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clegi dla służby. Delegacja wydaje postanowienia, dotyczące rozmiarów lokalów, przeznaczonych na noclegi, oraz
inne, związane z odpoczynkiem.
Nadzór rrnd mieszkaniami delegacia
wykonywa przez specjalnych funkcjonarjuszów z wy1 ształceniem technicznem,
t. zw. „kuratorów mieszkaniowych". Do
pomocy im dodane zostaną specjalne
„ komisje mieszkaniowe". óziałające w
poszczególnych dzleł11icach miejskich.
W skład komisji takiej wchodzą:
lekarz miejski, 1 z członków .dełe2aoji 11 ,
3 ob} wateli danej dzielnicy, oraz loby.
watelka.
luspekcje mieszkaniowe w tej lub
owe1 formie, funkcjonu,ą z wielkim potytkiem we wstystkich prawie pati twa<:h
na Zachodzie.
W Angłji, owym klasycznym kraju
reform mieszkaniowych, obowłąikowy
nadzór mieszkaniowy istnieje jut od r.
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Inspekcje mieszkaniowe

tJrai, ż1•

szkolnej na utrzymanie w 1911 roku Łódzkich rosy 1 skich, polskich, marjawickich i niemieckigh szkół miejskich, przez
szkolne komisje został .sporzą.dzony.
Oa,?bY zaintera8owane, w cią u dwuch ty odni, licz~c od
daty niniejszego ogłoszenia, mogą takowy rozkład przeglądać codziennie w wydziale szkolnym Magistratu m. Łodzi, od godziny 9-ei
do 2-ej po poła.dniu, za wyjątkiem dni galowych, świątecznvch i nied1ielnych.
Po upływie wyże.i wywienionego terminu, żadne reklamacje,
tycząc~ siQ składki szkolneJ, nie będą uwzględ iane.
Łódź, d. 15128 stycznia 1911 r.

Walka z drożyzną mieszkań •.
Spra a mieszkaniowa zaczyna w
ostatnich czasach zafmować baczniejszą
uwagę zarówno kół rządowych, jak i
samorządów miejskich i działaczy spo•
łecznych. Na dowód zainteresowania te•
go posłużyć mogą fakty następujące:

specjalna komisja rady lekarskiej przy
minist.erstwie spraw wewnętrznych opracowała projekt organizacji miejskich i
podmie'skic.:h kuratorjów sanitarnych.
Projekt ten ma, między innymi, na celu
polepszenie warunków mieszkGniowych.
Na odbytym w jesieni roku ubiegłego
w Odesie zjeździe dziaJaczy na polu ulepszel'1 miejskich, sprawa m1 szkaniowa
poddana została wyczerpującej dyskus;i.
zakończonej szeregiem uchwał.
ce: wreszcie zbadać postanowiła

Sprawę

radzenie to będzie o tyle łatwiejsze, że
1. zorować sli: mofa na
zagranicy, która
w sprawie walki z drożyzną mieszkań
poszczycić się może wypróbowanymi
już skutecznie środkami. Do rzędu środ
ków takich zf!liczyć należy przede•v1;szrstkiem ir1stytucje. których celem iest or-

ganizowante

prawidłowego

nadzon1 nad

mieszkaniami, a które noszą

nezwę

in-

spekcii mleszlrnniowe!.
Ciekawą 1est zwła:zcza

taka

orga-

nizacja mieszkaniowa, funkcjonująca od
października r. z. w Charlottenburgu,
pod Beriinem. Głównym celem jej jest
r0ztoczenie nadzoru nad mieszkaniami.
Organem wykonawczym mspekc1i te1
jest t. zw. ndełegacja kur<1torjum mieszkaniowego", zlozona 7. 24 członków, a

mianowicie: 5 prze „ • cieli magisłrrltu,
m1ejskic11, 9 ~złonków, wy·

7 radnych

wszecli- bleranych

7

rośród

il I~ .zkańCÓW,

Ofi.iZ

stronme Rada Cesarskiego towarzystwd z 3 kobiet z głosem doradrzym. Nud·7 0technicznego. Fakty powyższe dowodzą, rowi podl·'ga:ą: mieszkania, skl•1da1ąct:
że odczuwany i u nas głód mieszkania· si~ z 2 i mm~J poku 1ów, nie 11czą...:
wy stawać si~ zaczyna bolączką pow- kuchni. dalej wszystkie mie~zkania. przez·
:>zechncł w państwie całem i te zaradze- znaczone na noclegi i wreszcie Jokale
rne jej jest potrzebą bardzo pilną. A za- przy mieszkaniach, przeznaczone na no-

OKRUCHY
TYGOD IOWE.

Ylłr. 2-ł.

działają

Wiadomości

-

oe:ólne.

--=

'J Spra 'Y

unlweraył ~

Minii;ter oświaty, Kasso, rozesłal
do rekiorów uniwersytetów okólnik, t
którym żąda od nich energji, wydan~
zarządzeń, mających na celu przywrćce
nie ładu w życiu uniwersyteckiem i ł•
ściwego rozumienia ul<azu z dnia ~
sierpnia 1906 r.

i •

O Zjazd

rx

61nlozti

D putacja komitetu organli;acyjnego roz.
poczynającego jutro obrad
swe w Pe.
tersbnrgu zjazdu rzemieślniczego udali
sie do ministra przemysłu i handlu,
maszewa. aby go prosić o przyjfłcie
dności honorowego prezes zjazdu.

Tl.
go
1

młnłster. jak pisz!
że wobec draż\i.
wotei niektórych spraw programowyc~
zjazd będzie, jak przypuszcza, bardzc

odpowiedzi

i;eRiecz•,

na to

oświadczył,

we burzll ym,

te więc przewodnlc:zenf fe

wszystkich większych miastach Ameryki mu byłoby dla cdon a rz du n włałci.
północnej. Wzorowo zwłaszcza zorga• wem.
Członkowie
deputacji
zape !Mi
nizowana jest inspekcJa taka w Nowym
Jorku, ~dzie istnieje specjalny departa• ministra. że komitet dołożył wszelkie!

ni potądanych
ment mieszkaniowy z rozległemi pełno starań dla unf knlęcia
zajś~ na zjetdzie, Tłmastew mimo to
mocnictwam1 admmistracyjnemi.
W Holandji inspekcja mieszkaniow Jednak nie chciał zmieni~ postanowien:a
wprowadzona została w drodze ustawo- swego.
O
j zd minlatPa Oazetl
dawczej w r. 1901.
rosyjskie
donoszą, że minister wojny n:
Nadzór nad mięsz.kaniami ułatwia
tu ta okoliczność, że w państ ;via tern wiosnę ma wyjecha~ na Daleki Wschód,
w myśl p zepisów obowiązującyc:h, katdy właściciel dornu, wyna1mujący mniejsze mieszlrnnia ob o wiąlany 1est zako•
munikować zarządo·vi miejskiemu szczegóły, dotyczące rozmiarów wyna1mowa~ Strajk ae ·mowy.
nych lokali. liczby i zajęcia lokatorów itp. woje Wremia;i zapewnia, że nowy sejm
Ogłęd ~ mieszkań t;;~kich dokony- finlandzld zamierza zastrajkować, zaią
wują zarfr>. no org.any miejskie, jak i ko- dawszy uprzednio przywrócenia legalne.
misje ochrony zdrowia publicznego.
go stanu rzeczy. w Finlandji. Inne dzien
Jeżeli mieszkanie nie odpowiada niki natomiast donoszą, że partja staro.
y.·arunkom.
rzepisanym przez władze flńsl<:a zaproponowała se·mo vi. aby wy.
miejskie, w.· ·:ci iel · domu obowiązany pracowar projekt prawa, normującegt
Jest przerobić je w pewnym terminie. stosunek Finlandii do Cesarstwa. Pro.
Jeżeli µo upływie termio 1 tego ;;opraw· jekt ten ma być przeciwwagą ustawy ~
ka nie zo"tm1ie uskutecz;dona, dokony- prawodawstwie ogólnopaństwowem.
wują jej władze
6 Smieró na ślizgawce,
miejskie na rachunek
właścicieia ;Jomu.
Tragiczną śmiercią zginął w Moskwi(
l11sp~l<cJe mie~zka!i 1 •)We oddały w uczeń V klasy szkoły rolnh:zej. Koro·
krajach, w l<tóry'h isinieJą, wielkie us- lew, uczestniczący w konkursie łyżwla·
ługi w walce o popraw~
warunków rzy na terenie ogrodu zoologicznego.
Przez nieuwagę w drugiem kole
miesr.k n:owych.
wpadł
on piersią na resztę ztaman
Jeżeli jednak walk~
t~ dobrze za,
czy nać od utworzenia inspekcji takiej, barjery, l\tóra sterczała mby pręt ostro.
to w każdym razie nie można ograni· kanciasty. Pręt ten przebił mł·odzieńca
czać si~ do tego tylko środka walki, na wylot.
~
amobójstwo gimnazi·
UsHowania inspekcji na nic sii: nie zdasty. Donos~ą z Bocllni: Qnegdr.,
dzą woi.Hh.: braku tanich mieszl<:ań.
Na Zachodzie też, jako najskutecz· przyu}ł do kla~y Vłll w gfmnaz1u1~
nie 1sq środek w walce z drożyzną mie1scowem uczeft tej samej klasy W·
mieszkań uznano budow~ tanich miesz- told Wasiliszyn.
Było to w czasie, kiedy miał za·
kań, odpowiadających wymogom hygiecząć wykład prof. S.
nicznym.

ZE STRON DA SZYCH.

„ .

tego (broń Bote nie z konieczności) jest dosyć szeroka i „gapy uliczne" nir
Dlaczego?
przeszkadzały zbytnio przechodnim.Bo gospodarz zaprzeczył jakoby męża?
Obecnie wszaltże pragnąłbym, aby
Ponieważ zagadka jest nieco trudną
weksle otrzymał, a lokator l<0ntraktu
został
ogłoszonym konkrs (tam, de
do rozwiązania, pozwole sobie dopo·
nie miał.
Prawda, że dowcipne?
A na dowcipach i dowcipnych łu·
dziach w Łodzi nie brak;
Na to nie potrzeba Inteligencji-zwy·
czajna służą~a od doktora - anafalbetka, ma dosyć sprytu, aby, gdy gwałto•
wnie w nocy lekarza potrze bu lesz rze.
J-ła ci z p;zemiłą kokieterją: _:_ p'owiem
czy „pan" jest w domu, ale... proszę
najpierw dać„. na fartuszek.
A jeżeli nieprzygotowany byłeś na
prezent fartuszł·owy, to szukaj innego
lekarza. gdzie toż samo, lub coś podobnego usłyszysz.
To nie żarty - to fakt · z bruku
łódzkiego żywcem 01;isany:

módz czytelnikom do rozwic1zania.
Nie chodziło tu„. a fe... cóż znowuł
- Panie o siwych włosach! jaki pan
nieprzyzwoity!
- Pan może myślał... wstydź się
pan! •.
Rozkochanej małżonce chodziło tylko o szereg cichych, a wymownych uś·
ci~ków i poc łunl<ów trzy razy dziennie:
przed śniadaniem, po objedzie I.„ przed

djabłal znowuż konkurs!) na

najrozum-

niejszą gospodarł<ę miejsl(ą.

Naturalna rzecz, iż jako łodzianin
pragnę najpierws„ego odznaczen!a dla
Dowcipny gospodaL·z. - Dowcipne pokojowe lemunicypalności naszego miasta.
karzy. - /1 Tny porcje" małżeńskie. - O peł
Nie ulega kwestii, że gdyby taki kon·
noletniej dziewicy, kiedy
11 Jeszcże" nie była
kurs został ogłoszonym pierwszą nagra·
panną.. -- Swietlne reklamy.--:Sliczue gaJ?iostwo. dą wyróżnionem by było nasze miasto.
Zniwo dla :i.łodzlei, - Konkurs na najrozumniejBo oto - w najruchliwszym i jed,
szą gospodark~ miejską f:.6dź wygrywa. noczcśnie naiciaśniejszym punkcie Piotr·
Pantaleon Zolądkowicz.
kowskiei ulicy, przy zbiegu Cegielniane·
pójściem spać.
- Tylko tyle! - pyta zawiedziony - po~nysłowy przedsiębiorca urząddt
Są rzeczy, wobec których śmiać się
drugie .świetlne tekłamr.
czytelnik.
11ie można.
Oczywista, iż municypalność nasza,
Tak
tylko
tyle
bowiem
nie
o
Utartym w Łodzi zwyczajem gospozezwalając
na tego rodzaju europejsk~
wszystkiem sie pisze ·1 mówi.
darzom daje się in blanko weksle na
ozdóbkę.
miała
zamiar uwydatnić ruch·
- Panie! - rzekła do mnie w tych
~ały rok z góry za komorne.
liwość i żywotność naszego miasta, u·
dniach
pewna
pełnoletnia
dziewica
Ku przestrodze lokatorów opowie·m
Czy o tern nasi lekarze wiedzą postaciowaną znów w tłumach cieka,
następujący wypadek.
nie wiem, proponowałbym wszakże na panie! kiedy nie byłam panienką.„
- Nie kończ pani! - przerwałem wych, a żądnych nowych obrazów N. 1 zajmujący mi•"szkanie przy ulicy pierwszem zebraniu Towarzystwa lekarzy
ciekawych, powtarzam, między któryml
eh
c~
wierzyć w jej szczerość ...
Srcdniej za rb. 200, wystawił swemu łódzkich referat z dyskusją o następu•
najobfitsze żniwo zbierają... poszul<iwa<
- Pan mnie nie rozumie„.
1.,ospodarzowi cztery weksle po 50 rb.
jącym temacie:
cze
złota w cudzych kieszeniach.
- Przeciwnie-pragnę pani dopo•
Zdawało mu się, że cały rok może
„Jaki zachodzi stosunek międe:y leCzyż to nie jest zasługą OJców ni:·
soać spoko1nie, mając mieszkanie, o karzami i pacjentem z jednej strony, o- módz w tej zawiłej sytuacji - odrzeszego miasta, że dbają o rozwój kraJO•
ktore w Łodzi tak trudno, zapłacone, raz lekarza pokojową z drugiej i jakie kłem.
wego przemysłu?
Co było potem?
L~ .e tylko w oznaczon1h'n
erminie, co są konkretne rezultaty tego ··~tosunku".
A że tam tramwaj, wóz lub doro!•
Ciekaw iście?
,,1.\ariał, \\.) i·ui ił weksel na 50 rb.
Wartoby ogłosić konkurs, z wyznaka interesująco skokietuje przechod11a,
Nie powiem.
Naiwn) l
Nie
miał piśmiennego czeniem nagrody za najtrafniejsze rozO tem nawet świetlne reklamy g.to- celem zwi~kszenia rubryki wypadków
konlrnktu.
wiązanie.
Pogotowia, to głupstwo.
sić rne będą.Gospodarzowi trafit się lolrntor,
Niezły pomysł.
Panowie radni! (lttórych niema) n·e
Dobrze,
że
mi
się
one
przypomuia·
!' ór) ;·a· 'i•:rO\~ał za toż samo mieszka·
Szczególniej w obecnej dobie nąjpragne
laurów! korzystajcie z mego pi
rne 2:.io 1
rnzmaitszych konkursów.
ly.
mysłu
i
urządźcie konkurs na najrozum·
Ze
pr ~ed::iiębi.Jri:a urządl.i! sob.ie koW0 )t.. pięćdziesieciornblowego zysOto 1eszcze jeden temat.
niejszą 1111ejsł\ą gospodark~ niecha
pclil1~
złotil
1ia
rogu
Piotr.<owskieJ
i
1.u . ,i s:·odarz wymawia mieszkanie
Pewna młoda małżonka wymagała
nasze miasto zasłynie cokolwiek inaaeJ
uawnt;mu ;olrntorowi.
od swe~o. nieco starszego lllęża, trzy Prze'azd-rn. ae1is ny.
jaki·ol v:ek :eth ga 1)'ów przy.;tawa· niż dotychczas.
Te11 ooom1,e - udaje się do sądu, porcje dziennie.
Niechaj bla~I„. otaczający dot} •
1
'ł
na
cJio„niirnc!1, zuchuwaliśmy się ne·
1 c.•woi.qąc
si!~ na \\ydane na cały ro!(
Fytanie: Jakie porc e wymagala 1 r .•
i !~ór; weksle. ; s. rawe„. przegryw<i
wowita małżunlrn od rów111e nraw 1\'vi· ut n ni , n J1.m1ern w tym punkcit> ulica cza:> grubnskórych. wielkobrzuc:.y\. .. ·
1

Siedziba nowego Towarzystwa mie- część dochodu z czwartkowych przedsta- pot prawdzf\Yy pny p~nltt'1lat,
nauko· wień na korzyść wspomnianej ochrony gród za stróf najorygtnałnft.jny.
,
bałuckiej.
Skłanlafą Je do tego dwa t)()WO~
Ponieważ wszakże w przyszłym ty. cht:~ zagtosowałlła s~ do artystycznych
ły lekarz stwierdził Już tylko beznadziejświeto ram zabawy I stworzenfc z nfą Jednołfte~
wypada
godniu w czwatek
ny st.on rannego, gdyż kula utkwiła w
przedstawienie na rzecz o c h r o n y' wdzłączaef cało§ci oraz marzenie zdo•
mózjlu.
odbędzie sit": we wtorek 31 b. m. Ode- bycł'1 n2gród w postaci nietuzinkowej kroku
rozpaczliwego
P~zyczyną
arcydzieło obrazów naszych małarey-artyst6w.
granem będzie wspaniałe
młodego chłopca było - palenie pa·
".
płerosOw, za co został wydalony z gi·
W rez~ltacie, sądzi~ należy. że cet
Objazd inspektora. In. Tołstoja „Zmartwychwstanie
Należy przypuścić, iż sympatyczny zabawy os1ągnfęty bf:dzle w zupełności
·mnazJ111ll.
spektor szkół gubernji radomskiej objezWasiliszyna przewieziono z Bochni dta.ł w tym miesiącu szkoły, oraz o„ cel zgromadzi liczną publiczność, która - stał~ wysta~ Sztuki zyska poważne
rozrywki przyczyni się poparcie mater1alne, a publiczność za•
'lło l<nJkowa.
chronki, mieszczące się w powiatach o- oprócz duchowej
Wasmszyn skierował strzał w stro- poczyńskim i koneckim, gdzie między do zasilenia ze wszech miar pożytecz bawi się jaK nigdy moźe dotąd:
Bal Maskowy Sztuki odbędzie sift
nę prawej skroni. Kula pozostała w innymi badał stan materjalny nauczycieli nej instytucji.
Ochrona bałucka udziela schronie· bowieua pod egidą dwuch bóstw-Piękna
czaszce. Stan chórego jest beznadziejny. wiejskich, twierdząc, że badanie to ma
Wraz z Wasiliszynem miano z po- związek z nowym projektem prawa o nia 130 dzieciom i utrzymuje się je- i Wesela.
= (r) ~ar i eie „ Corsou µoj
wodu palenia papierosów, wydalić z pobieraniu wyższego etatu, oraz ze dynie z drobnej ofiarności niezamożnej
ludności.
nową dyrekcją Teodora Junoda, wla3ci·
bocheńskłego gimnazjum kilku innych sprawą emerytury nauczycielskiej.
(r) Przedstawien ie na ciela ~eatru „Urania", prowadzone jest
42c:zni6w.
Handlową. Dla zasilenia obecme bardzo umiejętnie. Na nro. rram
Szkołę
A Niezrozumiały zakaz.
4-klasowej szkoły Handlowej przedstawień składają się występ y ~ałc·
funduszów
zagubernator
W Nltnym Nowo~rodzie
Towarzystwa szerzenia wiedzy handlo- go szeregu art~s~ów, z ~rych silą glóOleninej d' Alheim
bronił na koncercie
wej (Długa 45), danem b~dzię w dniu wną, a prawdz1w1e atral cyjną sq;
odśpiewać po polsku „Liście• do mustycznia r. b. w teatrze Wielkim
30
Sjemila-Sulejka nie.porówo'an a la :i wyko·
zy..ld Szopena. P!eśń t~ artystka
Informacje dla mło· przedstawienie teatralne pod dyrel{cją p. cerl<a, która na deski estradowe prze·
nywała bez przeszkód od lat dziesięciu
Wszelkich danych, tyczą A. Zelwerowicza z współudziałem panny szła z haremu Abdul -Hamida, oraz Zn·
dzieży.
·we wszystkich miastach.
zakładów naukowych Laury Duninówny, wystawiona zostanie błocka wyższych
się
cych
polska gwiazda lwiś.Jaretow a.
sensacJ••
odeskich
6.
Całkowity program sklP,da si~ z 2~'
„Ruskoje Słowo" donosi, że z rozpo- w Montpellier (Uniwersytet, szkoła agro· ciesząca sią nadzwyc..zajn0m powodzeeuropejskich, urozmaiconych i cieka..vych nurnerow .
rządzenia generała Tołmaczewa ordyna· nomiczna, W. Szkoła handlowa), jak 11iem na wszystkich scenach
„Zło Pocz~t~k pr~edstawlcni a dzisJejszei!o o
tytułem
pod
udziela
Bernszteina
pobytu
sztuka
warunków
również
Odeste.
w
tor szpitala staromiejskiego
godzmae 9 w1ecz. 1 koniec -- o 12. o
lekarz Skrockij, w którego oddziale dzie· Biuro informacyjne Brat. Pom. Młodz. dziej •.
kan·
przyjmuje
bilety
należy
za
si~
Zwracać
Należność
Montpellier.
w
Pol.
północy bowiem rozpocznłe .si~ zaba wc1
ci zarażone zostały rzeżączką, usunięty
szkoły handlowe] Długa nr. 45, maska~adowa. p odczas l<tórej dyrekcj a
Ma·
celarja
(France)
Montpellier
adresem:
pod
iostał ze słuźby.
zapowiada mnóstwo niespodzianek. Z;;
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Hamburga donoszą, 1ż aresztowano tam
dwuch rosjan, w których towarzystwie torów „Kurjera Łódzkiego" daną bt:dzie czasach na popołudniowych przedstaa nisław Witkowski, lat 18; w ślad za nim.
którytn, w~
·'Znajdowała się kobieta i młoda piQkna ·edna z najnowszych sztuk sezonu zna· niach sobotnich, które dla młodzieży są dążyło dwuch policjuntów,
J
w każdym ratie przez wydał s~ podejrzanym.
a
przeznaczone,
dziewczyna;
polskiej. Po· nil& najliczniej ucz~szczane. sztuki cz"8Swn
Witkowski :iałlwaźył wtes?.tia,
Aresztowano ich w hali wychodźczej nej i utalentowanej autorki
zupełnie nieodpowiednie (jak .~nna jeśt śledzony i przyspiesął krQk1J, ~
zwykły.
biletów
nabywania
rządek
pod zarzutem uprawiania handlu dziew=(a) Gubernator plotrkow• Małiczewska•, .Miłość ubogiego mło· bee czego połłcjaoci po!edli Jllll stanąe
~tami, w chwili, gdy mieli udać siQ na
ski szambelan Jaczewski opuścił wczo- dzieńcał6, i t. p.), przedews~ystk.iem nie W.~ przestraszony, rzW:łł ~ do„ uclęaki~
statek. od1eżdżaiący do Argentyny.
oparte na żadnym planie pedagoglcz- Jeden z policjantów strzelił i.ranił · Wit~
A Norymbergja . P. Herterich raj Łódź o godz·, 6 m. 10 wiecz.
·
twwskivgo w prawą noge.
nym.
Towarzystwa
(a)
=
tona profesora uniwersytetu za zabójtemu
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tek:atz;'.f
przeciwko
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n
·
Wypowiadając
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Wczoraj
sztuki".
j
nauki
zeum
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wpływem
stwo m~ża pod
peda•
wzghadów
opat}
ze
właśnie
piei\\'SZ'ł
rannemu
zasadniczo
ul.
nałożył
przy
gotowia
własnym
zaną została przez sąd przysięgłych na wieczorem, w lokalu
4!ielonej nr. s. odbyło si~ posiedzenie gogicznycb~ Zarzqd zwraca na to uwagQ trunełt i odwiózł go do sipitata„_.A.1e„
4 i pół roku wiązienia.
·
·'
zarządu Towariystwa .Muzeum nauki i rodziców i wychowaw.ców, przyczem ży. ksandra,
unikać
\Wt~.
teatrów
~
~
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źe
naclziejQ,
stwierdHDia.
wi
celu
W
sztuki•.
Przewodniczył na posiedzeniu wice- b~dą na przyszłość reper.tuaru niestosow• kowskim dflży ~ ·,J~'
prezes zarządu, d·r L~ Przedborski. Są· nego dla młodzieży, a podawać jej to, wina wdrożono energicioe ~
(r) P·o~. \Vaor.aj Około
111;:;
clząc ze sprawozdań przewoctni~zącycłl co dla nie1 jest potrzebne i pożyteczne.
(r) Bal farmaceut6w . Na godziny 3 p. p. prą. ul. ~eł m;..;
poszczególnych sekcji Muzeum, praca
Stow. $3 w suteienach, .g4Złe ~
skład,
„ X Ziemstwa w kraju za• organizacyjna jest w pełnym biegu i korzyść Kasy zapomogowej przywników
farmaceutów-praco
p.apimł ~i Qu. . . . r~
zawodowem
lutego,
połowie
w
„Dlaodnim. Komis.ja mdy państwa, i>ędzie uK.ończona
.
~pożar.
wyzna.:zona do ro.zwaienia ustawy zlem- tak, że otwarcie Muzeum nastąpi w koń- m. Łodzi. odbędzie i,i~ w środQ, 4nia 1
powstał
ogłd
li:
(Prze·
l>rawdopodobne.
l~tego r. b., w iali koncertowej
~kiej dla kraju Zachodniego. pomimo cu lutego lub w początl<.ach marca.
o;,;
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wrzucenia
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udział:
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cz~ści
W
rozmiesz·
do
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i
oszklone
przez ministerjum spraw wewnętrznych,
<>kołQ 3 p. ·~
ponownie odrzuciła zmniejszenie cenzu- czania zbiorów. Okazy 1 pr~yrządy róż· p. j. Ozimiński (skrzyce) - artysta fn„ papierosa, ady bOWknll
do.. ~,aa~'
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W
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'ra (p) PPzez w6~ jIIieiedlany
uJ. :lielone1 nr. 8, odbędzie sit: roczne zebranie, na które
szczecinowłosych kapitalistów łódzl<ich, Towarzystwa pn.y
Kazio Oąd k, od~ okale·
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zgłasza siew dużo osób; Zarząd prosi członków o jak najlfczniej"łpadnie czi&stką swego przejasnego świa dokqd codziennie
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stwa,
~roletarjatu, zapatrzonego w tajemjechapy na Radwańskiej nr. J. r.·~~.nany
członkowsl<ieJ.
nicze płótno, na któtem niewidzialnemi kowie.
nazwiska furman ponlÓ$ł śt1iet~ na
z
po•
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go-dzinie
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Początek
Na posiedzeniu wczorajszem było
iiłami ruszają sic: handlowe i przemymiejs~ wskqtek ZQ'llaź$Uia ij{ ~4w i
południu.
instytucji
różnych
przedstawicieli
kilku
słowe reklamy. b~dącc dziś świadeł
;::; V) O chorągwie oeoho• 4ołnej s~.
społecznych, którzy wspólme z. zarządem
iwem waszej poł4gil
c;:s, (p) PPzez dOPUkfl przeje„
we. Gubernator piotrkowski polecił
owarzystwa biorą udział w pracach~
·1
Widzicie, co to być umiejetoym fel20 Wła,
na Konstantynowskiej .
chany
spraw·
będzińskiego
pow.
naczelnikowi
elek•
Oilwietlenie
(r)
łetoniStął
ulicy Dz1elneJ i czc:ści ulicy dzić, w jakim j«:;zyku umieszczone t,;ij djsław KO{>('-OWSkł. lat ao, fQlłotnik
t1•yczne
I Panu Bogu świeczk~ i djabłu P1otrkowsldej otrzymamy wreszcie w
napisy na rzemieślniczych chorągwiach odniósł potłuczenie ogólne.
ożóg.„
(p) Ze schodów .$padła w
i jakie umieszczone są na
cechowych
14 lutego.
1 finansjer.a i proletarjat - wszyscy
domu na uł. Sf.Qdniej llf._<51 .nieiqana z
lnscalacja elektryczna została już u- nich emblematy.
tadowołnieni.
(a) Z. powodq oatatnioh nazwiska kobieta, lat OKóło .Jo, i zła~.
końL.zona,obecnie odoywa1ą się próby,. w
To nie tak, jak pewien pan, które• celu stwierdzema czy lampy yalą sit: wypadków w Łodzi postanowiono mała prawą nogę.
~ (p) W bójce ulioznej 2
policyjne na
~o .miałem zaszczyt gościć w tych dniach równo i Jasno.
powj~Kszyć posterunki
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w redakcji.
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głow~. Nowy_ Rynek nr. lt
1cilka razy czytałem artykuły Pantaleonu południu w sala wykładowej przy uhcy skową.
(r) Bal Maskowy Sztuki
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Sympalyczni gospodarz.e dołożyli ł1ł'h
u. ~tow. zaw. .Jednvść• zatnacz1, że
,mię. ••
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Wi~c chciałem si~ dowiedzieć, misją rewizyj ą tegoi Stow. z powodów bez zarzutu, a 1 puoliczno ść, s~c.tz'łc
.t.zy to nie ja jestem autorem tych ar~i· nie&.i.łeinycli oo kom. 11kw. nie odbyło ogromnego zainteresowania 1 szerol\ich piętrze i dosta .ł watr~inienia mózgu
iię; odbęd:1;ie się w przyszłe& niedzieliw tJ. planów pomysłowycłl maseczek czym w J'~lOJżesz Garfinkiel (Północna 1U'. U).
j{llł'óW?•••
Odwieziony w cit:zkim stanie do tsapita·
29 IJ. m. o godz. 2 po poł. przy ulicy tym celu powazne przygotow,m;a.
-?
la PoznańsJ{ich •
nie•
masltowy
bal
więc
to
.Będzie
Piotrkowskiej nr. 17:,.
fakt Mttntyczny.
..... (p) Ch o1;\obie gorączko•
(r) Przeastawien ie na znany dotąd na brul\u łódzkim - sty·
c::::
Y.ang.
octn•on12 bałucn'-ą. W celu zas1le· lawy w pomySle i w formie. Słyszeli· we; uległa na Ogrodowe.i nr. 8 robo·
wa mmei n1z sKromnych tunduszów 0- śmy o wielu prześlicznych, efel\to~nie 1111<.;a Jadwiga Wentzel, l"t 45 •
Umie~c~ol)o Ją w sipitalu św. A·
łodz1ank1
,'hrony bałuckiej, dyrektor teatru popu· pomyślanych kostjumach •.
li~~apqra
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w
.
waqzić_.jury~~
·)afJlłgQ p,~e~ priezoll(;f~ ~~· po~pow~-\YQi-o
v~r.as.lliszyn

stanąwszy
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„ ~~O\łł&mt „Zegnajcie koledzy„, strze- sc1 się razem z Towarzystwem
li so!)te w głow~ z rewolweru. Przyby- wem litewskiem,
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===========;===::::;======::=;:::= ....:::.=_ --~== (p) Z tramwaju spadł dziś warszawskie zakłady dobroczynne - na
rnno, o godz. 8 na Piotrkowski!!! nr. 140 rb.
Uchwalono też iednoi~ło.śnłe zwró123 dzfesiecfoletni Tęoś Zema syn rocić się c10 odnośnych władz z prośbą o
':>otnlka i złamał s.obie kość nosową.
zamiane traktu piątkowskiE:go ;: Il na I
.dHi IEJ CO A.
lrntegorję.
= ~r) Ludność Pabjanic
= Odcz rfr Krzywic iego w
Pabjanicach. Dnia 22 b. m. w zwiekszyła się do 70 tysiecy. \V roku
p. zeszłym zbudowano tu 20 nowych faprzepełnionl·; sali Domu Lndowego
Lu:.iwik i\rzywich z Warszawy wygłosił bryk i zakładów przemyst·owych, a w
od::z~ t na temat „Kobieta i mętczyzna w roku bieżącym ma zbudować się jeszcze
38 fabryk i zakładów, których plany są
r.: i4~111 \' .cl<ów".
zatwierdzone.
jut
- !"u lepszego tapoznanla słucha•
= (r) Rocznica. Z powodu
cd>ri z Krzywdami, jakie ponosi kobieta
Ze Strony mcżczyzny, prelegent prleniÓSł przypadającej rocznicy zgonu aleksan·
myśl zebranych w kraje Australji I Afry• drowskiego cadyka „cudotwórcy" poU, zamieszkałe przoz tak okrutnych spieszyło wczoraj na grób jego w Alekludzi, !e nie pozwalają swoim kobie- sandrowie tysiące wyznawców starego

"11 '"·

r• -.

T

il, m ucząszczać do świątyń i wogóle
0:-:.c udziału w zabawach mE:zl<ich, a za

11c.1::iniejsze przewinienie
1:L.
że i

karzą

je okrul•

W dalszym ciągu dodał prelegent,
w Polsce nie było I pi j, ctego

mamy dowody w takich pozosta.łościach,
,ak naprzykład, te do dziś myśliwy spot!\<inie kobiety uważa za prognostyk nie•

polowaniu, a chłop w
Jerzy, że gdy kobieta pona przQiy łmnia. to plami te:

powodzenia
,deleckiem

na

loży ręk
uprzęż i może wywołać nieszczęście.
NastQpni@ ubolewał nad córkami
1 , astów 1 Jagiellonów, a natomiast dla
1.ob1et ni młtckich znalazł słowo U•

mania.

(w) ZebPania gminne. W Repe•tuas- teatru polaklego
A. Zelwe•owioza.
gminie Gospodarz, pod przewoduictwem
:;tarszego sołtysa, Józefa Czekalskiego 1
Z kancelarji teatru komunikują nam:
działo 180 włościan odbyło sitł
przy
Dzisiejsze przedstawienie w teatrze
•~warta.Ino zebranie gminne, na l~tórem naszym wypełni wyborna sztuka w 3-ch
rozpatrzono i z twłerdzono budtet wy- aktach, M. Prevost'a
„Półdziewice".
.iatków na utrzymanie ur~du gminnego w której rol~ „jakó!J.iny" po mistrzow·
w r„ b. i d kon co wyborów nowego sku odtwarza p, Laura Duninówna.
ą stano isko to powołano 122
wój
jutro o 3 po południu wspaniałe
głosami p.ruciw 96, mieszczanina·rol· Bjoernsonowskie "Po nad siły", wf ecz.
ze Rlgowa, Paulina Krajewskiego. zaś o 8 min. pi~tnaście po raz drugi
ni
Nadto na zebraniu tern omawiano „Marsz weselny~' .z p. Dunin w roli
projekt przekształcenią drogi, wiodącej „Oracji de Plessans".
ze IQ:goWa do Łodz~ i Hl na drogc; U
Najbliższą premierą (czwartek. 2-go
· rzQdu, Zo wzgłodu jednak na brak środ lutego) będzie doskonała komedja Tade·
ków, nlezbcłdnycb na utrzymywanie w usza Konczyńskiego, laureata obecnt:go
oorqdkn dr.ogi tel kategorji, projekt po· konkursu dramatycznego Teatrów Rzą·
upa4ł.

W gmłnł

RĄbłeń.

z Uczby ~ 200

wło·

prawo głosu na zebraniach gmiqnydl, przybyło na :i:ebranie
&cialł maj,cych

·130 ludzi. ·
Zibranl w taldej liczbie
t4akceptowali, sporządzony
budżet

wydatków gmłnnych

włościanie

na rok b.

w sumie

· 1.116 rb.

'

mieściły

składzie, urządzonym

sil! w

w braóca.

Spra

po ii ty cz11e.

~

Repertuas- teatru
nego.
Z kancelarji teatru

Popular•

komunikują nam

tyt•• Kaśka Karjatyda".
Samo nazwisko genialnej autorki

Wydział

odpowiadał 10botnilt Józef Czekalsl<;it oskarżony ze
102 art· i cz:t:ści nowego kodeksu lcarnego o należenie do P. ł'. ;:;,
Czekals1d slrnzany został na zesłanie

W

drugiej sprawie

do Syberji.

zbłądzić.

Postać Amelii umyślnie nastrojowa,
zjawia ii~ w momentach przełomów,
mówi rzeczy słodkie i czyste, a jednab
oadz1atywa deprecJu1ąco na GracjQ, je·

żeli 'ak ujemnie nazwać wolno zmaga•
me się heroizmu niewieściej czystości 2
orkanem żądz i 11amh;t!1ości w sercu ko·
b1ccc111.
Cokolwiek powie filisterja, twierdzimy, że Gracja musiała zabić siQ, cho(
poczuła, że może być wkrótce matką,
bó inaczej zniewoi1łby ją do upadku

Roger, a to byłoby iuż premedytowaną
zbrodnią względem

przyszłego

dziecka

straceńca•mąża,
biednego
wzglt:dem samej siebie i względem ton)
Rogera, przyjaciółki i opiekunki, które)

względem

nie

można zdradzić.

W grze p. Laury Duninówny, jako
Gracji de Plessans nie dostrzegliłm}'

zabrał mieJSCe na ławie cienia roboty zwykłej.
Była to Jednolita, skończona krea•
Anastazy Heclc, oskarżony
że sztuka to interesująca, o rozpowszechnianie
świadczy,
literatury niele- cja, owiana artyzmem prawdziwe&o tatchnąca pełnią życia i scen bardzo efel\• galnej.
lentu, którego rodzaj uwydatnił si nai•
tow ny eh.
l w tej .s.,>rawie podsądny uznany iepiej w scenie, gdy Roger wdziera iił.
W niedzielę po południu wspaniała został winnym zarzucanego mu prze- do· hoteliku MoriUot'ów i potem, gd~
tragedja W. Goethego „Faust4', z zupeł• stępstwa l sl<azany na 6 mies. twierdzy wreszcie zwycięża. bo Gracja - prawie
nie nową wystawą; wieczorem po raz z zaliczeniem Clasu aresztu pierwiastl o· wob c małżonka - przyznaj si~ do
drugi sztuka G. Zapolskiej pod tytułem w ego;
szalonej nam1qtności.
Talent p. Laury Duninównf skłon„
\ono sporządził rozkłady podalków „ Kaśka Karjatyda ".
„Gaiaz•
filji
dochód
na
wtoret~.
We
do mgmeniowycb uplastycznio~
jest
ny
gminnych na r! b. i na utrzymanie oso·
aa nadawania posągowych kształtów
uistego skład~ u~tt;du gminnego po 9 da" opieki nad dziećmi na liałutach
„Zmartwychwstanie• L. Tołstoja po zni.
nagłym uczuciom i myilom.
Vrażenia
1~on. z morgi zlenu, na sądy. gminne do połowy cenach.
żonych
JeJ gr~ możnaby określić po fran11
, o 5 i pół. na strażników - 3 k~, na
cusku: „la danse de la passion?•• "
po 3
14 uuwady dla wójta i pisarza Teatr polaki Zelwerowloza.
Poctanie siQ w tył kibi<:illt lekkie
,
1Wpiejki.,
schylenie łttul<u w przyst~pie ogromnei
w końcu zebrani wybrali na ławni„Marsz Weselny'~ sztu- rozpaczy, na1t1(1iwsze odruchy zwari.one;
1\a sądu gminnego 2 okrągu powiatu.
ka w 4 aktach · lienryka
łodygi kwiatu 1 usm1ech żywcem umar~
.odzkieg , włościanina wsi Wola HakoBataille'a Reżyserował K. łej - wszystko to wstrząsa tragicznie
\1a, Hipolita Sap1ńsldego.
Junosza.
nerwem widowni, podziw1a1ącej Laur~
W gminie Pufzmew ua zebraniu
O należenie do P. P. S.
z zapartym oddechem.
Duninównę
wy„
budżet
1ozpatrzono i zatwierdzono
Jettłli zawieranie małżeństw intere~
Lechantelier wykona•
Zuzanny
Rolę
..!atl(ÓW gminn)'cil . na r. b. w sumie
fryjesl
konwenansowych
i
Izba sądowa z Warszawy, na ka~ resowanych
jal\by stworzo11Lenska,
p.
maestrią
z
ła
1,469 rb.
stronom,
zaszczytu
czymącą
nie
marlcą,
ro·
do
dziś
przystąpiła
dencjl w Łodzi.
Sl\ładki na szkoły początkowe wy- zeznania sprawy: włościanina wsi Zells- to jednak wyjście z własnej sfery dla na na lyp sawnoweJ wielkie1 damy.
Rogerem był p. junosia, najdosko
.wszą w teJ gminie 11 lwp. z morgi ław gminy Luszczyce, gub. l<alistdej, 34 rzucenia si~ na oslep w odm~t pierwwielki pan i zdobywca serc n
z;ięmi, na warszawski~ z~l·ł'aoy <lobro- letniego Ignacego Fornal~kiego, wł0ścio. szych instynktów uczuciowych, niekiedy nalszy
czvnne - 1 kop.
nina gminy Grabice gub. p:otrkow~kiej, bardzo podobnych do miłości, ale rzad- scenach łódzkicn.
L. mnych artystów trzeba wyróżnić
, .W gmii11e tlełdów -.ebTt.tl. zatwier- 25 letniego Marcina Mizasa; włościanina. Iw w miło3ć przechodzqcych - należy
dt:all but.żet wydallww, lHory wykazuje: gmiuy Kroclwcice, pow. sieradzkiego, do szaleństw młodz1eńcz.ych 1 za które IJ. Ry:;zlwwskiego. w roli pana C1osierełl
:;zczcgóln.ejst..ego rog,dcza z nie małą '1ozą
ua. ulrzynrnou: urzęó.u 1:,n111111egu - h7;, 44 letniego Felll<sa
Kołod.z1e1skiego; czeka sroga potem kara!
co wsrod rogaczów bywa rzad•
rozumu,
r b••. na uLrz} marne ~traw ow - 250 wJościarnna. gminy Łyszkowice
Gracja de Pes sans robi właśnie tapow.
139 rb., na sąay łódzkiego, 22 letniego Józefa Twardow- kie szalel1stwo, uciekaiąc z domu rodzi- !<Ością.
1 o., na m eszta1ąów Uobry m Mort1!otem l>ył p. Jaracz,
gminl)e - 381J rb. a~ iw ., 1 , ± ;:,zkoły skie_go; m1eszkanca g11liny Uałi<ówek, ców z niejal~im panem Klaudiuszem Mo·
-, 956 rl.J. 40 kop., 1ia uiszczenie kosz- pow. brzezmsktego, 40 letrnego Stanisła nl.ot'ern, nauczyc1elem gry fortepiano~ wybornie g,tała p. t\o::.mowska, rozba•
wiwszy w meurng1cll abcugach całą WI·
lOw :::.z.111tt1luyc11 za 111ezamoznyc11 mlesz· wa liildta; m1eszl\ańca gmi11y Stydłow, Wej.
1\c.u;::ow gm111y - l U rb. 'i 5 1wp.
O<leiwnły si~ w Gracji, na widok te- llOWlll~ ścis!OŚClti :.;\',o ich IniĄCIEłfZyńsl<ich
pow. piotrkowskiego, 25 1etniego jozefa
.,.\I ::i!1ra\\Je wzpatrzt111a J :a1tw1er· U!'onka; micsz:1.;.ińca Ł·)dll, 37 letrncgo go bezbronuego ~traceńca 1 fli:lWet nie alteraci1 llit W1lyc1<.!, u wykradziont:J
dzet la l>UOlt:lU wyudt!WW lid l. LJ. Od· Teouo1 a Hibnera 1 n:1~zkal1~a ·1 oma- przy~Lujnego 1 11ujpierw3ze iustylll{ty. wiecz- d~rl1.1.
N1t!ź1e utrzy1naJa :; 1 ~ w nastroju p.
;.,yło. s1~ tez zdJli.1i1:.c. w gmml\! tirużyca. szowa1 3J letniego Stan1sJ·dwa Osman- nej kobiecości.
.
Wojc1ec110w::i <a, Jah.' ::.if~HH.ll<a Amelia,
\V gm.nic Lt c tllcJ t, na ouuykm w slrn;gu.
! p0Koc11a a go, al, uczuciem wię•
.yd1 urniic.łl z1. , '111u gm11111t.111, fU.:>l~110·
J3yJ1 oni oskarżeni; Fu na;sld o to, cej macier:r.yńskiem i opiekńczem, niż µrol-'a atorli.d LL.) ::.10.;c1 r.uo.~ct:J w tych
1.zasa„1 , h. 1.l}' ail u. ter1u J~:.: pun.ą iy.c1t
WIOllO !:;pUfl.ql.l.lll. I UZl\łt.l.!y pQlltll1 (.>W: że b~Cląc ciłonl\.1em ~uaz 1eJ orga111iac31
erotycznym i zmysłowem.
i 1llerntury.
11a utrzyntałll" urt.t;uu gnrnmegu Mt 876 P. 1~. S. oral jCJ
fral<:CJ rewo1ucyJACJ.
W pomyke teJ czai si~ zmora tra11~ '/o7 ru., 11.t \.3le ł Jo tuteJ zego kom tetu 1 petmt
i b., na sąuy t~murne CL L.
gicznych w przysztości losów.
na ,73l r..i., nu utrz}- ouow1ązt\t ka::.iera, okrę~u „01brówka".
<;,traż ziemsKą N.orillot oi·azuje się nie pewnyrr
manie aresztantów - na UU rb., na zo1era! na 1;cJi; partyjne sl\ładl\1, prze• charakterem, zdolnym do pięni~źnyc11
iwszty ~zpitałne - na 392 rb„ i na chowywał stanowią<;e własność ~ p~;tji o.a.J.WU •. ~:z •...ah.a\U.11 ~• ut..c.acAl.l.La..„ !O.Ul.Qi.>-

cie.cha akzaka. Zatwierdzono budżet
wydatKÓW gminnych i uchwalono spofzfłdzłt rozł~ład. na zebranie 22• rb.
pltal ych, za niezamożnych
kosztów
gminiakO •
Na odbytem w· tych dniach zebraniu
gminnem w BrOJcach, na którem było
obecnych około 200 włościan, uchwa-

;

':3

kasjera, sporządzał sprawozda111a kaso- oµuściła jalw żona
we i prowadził kontro!~ gazet i druków,
Tak okropnc1 determindcję, a straszliwą
przeznaczonych do rozaawanla wśród ze wzgli:du na blis1wść muc1erzyństwa,
pseudonim ·zawdz1~cza Gracja de Plessans nie tylko
miejscowych robotnil<ów,
1ego był; nPiątek" I „Almazor".
gmatwaninie losu, le'"z i pewnej osobie
Oslrnrze111 WSlyscy byli z artykułu uiezwyl\łei. sąti aace Arne JI, która woli
103-go nowego kodeksu karnego•
zestarzeć sii: w pa1m:r1stw1e, 111ż oddać
rękQ me kochanemu, albo z ulwchanym

warszawskiej izby sądowej
na kadencji w Łodzi, zasiada1ący przy
udziale przedstawicieli stanów, rozpatrzywszy spraw~ Sury Estery Bergmanówny, uznał jeJ win~ za dowiedzion(i i
skazał podsądn'l na 6 mies. twierdzy.
Bergmanowna, JUK to zaznaczyliśmy
wczoraJ:;i.ym 1 oskarżona bynumerze
w
dowych Warszawskich, P• t. „Białe Pado .tlundu" i rozpownależenie
o
ła
Duninówny.
Laury
p.
udziałem
z
wie"
Autor bi:dzie obecny na przedsta- S;t;echnlanie proklamaqi teJ partji. nawołujących do świetowania 1 maja.
wieniu.

W ·1y.m toż duG.hu zapadła uchwała co nastf;puje:
Dziś, w sobotę, daną b<:dzie po raz
Lminna w gminie Babice.
W gminie Nakielnicy odbyło si11 ze„ pierwszy głośna sztuka G. Zapolskiej p.

Drawt od przewodnictwem wójta, Woj·

noże fińskie, rewolwery i Jadunki, oraz, delikatnej, b()haterskiej i wylwor1'cJ opi
dla ukrycia swej działalności, nosi! p-:.e- lrnnki-io11y ZE: sfer najwyższych.
udonim „Mieczek"; 2) Mizas o to, że
Staje c::ie Morillot w:tn~t 1vm n:ema
będ<1c członkiem lól 11 kiej organizacji tej- Gracji. t-h. >;c,,11ie zwalczJ o.1it sw6
że partji przyjął i.a siebie ob0wiązek wstręt do niar•1ej powierzchownośd, de
strzeżenia zapasów jej bojowych, które lichej duszy swego
niedawnego wy

fabrycE! towarzystwa akcyjnego S. Rosenw ele
Aż, ruzmiłowana l.!o pasii,
blatta przy ul. I<arolu, przyczem skład ~an~ldm, uks?tałconym, hojnym l~oge.
te11 wyl\ryty zostnł w d. 20-ym paździer rze Lechaptelier, właścic elu zal~ładów
niku roku 1909; 3) Kołodziejski o to, przemysłowych w Paryżu, meżu swej
pełnił przyjai.:1ótki szkolnej, zapoznaje si~ ~
że, będąc członkiem tejże partji,
obowiązki kasjera „prawej dzielnicy" i całą grozą wsµółiycia z człow·ekiem
1
dla ułatwienia swej działalności, przy- którego sobie samu wzięła przez omy!
brał pseudonium .Jan"; 4) Twardowski kę, biorąc politowanie i dobrotliwe& życz.
o to, że, będąc członkiem partji rewolu- liwość za ekstazc~ miło~ną
cyjnej P. P. S., pełnił obowiązki kasjera
A Roger zr~cznym jest uwodzictetem, :
dzielnicy „ Widzew". brał udział w roz~ tern z:r{!c1;niejszym, że poczyna od fllr·
zakonu.
nych konspiracjach i nosił pseudonium cików. a kończy zazwyczaj namiętnym
Pociągi kolejki elektrycznej. składa „Smiały"; 5) Hildt o to, że, będąc szałem,
i
niekłamaną fugą uniesień
jące się z trzech wagonów każdy z tru- członkiem ejże organizac1i. pełnił oho· żądz.
dnośći11 mogły pomieścić tłumy pasa· wiązki „instruktora" i nosił pseudonim
Stop11iowo udziela się Grac,i namietn 1ŚĆ
żet ów.
„Rak"; 6) Błonek o to, że, będąc Rogera, który je\ wreszcie zmus1a do
= (r) Epizootja. W Kocha- członkiem partji rewolucyjnej P. P. S., szalonych wyznań.
n6wce, gmin} Brużyca, grasuje śród pełni.t obowiązki ,,instruktora dzielnicy
Prawdzie ich Gracja przeczy w roz·
trzody chlewnej epidemja róży.
Oąbrówl<a", dostarczał broń 1 nosił mowie z panią Lachantelier, żoną Roge„
Celem zarządzenia środKów zarad- pseudonim „Zygm unt"; 1) Hibner, że, ra' swą koleżanką ~zkolną .
czych, wyjechał na miejsce epidemji we- bt:dąc członkiem tejżił partj1, pełnił oboW rozpaczy. zł! wstrętL1 do dalsego
terynarz powiatowy.
w1ązk i członka wydziału wykonawczego, pożycia z m~żem, ginie wdzięczna i dobra
uczestniczył w konferencjach i nosił Gracja od samobóJCLej ku i rewolwero·
8) Osmański wej pod akordy bolesne Griega, które
pseudonim
11 tlrudny";
o to, że, b~dąc członkiem partji rewo- na Jej życzenie gra mążwmuzyl , nie prze,
UZYKA I SZTUKA.
TEATR,
lucyjnej P. P. s.• pełnił obowiązki człon czuwający nieszct:€:ścia pomimo wielu da·
ka wydzialu wykonawczego orar. jego 11ych, obawiający się tylko aby go nie
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Petersburg. Na posiedzeniu frak·
cyjnem grupy centrum Rady państwa w
, prawie wprowadzenia ziemstw na Litwie
i Białej Rusi poJacy opowiedzieli si~ ka·
'egorycznie przeciw; grapa neudhardczy.
;,ów głosowała natomiast za projektem:
stan rzeczy jest na razie trudny do
określenia.
Spodziewać się należy, iż skutkiem
dalszego roztrząsania projektu ziemstw
litewskich będzie zupełne rozpadnięcie
.;i~ centrum Rady państwa, mianowi(ie, usunięcie zeń polaków.
Pomoc dla włościan.
Petersburg. Rada ministrów uznała

a podlegające złożeniu do Najwyższego
rntwierdzema przedstawienie ministerjum
spraw wewnętrznych o nadaniu prawa
ministrowi spraw wewnętrznych okazy.vania w b :e żącej kampanji żywnościo
\ ej iudno ~ u wiejskiei, poszkodowanej
,utkiem 1ueurodzaju, pomocy w nabywaniu st yży, drogą ustanowioną przez
aiwyżej zatwierdzony 20-11 r. 1910
J:iobny dz1ennii( rady ministrów.
apo il e dź strajku uniwersy·

Przy r ożarze czynny był IV oddział odpowiednie
zakończyć swój występ
ogniowej.
tańcem.
Po.tar ugaszono o godz. 12 w poł.
Pzyznać mu trzeba, że lepszy z
niego tancerz, niż wałkarz.
2) Chorunżenko contra Goldbach.
Walka ta była rozstrzygająca, beztermi•
nowa. Wiadomem było, że obydwaj
zapaśnicy poważnie liczą się ze sobą;
Chorunżenko kilkakrotnie próbował zaS!Os?wać przerzut przez głowę, co mu
List papieski. Urzędowy
organ Watykanu .Acta Sanctae Sedis" su: Jednak nie udało. Walkę toczono
przeważnie stojąc. Po 21 min. zapaogłasza list Papieża do biskupów niesów jeden nieudolny chwyt ze strony
~i~cklch. W. liście tym powiada Pazwyci~two
spowodował
Goldbacha
p1ez w sp!·aw1e modernistów, że tylko
Chorunżenki.
1
państ~m~ 1 profesorowie uniwersyteccy
3) Zajd-Kahuta contra Tomski. Niez·
~1wol mem sa o~ sk~adania przysięgi, ale
wykłej sily i budowy indjanin nie miał
1 to o tyle, o ile me wykonywają urzę•
wczoraj pola do popisu, mając z tak
d~ duchow~ego; inne kategorie duchosłabego przeciwnika, jakim okazał si~
wieństwa me są uwolnione od przysięoi
To_mski. Byla to nie walka lecz wprost
Pap~ei m.a nadzieję, że także profeso~ kp~ny ze str?nY. Kahuty, gdyż nie dotyrowie uniwersytetów z wlasnej woli przy- kaJąc przeciwnika n;lcami, tak silnie

Rozmaitości.

sl~ge z_łożą.

-

Szpilki

do

~-derzył

lluaaveszt. \,; parn1m~nc1e węl.!ier·
~1\!ll1 ~"~'Jl' uz.s burzliwe sceny, l<tóre
przybrały rozmiary gwałtownych wy;nyslań.

Powodem tego była okoliczność że
prezes izby posll~powaniern swoJe~n 1
\(ierownictwem dyslms11 ogranicz~ ć chciał
opozycię w wolności słowa.

nabojów.

Be1egurue. Komora ce111a skonfiskowaJa 400,UUO nabojów do karnbmów
\\Ojskowych starego systemu, zapako·
wanych w pakach z mydłem.
Ładunek przeznaczony był do Ma:okka.

Djety poselskie.

Paryi. Izba

oarzuci~ u wniosek co
1ie przyi~cia prawa ustanawiającego
;jety poselskie w kwocie 15,000 fran-

~..i

~ agi

Premier prosił, aby w interesie poizby i kraiu wniosek odrzucono.
Rewi~ja

onsiytucJi.

Ateny.

1-'ro1ekt n:w1zi1 twnstytucji
przywrocenie rady panstwa,
„: .. on.eme stanowiska prem1era, bez te·
'· przekazame l~westJi sprawdzania man·
;..:tow poselskich izbie lrnsacyjnej, po,, ;~kszenie wynagrodzenia polsl\iego, wyl'1aczenie kary w sumie 20 drachm za
bez dostatecz·
posiedzeń
::'pl!szczanie
wreszcie zmian~ praw
1 1 ~· ct1 przyczyn
: 1 l;rządku zmiany konstytucji.
! u1unu1e

Z os ah1ier chwili.
~

Po~

. i.1 „.a

lii ~riojnac h .

10-ej
10 okolo godziny
w fabryce kleju L. Starlcłl»nl 111 .1<r :-y- J•. C'.:•ejnach.
Spalrt ~ir megazy:1 z różnemi becz~ od Uwy i bęnzyny, oraz rozmaite
..... aei. zy.
Dzfsia1 1a

~ p

1;•:. 1

ten

~erwowośc

a siła woli.

Doniosłą tę zdolność Sanatogenu
B~uera należy przypisać składowi che„'
m1cz~emu tego środka: wysokiej czys-'
stośc1 zawartego w nim białka mleczne„·
go, _otrzymanego ze świeżego mleka
krowiego. To też kurację odżywczą Sa•
natogenem Bauera można zastosować z

najlepszym skutkiem nawet u osób które posiadają bardzo wrażliwe i o;łabio·
Przyjmując z Sa•
ne organy trawienia.
natogenem Bauera najg.łówniejsze sub·'
sta~cje odżywcze. organizm ma moiność
rac1onalnego odżywiania, a tern samem i
naturalnego wzmacniania systemu ner·
wowtgo.
. \Vędług zdania wielkiego myśliciela
Spin~zy, każde uczucie chęci lub nie„
ch~c1 do czegoś pozostaje w ścisłym
związku z czynnością żołądka i kiszek.
Wobec tegc
t. j. z funkcją trawienia.
i_est ,zr<:m1miałem, dla czego wpływ od· ,
zyw1a111a Sanatogenem Bauera objawia
si~ u neurasteników przedewszystkiem w
wzmożeniu się siły

woli.

Sanato~en Bauera jest

do nabyci"
i składach ap·
tecznrc~. Należy wszakże zawsze żĄdać
wyrazme Sanatogenu Bauera.
Szczr.g~łm~e wskazówki lekarzy 0 ,
trzym~ grati~ 1 franko każdy, kto się
zwróci do f_1rmy FABIAN KLINGSLAND
220
w Warszawie.

we wszystkich aptekach

•••
Odpowiedzi od Redakcji.

P. Lusi D. Prosimy o pofatygo•
wanie się do redakcji między godziną'·
Dopiero w ostatnidl czasach uzna- 1 a 3 po południu.
no nerwowość za chorobę nowoczesnej
kultury. Któż nie jest obecnie nerwowym? Każdego prawie trapi cierpienie
to, lub też jest na nie zawsze narażony 
ze względu na zużywające go t~tno ży.
a.•
cia ekonomicznego i towarzyskiego.
o
"' ~
Do ciągłych zmiąn w stanie zdrojui od 40-tu lat stwier-.
r '
dzili, ie
wia osobnika nerwowego należy osła
- lft
bienie woli: jego zdolnośc do czynu
PĄS TYLKI
zmniejsza się, z wysiłkiem jest zaledwie
w stanie wykonać, to co mu dawniej
.łlll
żołądka.
Znajomość czytania i pisania: Zby- przychodziło z łatwością, ulega szybko
zmęczenię, często opanowywa go bicie
teczna.
:I
Wady iizyczne: Łysina. i<atar i he- serca, migrena ból głowy, ucisk i zawroo..
wszystkieiC:tr
nadom
wreszcie
głowy,
ty
moroidy.
UWAGA. Bez czerwone! etykiety, ,
! &.
z firl'l'I\ r,lilwne~o przeedstawio,
Gałęź głównego zawodu: Rozpa- go traci apetyt. Lekarze i badacze do·
na łf.rblt1i;:. '.wo i Cesarstwo . Fa·
. ,,;- C:
szli do wniosku, że jednii z naj~łówniej
czliwa·
st~nowisko w zawodzie głównym: szych przyczyn. wywołujących te doleQ
gliwości, jest niedostateczne lub nieodpo·
Proste.
i
mózgu
szczególnie
odżywianie,
7-114-1
Zarobek uboczny: Jour fixy i ferbel. wiednle
Czy posiada nieruchomość: Grób systemu nerwowego.
U neurastarnika wytwarza się złowro
murowany,
ga łączność między zaburzeniami w proMieisce pobytu nieobecnego: O. O.
cesie odżywiania a objawami nerwoUwaga: Roztrzepany.
Dzikie zwiem~ta: Pluskwy, właści wości, każde obniżenie stopnia odzywiaSrednia 5,
~ia, p~gars~a. stan chorego, a wzmagaciel realności i stróż.
powrócił z za granicy.
1ąca się wc1ąz nerwowośc, dztała znowu
Domowe z·Nierzęta: Karakony.
Sp.: Choroby skórne~ weneryczne, kos·
u1emnie na funkcje trawienia.
Płaci czynsz: Nie płaci.
Według najnowszych doświadczeń metyka. Leczenie 5YPHILISU Salvasa·
nem „ERLI CH- HAT A 606'.
lekarzy, odżywianie Sanatogenem Bauera wpływa doskonale na to wzajemne, Godzloy przyjęć: od 8-1 rano I od 4 - 8 wiecr r,20'1-10
W niedziele i §wł~ta od 9-2 po p".lł.
a szkoali we działanie. Sanatogem Baue·
ra iest to środek,który wzmacnia przedewszystk em system nerwowy, a następnie
cał/ organizm; cele te Sanatogen BaIV.tv d zier!11 u:r a l fa e francuskiej iuera
os1ęga tern łatw iej 1 że pobudza
w cyrk.u A. evigne.
względu na swoją lekłaknienie i, że
go każdy orgaprzyjmuje
kostrawnosć,
Choroby dziec~ I wewnętrzne.
widowni
onej
i
Wczoraj przy zapełn
Andrzeja 4,„
cyrku odbyło się piątę 7: rzędu przed. nizm, nawet taki, na który nie działa żad Telefon 1847.
133-r;e;,
poprze- ne inne odżywianie,
stawienie sportowo-atletyczne,
dzone oiJszernym i nader zajmującym
programem.
Rezultat wa!k jest następujący:
1) Staroszw1ll contra Wojtkuński. Na
samym wstępie można było przewidzieć
rezultat walid. Staroszwili o znacznie silniejszej b~do~te _ciała napadł z całą sipomocą------Ją na. Wo1tkunsk1ego; uapotkał jednak
powaznego przeciwnika.
Po l<i~ku minutowej walce stracił
.
Je~nal~ ~1arę w możność pokonania
lub 2 pigułki wieczorem przed udaniem się
dz1elme. się trzymającego Wojtkuńskiego.
spoczynek działają regularnie
Wreszcie . po, 14. minutowej minutowej
walc\! Wo1tlrnnslo skutkiem własnej nie·
Doskonały środek przeczyszi:zający, stosowany przez wszystkie h ie!· ar::.y.
ostrożnoś~i został pokonanym.
Odniesione zwyciąstwo tak uradowa·
za
ło olbrzyma-zapaśnika. iż uważał

GER~~Otl'a

••

-

' „•

-- -~ ~- -· 'i

..•.

Sport

Dr.

Sołowiejczyk

Usuwanie przyezyn
zatwardzenia

--------za

IZa:acarina t.,eprince,

,,

''

go głową w P
upadł
~omentalnie

i er si
na O·
b1e łopatki. Gryf ten niedozwolony w
walce francuskiei wywołat protesty ze
strony publiczności, to też st:dziowie i
postanowili
walkami
przewodniczący
wznowić zapasy, na rn Kahuta zgodził
się z wielką niechęcią.
Wznowione zapasy również trwały
bardzo krótko, gdyż Kahuta stosu1ąc
górny pas po 1 minucie rzucił znów
swego przeciwnika.
Dziś walclą cztery pary; Kahuta Goldbach, Tomski - Mac-Donald, Spi•
ndo - Strium, Dubow - Ruczkin.

kapeluszyi 1z_

Szpilki, wystające po za obrc:b olbrzymiego kapelusza p. Leopoldyny Epstein
zadrasnęły do krwi nos p. Engelman~
na ulicy Tegethofie w Wiedniu.
Pod wpływem bólu, p. Engelman
schwycił właścicielkę kapelusza za rękę
i odprowadził eto policji.
Sprawa oparła się o sąd, który p.
teckiego.
Krakow. ;:,tudentam1 relegowanymi Epstein skaiał na 2 korony !<ary lub
senatu 12 godzin aresztu przy zastoso~aniu
t uniwersy etu na mocy wyrolrn
urnwersytecl<iego za udział' w rozru- okoliczności łagodzących.
że
się p. Epstein
Tłómaczenia
1.hach podczas wykładów ks. prof. Zimmermanna, są podobno Heldman, Baścik wszystkie panie noszą długie szpilkt przy
kapeluszach, sąd nie uwzględnił.
1 jemielewski.
Humorystyczne echo
Pięciu studentów. relegowanych na
jedno półrocze, l9~dzie mogło zapisać spisu ludności„ Krakowski kores·
~1ę na połrocze letnie. Wyrok senatu o· ponde11t lwowskiego dwutygodnika humorystycznego „Smigusa" twierdzi, że w
~łoszony b~dz1e w poniedziałek.
taki sposób wypełnił tak zwaną „kartę
Vni yiluch i ofiary.
f'as 08 lialais. Skutkiem wybuchu oznajmienia" przy spisie ludności:
Stan szlachectwa i stopień: Pacho·
gazu w ocllewm stali zgin~ło kilka osób
dzi od Adama i Ewy. Stara szlachta.
13 odniosly rany.
Stosunek mój do posiadacza miei1a&owe oi1·u~ie.
auchester. Po :;pożyciu lodów O• szkania tj. mojej teściowej. Jak najl\'OCO\')ch zachorowało c1~żko śród ob· gorszy.
Płeć: Śniada.
Jawów ze u ucii:t 170 osób. z l<tórych 16
Data urodzenia 31-go lutego.
JUŻ zmat I o .
Miejsce urodzenia: Zwykłe.
Kramarz.
Przynależność: Należy do siebie.
Wiedeń. L.11:anoczo11y l\lub czeski
Stan rodzinny: Bardzo smutny.
11) ul M 1 n:miarza na vm;epn.:"'esa.
języ1c: Obłożony z powodu kataru
llłul"Zil w pariamenele.

'".>w.

---=========-======:;~=="""""""---.,._,..........,~.-.....:6~.

straży

Centrum Rady Państwa.

onfis~=<ata

28 stycznia 1911 roku.

w 3 częściacl1. W Niedzielę 29 Poniedziałek SO, i we Wtorek 31Stycznia19.tir.
z 'tJ u piękne zdjęcia
Mięozy innemi ·· i o i
I 14 Epizod z wejny.
r sk"e m~f~ ńatwu. nad.zwycznj k01nic,me i Ro

Wspaniały program

z natcry.

1

:Nli)polaon • łn d1

dramat.

t<UR i ER r.ODZl<I -28 styc?.nia 1910 r.

6,

ilftwizgran (Aechen).
ĄIX-LA- CHĄPELLE

Wszechświatowej sławy źródła

D LA

OSOB

Woda Naturalna

CIERPIĄCYCH

SEBASTIANARIS

na neurastenj i;, m<!moc płciową., uwią.d starczy hi!terje, newralgi ę, ni edokrwistość, suchoty, syfilis następstwa leczenia rt~cią, choroby serca. (otłuszczenie zwapnienie serca,
bicie serca, ataki. miokardit) sklerozę arteryj, alkoholizmu. schnięcie mlecza pacierzow e~o paralize, osł abienie wskutek chorób , przeciążenie pracą. i t . o.

oraz

W sprzed a .<y r oj:i.wlło e ię m n óstwo m:i.ło w :>rlo śel o 'lneh I szkodllwyce db zdrowl:i. ll:i Ś l:i.downlc tw n:i.SPER l Hli U , propo now . pod : óhym l do SPElHl l NU podabn eml nuw„mi, dl:i. wprow:ldzenb w bł ąd,
n:i. śl :ido w cy tJrzybezni a "' ..-r o!eh rekbm:i. r h obso rw"oje le< :i.rzy n"d n:i.•7.Jm $permlnem -Poohl" przypisuj ą" to.lcnwe !wolm no. •l :ul:o.,. tom. W•zystkle :n:tj duf ~ee • l"c w
'lt ernł ur ze lierne obserwo.cye wybltn,ch
uJznnyoh I ]elearzy o o.d dobroczyn n1m <lz i 3 ł:tni ilm Sperm inu dolion:i.ne były wył ą czn i e nad naszym Sper•
minem-Poe hla 1 dl nt ego p rosimy przy
1 n:> !1"u., firmę, ponilwAi wny•tk11pnl e zw rn e :i.~ uw A gę n" n"~ w ę
ł'
k le inne preper3ty nie •ą nlc:r:em
,ie.Ił: tylko kl ep•ili 6m n:i. ś lndownl:itwem Spe rmina-P "ehla, w dzinbn!u ni c ~ nim nie mnjącem wspolnego.
Jedynym pr o.wdzlwym Sperm!nem jeat Spermln-Pochla, flnkon 3 rub.
i. _r •l•ll •Yłtl •nbl e wy!Jjb ~ l ę bezz wloezni <> bognb. literatur" " Sperm1nle.

fe~:~"u';~y ~w~'.u7 J1~~~9~EsARsKi1:.J Mości.-s.

Wydawnictwa

Vudziela zn.

i

najnowszych

T ańeów

dyplomow. nauczyciel H. HendrykowsRd,
ulica Południowa N2 15.

I

KASZEL
i CHRYPKĘ
leczy
przez

Acheńskie

TEGOŻ

nigdzie niedrukowana,
U NJA Powieść litewska.

źródlane

I

ACHEŃSKIEJ
SOLI ŹRODLANEJ

-

SER. IL W OGNIU (rok 1905-6,)
SPRAWA DOł..ĘGl· rb. 1 80. Na plpier:i:e czerp.

Józef Szezeeiński

do sprze'iania i 7 i pół morgów ziemi
z budynkami albo 15 morgów, a może
być i do wydzierżawienia.
Wieś Bilew.
gmina Pruszków. powiat łaski, dowiedzieć sle mozna na miejscu, albo ulica.
KONSTĄNTYNOWSKĄ. 52 .M. BUJĄK

17 - tylko PIOTRKOWSKA 17 ....
FILJA
33.

183--3-1

I cerofosfa._
ziarnisty·"
ROBIN 9A

Na

Glycerofosfat wapnła 1 sody
SJOSOWlll W.SZPITALACH PlRYSKIC łJ ."
Wzmacniaję.cy

I·

Są.d

Okregowy w 3 cywilnym wydziale w składzie prez:ydu;Ąc
Członków Są.du W. J. Hartmana i K. A. Aleksandn
wysł-.chawszy prośby o ogłoszeniu upadłości Filipowi FrydlendelOWi, poatan1
1) ogłosic upadłym ł:.ódikiego kupca Filipa Frydlendera, oz:naczają,c poc11
upadłości tymczasowo od dnia 2i·g<> Grudnia 1910 10 Stycznia lMl re
2) Sedzlą, - Komisarzem upadłości naznaczyć Czlonka Są.du W. M. Smeraet
Bkiego, a kuratorem pom. Adwokata przysieglego Czesława Róiyckl
3) osadzlć upadłego Filipa Frydlendera w wani:awskiem więtieniu dla dłui:nik
majątek jego opiect~ować wszedzie, gdzieby sle znajdo wał, 4) niniejszy wy:
ogłosić jak naleły i wykonać natychmiastowo. Za zgodność świadczy kun
Czesław Rółyckl, pom. Ąd,,..kata Przysi~głego
Piotrków, Plac S.rnardyński dom Szy mańakie
Kurator upadłośe'.i łódzkiego kupca Filipa Frydlendera, na zasadzie art, 4i
480 kod. Handl. i postanowienia Sedziego - komisarza wyiej wymieni~.
upadloś ci, niniejszym wzywa kredytorów upadłości, aby 22 stycznla-4 Lu~
1911 roku o godz. 1 w poi. zgłosili się do Piotrkowa na salę posiedzen 5
Okregowego dla przedstawienia listy tymczasowych syndyków, w liczbie 3 n
większej, nit potrzeba aby takowi według ich zdania byli nunaczenl.
Karit
Piotrkowski

aptecznych.

214-3-1

upadłości

208-3-1

Jlo :aprzeaaJtia

--

. ..,,,._

l~ n1h1ia

chemiczna i farbiarnia

A. fłEifilfłGE~
ul.

f.Ukołajewska

11

~udolf

39

ulica Cegielniana Ni 19.

_y

206-3-1

II

_P~otrkowska

'~<orku.

,.
33. Oct
(11)24 stycznia
lid Wielka wyprzedaz =·~$·;;~~tu'.'w;~;.:,
;

(.

WJnłernacie X. X. Pijarów

}:.13. F.o!!~ft~wa I

bielizni
i

Sunderland

lntynier • budowniczy
Technik Asekuracyjny

wchodzące ,

sk~aG

Specjalista chorób włosów, ski
nych 1iegi i pryszcze na twai
etc.) i wenerycznych (syphilii

na wyjazd,

ul. Srednia nr. 2.

chrześcjanin 1 na

w a wszelkie zlecenia w zakres specialnosci
jako to: pranie chemiczne i farbowanie garderoby damskiej, mr,skiej i dziecinnej bez prucia„ oraz
dywanów, fira~ek, portjer chodników f t. d. punktu·
aln ie i po cenach umiarkowanych.

w y 1< o

ROŻYCKl,

Krawiec-zaKrojcz~ Dr. S. Sznitkin

przy stacji kolejowej w Sieradzu.
Wiadomość u właściciela domu,
Jana Peszla, w ~ieradzu. 241-4

--

CZESI:.AW

Potrzebny

dom ·murowany i 2 ogrody
oraz sklep,
NOWOOTWORZUNA

)łości

1911 ro!m, dnia 8 styczma,

D. F. Antenpowicza i

Rb. 10,000-15,000.
fabrykę w okolicy Łodzi. ko-

.s.

lu

W Jmieiliu Jego Cesarskiej

~

mu111lcaqa tramwajowa - w tym
roku wybudowana. zaopatrzona
maszynami najnowszej konstrukqi, długów niema; poźyczę na
I numer hyroteki; książka hypoteczna w Łodzi. Oferty pod
T." do administr. „ Kurjera• ~

system nerwowy

U
4.2.20
1.1:'1-0
1.-

't

Żądać we wszystkich apteskładach

1.-

'ł-~
'\'t-fl
~'i;, ~ W zamian złotego zegarka kosit ują.cego 200 rb ., ' poleCi
,o:;;;..,,.,..,~.
~ zegarek „SECESJA" który z fasonu i piekności nie ust1
I~'.
' , . , je ztotemu. Zegarek płaski grubości srebrnego rubla z pn
l1 ~ ,
"'
• ·
dziwego amerykańsk i ego nowego ilota. nigdy nie traci sw
il · ~ - ·k1: pocz,tkowego wyglądu; jest on wygrawerowany orygin&
\\ 1
'.;.,;::_
mi rysunkalIU „KWIATÓW" (z:ob, rys) Zegarek „SECES:
-, ~~ t 1).„1~t
wyróżnia sle regularnym chodem, elegancją. i a::tystycz.
1
~:>, ·
wyrobem. Chód na kamieniach, naluęcony bywa rai n.
godzin: Cena 3 rb· 75 kop,. 2 zegarki 7 rb, Taki _sam damski 4 rb , 75
Dodaje si~ DARMO piękny łańcuszek z nowego:) złota, brelok i zamszu w ·
reczek do p rzechowanla zegarka. Vvfsył. zegarki uregul. do minuty, za 1
poczt, i bez zadatku, gwarancja na 6 lat, Jeieli sit: zegarek nie bedzie P'' '
zwracam pienią.dze. Przesyłka do 2·ch szt. 40 kop. (na Syberje 7 !> kop . A.
Dom Eksportowy I. Sztrumfeld, Warszawa S-to Krzyska W 48.

fAY'.A
kach i

„
„

„
„

WIATRAK

Prawdziwe Solleńskie
Mineralne Pastylki.

2.-

„

„

1

Przeciw Kaszlowi i = e e
lekarze polecają

•

SYN MARNOTRAWNY.
ZA BŁĘKITĄMI. Z Ilustracjami K, Gorskiego. Wydanie 2-g'e 11
W ozdobnej OJlrawie
ZĄRĘCZYNY JANĄ BEł..ZKIEGO. Z ilustr. K. Gorsklego. Wyd. 2 gie „
.
W ozdobnej oprawie
1.4q
ZYWOT I MYSLI ZYGMUNTA PODFILlPSKIEGO. Vvyd' 4-te .
UO
DO NABYCIĄ WE WSZYSTKICH KSIĘGARNl.ĄCH.
181*-2-I

Tow.
NATURALNYCH PRODUKTOW
ZRODLANYCH
w Ach.en (Akwizgran).
Uwaga: Oryg!nalne Acheńskle pastylki źródlane Si\ tylko z różowa
banderolą. i podpisem prof; d·ra
Stalszmita.
Do nabycia vr aptekach i skł. apte.:z

"

Cena rb, 2.

DNI POLITYCZNE. SER. I. NĄRODZINY DZIAŁACZA (r.1905).

Acheńskie

WEŁNY

AUTORA

HETMANI Powieść współczesna

oraz inhalacje z roztworów

na suknie i bluzki
za bezcen sprzeDaje

rraowosć 1

Poezje. Z ilustracyami Henryka Weyssenhoffa.
Wydanie bardzo ozdobne. Cena rb. 2 kop. 50.

się

ltiieJrd wyf>ór

GEBETHHERA i WOLFF A

EROTYKI

Frzewlel{ł9

pastylki

1

Józef "VVeyssenhoff

mBS'Bi~~-~,MJ~~::UmB~

Rozpocr.ynam nowy kurs tańców i podejmuje sie każdego bez wzgledu na
zdolność w przecią.gu jednego miesią.ca wyuczyć wszystkich. najnowszych
i starych tańc o w, Zapisy przyjmują. sle codziennie
od god..:iny 7 do 11
wieczorem.
Udzielam takie lekcji tańców w zakładach naukowych i w stowarzyszeniach W niedziele tańce zbiorowe dwa razy dziennie t. j. od 2 do 6 pp .
I od 8 do 12 wieczór.
r-163-0

<syfilis),

Pe-

Nowosć

i Lekeji

kąpieli

chorobach przemiany materij i skórnych; wysyła sle do wszystkich apk
i składów aptecznych.
Acheńskie Tow. Naturalnych Produktów Żródlanych w Ache~
(Akwizgran).
r 179- 8-1

ORGANOTERAPEUTYCZNV

S-wle.

I

sól do

Reumatyzmie, podagrze, przymiocie

Sttermin=J?ochla

INSTYTUT

Acheńska

ido użytkuwewnętrznego, stosowane przy:

l>Ug!'

Profesor Doktór Pochl

siarczane

w Krakowie
będzie od 1 lutego 10 mi&jac wolnych dla dtiael od lat I il o 111
. mających ucz•zciać do iz."oły
elementarnej lub prz.ygotowaw·
czej, albo te7. do I i Il kl. Gim·
nazjum realnego im. X. Stan.
Konarskiego z prawem publiczności, przy samym internacie

I

lstnie; ących . OPŁATA miesh:czna

40 rubli. ln for :-nacji udr.iela lfol·

legiu111 X! X.Pijarew w Krakowie.
t203-3-l

dobrych warun- Leczenie elektrycznością i mai
kach. Hotel Manteufel M 29,
żem.
od 8-C} rano i od 7-9 wiecz. Przyjmuje od 8~2 po poł. i
Tylko do 28 stycznia r. b.
4 do 9 wiecz., dla dam od 4·
2ó2-2-1

po

Po raz piel"W&Zlf w Kró·
leatwie Polsltiem.

l

eałr „.Se11,acja"

.a,a
!lQ

0

2863-20-

~pecj lista chorób skórnych, wl

sów, wenerycznych i dróg rr _

z H•mburga.

czowych

I

Przyjmuje codziennie od 8 ~ I

Kisiwatcki zatlr.łwia publiczw południe i od ł-8 wieczo1• .
110$ó ••ymi M:1pcf111IClltamł w dzied&iale tel.,-tjł (JC*!llOlbl• myśli)• w niodziel~ i ~wiqta od 9 ·
W ,..Uto . . . . ., „WQCkc-.le:po poi.
[
P.11.noa Alice se izw.ajoarjl. jako
medjum I kol<>5alna dama w trzech
Dla pań osobna poczeł<al~
pa.ist wach premiowa11a. W Łodzi
bardzo krótki czas. Za.dne sztuki
tylko aja wi'ka wibudzajll,ce, t'Oi•
myślalllia . -Otwarte codzifilAie od.
3-11 i· wteez., Pletrkowsb 18.
P1B

.~

poł.

I

.,...

1'yrekteT: IC~llt>n:l.AŁOW.
Zaritą.4zaJą.ey; ~O.łOW.

~· -.......

ulloa Sr.•llaia

Jl!

M B~
~

r

ł<URJER ŁODZKl

-2S stvczma 1911 roku.

.Ni 23.

~

Teatr „URANIA"
ul. Cegielniana 34.
PROGRAM~

NOWY

od 16 do 31 stycznia 1911 r.

FIGINIS
Nadzwyczajni salonowi akrobaci,

W MOIM

A ID A
Tancerka z tysią.cami światełek
ló:trycznych,

Douglas

The
Kreolska

·

pi~knośc,

---- The

Wielkość 1

i 2 fason bluzkowy

Smoking z

białym kołnierzem
kamizelką

i

,,

„"
„"
„

Dziecinne paletka
Dziecinne paletka
z szalowym kołnierzem fokowym

„
„

,,

8.5.-

"

·1

pil\k:nie tre.

ARA

„

6.----

„

2.7.50

„

,,"

„
„

"

wirtuozka.

HUROFF

RossyjsKO<iydowsli:1 humorysta.

buo Jackson
.Europejscy STEAP tancerze z pianineiu na piasku l płycie marmurowej
elektrycz11ei,

I . .l:ejdowsw.i
ze swojcm1 1ednoaktówka111i, oru
jako polsk . hu1norysta 7.e swym re•
pertuarem

UfłANIA·BIO

IJ..50

7.-

1

ll:iarńa

Ciara

"

7.50
9.50

Zo~t~EITH

ich. psem

Znana instruti1ental :.ti-a

"

10.50

J.

"'l,lwanyw.

wariość 'Jlubli ó,50 obecnie i{uhli 5.-

Dziecinne ubranko
Fason my~liwski
aksamitny
"
Dziecinne ubranko

1.Juet kreolski. •.

Wf. ASTRO

Kaskader;_y

T NIEJ 25°Io TANIEJ

ełe

Nowa seria obrazów.
Pod

werandą.

Koncert Rumuiisklej Orkiestry

...I

pod l.Jat utą. kapelmistrza
GIZA STERIAN.

"'I"

.....„.

•o

.

t

-

Przeciwko kokluszowi. astmie, pn)
kaszlu. katarach krtani. oskrzeli i choro·
bach płuc. Wzbu 'za apetyt,

,;l:-uss1n,,

Piotrkowska 98.

Piotrkowska 98.

J. Sask iegv w Brzesciu-Lit. Grand-PrU:
w Hadze. Pozwolenie Rady Medyea.
Cena fi. 1 rb. .L..ądać wsz~dzie.
Przesyłka od 2-ch fi

wiatłoteaznie.zy i

darmo.151~-0-!

r{oentgenovvski Gabinet

-ra s. KANTORA.

Spec,jalisty chorób skórnych, wlosów, wenerycznych i moczopłciowych
172-0-10
Krótka .M! 4.
.eczenie pr.on ieniami Roentgena, światłem Finsena i kwarcowem (chouby skóry i wypad~nie włosów:, prądami wysokiego napięcia {świeżba, hemooidy) elektrolity (radykalne usuwanie szpecących włosów), masaż wibracyjny
neumatycz y podług prof. Zabłudowskiego (niemoc płciowa), kaustyka, \Usug- ·anie brodawek) IEndo i cystoskopja (ośwjetlanie organów moczopłciowych),
elektryczne świetlne kąpiele ,i gorące powietrze.
ri1J
Przyjmuje od 8 - 2 i od 6 - 9, dla pań od l5 - 6. Osobna poczekalnia.
rił
Telefon Ng 19-41.
elł

„

.ut
·ń

lłlarzenie

!!

wszystkich kobiet urzeczywistnione

warz bez zmarszczek !!
I?asta ,,Tua Jeunesse"

M·n „Vivienne" Rue Jules-Valles 24 w Paryżu.
Pasta „La jeunesse'' usuwa zupełnie zmarszczki i obrzmienia

Weinst

--

ór•

„,

po dwutygodniowem użyciu.
REPREZENTANCI:
11 Słlflrn~
ia słoika Rb. 1.50. Tejże firmy doskonały krem na
a U4„
~~.{
Nowowi
arszawa,
ku fijołków, Creme łait de violette. Cena sł. rb. 1.
1.<bycia w perfumerjach i we

większych

~klad::ch

Prze ~yłka

aptecznych .

50 !\O p .

i

Do nabycia we wszystkich aptekach, perfnmerjack
1m-so
i składacli aptecznych.
.'

rlił74=6-1.

rtY

s)

td

x

434-320

~

'11 Kwiaty świeże, ~
~o~Jiny, i>u~ieły

:I
WINI\ ~I

Dobre i tanie

5

w niebywałym wyłi t)1 zc POLECA najtaniej

z mleka

Liliowego „KONIK"

Bergmanna & Co„ ~adebeul,
po 50 kop. sztnka.

a

~

W.SALWA

Dostać można wszędzie.
Zq<lać tylko w czerwonem opakowania.
Głowny skład na Państwo Rossyjskie:

;
F. B. CERN
Spacero-

Biuro chenlcznych preparatów,
St.-Petersburg, Malaja Koniuszennaja 10

.a Andrzeja

!Ę..
t l, róg
wej, d. jezierskiej.~
~ .
0
<1:1 Piotrkowska 189, róg Karola okofo Salwy. g
u
~ Nowo-Zarzewska 24, róg<>;
Kruczej dom. wł. tn
~
Telefon nr. 13-01

Dzielna Ks 4, Piotrkowska .M 189
Telet. Nr. 14-99.
i Zgierska Xl! 7.

rr

I
. najnowszej konstrukcji.

Wieł~i wybór PŁ YT
!!J UZYCZ

Piotr•Ei.owsk a

mydłem

et>

'

.... przepysznego gatunku a la ;;e
Mosel such. 60 I<. a la To- o
75 k. poleca-~
kaj słodki
aa
ją haMd)e Win.
~o

i wieńce

SKLA

jak otrzymać czystą twarz różową, młod

zieńczą i oślepiająco płękną pteć, znajduje
się w codziennem myciu się prawdziwem

~o.

~y

-

W ł..odti do nabycia w firmach: L. Spiess & Syn, A. Lipi1'1!iki, B. M. Uille1
r.917-10-·1
St. Majewski, A. Rosenblatt, W. Danielecki.

Skład

Piotrkowską

1'· o próoz na oz ~nia
ztof
>w:.1 t.
1„ 1

15

~ ~er;i:~:

1

'-='=='====I
1,10 1 45
Wytrawne ,

.Pol !łodkie
Słodkie •

•
.

1.2&
1.50

l

37

Polecam wielki wybór tamp gazowvch, naftowych i elektrycznych

55
6G

M. BURAKOWSKI

Do \~ arsz a '?Ilf
r zyj zd~ zbyte c znel
'l, ul~tw a nie ~p r,, w 111tkó w w {irmach rolnic zy ch, haur!'.v wy ch, pr z emy słowych, interesów w l>iu:a c h . ziccc!i u osób ptyWARSZAW~. Kamieoiecki~'Ś
watnych.

moj został przeniesiony z
ulicy Krótkiej na ulicą

TEL E ~, O N U 1'& 6 9 4.
r. 92:2-164-1

=--------;,..--....,~~,...."'!"'!l!'"'!!!l'!"....,_.,...,....~---"'

K\~~zą; .~t{ .' ._ • . , , ,~4;JJ( _~ / /'

,...

RUR.JER ŁÓDZKI...:..28 stycznia 1911 r.

8.

d
•k
zn1
ę

Poniedziałek

Nad program. Sobota, Niedziela,

Bio - Expre22

Dzieje U. padku
męzczy zny

Zielona 2.
• •• •• •• •• •• •• •• •

I

Z powodu ogólnego zainteresowania

fl.oz:łfrzeJenie

N .

-."'"'

Nad program.
podług Wiktora Hugo, wspaniały
~ramat w . czterec~ częścia_c_h, co
sroda bc:dzte dana jedna częsc.

się

i Wtorek

po7;ostaje na

W Je~ie

{{

~,

cały tydzień

ctragedja z

ctudent polded 111 iki. d ... .'n
UCZOny naU C \ : _! ,ud.- ,' ! il
wszystkich p n·

"

!<
) ,r

:zakładów
n:.u · · \' t1
nAć: języ : , rns-. _,! . •w• ''.• .t.i
i iizyka. M1hoła ,' •: -;!:; 11 .11.

o.1 l-3 1!odz.
Z • ~ l
l<lep spożyw~~7::.T~·1·1, ,) ~(~_i~
do sprzeda111 . ~u„ 1 1 .·. ·~
czorn1 o ~:\ > " ~-=,-;;--:""'i · ·
ulicy Li l"\\' · ,v.:;!de .• ·
własny sy11 !<"· „ : .uch<.i1 !· t
11-letni Ste L
„ ..arskr u :ąa
102 ruble i i 1
.: it bez
we~,
Ktoby \Viedi i< ł, ),!di ie ~ i ~ zn.
duje, nie. Il ( iJ • n a ~ , . ,i :!·=· ·m.

życia.> S

W

@

Specjalista chorób skórnvch, wenerycznych i niamocv płciowa!

Znany Cyrk A. DevignB ~

Dr. St. l EWKOWICZ

Leczenie elektrycznością, elektrycznym światłem i massatem wi-

RYNEK TARGOWY, przy zbiegu ul. Cegieinianej i Dzielne .
W

sobotę,

I
i

dnia 28 stycznia 1911 roku,

Zachodnia 33, (olJok lombardu)
Przyjmuje od 9 - 1 i od 6-8
wiecz., w niedzielę od 9 - 3
dla Pań od 5 - 6,
775-4:

ulica

(Studen

~

SPIRIDO -

(~u~ow

@

_::kRuczKl'N
Ros tow

Początek o godz. 8 i pół wiecz.
jutro w niedzielę: 2 Przedstawienia.

o i!odz. 3. Wieczorne o g. 8

~ Il,,,~

~

•

'

l{olońsl{a

Choroby skóry, włosów I wene·
ryczne. U s u w a n i e szpecących

I

l

przyszłoać

Chi ro mant Teks dawał SE A N S Y w ]'cznych m' as ta eh
u
··
El
•
N'
l
d
w .v.05JI
Z graDICll,.
1eomy nie o gaduje Ch'.>rotiy kradzieże Obr t

i

handlowe podroże procesy miłosć zyc1e rodzinne
obecności osoby zainteresowanej

osobiście !

Jasiński

a takźe z fotografjl

Honorarjum od 50 kop dla niższej ktltegorjl urzi:dników i sluiby
NI 30 kop,

Uiica Z ie!ona N! 12 m ,

~;.

powrócił

Fiotrl{owsl{a M 108

I ·5-1

~--..,.-----~~~----==--·,Powrócił

:i za
granicy i zam'.::>:tb1l
na stale przy ul. Zielonej 41. I pii:tro

Chiromanta

telefon

Ból

głowy

\V ła dysla
261-3 - I

wydiiiYZgr!
Z ny Widzew, pow.
łódzkie~

gub. piotrkowskiej, na imię Fra

ciszka Mizlera.

258-3-1

Z Tow.

aginął

:żen!e

kwit lomoarctowy 2·1
za .Ni 224082. Zastri
zrobione i takowy jest n

ważny.

243-3.,-l
paszpon, wydany- z g
Skarzyn, pow. tureckie ~o, g~
kaliskiej, na imi~ Michała Sz
mańskiego.
247-3-1

--------------= Z

aginął

Z

D

-~

odga~uje przes_złość, terazniejszość

• przepowiada

imię

Kasprzek.
aginął paszport,

Z

miesiąc.

Turcji, znany profesor chiromancji i grafolog

TEKS

Olbanki, pow. łaskiego, gu

p1otrkc.. wsltieJ, na

~r. Franci~zeK ~ozioł~i~wicz

M~

.1

go, gub. pio·rnowst e. a 1;
Abrama f reitagd.
..::54-3. aginął paszport, wydany z g

Zaginął wyrok
wydany przez sędziego pokoju
aginął paszport, wydany z g1
10 cyrkułu m. Łodzi z dnia 31 Z Kleszczów, pow. piotrko
grudnia z. r. za N!! 1981 o ścią· skfego, na imi~ Elżbiety Niem
gnięciu z pana Stanisława Łuby czek.
250-3-1
1072-0-0
mieszkaflca m, Łodzi, Nowy Ryaginął pasz-port, wydany z
nek nr. 5, na rb. 21 o z kosztami
Piotrkowa, na imię Judy Ch
przyrzeJdzony dla Marjana Wie"
siaw Tennenbauma, za~ 31.
czorkowskiego mleszkańc:a gm.
266-3-1
Chojny. Łaskawy znalazca za wy·
aginęła karta od paszµor
Telefonu .M! 17 - 14.
nagrodzenień1 złoży takowy w
na lml~ Franciszka Dymsk
mieszka
wspomnianym wydziale.
go, wydana z fabryki Krys;ji
-----~Ul. Piotrkowska Ni 103
275-1-1
ziś rano o g. w pór do 8·ej B!cef!o.
Choroby wewnętrzne, dzieci i
agin{!ta karta od paszpor
znaleziono palto na ul. Pół
kobiece.
wydanu z fabryki P. Raza
nocnej, w którym był notes ze
Przyjmuje od 8-11 r. i od ó-8 wiccz. stemplem „B. M. Malin"~
Ode- na imię StOJnisłaW;i Fi i::t;ickie1
1501--20-l
281-1-'
brać można za udowodnieniem,
Franciszkańska 20 m. 28, Józef ,i agmąr paszµun, wy oa11J-=-:
Taborek.
289-1-1
LJMiszl.lów, pow. Opocz ::o,
e3zcze 2 place w Rudi.ie obol< radomsltiej, na imię Marja

1\. Sion i S·l{a,

~

~·

Przyjmuje: ed 8 do 8 i pól rano, od 12
do 2 i pół po poł. i od 4 i pół do 8 i pół
wiecz. Panie; od 4 i pół do 5 1 pól po
południu. W niedzielę do 3 po południu,

najprzyjemniejszy i najtrwalszy zapach. Cena 1
Skłąd w Warszawie, Jerozolimska .<13

Pozostaje tylko na jeDen

agmął

paszport: w, uct. ~ y z
_, Rozprza, po1,\. µ:o l..Jł/

włosów.

Odor=di=Femmina

Przybyły z

• ~ J -2~

tynowska .M 80.

.N2 2,

Promenada 13 {róg Benedykta).

łańcuszkiem 1it1 s~~yi. O.
prowadzić: Zawodzł<1:1 40, szkol

d<:te, z

l

·

ur. 1. :iiloersuom

•\iego, gub. pw!; 1.0 ':,., :.:j.
1 ·1 -3-1
...-·a-g-in_ą_ł_p_,i-es,-t1u-1-llo""·-·:~n J, ..: "~
1
;"' watei maści, uszy : o ~on c

:...s1-1-1

teł. 33.
1998-0-0

Dzienne

~ '11i

aral óo spr?edat1 a herbacia
u n!a-jatlłJda nia. U :. K:Jr1s1a1

chowskiego, Dzielna 4.

1
/-.

~ l•\•J•f~

Woda

=i=

(można 1eż przez aptekę B. Gru

Przed walkami paradny pochód wszystkich atletów.
Anons.

łagodnie

ANALIZY LEl<ARSKlE
dla celów dia ~nostycznych.
Zawa~zka JU 1, óom Sheiblera.

SZTRIUM

Rotja

PRZECZYSZCZA

Dr. med. St. Bartoszewicz

MAKDONALD

L

1

8674-0-0

Wszechswiatowo rnany,

. .,.
.,d ~ .• 1

/_lelii Rękawicz, wyo<H•.>

i niemocy

POŁUDNlOWA

„„

.„„

,....<-4--!.. l „J. , 1:,

I:ekhatówek, po11- ia!u "iO'.rlco1

Pnyjmuje chorych od 8 - 1 raao I od
4 - 8 po poi., panie od ~ - 6 pt> poł.

~z~~~~~~(. c~~~?~~7r~.

®

moczopłciowe

pkiowej,

Zapisa.ło się prLe::>z~o 20 siłaczy świata.
Dziś walczą 4 pary
·

TOMSKI -

I

ryczne

Honorowa wstęga, złote erebrne
i bronzowe medale

-

{:_

Choroby skórne, włosów, wene-

całym świecie.

~

agi~I"ł.ł

Dr. L. Prybulski

zorganizowane) przez znanego w
Rosyi i za granicą profesora atlety A. W. Kazakowa
dla zawodowych atletów wszechświata na mistrzowstwo

J'

""""'.,__......_.„..,,,„ „

bracyjnym.

Francuskiej Walki

na

Żądaj~ie opin11
WASZEGO LEKARZA!

N!I

1501

choroby dzieci,

i migranę

n:ltychmiost usuwa

Z

fabryki
Js,>rzedan
.a u

białych cegieł są do StrLeleckiej.
28)-3Marszała, ul. Piotr- zaginął' paszport,. wydany z~
kowska Ng 141 (40X80, 500 R.)
Przeręb, pow. Nowo-łł„da
257-3-}
!•
b
l I
I
- - - - - - - - - - - - s \JeJO, ~u • p!O r.<OWS.\lej,
ralnic: za oezcc.n z powodu imię Pietroneli Broś. 284-3·

P
wyjazdu, w dobrym punkcie, Z
. . rengowatej,
pies, buldog, mJsc1
sprzedam; istnieje kilka lat. Wia·
uszy ogon

Ogoszen1a drunne:
AA A
P

agmął

Q

i
1
i".igreno • Nervosin
ł
~
~
domość: Pabianice, ul. Swięto· ci~te. Uprasza się o .task,
Nie
kosztów i pracy
Bezwarunkow11 pe\vny l nieszk ańska N!? 419.
19.2-2-1
odpro 1adzenie na ul. Zawad:
czyłem statecznie nauki kartomanj1
diiwy roslinny środek. Żą;lać w
•
i obecnie przepowiadam z kart syste1ekarma przepisowa od meta- N!!! 40, szkoła. Nieprawny pm
Wielki wybór służby
ap t e k ac h i sk ł a dach aptecznych
mem słynnych okultystów, jako to:
tylko ORYGINALNYCH proszków
_
•
• z dobremi
1
świadechowca jest do nabycia z waf- dacz pociągnięty będzie do "
Papusa (l rb.\ Iiioreau'a (1 rb.)
JO kop. szt Pudełko 1,20 kon.
ctwami poleca Centralny Kantor Jarnią lub bez u Marszała, ulica powiedzialnośc1 :::.ądowej.
Etteil'a (3 1b,) Eliphasa Lewi i in."
p
7
Odpowiedź na pytanie w poszczeg61.
287-b2-1
rekomendacyjny, iotrkowska . P1otrl<0wska 141. 256-3-1
270-2nej kwestii 50 kop, Wróżenie z dłoni.
_ _ _,_ _r."P'iBl _ _ _t:i!llllmiJ
221-10-1
Przyj~c e codzień oh 10 rano do 9
F b
Potrzebny student lnsty- p · rzyJ1nę mt:zczyznę na miesz- zaginął paszpon I ł>Jlet, wyd.
wieczorem.
a ryka Pońózoch
kanie. Piotrkov•::ka M 255
z gm. Radogoszcz, pow. łl
Bez porównania z tutejs:i:ym1 przepo·
tutu Technologicznego m. 31.
23v-2-1
kiego, gub. piotrkowsldej,
wiadaczami
lub Politechniki Rosyjskie: Ili lub
· · wawrzynca
· L udwie- k.tego
''Yl:>l~·(a~a
si'" sucz .... "'. maści 1m1ę
1
14
wejście 41 ZlELONA 41 furtką.
l V k UfSU, na godziny. Oferty:
._
"
n„.
271
'
282-15-l
w Kaliszu, poszukuje
Spacerowa 21 m. 17. 76-2-1
żółte), z obrożą na szyi. Do
-3}k<:_ łlarek i napvchaczek
I
ł
odebrania: Passaż - Szulca NQ 4, zagi . 1ę.ta karta od paszpo
zai•ząd Tow. ""
H'olort1J~ 1/7
Angie
sl<i~
óżk.o
z
materacem,
u u'.~.
u
279 3 l
u stróża.
277-1-1
v.. , dana z f a bry k't .,.
Letr.iich dla Dzieci
szafa
i nocny stolik do sprze·
.
jó f M 1
·
Ul
P
·
k
''~
13
23
poszukuJ'A
biurowej'
po~ady,
poma.u,
na imię ze a a~
dama.
dowskich m. Łodzi
· ans a ~~
m.
'
"
„
~kiego.
273-ltawiadamia pp. Członków T-wa,
111.
N1.oszlwwicz, między 1-3 godz.
siadam gimnazjaine wyl\ształ~

szcz~dZ!lC

„Henr~l{"

skoń -

AA
Markus· Holz · ·

I

zy.

ie we środę, ct. t lutego r. b. o
godz. 9 wlecz. odbędzie się w
lo kaI u iy dowskie50 Towarzystwa

:>obroczynności

(Zachodnia 20)

Ogolne Z9bl"-11fl:łie

Cziowcw Towarzystwa
Jwaga.

w raz.ie nieprzybycia

do-

stateczne1 ilości członków Ze·
oranie Ogólne odb~dzie si~ w
Jrugim terminie dnia 15 lute•

"r,
med.
U

·· - -

UU

KOTZll.II

ul. p,·otrkowslra ł..IO_ 71 .
" J'I!
Choroby gerca i płuc.

przyjmuje oi 9 po

ri

[

'

ur, [une~ łla

Pl

!O i pól

południu.

V

~6

iod 4
14L7-1-l

n

.

~ar~r-aer~zum

276-2-t
Meble sprzedam tanio: gar• nitur, tremo, kredens, stół,
krzesU, szafę, łóżka z materacami, b1eJ,źniark~ z lustrami, biurko

A

cenie oraz: obznajmiony jestem
z manipulacjami buchalteryjnemi.
Skromne w'}magania. Łaskawe
oferty w „Kurjerze Łódzkim"

zagini:ła

114

27

2-~T-··

sub .Pr:iyjezdny". 286-2-1
zaginęła karta od pe:~2'PO
otoman~, gramofon, obra~y. ie- gi:iola krnju 1 seyc1a systemem
na imię Franciszka ttOi
gar, maszy11ą. Główna 42 m. 91,
fnrneustdm za rubli 15, oraz
ikł~o. wydana z łeb.rrlci
w drnaiem pcdwó~1i1. :i90-3-1 kursy wieczorotrc. Widzewska sefa Prylłńskiego. JU-1Bilard w "obry.rn Slćl!lle I mu- N\1 145 m. 16.
288-1-1
zaginl4ł paszi)ort wvdany J

t
kobiece~
zykalnau maszyna „Sympfo- s··~-przediw'c.~yiii'}"eś.i'jj"oirzebl1a""Cio
Żerkl,
go i będzie µrawcmocne bez Ulfoa p . l>trkcwska
•
nion"
sorzedam
bardzo
tanio.
magazynu
okryć
damskich.
kaliski&i
121
wzgłęLiu na ilość obecuycll Przyjmui·e od J do 6 po n. w niedziel„ Średnia i'1!1 59, restauracja.
Wiadomość u Oksenberga, Nowy kiej.
q;łonków.
Ryne k ,,.
u. 3 •
2"-0
3- 1
~,
_""""',,.......,.,....,_ _ _ o :od:iiny 9_ - 12 rano,... Te.le!. 18 07"
261-2- t
1<1 -

Cltot by.

kartJ oj r ;;-s7.1u
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