nika. (Wł.). G~zety \vy '
szą O. WZbUt'ZtllllU m,ęuzy oficGraml przecIw WIU.I- . rażajl} obawę eo do tego, żeby nie wznowiło się
SlrOWI wOJny. za nledosttitec2ue lll'zygoto waUle 'I po I'I'stanie w Alba niL gdyż powstani,e albańskie,
obrony Try polIsu.
protegowane przez WIuchy, wyrząd lll oby szlwdę
Konstant yll.O I' ol, 3 października (P.) W ra- ! Austro-Węgrom, gdyż wydawałoby s; ~, że a!bańdzie llli1l1SLrÓW zastanawiano się !lad wal'unkaml, i czycy otrzymują autonomię z rąk WIoch.
Wleden, 3 października. (Wł.) . • RElichspost"
jakie możuaby zaproponowac W!O t hOlll w celu I
przerwania wOJny. Slll'awa la pozostała nieroz
donOSI, ze w Anlival' l parowiec włoski wyladown
strz3gniętą.
. .Je annaty. amunicyę , karabinyi zapasy żywnoś ci.
Londyn, 3 paźLlziernika (lVI.) W kolach izby Prawie codzienuie przydlodzą do tego portu niegmin zapoczątkowano, ażeby skIouió rząd anglel · wielkie parowce. N,ewiadomo prt.eoie, czy ładu
sto do przedłożenia zatargu wlosko-turecL\lego nelc teu przeznaczOlly jest dla Czarnogór/.!I, czy
dla AlbanIi.
.
.koufel·encyi pokOjow ej w Hadze.
Wleden, 3 paźJzierni!(a (P.) Cesllrz przyKonstantynopol, 3 października. (P.). Agenjąl dziś AehreLhala i ambasat.łol'a austro w~gier- cya Otolllańska donosi. źe oświadcz!Jn!u '!lItonie·
skiego w Rz \ 11116 l\łereya.
go, jakoby Turcya zamiprtala aresztować okręty
KonstanlJnopol,3 !>aździernika (P.) .Tanin" handlowe pl'Zy pomocy 'orpeuowców', skutl,iew
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czego włosi je zniszczyli, Porta zaprzecza. 'ror·
pedowce zoiszczone zostaly podczas salutowa.nia
okrętów wIoskich, na kilka godzin przed ogło
szeniem wojny.
Helslngfors, 3 października. (P.). Prezes są
du, Ohirwlkanta, zabity zostal przy wyjści u z 00mu dwoma wystrzałami. Smierć nastąpi ta natychmiast. Zabójca Bruno Forstrem, lat 24, subiekt
handlowy, zmarł w szpitalu, nie odzyskawszy
przytomno~ci. Gazety nie upatrują w tern przestępstwie podkłAdu politycznego, objaśniając je
l ostrym obłędern umysłowym.
Lizbona, 3 października. (P.). Wedfug poI
' głoski, oddział rojalistów chcia.ł przekroczyc gra·
nicę, ale zostal odparty, przyczem zabity został
urzędnik celny.
Spiskowcy zamierzali wysadzie
w powietrze most w Entl'o·Camiento.
Lud(}ość w Sa.nt Irso powstała i wywiesil,l
sztandary rojalistyczne.
Berlin, 3 października. (P.). Przypuszczają
tu, że w telegramie z San Jago de Compostella
: jest mowa o odpartym już na[>adzie spiskowców,
o CZOI\l dOIlOszono z Lizbony.
Amsterdam, 3 października. (P.). W rzekach
między Dordrektow i morzem NiemiecIdem zatonęło 45 lódele
Większa część załóg zginęła.
Wody wyrzuciły na brzeg 38 trupów.
Ohiogo, 3 października. (P.). Siedemnaście
dziewcząt, zbieraji}cych z lodzi kwiaty na wodzie, wpadlo do rzeki i wszystkie utonęły.
San Jago de Oompostella, 3 paździeruil<R (P.).
Kapitan Pai wal, onseiro, przywódca spiskowców
portugalskich, wczoraj przekroczył granicę Portu·
galii z 400 zbrolnymi, kilkoma armatami, kartaczownicami i 120 mulami.
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Wyprawa naukowa polska do Szwecyi poczynita poważne odkrycia. Jak się okazuie 2
listu pisanego przez dora. Eugeniusza. Barwińskie.
go, czronka tej ekspedycyi, uo dora B. Pawlo.
wsl<iego, bibliotekarza lwowskiego uniwersytetu.
"W bibliotece lf Upgali udalo się - piSze
. dr. BarwińgId - wynaleźć 705 polskiCh druków,
' nieznanych wcale Estreicherowi. Ta liczba. zdaI je się wprost nieprawdopodobna.
I tu znać śla
' dy kultury szwedzkiej: na.wet wśród krwawych
: walk myślali o celacłt kulwralnyełt i lJrÓCZ zlota
i bogactw zabierali ltsiążki, rękopisy, troskliwie
przenosili do ojc7.yzny swej. I w tycb zbiorach
dotrwaly do dziś dnia książki u nas pr~epadte,
zaginione bez śladu.
/.
"A teraz par~ słów o treści tych zdobyczy!
przedewszystkiem na czele umieścić Ilależy poe.
mat Stll nidawa Kleryka: .Pieśń o powyższenill
na Królestwo królevvicza Zygmunta Augusta",
, drukowany w roku 1530. Zabytek poezyi świeckieJ
tak Wczaslly zbogaca niesłychanie naszą literaturę, w te rzeczy, w tych czasach tak ubogl}i teD
Kleryk, to przed Rejem j ed yny wybitnie}s7.y poe
ta polak.
"Drugą zdobyczą są katechizmy dysydenckie:
pierwszy drukowany w Nieświeżll IV roku 155:1.
drugi w Wiluie w r. 1594. zupefnie n le7.ll aIH~,
znacznie starsze od najdil.wniejszyoh, dot~d znanyoh; dalej nieznana Postylla l{rakowska z roku
1557, szereg a.gend, breWiarzy, dyurnatów, któ.
I re. z biegiem czasu uźyte z~peln~p,. przepadlr
najstarsze kancyonaly. modlltewnlln litewskie
Bretkunasa z wieku XYI, dy'lertacye szkól jeZl1lekich IV Poznaniu i Wilnie XVI w' t pisma pedagogiczne zaganione.
.Rezultat taki osiągnięty zostal oózywiśeie
pracą bardzo wytężającą, tneba było w szafacl!
I przegląua6 dziesil\Lki tysięey ksill:iek i po 10 go·
' dziu dzienme spinać się po drabinach i łykać
' kurz. Podzi wiałem tyłko uczynność tutejs3ych
bibliotekarzy i daleko jdąc~ pomoc, wogóle niezwykłą życzliwość dla naszych celów. Tli życzliI wosć objaWi[ nawet król Gustaw, który zainteresowany artykułami dzienników, wyraził życzenie
przyjęcia nas na specyalnaj a.udyencyi, powital i
pożegnat oieplym uściskiellJ dloui i długo wIPYLywal o rezultaty nasze) pl'acJ.
\OPrócz Upsali badalismy biblioteki w Lund,
Stokholmitl, Strengoll~, Vesteras, Skokloster, Eril{S·
berg - wszędzie też zna.lazlo się coś cIekawego;
nie koniec na tern; zapewne GOŚ przyniosą jeszcze
I dalsze poszukiwania w LiukOping ~ kilku iJlnych llli~jscowościach".
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nadchodzący piątek 6 b. m., jako w szóstą bo-o
le sną rocznicę zgonu ś. i' p.

Białogród,

I

powolał

...

października.

(wt) Rząd serbski
rezerwy, rzekomo na dwumie-

NA D E S ł. A N E.
We wtorek. dnia 26 września w Kwiatkowicach, w ziemi Sieradzkiej, iniejscowy Proboszcz
ks. Henryk Nowierski na uroczystej Mszy Ś-tej
pobłogosławił związek małżeński p. Jana Krzesińskiego, rodem ze Rzgowa pod Koninem z panną
Józefą Szymczyńską, rodem z Wierzchów. Uczta
weselna w ścisłem gronie krewnych obojga stron
odbyła się w Kazimierzu w domu rodziców panny

sięczll~ ćwiczenia.

~~~r~~i l Zar~ows~i~n Mo~il ~ic~i~ j
o godzinie 10 z rana, odbędzie się żałobne nabo ..
ze{lstwo \11 kościele Ś\\). Józefa \11 Łodzi przy uli~
cy Ogrodowej, a \11 dniu następnym 7 b. m. \" ko ...
~clele paraHalnym w Szadku (gub. kaliska), o czem
pozostali w nieatulonym smutku mąz i dzieci za...
wiadamiają przyjaciół, krewnych i znajomych.
8788

4

broń

pod

RZyll, 4

paźdtiernika. (P.) Półurzędowo dona ponowne wezwanie Włoch, wystoso ·
wana onegdaj z żądaniem oddauia Trypolisu, ko·
mendant prosił o odroczenie, które zostało mu
udzielone do wczoraj. do ~odz 6 ej wieczorem.
Londyn, 4 paź .Jzieruika (wt.) Według wia ·
domości, nades~łych tutaj dzisiaj z J\lalty, słychać
tam od wczoraj wieczorem silną. kanonadę od
strony Try polisu.
Londyn, 4 października (wt) Wobec zmopolizowauia przez WIochy J(abIi podmorskich, niepodobna stwierdzić prawdziwości doniesienia, że
bombardowanie Trypolisu rozpoczęło się wczoraj
wieczorem, po upływie 24 godzillnego terminu
noszą, że
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Ostatnia poczta.

młodej.

I

Młodej parze życzymy
"Szczęść Boże" I

z serca staropoJskiem
N.
8Z27

SPOST1tZlj~ZgNJr\ METlWIWLOOICZNE
Stacyt cent1'al1łej K. E. Ł.

- Ambasador angielski i francuslci charge
d'affaires doręczyli Porcie odpowiedź na ostaLnia
...
t:;~.
<>
I ~..-c4
tVIlotę i oświadczyli, że interwencya. jest niemożliwą.
",0-'
o
,!!d - - 0 - 0
Q)ó ' rn
s::I •
<D ~~ s::I
'S
S·:;:
Jednal{źe, o ile by Turcya zmieoila pogląd
....,
oC<
I
s;.:a
C'
l O J
Da ta
Uwagi
°'"'0 .S
"'~S~
"'a:
'" ~
. na sprawę trypolitauską. i określiła go w sposób
~oo
cq .... .t:;J
~~ ;~I::I""""~'"
;
~Q>I::t
ścisly, to mocarstwa po\\' yższe mogłyby doręczyć
o.
zwłoki.
,,, H
.~::;';; ~ I
to postanowien ie WIochonr.
Berlin, 4 października (wl.). Zródla wiedeń
I
,
7, dnia 3/X
Korespondent z Londynu telegra.fuje do cKoelpp.
Pd 3
741.7,+11.5 60
skie,
będące od początku zat-argu kuźnią sensaTemperatura.
nische Ztng.»
w.
·j44.1
5 O 94, Pd Wl max:. +12.c C.
W tutejszych kolach politycznych rozważają , cyjnych plotek, donoszą, że na murach Trypolisu
min.+38 G.
745
2
+
3.5 95 i Wl
obecnie l\westyę mozliwego przystąpienia Włoch powiewa flaga wIoska.
Opaau 0.0
do układów poJwjowych z Turcyą, na zasadzie
Berlin, 4 października (wl.). cLokal Anzeiger»
wyplacenia indemnizacyi za Trypolis, w wysokodonosi, że w pólnocnej Portugalii proklamowano
Niniejszem mamy honor zakomunikować, że
ści sumy, równającej się co najmniej podobnej
z dniem l-ym Lipca; r. b. otworzyliśmy Biuro
monarchię.
W
czterech
naj
większych miastacli
sumie iIldemnizacyjnei, wypłaconej Turcyi przez
elektrotechniczne pod firmą
przyjęli z najwięltszym entuzyazmem wojska Cou ·
Austryę za aneksyę Bośni i Hercegowiny.
- Tntej8ze kola decydujące wyrażają jed- , ceiry. Garnizony tych miast połączyły się z Connak opinię, że sprawy o Trypolis nie możlla u- ceirą, który rozpoczął marsz ku stolicy.
ważać za analogiczną ze sprawą wcielenia Bośni '
Specyalnością naszą są instalacye na prądy
lIIagdeblrg, 4 października (wt). Wczorai
i Hercegowiny do Austro·Węgier.
słabe. Zakładając nasze biuro, mieliśmy na wiucz eń gimnazyum do naustrzelil
tutaj
16-letni
Trypolis, już ze względu na jego położenie
doku zapełnienie luki, jaka dotąd istniała w tej
geograficzne, posiada znaozenie międzynarodowe, czyciela za. szykanowanie go, potem zwrócił broń gałęzi przedsi~iorstw.
podczas kiedy kwestyę bośniacko - hercegowińską ku sobie i również wystrzeliI. Obaj zostali ciężZ pośród wielu biur elektrotechnicznych, inuważać można za. obchodzącą jedynie obadwa moko ranni.
stalujących telefony i dzwonki tylko ubocznie, nacarstwa zainteresowane.
sze biuro jest jedynem . przedsiębiorstwem, trakPrzy tern WIochy powinny liczyć się z tern,
tującem specyalnie telefony, oraz wszelkiego
Zakład chirurgiczno-ortopedyczny
że zająwszy Trypolis, z pozostawieuiem kraju terodzaju sygnaBizacye.
D~ TOMASZE WSKI EGO
go W moralnej zależności od sułtana jako sawe·
Roboty wykonywujemy solidnie i szybko.
Andrzeja .Ni 3. Telefonu 17-50.
rena mahometan stwarzaj~ dla Glebie położenie 2989
Materyały dostarczamy w jak najlepszym gatunanalogiczne z polożeniem Wielkiej Brytanii w Leczenie skrzy\\)ień kręgosłupa i kończyn, choról> sta- ku po cenach konkurencyjnych. Obok biura powowych i Ł d. Gimnastyka lecznicza. Rparaty mechano ..
Egipcie.
terapeutyczne flasaz \I1il>racyjny i ręczny. Kąpiele ele- siadamy dobrze zaopatrzony skład wszelkich
Wobec tego, gdyby na.wet uklady wIosko- ktryczno"świetlne i gorącem powietrzem. Elektryzacya. artykulów e'e'ctrotechnicznych.
w~kie na gruncie indemnizacyjnym miaIy się
Zwracamy się do W. P. z uprzejmą prośbą
1'liniejszem mam zaszczyt zawiadomić Sz. PublicZM o obdarzenie nowei iirmy zautaniem i popieranie
rozpocząć, to ostateczny ich rezultat nie mógłby
ność, iż otwieram przy ul. łlawrot Na 8
takowei swemi zleceniami.
dojść do skutku, bez porozumienia się z mocarstwami zwłaszcza. z Anglią i Niemcami, za któ·
i
Inż.
3780
ryeh wspólnym wplywem sprawa ta mogłaby do·
ulica Karola .NR 18, telefon .M 27-05.
prowa.dzić do pokojowego wyniku.
Polecaj~c mojej Sz. Klijenteli wielki wybór świe"
/ tych kwiatów, pozwalam sODie nadmienić, że jedynem
zębo'
I mOjem dązeniem będzie, Sz. P. jak najlepiej i najtaniej
Z ostatniej chwili.
oDsłużyć.
M Riesnik-Epstein
Berlin, 4 3aździerni1<a (wl.) Inspirowany dziPolecam si\; łaskawym 1»ZR90IębdeOIDrt'
Plombowanie i w~jmowanie zęb6\; bez bólu.
siejszy .Lokal Anz" stwierdza, że wiadomości o • 5778><1
•
l Spec.alne labor.łoryum zębów sztuc z
rozpocz~tej jakoby przez Niemcy akcyi pośredni I nych i zlotych koron.
czej pomiędzy WIochami a Trreyą i o widokach
I Reparacye i przeróbki sztuczno zębów Da poozekaniu
(Jeny bardzo przystępne .
2596
rychlego zakończania wojny są bezpodstalvne.
(Fortepian, skrzypce, wiolonczela,
Konstantynopol, 4 pa.żdziernika (wl.) Wczo- l
łeorya)
Zakład krawiecki
raj wieczorem odbyła się rada ministrów, na k~
programu Konserwatoryum Warsz.
rej rozstrząsano l\Westyę dalszego prowadzenia '
udziela Dyrektor Towarzystwa Muzycznego
"wojny. Uchwały są trzymane w ścislej tajeTadeusz Joteyko
przeniesiony zostal na ulic~ Benepykła NR I.
mnicy.
ul.
Juliusza 13. Z<lsta.ć od 7-8 wiecz. , ZROPRTRZ01'lYW NIU1'lOWSZE flRTERYf\ŁY KRASalonlki, 4 października (wl.) Komit(H mło·
JOWE i Zl\.GRI\l.'lICZ1'lE.
5021
czyści I reparuje 80Udnle fabryka kotlów. Kodoturecki wydał drugą odezwa, wzy wającą tur- Kolłn
OJ pleczny, Suwalska 24.
3037d
$3
ków do protestu przeciwko rabunko wej i gwalG1:ELDA. 'WARSZA'WSKA. Spra'W"ozdanle telegoraficzne, I ~odzina.
cącej wszelkiEl prawa Judzkie polityce WIoch.
Żl\d . Ofiar Tranr.
Zarł. IOflar.ITrĄ'IZ·1
Konstantynopol, 4 paździel'Dika (w1.) MiniZad IOflar ITranz.
C~ekl
na
Berlin
ateryum wOjny zarządziło dziś mobilizaCJę sie5°10 Piotrkowa . - . - - . - - 4632!1-'- -.- 41/, L .. Zlemskie 9t.oO ) 90
4°/0 Renta . . 93.25 92.25 -._.~ ~ 50 Akc. LIl~opy . - . - - . - 1351/2
dmiu dalszych klas rezerwy.
4,°/0
"
5% Poż. z 1905
10350 102.50 -.- 5%
9i:30 94,:75
.. Putllowsk. - . - - . - l37 1!?
L.
Warsz
..
95.30
SOfii, 4 października (wl.) Rząd bułgarski, ó% Poż. z 1906. 103.25 10226
1
9020
" Rudzki l S~a
4 /,
,.
90.70 8970
Premjówka I.
4,62
.
.
" StarachOWIC - . - - . - - . 462 -.- 5% L. Mdz.7 s.
pomImo ogłoszonego komunikatu, że zamierza zaII.
360
350
190~50
B.
Raud Warsz. - . - nowe 310
41/,%
-."
Szlacheckie
•
318
308
chować najściślejsz~ neutralność, postanowił przyl
,." Łódzk. - . - -.-

1-

...

Q)

I

I

(.

Inż.

ri

UlEYSKI i WYSOCKI.

I

KWIACIARNIĘ.

I

lun-lak

lLEKOYE

MUZYKI

Uleyski i Wysocki,

I

J. KOZ~ OWS IECO

-.-.-

.

Ił

1-·- -.- -.-

=:=
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Zyrardow • . • • • • . • • . . •
Rudzki ł S-ka (nowe .ltcJe) . • - • . •
4'10 Renta państwowa m. Petersburga '

gotować się ' na

wszelkie ewentualności i zmobiswojej armii.

I Zagln~l
paszport, na Imię Mał- , zagubiono świadectwo zalicze
gorzatJ Krakowiak, wydany I nlowe za
74982 na sumę 28
83U-3-1 z g~lnJ Oporów, gub. warsz.a,,·
rubli, z przesyłki Łódź-MOSKwa

129

93.00

l

Wysokiński AleksaDder, zgu~1ł
paszport, wydany 29 grudDla
lo.
gub. piotrkowIklej.
1906 r. 1& Nr .. 70, z gm. JakuSle,
Sale]
8349 3 1 J'ł 356l6, wydane mi przez oK- po\!" łUkowskIego, gub. sledleckarta od pa8zpor\U, w y · ·
- spedYCJę towarowa, drogi żelaznej klej.
8338-3-1
Z aBlnęlp,
dana I fabryki Sehelblera, na
; Fabryczno · Łódzkiej w dniu 30/4
Imię Kazimierza Buba. 8339-3 1
Skradziono weksel na rb . 100, i I 13/5, Jdóre należy uważac za
aginęła karta od paszportu na
ładysław Murawa, zagubIi
wystawiony przez Józefa Kernlewatne. G A. BerIach 8208'~'2 Z Imię Agnleszkl ::llowlnslcle .
l
kartę od pa8zpor\u, wydan!\ , pala, platJlJ na l listopada 1?11 r. I I'.U Muf', ugubll kar'ę od pasz wydana I fabrYKl Bennicha.
8)101-3-2 ,
~ fabIJkl Iielzlera.
83W-l
83a6-1 (
porl.li, Wldall\ & fabr. Iiei~la.

nclrlei Buerow8ki, zagubll pa·

Aszport, wydany z gminy BujnJ,

]i

I

W

w

I

I według

lizował część

LeCZnI" eR

J

Zagluął plLszport, wydal1Y z gm
Starzynlee, pow. wI Q lnnsklego,
gub. kaliskl.j, na lIt'llę Wladysława Iaroslńaklego.
8277'3'2
Zaginęla

karta od paszportu,
wydl!.DII z fabryki Btlrcińskle·
go u Imhl Marty Rosia'.
8270-3-2

tO

łaT

Niniejszem mam zaszczyt za~i6domić Sz.
dnia 5-go października zostaje otwarta
.

Publiczność,

te

D~H.Rueger

8816

KAWIARNIA prZY ul. 8eDe~y~a 1~.

Nawrot .Ni ••

Choroby

Wydawane będą codziennie śniadania, obiady i kOlacye
smaczne i zdrowe. Polecając si~ łaskawym względom Sz. Publiczno~
ścl, pozostaję
z szacunkiem I. Ługowski.

Aptekarski

WYLECZENlEI
ODCISKI wyleczy zapelnie każdy
po ażyciu omerykańskiej maści
przeclw odciskom "CORRICIOE
DE KEENEu w cenie 60 k. Zwra~
ca si~ pieniądzę, gdyby wygojenie
nIe nastąpi/o. Z~dać we wszyst ...
kich aptekach, skladach optecz...
nych i perfameryach, ReprezenH
tacya na caIą Rosy~: H. Neamann,
Łódź, PiotrkO\llska Ni 89, Tele..
3644--10-~
fon M 16..20.

z prak\yka, na ukońcZenIu. z grun·
towna, zna jomoścll\ receptury I
Jaboratoryu n, wh.dający b,eglo
Językami uiemleckim I francuskim, po.zokuje od 6 paźdzlernl ..
I{I\ lob 1 go listopada kondycyl.
Łaskawa oferty sub. "WarszawIanin" W "Rnzwo.iu'·
379g

Udzielam teoretycznej I praktycz H
nej nauki języka

CHOROBY KOBIECE.
Przyjmuje od 3 -6 p. p. W nie·
dziele od 9-12 rano· 2567

Piotrkowska .2 •. Tel.la-07.
Dr. GUSTAWA

lAUU- TfnfnOAUMOWn
powrÓCiła

adziela prof. Stanisław Taube
Srednia 85. Przyjmuje od godz.
12-3 i od 5-8 po pol.
:;394

2 sklepy
do

wynajęcill!

I

I HALATORYU
pod kierunkiem

przy chorobach organów oddeehowyelh
nosa i przemiany materyi (specyalne,
przy skrofulozie u dzieci). Otwsrte codziennie prócz niedziel I dwlIIl od 'o'
dzlny '.eJ do 7-eJ.

j

Spaoerowa .NR 29.

placów

ID-Ka f~li~~a Golu~~r~
miast do

w,naj~cia

Dr. J elnicki
ul. Andrzeja 7.

lokal

Ziemia Fo\warczn

wiadomość

do sprzedania. 1'\orga 250

u stróża.

Godziny przyjęć: panowie od g.
9-11 r. I 5-8 po pol., panie
4-5 '(lo pol.; w Iliedzlele I śW'l~ta
8-12 r
U63r

3806

SPECYALlSTA
chorób skórnych, wenerycznych
i niemocy płcioU)ej

do 300 rabli pod ZdQńską~\lTol~.
WiadomośĆ na miejscu w BralIIicy lab al. Zawadzka 24 mie H
szkl'lnia 20.
3802

Dr. L. PRYBULSKl

Dr. LEWKOWICZ

Poszukuję

Ul.

\ll'yrol>y firmy Engel i Co Riga
Jeneralna reprezentacya
na Kr6lestwo Polskie

II

Dr. L. KLACZKIN
Konstantynnwskll H.

Syphilis, ak.rne, • • ner.,
ohoroby dróg moozowych'.

LECZENIE SYPHILISU
EHRLICH-HATA 6U6.
Przyjm. od 8-1 rauo i od 5-8 w.
dla dam od 4-0. W niedziele I
<wlata tvlko do 1 n.no.
746r

owrÓCAł

IDr~hO~~~~.~~o~!T

c.I

:; Telef. .N2 18-49. :: ~

i

I

gardła.

PIOTRKOWSKA Nr. 35.

od 10 -11 i od 5 -7;
I .Przylmule
w niedziele od 10-11. 2857

Dr. Andrzeja
feliks SkusiefIJicz
D! I. Lipszyc
13.
choroby dzieei..

l

Piot,'kowska 93.

14~O-r-

GabInet Roent r!eu owski I śwlatlo
lecznicZY, Krótka 4 tel. 19 41
LECZENIE SYPHILISU
EHRLICH-HATA 606
Przyjmuję od 8-2 i od 5-9 w.
Dla !lań 080bnn poc7.ekRln!a ł25r

skórne, weneryczne
M. I. Hiller, ! Choroby moczoplciowe
Łódź,

.<1 '-8 w.

Dr. S. KANTOR

Srednia. 5 Spec.: Choroby skórne,

Dr. med. LEYBERG

M 2.
l

spec,alista chorób skó ..
nych,
ł só , wenerycb
lub dróg moollow,oh

---.....-r

Która z gospodyń
wlosów. weneryczne, kosmetyka;
chce mieć doskonale wypieczone cia. , Leczenie sypblllsn ~alwarsllnem
EHRLlCH-HATA 806.
sto, niech utywa
proszek do pieczeGodziny [Jl'zyJęc: od 8-1 po pol.
nia Engla. Proszek
i od ł-8 w. W niedziele I święta
do pieczenia Engla
od ~od~ 9-2 pp. PoczekalnIa dla
podejmuje ciasto
lepiej jak drotdte
Pań oddzielna
535-1'
i zupełnie nie szkod l i w y dla organizmu. Sprzeda!
w paczkach po 6 I
b. dłu,oletnl lekarz kllnlk ",Ied.liaklch .
10 kop. Proszek
Engla, Cukier wapowrócił.
nilIowy, jak róCh.• k6ry,wene yozne ł moozopłoiowo
wnie;! proszek pudGodziny przyjęć: 10-1 i 6-8.
dingowy motna do·
stać we wszystkich
Dla pań 5 .. 6, poczekalniaoddzielna.
składach
apteczV1 niedziele tylko do ol>iada.
nych i sklepach koKrótka 5, teleł. 28-50. 2113
loniainych.

oel ,odz. 8-1 r.

Danio 001 :'--6 po Dol.

Choroby wewnętrzne i nerwowe.
Specyalnie: choroby żołądka, kiszek i przemiany materyi (cukrowa, podagra, otyłość itd.).
Nlezbędue dla dyagnoLY analizy
chemic7.Dłl I bakteryolog, wydzle·
lin I krwi w laboratoryum wlas·
nem. O.d 11-1 fIIno l od 5-7 1/,
po południu.
459r

3804

Południowa

PrzYJmuJę

Pictrkowska 18.

posady

I

LECZENIE Sn'HILISU
J!}HB.LICH HArA 606,

Dr. me f. J. Szwarcwasser

do interesa manufakturnoU)egoja~
ko sprzeda~ca. Władam dobrze
i~zykami: rosyjskim i polskim.
Laskowe oierty; Rozw6j dla .1\.
G."

PŁCIOWE

preparatu ,,606".
ZACHODNIA .M H.
od 9-1 I 6-8, dla Pań od 5-6,
w Niedzielę 9-3.
2897

U)oda znłoienia innego interesa.
Istnieje 8 lat. Daje dochodu ro"
cznie 1,600 rubli, Brzezińska 3.
5796

WŁOSOW, (koł MOCZO·
NIEMOCE PŁCIOWE.

CHOROBY SKORNE.

sm'etyka), WENERYCZNE

POWRÓCIŁ.
Przy syphilisie zastosowanie

jest do sprzedania z POU)o ..

Tel. 170.

ChoreII, skurne, .eaa..,czne I mocz.płoie.e.

no sklep kolonialny wraz z ma"
teryalami pl~mlennemi, o 2~ch
oknach wystaU)o~ych, z przyle H
gając~m
mieszkaniem. Bliższa

3814

HIIII

ul. Plotrko.tka 107.

\Il domu przy ulicy Dzielnej
ł{g ol', gdzie dotychcz6sznajdoU)wa
si~ Szko1a Handlowa, o obecnie
szkoła p. Szral>ko, Jest nat,oh-

w,najęcia. Zg!er~

166.

meszka obecnie

111R7-d

Po ój ztuchnia
ł{g

67.

_Ikołaje.ska

Przyjm.: od 8-91/, rano i 5-61/1
po pol. w niedziel~ i świE;tIl. tylko
rano od 7-10 r.

zostalo sIę tylko jeszcze 50 placów przy ul. Ła{Z!ewDlckteJ, lIIPo
Gl ah!nks" przed Lagiewnlcklm
lasem; w dObrych warunka ·h. za
gotówkę I n" wyplatę !lo sprzedanIa Wladomośó: L RosID, Tar·
~o ... a ~ 45.
377ł

ska

2773r

Dr. Mittelstasdt

3756

dniej dzielniCY, 2 na mleczarnię
i sprzedaż ciastek. Oleliy w
"Rozwoja", nsklad apteczny·.

zaraz do

Grabo~skieg;o

D"ra

1 na skład apteczny 111 odpowie ..

Z

schodnia Na 49.

Ul.

Prrzyjm. od g. 10-11 i od 7-8.

na ~~rI~~~a~n

Le~c~i

35ł4.

CHOllOBY KOBIECE, SKORNE
WENERYCZNE (u kobiet l dzieCi)

NIEMIECKIEGO
zbiorowo I osobno. Cena
l'
zbiorowej 3 rb. mlesl~cztlie Zg16."
szać Si~ można: \iidze1l1ska 104
m. 31. od 6 -10 w.
?B08

lekcył

3028

D-r. Eugenia
Kerer-G . rszuni

ZUPEŁNE

uczeń

wewnętrzne.

Przyjm. 4-6 p. pol.

Przyjmuje: od 9-11 r. I od 4-8
po po!. 'IN nletłzlelf\ I 'wlętn od
g. 10-1. Teleł. 26.2&. 507-d

1897

mies7.lra obecnie

Piotrkowska IOa, tel. 15-01
I

przJJw. do 10 r.

l

oli 4-6 p, p.

-

potrzeb1!J stolarz : modelowy 'n.
stale. Slowlańska R. S~61-3·3!
Sprzedam laniu otolllanę, Kre P<lIiÓ l do wyna}ęcllto JJlul(a 17"i
, dens, blellżnill.rk~ szatę, lÓż
R2RO-5-3
m 8·
ka z matorac4mi, stó . Konstłln8316 2 2 potrzebne zdolne ~odl·ęczne dO~
tynowska .}Ił 7, m . 13
krawlacczyzny. Duga 45. m· 3'1
Chemlczal·!t4 Z'lo1ua poLuaoull
R~59-1
do pralni. Nowo-Zarzewska
8176-3-3 przYbląklll Się p1611. mascl żól·
Nr, t3,
tej, duży. odebrać można ZeDla amator.:.! Łlłdue I!.Kwayrulll lazua M. m· 4 ·
8356
pokojowe. Tamże gllrnltor
dllmskl karlllmlowy (toczek, llluf Orz ybląkDta Się &l1lt1l buldog, I
kil, koblerz). Juliusza 17, m. 5, I maścI mo ręgoWolItej. maina odebrać Polna Jfa 24, Roman Skood 12-1 i 6-8 wIeczorem.
8:l57-3-3
8345-3-1 wr o ń~kl.
Sklep spożywczy w dobrym
Do teatru .Coeso-, Konsttlllty
punkcie z powoda sldhoścl do
nowdka 16, po~rzebn9 bufota
we I 'l:dolny subjekt, zaraz. 1\.a- sprzedanIa. Wiadomość: Wfdzewska 150.
829'1-3-2
syerka z gaucvą
83~O
OOBWIAdCIOll Y korapetyLor pl'~y Sklep kolonblno· dystrybucyjny
do sprzedania, Grab~wl\ .'ił 25.
sPQsabll!. do Wsr.ystkich klas
82il~ -1$-2
RlmnazyuM oraz śWladectw&Wladomośc: DzlolnA 40 In. 1 od Sklep SPQzywczy w dobr punkcie
z powodu slabości do s ~ rzeda154
/lod,. 7-8.
Wiadomość: WIdzewska 150.
nla.
EleganCki pok.ól ulllebloW:lny za 8249-3-2
rll:& do wy.uaJęcia. Ul Nllwrot
NI 32, m. 6.
8313-3-2 S tolarnla z elektrycwem urzl\'
dzenlem i kombinacy)n~ ma ..
FortepIlIn do SprZlllltlnlll, ulica
Szkolna l, m· 22·
83ł3-sc ..l szynĄ tanio do .puedanla. WIdzawska 128.
8263-3-3
I' '~1 1"
\ JI \) '~: ,. S klep spożywczy do sprzcda.nla, ~
,I" ,
~ ~ H tJ ' J}
..~'ftIoI
. - '-. i
(
ul. Wysoka nr. 13
8209-3-3
~ \ VlI' J\
" l ' '-'- I
rawleccJ czel"dwl zcl.olnl po- Sklep !lo sprzed.anla kolonlalnodystrybncyjny, W' dobrym punk..
trubnl. Andrzeja, 7 m a~.
8356-1 ele, dobrze prosperujący. Krotkl\' j
Kolublńskl.
Franc!szkańska ]i 9, wiadomość '
ekcJI gry fortepianoweJ ul1~le- w sklejtie, Baluty. 8334-3c.-ll
la rutynowana nauczycielka
Połudnlo"a 39, m. 1. 74111"12'lO Sklep z mieszkaniom I Waf8l~at ł
do wYDsJ,cla .araz. PlotrkowMotor nllf.owy o Sile 3 kOlii, ma· ska lS5.
8333-3.-1
ro uiywany do sprzedania.
Wiadomość: Wlodzlmiersli::a 48 ZI!o Sprzedam fortepian krótKI. Wo- ;
dnm 18. stróż wsbże. 8348-2-1
EWllng. cmaot.
8266-3 -1
loda, Intel1gelltna OSaDa, zna Student unlwets. pouukllje lek·
cyl. Ul. Karola Nr 20, szkola ,
Jl\ca roboty fi eblowSkle, po8179-3,,'-2
szokuje mieJscI!. bony, lub do za·
jtela .Ię 110mem. Oteriy w admlmeblowan. pOKOle li: .1oktrJ-:
Cznem ośwl.tl~lIhłlll 'fi róhJch /
nlstracyl ROlwoju dla .M. G.~.
8316-2-2 cenach na dol I młesl,ee. W. GUhl
aizynJ 2 SIngera bębenli:OWo, Łód*, Zielona li 12 i li 39.
65t6-16.1ł
mleslI\c utywane l maszyna
Za 16 rb. Piotrkowska 103 m. ó. Z.glnęla clzlewczyoalat 22, .,...
7721-20·}ó
zbawloll& fOIUDua. K&obJ wl."l
Malarze Itiol01 po~rzeIJOI. WÓ1- dział o nlei, niech ",wiadomi lo,
czańaka 117.
8867--1 dziDę, Grabuwa )ł 19, m· 7, SobcZ'ak.
8314.-2-2
Ql1dalll pohorarocznego, tl\Qne'
go ehłopczyka na "laanoM, zaral lab od 20 paŻl1zlernllra dv
wyujęcla pokój nm.bloW.DJ.
Wiadomość: Leśoa 54..
8289'3 ..2
r. oddzielnem weJścl •• 1 z calo- :
Od l-go patdzlerlllka do wy" dtlennym utrzymanielIl, Dziełu.
naięcla pokój z kuchnll\, Tar· Nr >\0, Dl 1. ~amł, oblad.y zdrowe
gowy Rynek 4 Blaszczyńekl od gospodankla.
8252
l·ej do 4 -el.
8336-2,-1
Zęby sztuczne, stare, mag" bJc
pokoie z meblami lub bez
znluczone, liDio, platynę b-.
można z utrzymaniem. WIdzew- pUle, płacę dobrse, iylko W' tych
8331-3sp-1 dniach. Baloty_ nllca Zawadlka
ska 106A, m li.
pOLfzebn y miolly robotniK, ob 1ft 13, dom Pikały, Furmań.kl.
8351-1
znaj miony Z6 ślusarstwom, do
pomocy monterowi. Ru~kow8ki. Zaraz bardzo 'a1110 do sprzeciaPfo~ri:owskl\ 46.
8332
nla: Kanapa, 6 krzesel, stół
potrzebna prasowaCZKa zaraz, orzechowy, lampa n!klowl!., stouzdolniona, na drobiazgi, UliCR lik Plotrko,nka M 88, w mono831731 lolo.
łlil58-3.-1
Brz&zlńsk" 3, pralnIa
ZdolnI! krawcowa z d.obrym kroPOSZUkUje pOdtIdy w blDrze pry
jem, przYJezdna I Warszawy,
watnem, mIody człowiek z 4,-0
klasowem świadectwem i z rocz- poszukuje szycia W domach Nowo·
n" praktyką. Oferty w Roz"oJu Cegielniana 108-28. S34.7-3 -1
pod "C. M lo.
8342-3 -1
mt.lllkl ze WSI. ze sw!ezym pc..
karmetll, do ulokowanlll. Skłapotrzebna kobleLt\.lub dZ!el'lczy,
na do posługi. Wladoooośc: dOWI\ 31, Stsplewaka,
8lHO-2·'
PiotrkowskI!. 103, m. 25, I piętro .
Zagubiono dokument,.
8344,-8-1
pokOl Ironto w y o dwóch oknach, , ntonl .RadaleWekt z!ll!ub!! pa.wydany z magi trata
ładnie umeblowany, z oddzlel- r szport
8290-3'2
nem wejŚCiem i wszelkiemi wy- tódzkieffo.
godamI. Wiadomość: Wólczańska
bram Mos leli:
::)truplehowl~z
1i 66. m. 1.
8352
zagub'l paszport, wydlny I
potrzebny chłopiec do terminu gminy Bialej, pow. rawskiego,
~ub. pIotrkowskiej.
8265-3'3
Zakład rowerów. Ul. Mlkołn.
8353 I aouanl UeIello!' zagublL paSJo
jewska 30.
potrzebne zaraz dzlewczyay. '- port, wydany z Inllg!stratu
8263-3-2
obznajmione z rClbotą introll łóĆZlIie/lo.
IV1,cl.lalskl l:1tanJeLaw zagubll
gn1orska" do drokarnl M Pome
paszport, wydany z gmiDY
ranca, Piotrkowska 132.
8350 .
, POkÓj umeblowauy do wyn"Jęcl!1. Zeromin, pow· lódzkle/(o. 8298'3'~
aglnęla kUla ua. paupor'u,
osobne \\fejście. Andrzeja J~ 7,
Kolublńskl.
83Sł - wyoana z labry ki S, tajn.rła
I potrzebnI aWDI terilllnl\~Orz1 do na Imię Zofii KowarskilI).80iJ4.l3-2
rzeżnlkB z porzl\dlloJ rodzIny,
\
agtll.l\l pl\~zpon. wJdany z IInl,
WIdzewska JW 136 E. Hei drlch
Mlkol&IÓW, gub. lllOtrkowsklej
8311-3-2
na imię Franciszka Dlul(osu.
p0trzeb1l1 sprle<hwc)' Iśl\ze&. 1:'08318-3-2
czekalnl~. tramwai.
Zgierska
Nr. 11.
8320-3-2 Zlel1ńsJd Francl8lfek zaguDll
paszport, wydany z •• fny
potrzebna podr~ e zlll\ I uczenlca SIenno. IZub rarj(lm~ki"l 829/)'3'2
do krawlecczyzny, ul. Polu
dniowa 20. '1.7
8317-2-2 Zagln~b liartl\ li" Imię KouSLautago K rZ~Wdn, wydana
potrzebna dlielVc~yna od Iht Hi 7: fabrJ ki J ak:óba tlter:la .
do 19 do poslugl. Gtowna \tł.
8297-a-~
ID. 16, II pI~tro.
8283 - 3-i.!
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Sprzedaż ::na ~ w~ag·ą wyłącznie: Przeja1d 8Oa.
Sprzedaż na sztuki: Przejazd 21 i we wszystkich
sklepach spożywczych i t p.

PUDPł!KI

penka[b po kap.
SkładV _la ,i drze(l)u p. f. "DRZEWO"
VI

sosnowe

Przejazd 21 i 8Oa. -
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najlepiej

ZMAGGlego"bulionu kostkad,
LABORATORYuM
ST. GORSIIUEG'O

Tel. 11-09 i 28-60.
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Oprócz tego
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debiut

Tb'e 4 S·ISters CONAY

wys~paje

znakomita trapa nadw. cyrku japotiskiego

".łltADO"

posągi

t

M-II" HETTY LEE

ł:',ioenDszy uryst~ słynnych

~m~ej Europie znanych

~
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~~~:Sb~~~%~~

WIELKI BALET

Początek

w Tokio.'

bronzowe

oraz , lila'
II n. pnaREK
H
baletmistrza p. AnTOniO.
wyźsze szkoła
jazdy konn~j

przedstawienia o godzinie 8 i

pół

wieczorem.

5205

zaprosić członkóm

w-Belgii-srebrnym i dyplomami aznjIDia.

stowarz:yszenio na

o g. " po pot. w lokala własnym przy al. Podleśnej Nil L

Porządek

1.

ZUpłs

dzienny:

acml:

Wyz1»01enie uczni:
:;. Prieczytanie protokału % ostatniego posiedzenia:
4. Sprawozdanie Komisyi Rewizyjnej;
5. 'Wnioski członków.
Uczniowie do zapisa i l»yzwolin, winni być przedstawieni na pOSiedzeniu.
2.

Zarząd.

3812

-me

dal

em,

ł:.ódź,

Piotrkowska
M 23.
.Kursy wy,~ I nfisze. 1'\etoda
kroja podług
systemu francuskiego
i angielskiego. Gruntowna nauka pasowania, mierzenia i apinania.
Dla początkujących przygotowawczy kurs szycia. Przy szkole daza
pra.cownia sakień, gdzie aczenice nabierają wprawy i gasta. Po
zlozenia egzaminu w Cecha aczenice otrzymają patenty cechowe lab
świadectwa prywatne. lIa miejscu duży wybór manekinó....
Przyjmuje si,. obstalankl podłag zdJc:tej miary. Zamiejscowym
wysyła się za zaliczeniem pocztowem.
3456r

PielP._za . Chrzeacijań_..a Lecz.lloa

char61i zębch" i jam~ ustnej.
I
Porada lub
25 kop.
bez bólu lub
• •

ZEBRANIE OGÓLNE

~ ~ maj~ _ dnio-, S-go października

złotym

n..

m

Ir

wyj~cie ~ba
Wyjęcie
plomba
po . 50 ko Zęby sztuczne od rb. l. i wyżej. !<oroflY złote i zęby
sztYIowe j wszelkie reperal:yje po cenach umIarkowanych.
Gutzmana Eliksir i proszek do z~b6w są niezbędne dla utrzymania w czystMci iamy ustnej. - Łódź. P ..zeiaz,d M 8. 2573

SlaJszy Zgromadzenia Majstrów Piekarskich
ma zaszczyt

"

Która z Pań chce się dobrze, gustownie a niedrogo ubierać,
fH[lY lwie~lj[ ZDaDa i !OIi~Da pra[Ownie kapeluny ~am!ki[~, ~ukieD, bluzek, ko!ijumów ell.

Ważne

dla dam!

Kto życzy sobie gruntownie nauczyć się kroju i szycia, niech się zapisze na obecny kurs codziennie od 10-1
w południe i od 3-6 po poło Kończące szkołę otrzymują na żądanie cechowe świadectwo.
Przy szkole mojej
znajduje się wielki wybór manekinów, form papierowych,
modeli, bluzek wszelkiej wielkości, spódnic i ubrań dziecinnych po cenach umiarkowanych.
Szkoła moja zaszczycona uotymi medalami i dyplomami uznania.

8.

•.:a.

"':r~

Piotrkowska .NQ 27.

3225

Zarząd drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej
ogl&sZIl, Iż n& mocy 84-jlo artykułu Ogólnej UstawY' dróg żelaznych
która, przeniesiona z ul. Długiej .l\'i! 24 na ul. ZIELONĄ N9 48, prawa oficyna, parter, Da towarowe) stacyi Łódź- K!\ !lska w dniu 23 wr~eśnla (6 paźdzIer
przyjmuje zamówienia z własnych i powierzonych materyałów pod dozorem specyalistek nika) 1911 r. o godz. 10 - ej zrana , odbędzIe się sprzedaż z licytaeyl
belek sosnowych wagi 849 pudów, z przesylki)tacyi Rudnla RadoweIpo przystępnej cenie. _ _ Taniej, bo w pry_.tnem miellzkaniu. 1IIiII ska za Ji 2537 wysIanej przez Abrama Szapiro na okazicIela bez zaliczenia .
O Ile w płerw9zym terminie sprzedaż nie dojdzie do skutktl,
•
'.
powtórny termin lIcytacyl nazul\clIII. się w dniu 27 wrzeinia (10 paź

........All.8 . . . . .

ZAE{ł.,AD FREBLOW~KI

~~' :

3688

S

L EP

II
,
CeIlI} Daleszynsklej

Karsy i SlOjd dla freblanek i zajęcia z dziećmi skatkiem zmiany
lokal a rozpoczyna dopiero 30 września b. r. w Łodzi, Kamienna 11.
\\1
z pensyonatem na wsi \ll Celinówce zajęcia jaz rozpoczęte.
\Al obydwóch zakładach freblanki mogą znaleźć pomieszczenie-na stałe.

I

dla pp. kUpców brantv kolonialnej I

I

mii

Ważne

kolonialn.o ... dystryl>acyjny .dobrze
prosperaJący do sprzedama, oraz
2 pokoje z kuchnią do wynajęcia.
al. l1ikolajewska 35. 3792-6-1
Sa, do sprzedania n/\ bardzo do
gonnych warunkach

3

- polowa
okolo

włóki

gruntu

J:ąki dWUkośnej,

wtem

dziernika) o Irodz, JO-&5 rano .

StowarzyszsniE

Majstrów Fabrycznych
1I0w,· Rynek .Nia. 6.

10 mórg zagaJniku, mlyn,

i 6 par walcy na

turbinę,

Bliższa

3800

Wydział

rekomendacyi pracy rekomendaje fachowców na
Otrzymuje co tydzień świeże transporty śledzi An- wiad. Tramwajowa 13 w sklepie. \I1szelkie posady techniczne \\) kaMej specyalności fabrycznej i kat",
3782-3 -J
gielskich K.rcnwn MaIUoU, Kro_n Fun i MaU- I
dego stopnia azdolnienia. Ha żądanie i przy porozamienia adziela
fuli w całych i pólbeczkach, polecam takow:e po bardzo
Tania sprzedaź
gwarancyi za rekomendowanym.
przystępnych cenach
1243
Przel1lOdnicz. Ulydz. rek. pr. Feliks Przedpełski
Blaro wydZiału Widzewska N'g 145, mieszko 11, godziny biarowe w po..
niedziałki, środy i piątki od 8 do 9 1/ 2 wieczorem, we wtorki, czwart..
Piotrkowska 213. Telefon 5.91. I
ki i sopot Y od 11 do 121/~ w poładnie.
M'ZO
Howaka 19.
5622><5

I

!

TEODOR WAGNER.

~lI.lrtor

oqpow-iedzialny St.

Ł,ąpiński.

I gramofonów, płyt

Wyd»,wca. 'iIJ. Czajewsld.

