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Kalondarzyk tygodniowy:

12.

Wt. św. l1arcelego P.
~r. ŚU1. 1\ntoniego op.
eZll>. św. Piotra.
Piąto św. Henryka B.
Sol?, św. Pabiana. P. 11.
Hiedz. św, Rodziny. .
Pono !hll, Wincentego M.
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'Wtorek, dnia 16 stycznia 1912 roku.
Worsi!l:lllwie ••ul. Hoiea Nil 32, w Pabianicach u p. 'refulora
W ZgIerzu, 'lilii aptece p.

Pałka.
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ogłoszenie

Ogłoszeni·"
... teYkSślcil.icea. 1egZbemplarZy. Artykuły
.
.. ""
ra • za miersz petitowy
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bez oznaczenia hononaryam

Redektor lOD jego zElst~peEl
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.
~_t~~~lfIt~~:.
.... ' •... ___ ...
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komedya w 4 a.ktach.
wstr~ymuJą ~I~ od udZIału w wyborach. Takich'

oboJetnych, Jak wykazała praktyka, jest w Niem! czech okol'o 3 i p6ł miliona. Przed pięciu laty
I zaapelował do nich skutecznie ówczesny kan-'

Łódź

kwiatowa"
l
(QIl.Qa
- - l,~~~~~~~~~ędo~~ć~
tryotycznych. W6wczas to kilkaset tysięcy tych
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rządowych i

~ ~ac. ~o wa1lu tę Wielką rzeszę obojętnych, lecz

; gł?fi Ich .pozosta! głosem wołająceg0'11a"'ptfS~
::ł1 I Wldoczm~ 1.udnosć t~, gnębio~a coraz większymi'
""."_~~ ,~
:..~..
l podatkamI l wzrastającą z dOla na dzień drow"
N
.t
J __O:~ I' zmb pozostała g.łuchą na piękn~ frazesy patryo-'
_"H._;tt.~~~!
m._ę~.~~UJący"
ps·ogram ......... Ii zrcYJ~lych,
tycz~e i wolała.
)~ło~Qwać na kandydatów opo.'
lilii ~n;rrs; ,.......
''''
· .... i .. · .. -..;;;.spodZIewając się od nich w obecnych

zy m UJ e

~~~~

Jj

.

z~ y ~ChOł czysto I zdrowo.
zaclac wszedzie ~"'l';<",1l'

poparło kandydatów

f.. z tym rezultatem, . że liczba posłów socyalistycz~J
I' n~ch spadł~ Z 81 na 43. I obecnie rząd, a za~
.' l ~It;t stron mc~wa ko."serwatywne usiłowały powow;l

. " " _ .. _ " , . " "

. . __

...

~

_ _ _
..........

l

II1II

'1\

• --

n

. _

- - _ .. ""

-_.-

. _ - " - - - _"!!""'''!''___

_m

_ _.;;;,:;"

..

Wam, ludZIe smułnalwYbory
~akoticzyły się świetnem zWycię~,!
, .'
, stwem socyahstów ze szkodą. stronnictw liberał.:
l-łejl porzućcie troski z czół,
ludzie moi smutni,

Będę Wam piosenki snuł

clęźklchczasachpom?cy-l rlJtunku.
.' .,
. . Pr~sa wo)nomYś!na ubolewa nad stratą' jaką'
i nychj w, por6wnaniu bowiem z rokiem 1907. ~ p,?me~h WOlnO!l1yślm.i bardz.o o~tro. wystęPI.!Je
g~y~ocyaUścizyskall tylko 4~ mandaty, a póź- ; pl2:e~lw so~allstom, .zarzuc~Jąc lm, ze'~amlast'

lllej, doszlfdo c~fr.y53, obecme od jednego za- ~ walczyć przecIw reakCYJ, osłabl~Ją J zwalcz.~Jąkanmachu ?trzymah66 ',m.~n4atów, aw.113 . okrę-i dydat6w postępowy~h: Natomiast I;Vonyarts" nfe
gach przycho.dzą do. sClsleJsz~ch wyborów. Ody- ; posi~da_ się. z rądosq.z. powoduodnle~ionego
by zatef!1 z hczb~ tej .uzyskah tylko trzecią część, i,:WyCJQstwa l za!?0"Y1ada, że ,przy. wyborach ścina co Się zanOSI, n1Ielibyprzeszło 100. manda- ; śleJs~ych, ~ocyahścl, głosowac będą przeciw.blotów:, a tern ~a~lem . stanowiliby nietylko czwartą ;' 1{9 w1a za hberaJaml .. Inne ,dzi~nl1ikjporów(Jywują
I cz~sc o~6.lneJ IIc~b~ pos:ł6w' lecz Itakźeprzy zna~ , plątlw'Yewyb~ryz wyboramI popr~ednimi, któ,;
I ne] sw,oJeJ karnoscl - J~dqo z najpotętnieJszych' re skonczyłysl(~ pogromem socyah~t6w i spo~
s~ronnIct:v, ~ które!11 I:azdorazowy rząd poważ~; w~dowały mamfęstacy~ przed .zamklemkr~lew.i
piosenką, wesol'ą.
me będZie SIę musIał liczyć. '.,
',
I, slmu. W.tedy, to cesarz WIlhelm sam wyszedł- na
A ty mi się, slońce, śmiej,
. Natomiast walka stro. nnictw liberalnych prze~ \. ba~kon..Ip~.zem6wi.t. ·do ~gr.omad~Onej . . IUd.· ności,'
w blask $powijaj słowa,
. CIW t. zw. "czarnemu blokowi", t. j. centrum i dZIękUJąc: Jej zą zW,alczame socyahst6w. .."
A ty mi się, serce, grzej
\ konserwatystom zakończyła się wielką klęską t
Polacy ~ost~wlhkandydat6w wJasnych'w42 .
Koniakiem Szustowal..
105 'liberałów. Konserwatyści i centrum wrócą do ! okręga~h ..dzJ~lmc polskich, oraz w tych okl'ę~
.,::_:::'='
I parlamentu
cohajmniej nieosłabieni; natomiast gach .memleckJch,. w kt6rych mieszka znaczniej:
wolnomyślni w bardzo małej liczbie.
~za h~zba robotmków:' pol~kich, a to .celem po~'
Obecnie przyszty uldad stronnictw w parJa- IJcz.ema ~łosów. W. pIątek odnieśli polacy odramencie Rzeszy zależy od wybor6w ściślejszych zu stanowcze zwycIęstwo tylko 'w 150kręgach.
kt6r~ odbędą się za tydzień, a obejmują po wy: W roku 1907 Z,d??y!! w wyboradl,głównych19
,
braI1lu 213 posłów z ogólnej liczby 397-184 n:and~tów. w sCJsleJszych 1,. tak, ze razempo'<
W ubiegły piątek odby.łysię, jak wiadomo, okręgów wyborczych. Jeżeli blokJiberalno~so- SIadalI 20 mandat~w.Do ŚCIślejszych wyborów'
w całych Niemczech i w zaborze pruskim nowe cyalistyczny utrzyma się i nadal,socyaliści . na- przechodzą obecł1le polacy ~w 10 okn:gach, zeze;..'
wybory do parlamentu niemieckiego. Poszcze~ pewno uzyskają swoje 100 mandatów, ale. przy- go przypad~ ~ n~ O~rny .Szląsk, reszta na Pru·'
g61nc stron~ictwa rozwi~ęły w czasie przedwy- tern i, wolnomyśl.n~ i l1~rodowó-Jjberalni oSiągnąsy bac~od~l~ I W1elkle KSięstwo .Poznańskie. Do
borczym niesłychanie SIlną agitacyę zaswymi :-ówmeżkorzy~c! I WYjdą z obecnego pogromu~Yk oroBw SCJs.łych n~, Sz~ąsku staJą: redaktor Dą~
kandydatami, która w dniu wyborów doszła do Jako tako. JeshJednak blok się rozbije-:"co nie' e w,ytom:u,. SOSII1SklW KatOWIcach, ks. Jan~
punktu kulminacyjnego. Prasacentl'um ikon~ " jest wykluczonenl-ze. względ6w na obawy libe-I Iy~WSklkW Ghwlcach, ks. Wayda w Okręgu kozieł
serwatyst6w wezwal'a wyborców swoich do jak- I rał6w,by się socyalizm zbytnio nie wzmógł na· I'S ~Im, s.. Brandys w okręgu. opolskim i ks.!
naj liczniejszego udziału w wyborach, nazywając:. tęnczas;wzmocnią się szanse konserwatyst6wi Kuczka w kluczb?:sk~lT\,z tych ostatni z' kon"
je walką w obronie, chrześcijallstwa przed no- centr?wców, lecz liberalizm . jeszcze bardziej o· serwatys!ą, a SO,smskl z.socyalistą! ~l1ni' z' cen-'
woczesnem barbarzynstwem. .
słabnie.
'.
' . . ) trowcal11J. W~b?rten oznacza clęz,ką porażkę
R6wnle silną agitacyę rozwinęli socya:liści i ,
Z pośr6d, wybitnych osobistości wybrano \ ~prawy . polskIe] na .GÓrnym SzląsIm, gdzie'
stronnictwa liberalne. Nawet ostatnie wypadki., dotąd socyahstę Bebla i konserwatystę Heyde~, ~reszią .1. !undusz na agltacyę wyborczą zupełnie
zasłabnięć i śmierci. w schronisku berlińskiem branda.. Natomiast konserwatysta.' Oldenburg, I z~ra )UZ wy~zerp,a~y. Według wszelkiego jed"';
wyzysl<ano jako bardzo poważny środek agita- . k~ndydulący w ,Januszowie w prusach zachod-! na plawdopodobJen~twa. z ogólnej liczby 10J\
cyjny. DzI~l1l1ikiw dniU' wybor6w jeszcze po : nich i b. sekretarz .stanu. Posadowsky, muszą' \~ 5 okf(~~ach. uda SIę przeprowadzić kandyda-'
P?łno. WYdaw. a.ł nad.~wycza. jne dodat~i z Wy- i wa1c~yć wra.~ z wie.lu inn. ym.i wybitnymi poJity- t~w P?lskJc~. I tYI!1 sposobem .u.trzymać. da.w.n. le.F
mkamI wyborów, które. Jednak nadchodZIły dość . karnI o swoJe mapdaty w wyborach ściślejsz;ych, ' szy stan posladal1la.
.
.,
,
~kąpo. ,To .też wyniku ,?,yborów. nietylko w pall.. Rzecz znamienna, że jak przy dawniejszych
Dotycl)czasowe wyb?ry, ze \,"Zględu na grotstwle memleckiem, aleI za granIcą z ogromnem wyborach, tak i przy tych, decyzya w walce spo- \ pę znac~nego przłyrostu Sił socy~lJstyczl1ych wpar~
0.' cze~jwano
zade.kawieniem, a ich przebieg sta- \ czywal'a w rękach tak zwanej "partyi" niewybor- \ am~nCI?, .wywo ały w kołach widowych
'
Jl()wi dotychczas Jeszcze sensacy~ dma.
I ców. to znaczy w rękach wszystkich tych obyzamlesz.ame.
.
-.'
I

z chochlikowej lutni;
B(~dę szerzył wśr6d Was śmiech "
jak cudowne ziele,
'
Będę wnosić Wam do strzech,
radość i wesele...
Hej! puhary weźcie w elłO(I,
sifjClźcie razem wkolol..
Aty mi, lutcilko, dzwoń,
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Z dzielnic polskich.

Zamieci

śM1!ueż"em

,

l:
Zarząd kolei pol'udniowo~zachodnich ?trzy- J
Z POZNANlA. Jak już swego czasu dono- ! mal ~T sobotę oko,ro 200 t~le~~ram6.w. r:, r6znych j
• Wiele halasH o nic"", kO~:l~l~ya w (i·elu aktG.l~]J
si1iślTIY, rząd pruski postanowił zamknąć osia- ,. ~ta.cYJ, don~szących o zauueclach smeznych na i
w.. Szel:"'Pl:a. .
.
tn!fJ już w Poznaniu polską szkołę żeńską (na- ; hOlach ko.1 eJO;Vych, ..
. .,
'. '"
; . !(~)Jnedye SL;c!,s'plra, Ja.10k<.~lwte~ okres ~zlni\.~l1
tl.lralnie z niemier.kim językiem wykhtdowym),
Na mckto!'ych lIniach zanllcc zaczq1a s~" d. <1:1('11 Je. od dl\".'lh ~ch ,naplSal1la, ~lH! sbJ?:cJf.l S~.'. '
istniejącą od lat kilkudzicsiGciu, ycnsyę panpy 11 b; m. p0l11lędzy g,.4 aS. pp., na, \Onych ~! Jll~dy:, Odmładza Je l al~tl1al~leml C:(y(~l. i~lel .
Anastazyi Warnk6wnej, motyWUjąc ten zamiar nocy na d. 12 b. m.. I wkrótce ,p!zeszta w. na ; wwlloego dramattlrga. anglCls~lCgo wR,:edlswlaf .
zachoclzącGmi W niej rzekomemi nieporządkami. der gwaHowną zawIeruchę śl1lezną, W ,Cląg~ •. wej sławy, przedziwl1le IlwluJC!cego charaktery 1 . .
i zbyt podes:!Jym wiekiem właścicielki.; całego dnia. ~amieć ta s~alał'a na gł6wne] . .linII , dzi. i ich oby~za:ie, ~l:Orych zasadl~ic7.e, rysy poz.o~j
O cofnięcie tego zamiaru starało się pol" ) na olbrzymiej przestrzel11 o~ ,Ode~y do l(ozla.ty:~ : staJl~zawsze Jedne l te same. MęZCZYZT11 1 kobl~~
skio Koło radzieckie w pozna.ńskiej Radzie miej" i na, n~ o?ryodach: !as~o:v~kleJ, eltza:v~tgradzkleJ, i ty zaw~ze dążyć ?ę.dą ku ~obie a j~dl\ocześme
skiej starali się rodzice uczenie tej szkoły, a na- ! humanskle), szpolansklej I besarabsICl.e] przy na~ , walczyc z sob~ mmeJ lub WIęcej zt'lclekle w za-,
wet' magistrat poznański zabiegi te popierał. : der silnym wietrze północno~wschodl1lm i !O-12 leźności od usposobienia i temperamentu; 7",,'1WS7..e
Niestety bez skutlm!Szkoła ta zostanie zam· , stopniach m~ozu. Tor k?I~Jo.wy i z~r?tl1lca zo~. znajdą się intryganci, m~cący ogoln~ ,h~trmoni~
knieta z końcem roku szkolnego, a więc z dn. ;, stały zupelme zasypane smeglem, ml9J~cami na szubrawcy, gotowi do wszelkich podłosCl za. dol k~i~tnia mimo że zgłosiła siQ już polska ( torze potworzyły siQ zaspy wyso.kos:l dużego hre W)'nagTodzenie, potwarcy i o.szczercy, psuj~"i
nauczycielka p. Sł~wińska, posiadająca wszelkie ! pagórka, przez które, według opowlada~ konduk· cy cudze szczęście dla zadowolenia swej niella':':
w Prusach 'dla kierowniczki takiego ,;akładu i t,?r6w i podróżnych, nie było możnoścI się prze- , wiści. Formy tylko, w ł' Ukich te czyny przejawiacSI
szkOlnego wymagane kwalifikacye. Rząd oamó" bIjać.
. .
."
się będą, ulegaJ~ zmian e,
wił jej konsensu i szkołę tę zamyka,
Ze szczeg61nt6]szą Slh} zamIeć szal~la na!
Wystawiana w ubiegłą sobotę w Teatrze P04
Tak siq pr:r.edstawia "nowy kursIl w Pozna- odnodze fastowskiej, gdzie na. torze kolejowym l pulnmym komedya Szekspira "Wiele hałasu o nic""
niupodrządaml ła.godnęgo'l p. Schwarzkopfa.
~ potworzy·ły się cale g6ry śniegu. Na, ~ł6~nej i zawiera w. swej treści ws,:ystkie wymienione Ci~yI1~!
. Z INOWROCŁAWIA Zapadanie się ziemi l linII ze stacyl l~rzyżoppJ wysł'ano nalsllnieJ~e I llik~ natury ludzkiej i tycia, zbiOl'Owcgo spoIc",
~t •
"
D
kt6; maszyny do oczyszczam a toru; na odnogach! czenstw przy wybol'nl.'tn narysowaniu i zahnrw!eJ
w m~łClt trw~.f d~ISZYI~d c~~r~s'i ce~m;'nilm~} I eliz/il,wetgradzkiej i fastowsklej puszc~ono tak! oiu chal'akt'cl'l>Wi _ to też puhliczność słucha jej i
~apa, s ę czę.SI,; ow . prz
. ą d "lm < utwo. ! ZW,\I1ę pługi parowe. Pociąg kurY9rskl nr. 11 ~ I od poc2:ątku do kO(j(~1l z niesłabn~cem ,~tldeka"
Jut prawie w czeluścI, jaka SIę po
, POW(~dll zasp. śnie~nych stał wczQraJ okolo stacyl [ wielllem) a gęste salwy śmiechu, rozlegajl,lcc się'
rzyła..
. Ik'
d
. trowe~ ! Krzyzopol SkIt godzmy,
wci,!± po l3ali widzOw, dowodz~, że nl(~tylko pu~;
Z . tego do~ć, ł Wl~ ,ler~kO ~e~n~ęściana
I~uryer nr.. t, który w~~ze~ł ąo Odesy ? g. , bliczność intere..sUje się przebiegiem akcyi, ale nad
g06 bud~nk~ .' pozo,st~ ad JU\ Y'I
W .luŚć b~ i 6 stOI na stacYl Kodyma I . nIewIadomo kiedy l to i bawi się rozgryw(1)Qcą się w jej oczach hiW,
kt ra r ",:n ~z rume. f4 a l' 7. ł' wskl~ze
l wyruszy w dalszą drog~. O ~ysłanie ~hl~6w, storyę. dW{jch par, ktoryl11 źli ludzie tudzież włazapadła Sl~ tah:zę cztl~c II Jey r o. . J.
; ~aro:vych proszono telegraflc~ll1e ze stacyl Blat~ sne ich usposobienia pl'zeszk:~dzaJiJ' poł~\czyć sięl
CZORTKóW. O strasznej katastrofxe rodzin- ( C~rkleyv,Wesoty I\ut. Olszal1lca, Mardar6wka l z sobą, Wszystko jednak kbruJe SIę w kO(ICl1 7.U~j
nej) jaka zdarzyła się w Czoiikowie, donoszą: wielu Innych. . . ..
pełnie, męty opadają na dno - a dwie s7.częśIH
pisma galicyjskie. .
,
.
. . ~ . Dla uprzątmęcla ~megu z t~rytory6~ sta~; we pary staj~J na ślubnym kobiercu.
Do burmistrzaCzorlkowa i właściCiela apteki, : cy]nych :vyslallo oddZiały robotmk6w, gdZie, zaś 1
Dyrekcya Teatru populnmcgo dołożyła tlsil.'
p. Krailisldego, zjec1nili się krewni na święta. okazał SIC brak rą!< rOb.OCZYCh, wezwano WOjSk,? . nych stara(l, by tej komedyi szekspirowskiej cI~tć:
Ponieważ iona jego, ktora oddawała się nałogo. .
Wszysll~le pocIągi ~r~yb'yły w sobot~ do Ki- \ odpowiednie ramy, co też udało się jej całkowi":
wo pijaństwu i tym razem zbyt dużo wypiła al. i Jowa ze znacznem opózl1Icmem.
dej bior~c bowiem pod uwagę skromne środki
kohołu, przeto m~ż dał jej kilkaproszkowna $eni
'i siły naszej sceny populamej wysiawa wde~o~
nie .. chcąc, aby się .żon~ . przed g?śĆlili kompr~
racy~c~ i kosiyurnach niczcm nie ra;ziła _ a mich
milowała. Dawka.była Jednak 7-asilna. Po ChW1~
. Z K R LESTW A"
scaml Imponowała nawet zachowamem stylu, perJ.
li była. już Ś.
Kraińska w agonii. Skoro ltl~Ż
. spektywy scenicznej i umiejętnem stosowaniem'
spostrzegł swa błęd, zażył silną truciznę i padł I
,Ucieczka l .wł~sne~o ,do~nu. Na folwark~l ! cfekl(iw świetlnych.
trupem obok żony. Pogrzeby odbyły się rowno- : Szelelny VI. powH.'!cle sC)llcnsk!nJ, pazar strawIł
Wykonanie k~JnJedyi "Wiele hałasu o nic" w
c.ześl1ie, Pr!-ybyły nar 1l~~ tł~my r:olakow :- oko- ; zabud\~waOla g~~p(~d~,rcze ~. .lIlwentarzem mar· ogolny!u zesl~ole, dzi~ki dol?rej rd:yseryi, nic {)().
lIcznych .':'SI" Ś. p, I\ramski ~o~lelU pa!czał do : twym l całr.lTI, tego!O(.;z~ym zbIOrem., . .
zost,awluło wiele do :z~'cZellla, w poszeZl''',(1)lnycłl
najbardzlej czynnych pracowl1lkow oswmtowych ~
W tydzlen potem 11:1 dwór. wla~c.lclela,.tego atolI r?lach nie WS 7.ys tkit> posladc wyszły udatnie
w tych stronach.
, .
, . ; fO}~arl~~ do~onano {n~~adu .. MlallOWICle p6~I~ym Do Tlajgorszych w ltj~cill roli i jej wyra?ic nt1le~
KRAKOW, p, Zygmunt-Stamsław ~tnl'zYllsk!, ;Vlecz,ol el~, I~~y ,w}asclclel lez~t chory w .łózl~u, żał Don .Jllan, brat naturalny ksigcia Ara':'OIlii,.
rodem z Włocławlm, otrzymał w uIl1wersytwe a r~szta IOdzl,ny. ,zOI!a,. syn, zona te~o ostatrlle- kt6ry w kreacyi p. WojllaroW51dego wyp:\dł bb~
Jagiel1ot1s!d~n stopień ~ol\tora filizom.
: go J w~l~kow}e sle~zleh p.rzy koIacYl, w,~ar~?ęło do ._- zuaw Kwasek, urzędnik IH'i.lwa i lukry.'
- MlUlsteryum 'oswmty przyznało krakow- ( do dWOI u kilku zamaskowan'y~~. ztoczync6w, styan w grze pp. WiuiHszkiewicza i M~lgnw:;Z(:W.'
skiej wystawie architektury subwencyę 10,000 k. któl'::~" sl~Jądrowawszy f szafy,. tyzne .~zufl~dy. skie~o byli nieco przejaskrawieni.
- Roboty 'około odnowienia wieży; kościoła : ZWI'~Cąl ~lę d<?, .ch?re&,o WłaŚCICIela z ządamem ;
Natomiast ~eatryx) synowica Leona/a z MeN. P. Maryi, mimo, że je rozpoczęto ze znacZ... wydal1!u un P,I~~!ę~lzy.
.
',"
ssyny w heacyl p, Oryficz wyszła prawie bez
nem opoźnienicl11, postąpiły llapr:~od tak dalece, :
~Ie?y własc~.clel odm~wlł, złQ~~~rncy zadah ZlU'zutu, W grze ttzdolnionej artvstki, pn~epro
źe ju± można zdać sprawę, jaki kierunek i roz- ! mu klIka ran n(u~m. a ~Jrza~szy, 12: ~ed~~ z. star- wadzonej bardzo inteligentnie, był i st~'l odpomiary przvjlnie całość prac. Silne rusztowanie, l s:yc~ oS6,b. odddła cos dZiecku, rZUCIli Się na , wiec1ni i dużo wyrazu oraz ttminnt artystyezlICktórego budowa trwała przeszło trzy miesiące, me l odebtalt }~'. 18.
. . , i go. Pan Orłowski rolę Benedvlm zaliczyć' może
otoczyło wieżę ze wszystkich stron, daj~c wY~ l
Syn. własclclela pod~zas rewld~wama mle ,do najlepszych kreacyj swerro bogatego rcpcrtlHlgodny dost~p ai po dawniej odnowiony ośmio- ; szkania, dokonyw~ncgo pu:ez rabuslOw, wysk?" ruj Był w nicj i humor ~7.cl.ery i spora doza
bok, Roboty, ktOremi . kieruje architekt p. J811 ; cz):'ł~r~ę; okno l W. ten spos6b udało mu Się. nC7ucia a zarazem niczem nie skrępowana swoZubrzyc1d) maj~ na celuzachowanle tego klejno- , ufllkn~c gwał~u ze strony bandytów,
..
boda,
tu naszego bttdown.idwa. na długie ~ie~i w do- I'
CI o~tat?l,zabr~~szy co ~ię dato" uClekh.
Z dalszej obsady wyr()żnili się dodatnio pano/chczasowej wspal11ałOŚCl i .malowmczosci, ; Czę~ ;.
Nazajutrz właŚC1~!;1 \fo!w~1 ku S~ele)l~y, z o~a- na Orłowska młod~z;~ w roli Bero, c6rJd Leonagcl nadw~tlone przez czas l wpływy powIetrza. ; wy o da~z~ !OSdSWSg? zycla wlaz Z rodzmą : ta, pp. KułakowskI. pełen wyrH7.U Leol1nto tv\a.
zostaną naprawione ~edług wyn:ugań .dzis!ejsze~ i wyprowa ZI, Się o ejn.,
. ' stal~:ld w r<?1i Don· Pcdra, księcia Ara~~onii: Kotechniki,' z .r..achowumem w~zelklch właśclwo~Cl, . .. Ukara~ie księdza.. KSJ~.dza M~~yana Ghb?w- tec1u w roll KJ~udYH, ~am';1I1ej ze S7.<:lcryIll Iidawnego sposobu budowama, Dot~d napraWI o skJego, wlkaryusza parafII Słupia Nactbl'zezna, ryzmem, NOl'skl w roll l-Iomc:va J<wizevlski
no id trzy najwy:r.5 ze gzym~y 9P~sowe pr~y w dyecczyi s.andomie~skiej,. usu~li~to z zajmowa- szczerz~ komiczIlY,P0!'u.cznik Cinrh' oraz powat:
użyciU 20 procent nowego kalUletUa 1 to tam tyl~ nego stan~wlska, na ządame rnHllstcrYUITI spraw ny a Ciepły W roh Ml1lcha p. TopoJgld,
kOi gdzie był koniecznie potrzebny. Jako matel'hał
wewnętrznych, . za odpowedź, udzieloną w języ"
Jeno ol'kjerstra spisHła sic nie forhmnic zasłlJiy wapicll z ,pod Krz~m!onek, zat~m ·en ku pol~kim dyrektorowi okręgu szkOlnego ra~ grm~r b~)wiem prze?: nią w' akcie dru.!,dm :IOasam, ~o stary· Obróbka ka~;lJemarska n~sladuje dom~klego..
W(:t . t.nI,lczony prze!. B7eŚI? par na scenie) tylko
wqaldfo~!llejszy~h szczegołach r~b~o/. z dawPiotrków. Zmarł tu przed kilku dniami ś. dZl~kl Jej falszom wypadł nieudolnie.
n,y;ch wIekow,. Połostrosłup~;. na...plzeJs,c1:U z. ?ś. p. Edward J(ohler, jeden z wybitnych artystów
miobQkudo. czworoboku. g~bwneJ CZęSCl ~le!-y', scen prowincyonalnych.
Bfani,qlaw Lrl/ltAłll.h
ktćJ:cllYł)r . takie z WaElel11a, .tylko w po.zl11eJ:
Prz~d trz~dziestu laty był dŹWignią teatrów,
--_
szych czaąaCh pOfryte lach~, zostałY091ayte. ~ między mneml pOdtrzymywat siłą swego talentu l
Z
,(ai~łjn'Milf1ń.
·tak w.n.ocQ"Y'anel ze. qa długi ezas tt~Ul11ęto. P?
scel1~ Józefa Texla.
l
:t,J \I,Ji
u ~f( U.:J iJ
a
trzebę)akie*olwielc l:1 prawy. ~?zystkle kamle~le
S. p. K5hler posiadał piękny głos baryt()~ (
__ p_
e
osa.d. zo. . n? na .cem
.. en.,c. .t. . . ' n.~r.0.*~mk.IPQłąCZ.on.o .~l11e- nowy,. kt6rym w.tadaJ umiejętnie; każdej roli po~
Ocldzhł informacyjny doK
hnndlu 7.(!wn~rl'irnedzi.aneml .klamramI,. . spoJeJlla.zala:n,oołoWlel11, tra.fi.l nadać piętno wysoce artystyczne. O ere~ go nacles1n1 Ił" I l'
' t
• ,"
e śClany .ual'YyższegQ .piętra r mocn.o Tlad)V~t1ol1e,
tkl.l opery, w których brał udzia.ł, miary za~sze . .
. <, (I.) ",oc z \lego orntlf! 11 glcl( oweg:o
.pr.·.zemuro.. wano od. ze\Vh~t:t;;z i .. ZJ:l.ls.~czone . cegly ·cluz'e.. P.owodzellie.
bIUletyn, dotY C7 r.l Cy popytu na ubranie i bic!i:me
t i
t
ku 50
t N
.europejską w Mandzuryi. Konsul generalny i"
onozcegielm
nowenn. VIw sDąbfu
Qsun .odpowul(la
.., procen.ua)zu'.; o·
....l.'C.~rt ... :.
wa ~p
cegła
" Talent.ś..p..Edward
. . ,Kohler odziedziczy t po Mukdenie kOlTlunikuJ'e d,"ile
• o mO~110~.(CI·
1:.
;:)
... ,
p$iejstarej.talccodo jakości jakoteźbarWy .~ OJCU s~y~, SWletoym 111eJdyś clrtyscle opery go r?zszerzenia zbytu bielizny europejskiej i
. ., . ow )
. . , . ..' .. . . lwo",:~kle!. :'
ubrall13. na rynku Mtlkder'lsldm w twia:tku z wv
~wymw: •
/.yl :;;t .'u.
I ~łkająceml obecnie w CUinach zmianami w ustro
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'floSCtl fld lynku II1ukdensklll1. Największy inte1."es (
!{AU::rmARZVK TERM!NOWY
t..' robotników. <dfuka'rskfch ?'utząd:g b"
.' l
t a lan(ll LI
budza kalesony bie'izna
tr k t
i ' IMIONA SŁ'
•
p
.
'
.
'
u erma ny po
1
fHbrycznćl
i miekl~ie cza!)ki p'1t1szowe 'na ZlY, o owa I J u t r () ROS<cl's'a9.WIANSKIE. D z i li Włodzimierza. l sra1z pierwszy wskazał na niedokładności wart .
. ,.,. .
_..
• ..
mę,.
' wa.
.;
ustawy po raz drug'
ś
. . .
Fu.elom w zycIU spolecznem który obecnie I
TEATR POPUI ARNY (Konsta .
~. ustaw ct' •.
l za
po poprawIemu
. zauwDżyć si~ tbje we w;Jzystkicłl prowincyach ~ziś I,Tajemniczy .I~żems" 'czyli ,,\{r~~~:;~a~i6~),- '~ wowa~i~ rzucIł Ją bez szczegółowego l.lmoty~·
WCWllt~li'/:nych Chin, odbił się i mi obywatelach' . Łcz~tek, o. ~odzml~ 8 min, 15 wieczorem, Jutr~ l
'~
.'
~~~ll~de(lSl~!:h, ktOl'ly d;~ż\! do zamiany starej chiń- ;hi~.d15k~;:~~~1?~I~:· Sndermana. Początek o god7~ 8 t· (n) Spraw,a pohtyc:um, W. t~godn.iL! przY-I
sJ\lel ,.Olb:l':;~y I:arodowcJ ll!l kostyum eUl'opejski.!
KONCEHT. D ziś wielki I
! sz1ym" VI SF.!dZI~ okręgowym plOtl kowslo:n, roz\"l~l~z'Jca ~ są~ Z.~1ytcm .1:n~1izna, nosząca nazwe ' doWskiej (w Koncel'tO\,v~j, D~i~1~~1\8fapdY L.rcl" ~a[ry~ ana ~~ędz~~. ~rz,ez 4-y depart~ment Izby s.ą·
"Wt!j-S;:cm S-1m" tj. hYi;lcmczne kalesony i ciepłe o 20,tt:. pól do B wieczorem.
oczą .t! .OW war:;zay.'s.. leJ. sprawa. 20-1etmego Kazrmlekos~ulkl, pocz:.l~kowo sprowadzane były z Szan- , . ZEBRANIE. D.ziś o~l. ,zebr. zWiqzlm zawodowe- IIZ~ łoda:vS~I.cgp 1 20.1~tmego Pawła .GrabowghaJu, wył:Jczme wyrobu amerykańskiego marki ; go kelnerąw łódzluch (Kotlstantynowska 5) o godz. 5 ' skJe~Q•. rl1leszkancó~ SO,snowca, oskarwnych o
fabrycznej "Wrigt's I-IeaHh Underwear" ..: New- po połudnIU..
~ nalezel~le do orgalllzacyl narodowo-robotniczej i
York i sprzedawane w stosunku do jakości w ce" COdz~~~;~~ N1l.!KI l SZTUKI C?Jelona 8), otwarte O to, ~e 16 marca 1907 roku wspólnie z innymi
nie ocl 2.50 do 4.50 dolarow za parę.
niedzielę i g~wi;J. 40~o 1~f~~~t11gowlo ~j~c~oredci ' nasadh Sosnowcu. na towar~ysza prokuratąra
Zachęceni znacznym zbytem tych wyrobów 10 wieczorem.
po u me
IS~ U . O {r,ę~ow~go pl~trkow~klego Mi~hała Zakupcy japo6scy zaczeH dostarczać na rynek miej~, i
__
~ g rsklego l dah do .mego kIlka strzatow rewolscowy wyroby właslle. Bielizna japońska okaza:. '
'.',
d'e.row.ych, le~k? r~l1lą~. ObaJ. oskarżeni znaj~
la
od
i wsirutek
::,.K·",' . 11 . ·" •.~ '.J'\.'
:d,.t
.!·· .'.'..:'•. 1:'\.....
. . '. . A.
.'
w
p!otrkowskrem.
tego tanszą.
. I,
(a) T~lefony.
Głowny
zarząd poczt i tele~
~z.:\pki phlSZOW? zyskały jeszcze większy ~o-l'
gmiu za~w~erdził p:ojek~ powięks.zenia etatu pe~.
PY,t l bardzo chętme noszone S~ przez chińczy-'
.
sonelu SieCI telefol11czn~j w ŁodZI <? 4 mechant~
k~w. ,nawet pr!,y sh:fym naro(~.owY1D ubiorze. Ce~I\
(a)Zmia!łY w duchowieństwie. Na mocy'\ ków, .8 nad~~rców l 17 telefomst~k, kt6rych
Ild ld,l wynosI. od ,2',50 dolarow zWJż. Znaczny ! rozpor~ądzeOla arcybiskupa warszawskiego na ! ~ensye wynoSie będ~ d~, 1~,000 rl!bll, Tyn"! spo~byt !ch skł()!11ł n~1CJscowyc.h czapmkow do za" I stanowisko proboszcza parafii Gieczno, w pow. ! sob~m . personel sl>ł~~tac~lę ~ędzle obecl11~ z 8
ządatlta pluszu z Szanghaju w celu samodzielne- łęczyckim, przeniesiony został proboszcz z pa- mrkhaI!lkÓW, ,21 nddl..orcow l 7.1 telefol1lstek!
go przygo,towania tego towal'tl na miejscu.
rafii Czeroiewice, w pow. rawskim, ks. Michał \ eR o~~ty zas etat wynagrodzema 66,000 rublI
ROWfllCŻ w sklepach manufakturowych chill- Pierzyna.
. : roczme.
ski.c~l.l ukazały ~ię. Vf ~nacznej ilości .i inne czę~ci
-:- Wikaryusz parafii Najśw. Maryi Panny f , - ~a'czelłli!< . mi~d,zyn.ljastowy.ch. telef~nów
oc!;;:lezy eurorleJsloeJ, luko to _ kołmerze, manlde- w Kaliszu przetranzlokowany do parafii Uniejów ! Warszfl:va ~ .Ł.odz, Hlzynler l(aZJn11erz ZeJdler,
ty, krawaty kolorowe, rękawiczki i t. d.
i w powiecie tureckim, mianowany z uniewaŻllie~ 1 wspólnie ~ rme)Scowym personelem pomocnik6w
IWwllocZ(!śnie rozwinęło się miejscowe rze. ' niem poprzedniej tranzlokacyi WlkarYllszem ko- l opra~wall p.ro]ekt rozszerzenia instalacyj telefomiosłokrawieckie, kt6rem zajmuj!! się przybywa- ściola parafialnego w Lasku. '
1 nlc~neJ z tak~er.n wyliczeniem, ażeby w najbliŹ'jący z S7..1nghaju chiflczycy oraz japo6czycy. We- :
- Wikaryusz parafii Błaszki w pow. ka- szej przyszloscl moina było powiększyć liczbę.
dług praktykowanego zwyczaju pracownic te nm- liskim. przeniesiony na toż stanowisko do pa- , abonentów do 6,000.
.
j~ materyał u siebie, ponieważ zamawiający w ' rufii Rzg6w pow. łódzkieflo.
i
W tym celu pyzebudowana będzie stacya te~
większości wypadk()w) napotykają trudności w •
~.,
. lef?l1ów przy .ullcy Przejazd, z uwzględnieniem
wyborze i oc{mie towarow i żądają wskazówek'
(-) Posiodzenie komitatu bawełiliane{lo. 'Pod . najnow~zych wymagań techniki; zmienione· będą
od krawca.
przewodnictwem czlonka Rady paóstwa, Timira- wszystkie ~paraty na nowe, zbliżone do systemu
Zdaniem konsula generalnego wśród takich . zjewa, odbyło się dnia 11 b. m. posiedzenie ko- ~arszaws,kl~gp oraz rozszerzona zostanie podwarunkow ubrania gotowe powinny mieć znacz- mitetu bawełnianego, składajclcego się z przed- ziemna siec przewodników.
ny popyt.
stawicieli wydziałów, organizacyj handlowo"prze~ .
l\osztorys ,zapr.ojekto:vanych robót,... ~t9n~
Sfery interesowane, celem uzyskania odpo- mysłowych i świata finansowego.
i rozpoczęte byc malą z wiosną. r.b" obliczony
wlednich informacyj trlOgą się zgłaszać do Ł6dzChodziło () podniesienie kultury bawełny . został na 400,000 rubli.
. ,.
. ,i~,(.fl~~i~etu gieł~lowego.·
w Turkiestanie, przyczel11 g~ówną sprawą tu jest.
. Zastosowan,ie wyże~i wymie~ionych środków
',~' Wycz~tpujące dane, doty~zęce zbytu wymie- irygacya ziemi w tym krajU, gdzie kultura ta • prz~ przebudowie stacyJ te1c::f,onJczl1.ej, ~zl1an~ ; za
l110nych towarow w Mukdemc jak 1'6wniei' wy. może, jak sądzono na posiedzeniu, wydać zna- ,komcczne, wobec tego, ze terazme]sza Ilość
kaz firm mand.:hll'skich _ ot~zymać .moźna w komite wyniki.
przewodnik~w i rozmiary stacyi nie pozwalają
wydziale informacyjnym dla handlu zewnętrme- i
Zaprójektowano wydzierżawienie ziem tur- na .z a1.<.ła. d.allle nowych tel.efo.nów."
. ".,. .
kie!)tańsl<ich prywatnym przedsiębiorcom na lat
Dotyc!lc~aSOWY system wpłacania n~leżI1o~eiza
go (Plac Dworcowy Nr. S).
(a)
99, przyczem prawo dzierźawienia przyznano wy- ;' aboI1owal'lle telefonów do kasy powiatowej załączn.le osobom POcho~z.e. nia rosyjskiego i pra- stał skaso\vany.·
" ' •.
wosławnym, choć komitet przyznał, .żeto ogra-;
Z dniem' dzisiejszym. opłaty te wnosić naleŁnwłzH n~
niczenie względem miejscowych żydów i ormIanzy do ~pecyalnej kasy telefonicznej, . urządzoneJ
ulll U
II
uU U uu
8I
tylko hamować będzi~ szybkOŚĆ powstawania w oddzlą/e.centralnego kantoru pocztowego.
. przedsiębiorstw bawełnianych. Kompanie akcyjne, ,. W kaSie . P.ocztow~j, ,na. sali ogólnej, (wejurządzane przez cudzoziemc6w, nie. będą dopu- 8Cl~ od rogu ulicy PrzeJazd I Widzewskiej) przyjI
I szczalne..
mowape bę~ą opłaty przezspecyalnego .. ur~ędhiI
Większością, głosów przyjęt() projekt,żeby ka, od,godzmy .9 rano do 1i po poł'udnju co~
C:lt:ęśćpiieJawsza ..
! rząd gwarantował dochody przedsiębiorstw pry- dZlenme.
..
SEKCYF\. PIERWSZI\..
watnych, irygujących zierriie turkiestańskie, tak
. lnowacy,a po~v~źsza ma na celu udogo'dnie.
jak gwarantuje się dochody niektórych przywat- me dla. publIcznOŚCI, która zmuszona byłazwy
nych kolei ielaznych.
kle godzinami wyczekiwać swej kolel.w kasie
powiatoweJ'.
. ',.
(-:-) Zasadnicza uchwała. Senat powzią-ł
(Ci<!g dalszy).
doniosłą uchwałę, która posiada znaczenie za,(a) SPI'~wy bud.owlane. Z . powodą zameldo~
sadnicze:
"
wal.m! magl:5tratowl, ze w gmachu' koszarów
Oddzie.f VI.
Organizatorzy I,dorpacldego Tow. robotni- wQJ~kowych przy ulicy Lęszno f1r, 3, zarysowaDrobne wydatki.
ł ków drukarskich" zaskarżyli do senatu ~pqsta· ły. S}ę mury '. prezyde~t m, J:.odzic1elegował na
86) Na pl'enumerat~ "Senatskich i Gubern- nowienie liflandzkiego gubernialnego zarządu do . mIejsce komlsyę techmczno-budowlaną,.któi'apo·
skich Wi~1domosti" oraz wPrawitielstwennego spraw związl{ów j stowarzyszc6. któl'y odm6wif dokładnych oględzinach gmachu stwierdziła ze
Wiestnika" rb. 34 kop. 62; 87) na .og.łoszcnia o regestracyi Towarzystwa. Senat, rozważywszy rys na jednej. ze ścian nie jest znaczny ż~ nie
licytacyach rb. 499 kop. 85; 88) na zburzenie sprawę. pOWZiął następującą decyzyę:·
. zagraża żadnemniebezpieczeństwem.
'
budynków na mocy wyrok6w sądowych rb. 300;
Wskazywanie przez urząd gubernialny do l..
Nie .zachodzi więc potrzeba stosowania za89) na wynagrodzenie osób zu kontrolowanie spraw stowarzyszeń przy powtórnem rozp'atry- ; rządzeń zapobiegawczych.
eksploatacyi centralnej stacyi elektrycznej w .to· waniu projektu ustawy r~o:var~ystw~ braków te~ ~
. (11) Mianowania. Zgodnie z postanowieniem
cizi rb. 4,000; 90) na wzmocnienie nadzoru we- u~tawy; które,byly w pl~)ekCJe . pI~rwotn~m l . piotrkowskiego gubernatora z dnia 16 i 21.gruterynaryjno-sanitarnego w rzeźni miejskiej rub. m~ by.ły ws]mzane ~rgal1lzator?m,. Jest. l1lepra- , dnia r. Z" b. rotmistrz' kawaleryi K. N. Rogula
2,492 kop. 20; 91) na wynagrodzenia za zni- widłowe., l ozwolent~ u:zędpw~ ?O .spraw sto- , został rnianowa,ny starszym, nie płatnym nadeta:
szcz()ne w rzeźni miejskiej sztuki trzody chlew- warzyszen ~a. od!nawIame rege,~trdcyl towarzystw towym, urzęd11l1~tem do szczególnych poleceń
nej zarażone trychiną rb. "P03 kop. 88; 92) pa w dowo,lne) liczbie razy z powodu br.akó.w usta-. przy plotrkowskml gubernatorze, ,a piotrkowski
wynagrodzenie mikroskopistk'om za ujawnione
pOCIągnęłoby ~a sObąpogwa~cel1l.e art.Z~ powi;atowy ,in~Yl1ier,architekt, ,radca dwol'u Rutrychiny podczas badani~1 sztuk trzody chlewnej l)r.awa!-~. 17 rn,uc~1906 r. oki eślaJącego ter soclo, przemeslony .na stanowisko
d.t
w rzeźni miejSkiej rb. 461; 93) na zwrot el,splo.. mm .~Ieslęc~ny, w cląguktórego prOjekt ustawy: Piotrkowa.
prezy en a m.
atacyi łódzkiej rzeźl1imiejskiej, niewłaściwie za.. pOWllllęl1 byc rozpatrzony przez urząd.!
. .
płaconego na dochód kasy miejskiej podatku od
Wobec powyższego, zgodnie z niejednokrot(h) Sl'alt 'IIIfody. Wskutek mrozów WI wielu
łarlunl<ów za 1911 rok. rb. 53 kop. 99; 94)zwrol nem wyjaśnienieniem senatu, urzędy do spraw do~a~h s!udme ,pozamarzały. Z tego powodu
dzierżawcom gazowni łódzkiej niewłaśclwie za- związkow i stowarzyszeń, odmawiając regestracyi daje Sl~~ i11leszkallcom odczuwać dotkliwy brak
płaconego na rzecz kasy miejskiej podatkU od Towarzystw, powinny ściśle wskazać, na czem wod~.
ładunl,6w za 1911 rok rb. 987 kop. 43; 95) na m,ianowicie p.olegają nieprawidłowości p!,zedsta(a) Walka z' chorobami wśrOd zwierZ' t.Ouwydatki nadzwyczajne rb. 15,000. Razem wydatki WlOnych
ol'gamzatorzy bernator
przepisy, )(t6redbVI oddziału rb. 28,53~ kop. ?7.
sto\Varz~szema ~ogh skor~ystac ~e wskazówek tyczązarządzen weterynaryJoo-policyjnychwwaI· .
Ogółem wydc:ttkl sekcyl ł rub. 1,121.118 urzęd~ l poprawIć w~zystI~I~ brakI ustawy.
ce z chor~bami wśród zwierząt. . .
'
i
Co do wskazanej wyzej sprawy .. dorp. row.Przeplsy te zostąłYiu;i; ;QgłosZ()l)e.i·
kop, 57.
, " .t,·
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(a) Wsprawie szpitala dla obłąkanych żydów.
l)udowa gmachu szpitala dla umyslowo chorych
. żydów, na terytoryum, około szosy zgierskiej,
naprzeciw Julianowu, poclltania znaczne sumy.
Komitet budowy w celu powiększenia furiduszu
umożliwiającego wykończenie

gmaclm

się do zC:lrządll gminy żydowskiej

zwrócił

.

_~-~~._-~

p. E. Weii~ta,

zebrani na wstępie, na wniosek
Majątek Bauma opieczętowano. l\uratorem
przewodniczq<:ego, uczcili przez powstanie z m)ejsc masy mianowany został adw. przys. Jan Stypułd
pamięć zmarl'ego członka, ś. p. Jana Dursloego,
kowski.
poczem p. j. Stypul'kowski wyglosit odczyt p..t
-..., Tenie Sttd oluęgowy oJ1;losił upad/'ość
"Miejsce majstra fabrycznego \II gospodarstwIe firmy "M. Rydzewsld i S-ka" w Cz<,;stochowie.
spoh!cznem", za który prel.egt:ntowi gorąco pO-.
(x) Ife 1!l.lta.a:U:31. W czwartek, dnia 18 Rty(:znin, o

z prośbą o dziękowano.
,
'
!~odz, 7 wieezol'em ćwie:!.enia sYl4uatowe II oddziału
wyznaczenie subweneyi w sumach po 35,000
Następnie, po przYJęcIU do StC!warzyszel1l?,
lódzkiej !itra);)' ognioWej ochotniczej w domu rekwih k d d ó
t ł kzytowym lI! oddziaiu.
rubli, płatriej w ciągu 4- ch lat.
i 3-c
an y at w w pocze cz on ow rzeczywl(h) DQ>ilIbll1ę pOŻiill.':sr. Wczoraj, o godz. pół do 7
Ponieważ budżet gminy na rok 1912 zatwier- ; siych, a jednego w poczet protektorów, zabrał wieczorem, zawezWano II l IV oddzial straży ogniowej
dzony już został przez rząd gubernialny piotr- i glos inż. B. Feinsteill i przedstawił' sprawę bu- ochotniczej, oraz sb'a:!: mlejslH! lIa uj. Pustą nt·. lO,
kowski, przeto dla zdecydowania tej s?rawy za-' dowy własnego domu 'dla StO\~arz., pro~ząc ~o- gdzie zapaliła się tlcianl1 W mteszkunilt wla~lciciela
rząd gminy' zwoła wkrótce nadzwyczujl1C zebra- ' rąeo. ze?ranych, aby 'przez wlększ~ .za!~teresodomu. Ogietl, po w.vrąb~lliu części ściany, u[.laszollo.
nie wszystkich ch.ronków gminy.
walll.e Się tą s.pra,wą. I pomoc umozhwlh zarzą-- O godz. zaś 8 \VJcczorcm wezwano ~traź na Iti.
, Piotrkowsk9 nr. 116, gdzie zapaliły się sadze, które
.
(a) Z gimnazyum po!sk.iego. Dotyc~czasowydOWI urzeczywIs:~'~~le budo~y. '~',
ugaslll kommlarze jeszcze przed przybyciem straży.
dyrektor gimnazyum polskiego w ŁodZI, p. Jan ,
O~ó~ne zebl ame odbędzIe Się dma 4 lutego
(p) IP'r;tejlllohl1llm1Y dr:cez tramwaj. Wezoraj
Graczyk, opuszcza zajmowane stanowo isko .od no ....,: roku biCZ.
Wieczorem na rogu ul. G!ówneJ i Tar~owej wpadł pod
.
d
ł
d
N
tramwaj 54-letui krawiec, Antoni Borowski i doznał
wego roku szkolnego, o czem zayvla orni r~ ę :
(x) Towarzystwo krzewienia oświaty.
a złalTlania prawej no~i. Zawezwane Pogotowie Pl'zewio.
zarządzającą rowarzy~twa "UczeI11lu," pod egidą l. ogólne żądanie publiczności z różnych sfer miej~ zło go w stanie cię2kltn do szpitala Aleksandra.
kt6rego istnieje gin1l1azyum.
.
i scoweg~ społeczeństwa. p. Eugeniusz Sokołow(p) Z IPOijotovdia ratlluakcwellJlIJ. Na ulicy
P. Gruczyk na stanowisku dyrektora gl!nna~ ski, adwokat przysięgly z Lubelskiego, wygłosi O!łrodoWej Jan Nogala, robotnik browaru Oehllga, lat
zyum polskiego pozostawał 3 lata, a pracuje na . raz jeszcze odczyty swe ,,0 Napoleonie" i I!Le~ t~JJ1~~2ie p~zY!o~~k~l~tld~de~t:::i~ g3~1~~j~~~ S~~Yd~
polu pedagogicznem w Łodzi przez 34 lata.
i gionach" ~ Odczyty te wygłoszonc będą w loka~ szpitala Po:z:nallaklclt.
(x) Choinka. Komitet pedagogiczny' szkoły': lu towarzystwa, prz~ ulicy Mikołaje~ski~j Nz 11,'
- Na ut. Długiej nr. '79 Jan Walczak, robotnik fa..
koedukacyjnej p. Cholewickiej, urządza w piątek, ' w sobotę 2q stycl;nla~ o godz. 8-~j wieczorem bryki PańsJdego, Jat 17, spadł z drabiny I złamał prą..
19-9o b. m. dla swych liczni i uczenie oraz ma- .' .. Napoleon" I. w medziCl~ 21 styczI1la, o godz. 4 \Uą rękę· Opatrzyło go POl:1Otowie.
łych gości tradycyjną Choinkę, na którą złożą " po po!. .,Leglf.?ny".
'*
się śpiewy, deklamacye. krakowiak oraz dwie :
Bilety weJscla od 10 do 50 kop.
(a) Jarmark. W dniu jutrzejszym odbędzie
okolicznościowe komedyjki w wykonaniu mło- i
(n) Z Tow, wzajemnej pomocy pracowników się w Zgierzu jarmark na różne towary, narzędodanych wychowatk6w szkoły. Uroczystość' handlowych w Łodzi. W sobotę, dnia 20 stycz- dziu rolnicze i gospodarcze oraz na żywy Inodbędzie się w sali Domu Ludowego przy ulicy. nia r. b., o godz. 9 wieczorem,. w lokalu stow.
wentarz.
Przejazd nr. 34, o godz. 4 po poł.
! przy uJ. Długiej ~~ 45, odbędzie się padz"Yyczaj(a) Opóźnianie w komunikacył. Dziś o go(g) ~e związlcu ogrodników, . Przy bardzo ne .ogólne zebra~I~ cz.tonków. . WrazI e ~lCprzy- dzinie pał do 7 rano na kolejce zgierskiej, policznym udziale czł'onków odbyło się w niedzie- , bYC1~ :vymagan~l h~zby czł'onków, zebral1ie w II między lasem a mostem kolei kuliskiej, z powolę, o J:!odz. 4 po pot roczn~ zebranie polsk,iego , termll1lC odbędZie SIę w dn. 3 lutego r. b.
dl! ślizgawicy, zwalił się na tor wóz ładowny.
związku ogrodni!<6w w ŁodZI. Obrady zagult p. '
(n) :z "UI·y". Na wczoraJszem zebraniu za~ wskutek czego następne pociągi pr-qbyły do
J. Hejwowski, poczem przewodniczący p. Czar- rządu postanowióno urządzić dn. 21 stycznia r. Zgierza z pewnem opóźnieniem.
nowski, delegat z Warszawy, poprosi.ł na assc- b., w lokalu własnym "LiI'Y", przy ul. Wjdzew~
(a) Z Brzezin. Piotrkowska komisya guber..
sorów pp. W. Adamczewskiego, W. Holza, F. Ba· sldej ,M. 73-IV Z kolei koncert populArny. Na nialna .dla spraw stowarzyszeń i zwią1.k6w za..
ryja i ł. Skarasińskic.go, na sekretarzy pp. J. Grzy- program złożq się: spiew soJowy, fortepian, po~· rejestrowała ustawę Tow. rnuzyczno~dramatycz.
bowskiego i L. Janczara. .
. pisy chóru, monologi i deklamacye.
. nego w Brzezinach.
,Po przeczytaniu protokułu z ostatniego ro- '
. (x) Nieszczęśliwy. Ofiarności publicznej po~
cznego zebrania, odczytano z ,kolei sprawozda- 'lecamy nieszczęśliwego kalekę,pozbawlonego
nie zarządu.
d
d
.
M' k
SZTUKI\.
W roku ubiegłym WI)Iynęło do kasy związ- wszelkich śro ków o życia.
lesz a on przy
ul. Widzewskiej w domu nr. 1'28,. W podwórzu
Koncert B, Hubermana. W sobotę przy za-'
ku 150 rb. 71 kop., co wraz z pozostałością przy studni, tam, gdzie mieści się motor, pompełn/?nej po brzegi ~ublicznmicią sall Vogla od~
z roku 1910 wynosił'o razem 468 rb. 61 kop.; pują(:y wodę do rezerwoaru.
z sumy tej wydano 192 rb. 45 kop., pozostaje
był S,lę koncert glOSllCgO skrzypka -- wirtuoza
zatem na rok bieźqcy 276 rb. 16 kop.
(h) Pożar w fabl'Yco, O I.~odz. pół do 12 Brofllshlwa Hubcrmana z udziałem pianisty Le" na WlllOse l( przc- W 110cy z"ula'
stru';'" ogltliowa
0- opolda Spielmana.
·
zarzą(l
OWI
...."III0W"u 1][1ł 20St1',1'<1
•
..
Ustępującemu
. wodniczącego, uchwaloną podzi(:;kowanie za owoc- chotnicza i mieJska . d() pożaru w fabryce przy
Doskon,ale uspOSObiony koncertant wyko~
ną pracę" poczen;l febrani uczcili prze;; powsta- ul., ~ustei. n~. :O,.~~~e w ,tkain!". d~i~rżawiOnej 11:lł. olbrzy.ml pr?gram, na który złożyły się cel~
nie z mieJsc· pamlę~ zmarłef~o członka s. p. Fran- prze!' r!~nnll~a. Bl1~eg~ , ~apahl,l ~lę b~we.ł~a, 1:le]SZe dZieła lIteratury skrzypcowej jak sonata
ciszka Szaka .w Zgierzu;
,Pon~ewaz pl~l.el1 spo~tlzezon<? dośc. wcz~śTlle, Brahmsa, koncert d-tiur ._- CzajkOWSkiego Ber~
Z kolei przystąpiono do nowych wyborów, st.raz. w. krotlom czasIe, og/en l!gaslła. St1'atv ceuse'" :- Cezara C'
. '" E.
Ul, /I La capr'icieusc"
którę daJy następujący rezultat:. na preZt1sa wy~ , mewlclklc; przyczyna p()i;aru nlewmdorna.
BIgara I "La c1ochette" -- PurtanIniego oraz kllbrano p. J.ł-lejwowskiego, wiceprezesa p. A. Hej- :
(a) l./cytacya. W dniu 22 b. m. odbędzie :\:a utWOl'ÓW; wykonanych nad pl'ogl'am. Gl'ę
wowsklego, na sekretarza, w miejscep. L. Ko- . siG w magistracie 1'ódzldmo 'godzinie 12 w po,·' Illbermana cechuje wysoki artyzm niebywała
Jaczkowskiego,kt6ry podzic:kowat za wyb6r; p. htdnie, licytacya!la sprzedaż 8 partyi rózl1e(~( J •"ystość tonu i nieskazitelna technika:
K. Pawlickiego, na. skarbnika p. Pc Wesołka, tla suszu (zescbr~ięte gał~zi"e 'drzewa) a mianowlc1f.':
, Współtowarzysz koncertu, p. L. Spieltnan,
pomocniku skarbxlJka p. F. Bazyla, na zastępcę
W obręlne ZagaJllIka u gajowego Kamph "lOk sonaty Brahmsa, wykonanej wspólnie
sekretarza p. 1<. Boszyklegoj do komisyi rewi~ i 250 sztu[{, od sumy rb. 305 kop. 10; 304 sztuk
; Hu~ermal1em, samodzielnie odtworzyr fantazyjnej weszli: pp. J. Grzybowski, W. Adamczew- od rb. 313. kop. 05: 228 sztuk od rb. 256 Jwp.
ię LIs~ta z cyklu "Z pOdr6ży do WIoch" p. t.
ski i L. Janczar, do sądu polubowego:pp. W. , 95; 234 sztuki od rb. 231 kop, 90.
.,Venezla .e N~lpoli", uwydatniaj'lc na: fortepianie
Adamczewsld, 1: Hejwowski, A. Hejwowski, F. i '
W obrębie "Zl'ote Wesele" u gajowegu il:1l'dzo mlękl<lc u?crzenie I braWlll'ow<l technikę.
Wesolek i L. Janczar.
. ! Maurera,152 sztuki od rb. 462 kop. 30 i 15B
Obydw6ch wlrtuoz6w pUbliczność przyjm()~
Na zebraniu po ożywionej dyskusyj uchWa- . sztuk od rb. 73 t kOp. 40 wreszcie w Obrębie wała ze szczerym zapałem.
10no następnie powołać do tycia biuro posred- "Łódi" -, u . gajowego Kuleszy 127 sztuk od rb.
1'adeullz Jote.ylw,
nictwa pracy i wygłaszać na kazdem ze~raniu , 383 kop. 25 l 212 sztuk od rb. 906.
,
miesit)cznem pogadanki nauko,,:,c, wreszcie po~ ;
(a) Spr~t'lniewlarzenie. W domu komisowym
stanowiono udziela~ członkom .nIeZal'!10~nym bez- ! kupca Izraela Sz. Dienera, 'przy ul. Zielonej nr.
procentowe pożyczki, a otwierającym Jakieś przed~ i 5, p1'acował od czterech fmesięcy, jako pomol:~
Z WAP.SZA'NY.
siebiorstwtt po 6%.
. . : nik buchaltera, l8-letni Szmul Belin, któremu
Po odczytaniu sprawoz~ania c~ntral,nego ' wczol'aj szef firmy polecił odebrać z głównego
związku w Warszawie, p. J. HeJwowskl iza~la~o. kantoru pocztowego kilka list6w poleconych.
* Kary prasowe.
mil zebranych, że akc. tow. J. K. Poznansklc~ Między llstamitymi znajdował się czek na 3200
.
"y{a."~,z. ~łowo", oblicZYfO, te !;llmn og61na
\pozwo1iło. urządzać związkowi zebrania w sa!1 ,rubli, opiewający na bank handlowy w Łodzi.
kal .?I~nlęzn~~~l, ~~ 1\16ro . skazane zustaly ezaprzy :ul. Ogro.dowej :M . . 18, poczem przewodnI~; EeHn, odebrawszy z poczty listy, sfałszował pod- sopl~ma warszclwskw w, ciągu roku ubiegłego
cząc:y . zamknął zebranie o g. 8.wiecz.
; pis Dienera i udał się zt1im do. banku, gdzie :vymos!a 1:,3~O rb. Redaktorzy trzech pism
, .(:x) Kalendan ścienny. Firma Resiger wy- l mu kasyer, nie podejrzewając fałszerstwa, sumę skazani zosłall na areszt bez prawa zamiany tej
dała W bardzo. estetycznej szacie kalendarz ścien- : powyzszą wypłacił". BelIn, skoro odebrał pienią
karyna grzywny.
in)' do Wierania. Kalendarz ten. posiada piękną.. dze, znIkł bez śladu. Zawiadomiony o sprzenle~konfiskowano w tym okresie czasu w War:winietk~, przedstawiającą njewiast~ zcyri<lem: wierzeniu wydzią.ł śledczy ppllcyi łódzkiej, wy"laWle 42 numery czasopism.
!w. J"ęku, kreślącą f~gurYTla papierze,. C.ałość wy- i słał za .zbi~giem depesze do pogranicznych miast. ,', Do, c~as~ wyroku sildowego zawie~zono
Jrolla.nazostała w z;RkładachwłasnYi:h..
; Jakpóznle)sze śledztWo. wykazało, Belln, próc?; .... t.ery cza~oplsma, 2; wyroków sijdowych zam(b) ObołJ.trzenłe•. <;Uonkowię . armii;: czyngej gotówki!. przywłaszczył sobie tak:1:e kilka dUIJli- ,mIęto trzy.
austryackiej, Utmieszkali. poz," granicaItlt~ralU, katów listów frachtowych na towary przybyłe
Nadto, instancye Sijdowe rozpozna ty 23 spra~
otrzYmalipa$2:poIjy zagran~etylko do l ma;- do Łodzi.
wy prasowe, kt6rych, wydawcy skazani zostali,
.ci 1912 toku. .
..
..,.,.
..Ja)Upadł~ścl· Piotrkow,ski sąd okręgowy o~rócz kary osobisteJ, na SUn1I' l 100 rb drzV•
'(,
• b J
.
(x)ze,Sto\ll8f%. maJstrówfabryczny~h;"Naqgł9siłupadłosć kupca łódzkIego, Lejzora Bau- wlen.
'1Iliesi~nem zebraniu. majstrów. fabrycznych, ~.aj ktpręgo osadzono w warszawskiem więzieIkiOml.~~ • .1..'\ b.Dl.,pocl przewotin1awem IUU dla q.łUżD.ik6w..
'.
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Sprawa Macocha.

dozorcę, który wszedl do jego odosobnionej celi
i począł go dusić. Dozorca wystrza,tem z rewol~

położył' trupem więźnia.
'
Waszyngton, 15 stycznia. (P.) Naczelnik dczna;dl,it~ si!} na wlJkanrl:de piotrkowskkgo s/!<!t.t
partanlentu PO!:ztowego przedstawi rzqdowi sta,()kq~'(owl'go \Ii! dniu 27 lukgo r. b., przygoi'o- nów projekt wykupu przez skarb p61nocno-ame- wania pi';'(xlwGt\;pnc zO:l(,~ły ju:: UkOlkzOllC, do- rykafl~,,!dch linij telel~raficznyclJ;
.
ręcl.iluic zaś gwiadkolIl wrzwa,ii ma sie lm koilWiedl1~!i, 15 stycznia (wt.) "Zeit" donosi, że
cowi.
•
minister spraw zewnętrznych, Aehl'cnthal, już
Z pośród osob, kWr.~~h nazwiska wypłynęły w zeszłym tygodniu podal' cesarzowi prośbę o
na jaw podczas· pierwotnego dochodzenia, aż zwolnienie ~o od obowiązków. Cesarz dymisyę
do chwili z:um~s;:lowania mordercy, powołano przyjął z warunkicID, ;1;0 minister pozostanie jew char:tkkrze (;wiadk6w: MarciiJa Cudaka, chłopa, szcze w Lllzędzie aż do zako(lczenia sesyi dele~
kitiry pierwszy zauważył w rowie sofę, już na- gacyi, które zwolane będą niebawem.
.
p6ł wydągnięi'J z wody, oraz poduszkę, leżąc~
Następcą Aehrenthala ma być BerchtoJd.
lla drodze; Stanislawa Jurnszka, pastucha, ktory
Berlin, 15 stycznia (wI'.) Z pruskich kół
pierwszy zaalarmował urz}Jd gminny; Kazimie- ' sejmowych rozchodzi się pog.toska, że rząd no~
na Konclrackiego i strainika policyjnego Bajra~ : si się z zamiarem założenia na Sląsku kas I'zą
Sl.a, którzy otworzywszy sofę, pierwsi stwier· . dowych, udzielających pożyczek właścicielom
c.lzili morel; Wasyla Arbuzowa, pomocnika kOll1i- niemieckim pod warunkiem, że w razie sprzedasarza z Częstochowy; Czcsnakowa, policmajstra 'ly ma.itltku polakowi, rząd ma prawo pierwsze6częstochowskiel~oi!
.J;.,abtldzi{lSkil~go, naczelnika
stwa kupna.
powiatu olkuskiego; Bannsika, referenta olkuskie- ,
Berlin, 15 stycznia (wł.) Dziś wieczór odgo urzędu powiatowego; Tcstcwicza, sekretarza ' by,~o się posiedzenie Koła polskiego. wchodzą
olku~kiego magistratu, ktory pojechał do Atlstryi " cego w skład sejmu prusl<iel.~o. Prezesem wyj dn{)omi.igł do schwytania mordercy; Wójcika, ( brany ponownie Mizersld, pierwszym wiceprezesłuiącego klasztornego' Kloca i Kocelę, mala- : zesem - Chhlpowski, drllE~ttn - Jawol'sld.
rzOw klasztornych; Toczyłowskicgo, słuź'lcego :
ZapowiedZianą zmianę statutu odl'Oczono.
klasztornego; Trembiddego, ekonoma klasztor·;
Nowy Jork, 15 stycznia (wł.) _Rząd połunego; Picchockiego, restauratora w Ol1wszu; • dniowo· amerykailskiego paó:~twa EI<wator, zaPawlaka, doroźkarza z Cz~stochowy, klory wiozł ,. rzqdzil zamknięcie porlów z powodu rewolucyL
sof~ do Rudnik, nic wicdzęc, cO wiezie; Potoka, •
londyn, 15 stycznia (wł.) Z Teheranu tehandlarzu koszów z Częstochowy~ u ktorego Ila· . legrafują: Z prowincyi Farsu donoszą ó gwałto
byte zostały rogof..e, znalezione następnie przy wnem trzęsieniu ziemi, które spowodowaJ'o wieItrupie; Fi1ipowicza, felczera klasztornego; Olsze- , kie straty.
wicza, prokuratora klasztoru; Wadasa, chłopca
Londyn, 16 stycznia. (P.) Wczoraj wieczo~
z pod Olkus7..a:, kt5ry przeprowadził Macocha rem odbyło się tutaj tłumne zebranie, protestuprzez gra~icę; małżonko,:" Michał.a i Zofię Z~· jące przeciw na.rus~eniu. niezawisłości Persyi,
jączkowsklch, z cukrowlll jjSzremawa", u kto- żwołane przez perskI kOlTIltet.
rych Macoch był przed zaaresztowaniem; KrawPrisombi oświadczył, że rzqd by-ł źle uświa~
czyflskicgo, aptekarza z taz; Hocha Macocha, domiony, jeśli przypuszcza,ł, że Rosya poddała
ojCa zamordowanego; Francis/h i Nikodema, się uf~odzie Z 1907 r. i wypowiedział się przeMacoch6w, braci ofiary; Majchl'ow~, bufetowa ciw podróży grupy parlamentarnej do Rosyi.
z restauracyi w Olkuszu; Malinowsktego, chłopPol ityka angielska stała się groźną, dla poca klasztornego; Rngusia, slużącego klasztorne- koju, oslabil'a obronę Indyi i stworzy1'a podstagOj ks. Cznplę, proboszcza parafii Niegowonice,
wy do dalszego powi~l(szenia wydatków na u!dOry widział Macocha przed zaaresztowaniem., zbrojenie.
Z tej'Źe grupy świadkow powołano jeszcze i
Konstantynopol, 16 stycznia (P.) Senat podoktora Henryka Jasieńskiego, ~omjsarza policyi Jedł wystosować odpowiedz na żądanie sułtana
krakowskiej, który zaaresztował Macocha. .i przed i komisyf, złożonej z 10 cz·tonk6w, zltt6rych
ktOrym morderca złożył pierwsze Ze7Jla111a.
1 większość z partyi jedności j postępu jest za rozwiązaniem parlamentu.
.
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Z ostatniej C)hwUill
Ił Tagbl." donosi
z Teheranu,
stosunki

Paryż. 1.5 stycznia. (P.) Dcklaracya ministe·,
ry~llna w~:katuje na koniecZl1oś~ p:"yjęcia, t~'akta

tu francusko ~ nicmlccldego wyrm:a nathaeJę na
Osifl~;niGcie ugody z I-Jjszpanitl, zazl1f!cza wie.rn~?sc
Francyi dla przymierz~l . i sto~tlnko~, przYJacl~l:
~klch, wreszc!L~ podkresla kOl1lccznosc gotowoscl
na wszelki wypade!t
Pary/!, 15 styczniu. (P.). Na prezesa komisyi
senatu wsprawie rozpo.tI?:ellla traktatu frar1cus~ow
j

że

:::::-::::':::::=:::::::=~~

Dortmund. 16 stycznia (wł.) W Reinodsho- .
fie liberalni wywołali awanturę. PoJicya ZWi~
I(szona do 70 ludzi, obrzucona kamieniami, dobyła

szabel.

Kilkunastu awanturników

odniosłQ

rany.
Wilno, 15 stycznia (w1.) Wczoraj wznowio ..
no wydawnictwo "Kuryera Litewskiego".
londyn, 16 stycznia. (wt) Donoszą, tutaj, ze
rewo! ucyoniści chl[ISCY przygotowali wszystko do
marszu na stolkę i wyruszaj,! z czterech stron
na Pekilt
Madl'yt, 16 stycznia. (wL) Canalejas oświad
czył, że kara śmierci zostanie w najbliższymcza 4

sie zniesiona w prawodaw:;twie hiszpaflskicfl1, lecz
dla os6b wojskowych bc,:dzie zachowana.
Bel'lin, 16 stycznia. (wł.) "Mornlng Post"
aonosi że wczoraj przed południem wpadł pociąg pośpieszny, dążący do Warszawy, na towarowy, wskutek źle nastawionej zwrotnicy. S osób zostalo zabitych, 11 cięzko rannych.
W.·ocław, 16 stycznia. (wt) Tr'zymany w wrę~
zięniu w twierdzy UJatl, kapitan angielSki Frencl1,
usiłował odebrać sobie życie, zdołano. go jednak
j

uratować.

Wbdze wojskowe odmawiają w tej sprawie

wszelkich

objaśnień.

(wł.)
13~lctnią uczenicę

Halle, 16 stycznia.

Pod miastem Liss
tamtejszej szkoły
zupełnie nagą i poranioną strasznie· na całem
ciele, która niebawem zmarła, Sekcya wykaza.łll
mord seksualny. Sprawcy dotychczas nie wy ..
kryto.
.
Paryż, 16 stycznia. (wł.) Z Tokio donosz2j;,
,że Japonia . czyni przygotowania do aneksyi
I(wantLmgu l terenów nadbrzeżnych (?) Mukdenu
z przyzwoleniu Rosyl i Al1glii.
.
Uważane to jest, jako kompensata zapozo~
stawienie Rosyi wolnej rę!<i w Mongolii.

znaleziono
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/Pard A.S. IW I,KaJendflrzu PogotowIa wat'SZ!lW7
sklego"na rok 1812 zadrukowano 25 stronic droPl1ym,
śclsl;vm. dmldem, pod0Jąc wladol\lości.o szkotach dja
kobIet w KrólestWie, CesarstwIe j 2!agrilrllcą. Ani ilpi>sób pl'zedrukowywać to w II Rozwoj u'·. Mote PanI prte-·
patrzyć "Kalendarz" ten '\ił naszej redakcyi i iaczer-

pnąc waźne.

Berlin, 16 stycznia (wl.) Korespondent jjBerl.
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szczegóły.

dla siebie

"Y3l'~r~~~_"'IIW/_;tIlll"'"

_ _....._ _.....
,, _ _

tamtej~

sze przedstawiają si~ opłakanie. Regent zamie~
rza wyjechać za trzy ani potajemnie za granicę
i więcej już nie powrócić.

Bachtiarowie obsadzili wczoraj arsenał z przy~
zwolenia Rosyi, wobec czego stali się oni pał1u"
mi położenia i oczekiwane jest przyjście do ste~
ru ich rządów. W całe] Persyi paJluje zupetna
anarchia; zachodzi' powaznu obawa, że wezmą
niernieckicf!o \vybrano l<lbota, na referent.a P~o górę żywioły reakcyjne.
tra Bodnina. Komisya wysłuchara relacY1 POIll-'
londyn, 16 stycznia (wt) "Mornirig Post~
carć.
p
\I
•
M
' potwierdza wiadomość, ze rezygnacya dynęstYl
. SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
Lourencc, 15 ~tycznia. ( .) \'v stanIe assa~
sta.cyiceutnllriej H. E.. Ł,
'llChllscts w wiGI\szc>ści fabryk rrlHfltlfukturowych Mandżu jest rzeczą postanowioną i ma być. ogło~
~~·6J
't-b ..,'<J
!!izona
w
przeciągu
3
dni.
Także·
cesarzowa-wdopraca zostatu przcl:wana. . Robotn~cy strajkują,
1I.g~
aU
t'~n
przyczern zdarzyły 81<; starCIa z polrcyą. .
wa zdecydowała się ustąpić. Zawieszenie broni
U o 0.1 ~~
p Iti /I.
UWilI: i
CI!!:
"E;~• 13 1
lludapeSlt~ 15 styc;wia. (P.) ,P?!onYI, kryty- przedłużono na 10 dni. juanszikaj. oświadczył,
~ >Q
~
L,
"i!
g~~
H
~
kując przemówienie Fuchsa w Il;ble deputowate nie ma dostatecznych sił, aby zgnieść rewo~. Unia 16(1
'
nych, tycz<!ce siq możl~woś~i wpJny z W.łocha
lu/i 1 !10 pol. 7lm.u -,9,,J, "O Pd W 2
'remperlltura
Jucyę
i·
należy
zawrzeć
pokój.
.
Pd
\Vi
mllX, -10,0 C,
15/1 9 Wleć>!; , 752,R
-1.1,0
93
mi, powiedział, że WQfl,lcrskl ?zJa~acz polityczny
miń, - 12,8 C.
t;9
Pd W2
'-12,0
752.1l
Ojciec cesarza obradowa t wczorai z Juan~ lofI 7 rano
nie rnoźc iyczyć sobie tej wO.ln~ .1 partya nlez,uw
OpadU o••
,v_
wislych odmówi środków na jej prowadzen!e. szlkajem w sprawie wytargowania od rewoluJU$t Batyani w imieniu swojej partyi WYPOWie- cyonist6w apatlaży.
F I ARY.
dzia,t się r6wnozI1Hcz11ie..
.
Beirut, 16 stycznia (wł.) W Palestynie pa~
KonstantynOpol, 15 styczma. (P.) Skutkiem
. prośby rządu sułtan zwrócił. się dC? senatu z orę DUją silne zamiecie śnieżne, zwł'aszcza w ol\()Ii~
Na sz7cołę 1·zem.1·()sl,
dziem wskazuj'lccm na kOUlccztlOSĆ rozpuszcze- cach Jaffy. Slliegleży na górach Libanot1 .. Ko-:boldot"ostWo
Zaborowscy zamiast uczesfnłczenlt:t
nia parlamentu i ~wohmi~ noweg~ P? trzech tnUn!lulcya na linii Beirut - Damaszek od pa- na balu 5 rb.
miesiącach. On;dzle zakollclOne Jest y~wlf1dCzc: "ru dni przerwana. Szalejące burze zwaliły doNa 1~p18y dln ml!za'mnżnych uczniów
niem; 2e sułtan oczekuje odpowledl1lcJ decY.~YI
gimllf1z,lJum polskie,go.
senatu. Ot't:dzie to Jest rozpatrj wane na pO::;le- my, potopiły mniejsze statki rybackie. Zbiór
pOl11urullczzniszczony.
_.
Stl'zaiowe z polowania u p. GrzegorżeWskier,10 5 rb.
dzeniu zUl1lknięlem.
.'
Oittelshoim, 16 stycznia (wł.) Wybory były Na pOlm'ót do lc'l'f.tjn zoslańNI z roku 1883 Sta'lli..
EUałogród, 1.5 styczni!. W.) Ko1 7Je węgle~·
skie zawiadomiły o cza.sowej pn:CI''fle, komum- tu burzliwe, przyszłO do starć między socyaliscrWJIl Tilrler·kieyo.
k~cyi towarowej z krajami b~lkal1sl<lml. . . .
Cesła Grtjlmska 50 kop., 1". Ar~dzki l rb.,.$.
stami i agraryuszami, którzy poili w)'bor,Ów -WiNowoczerkaskl 1.5 s~ycznli:t (P.) VI ,wlęzlel11U
Arędzid l rb J. Grzymsld 1 rb.
skui;toy na: kare SllllerCI WH'!:GI!;!J! rZUI:lf SIO 11a nem l rozdawali im cygara.
p' MW . .
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dla nikogo niespodziankćl i dlatego przyJmując,
cyfrę 173,000 polaków (względl:l!e polak~w r?z~n~
nych i polak6w kaszu~)óW, dZls .Zuf:c~f1Ie uswJa"(
dornionych, co do swej przynalei:noSCJ etnogra-J

",:,!:"'%..::::'::::.,:::::,

Ostatnia poczta.'
.- Z powodu wGzorajszeg? otwarcia sejmu
prUSkiego, odczytał prezes gabli1ctu .mow(~ tro·
nową, .w kt6rej na wstępie zaznaczy,) pomyślny
stan finansów, stwierdzając zarazem, ie obawy
co dó ciękiowego nieurodzaju okazały się, na
szczęście, przesadzonemi. Poruszywszy nastc;:pnic
projeldy zmian nieI<t6rycb praw, Llz'upel'nienie

I

z Trypolisem.

londyn, 1.5 stycznia.

(wł.)

Z Trypolisu tele-

f:~rafują do "Mornin~~ Post": Pod tioms pułk piechoty włos!~ieJ wyruszył wraz z odclziaJem k~
waleryi na południe, w celach rekognoskowanw

budżetu za pomocą podwyższenia podatk~ do:
chodowego, powszechne prawo komumkacy!

licznej) na. !->omorzu p.~lsfdem, nie może nas.\
nikt posądzie o stronnosc.
~jl.
jeieliby cyfra polaków, podana przez ka~ 'f!
lendarz "Rozwoju" nie odnosiła się, do tak zw.
Pomorza polskiego, lecz do ~rowincyi p<?morskiej, w której powiaty lqborsln, bytowsli.l I słu~
pski są cz~~kiowo zaludnione przez kas7.Uuów,
to i w tym wypadku nie byłoby to zgodne

rtlle~yolallj 15 stycznia. (wt) Pro; ekt rządo
wy ilst;).nawia zalo;,enie bezpośredniego kablu
lTlorskieg;o, jqCł~ćlcego Włoctly przez Sy·.:yli<;

z rzeczywistością, gdyż według wiarog()dnei~O
obliczenia Wojen (patrz art. "Ilu kaszubów jest
na Kaszubach w "Gryfie" z 1009 r.) ludności ka~
szubsko-polskiej w pomienionych powiatach w r.
1905 było niespel'na 6,000.
I
Coś zatem nie jest w porządku i oczekuję
l łaskawego wyjaśnienia, przesyJam zapewnienie
!
rzetelnego szacunku
i wysokiego poważania

stanowisk tureckich. O kiJka kilometrów za
miastem wywiązaJa się zacięta walka z turkami,
której rezultatem zupetna porażka włochów,
których resztki tylko zdołały cofnąć się do
i
miasta.

wodnej, przechodzi mowa tronowa do kwestyJ
'rozszerzenia i utwierdzenia posiadłości niemieckiej w prowincyach wschodnich państwa, zwła
szcza w Poznańskiem. Na zakończenie wspomina mowa tronowa o wzmożeniu skarbu paflstwa o wykształceniu młodzieży i o poważnym
wni~sku co do kształcenia młodzieży w nauce
gospodarstwa wiejskiego za pomocą pozaprogramowych objaśnieti i wyk.ładów.
. . Prezesem izby wybrany został konserwaty~
sta, baron Erffa, wiceprezydentami centrowiec
Korsch i narodowo-liberalny poseł I<rause. Prezesem izby panów· wybrany hr. Wedel!.

I

i
Czesław Swierc$4wslci.
Szanowny Panie Redaktorze!
W kalendarzu, stanowiącym bezplatny dodaStatystykQ w kalendarzu zaczerpnQliśmy z pra·
tek do "Rozwoju" za rok bieżący na str. 16 cy E. Czyiiskiego. Jestto bardzo sumienny ba~
znajdujemy w odpowiedzi na pytanie: lIi1u jest dacz w tym kierunku, ale nic dziwnego, że i
polaków" szereg cyfr, odnoszących się do zalu- tam znalazła się zmniejszona liczba polaków,
dnienia polskiego w rozmaitych częściach by-tego wszak o statystykę sumiclJnq trudno, wszyscy
l Państwa polskiego i zagranicą.
bowiem nas slwbi'l i obcinają, a najwiQcej
. Rewolucya w Chinach.
Nie poddając krytyce cyfr poszczególnych, niemcy.
ćl chciałbym się zatrzymać na jednej, dotyczącej
Czyński powiada, że J:: 3,214,2·~9 polak6w
londyn, 15 stycznia. (wł.) Wszystkie wiado-' r zal~dnienia polskiego na Pomorzu. Jest tu bez- w prowincyach Króle~;twa P()lslde)~D podało ja·
mości z Pekinu potwierdzają pogłoski, że dyna- i wątpieni" albo jakieś wielIcie nieporozumienie, ko język ojczysty. polski 3,086,483, mazurski
stya mancl,żurska jest gotowa do abdykacyi. Ju- l albo pomyłka, kt6rą należałoby jakl1ajpręclzcj 142,0,19, kaszubsld 100,213.
anszikaj pozostałby w tym' razie na swem sta- i sprostować.
R k
R
.
nowisku premiera"aż do ostatecznego wyjaśnie· :'
Nie ulega kwestyi, że kalendarz "Rozwoju"
_~cda ,cyn" \ozwoJ!~
nia sytuacyi.
l mówi o tak zw. "Pomorzu polskiem" obejmu- .
londyn, 15 stycznia. (wt) Z Bombaju tele- ! iącem powiaty pucki, weyherowski, kartuski, I
grafują do "Timesa": Dwa bataliony woj sIc !n- ! gdański, kościerski, chojnicki i człuchowski, gdyż I
dyjskich wsiadJo na okręty transportowe, udając: pomieścił je w rzędzie ziem polskich; a jeżeli! (fortepian. skrzypce, wioGonczeUa.
się do Chin.
.
I tak jest, to skrzywdził tę ziemię, opierając się I l e C ' 1 '8 )
Mukden, 15 stycznia. (P.) J<sią?ę~a wsc!lOd- : choćby· tylko na statystyce urzędowej niemie-:- 1 według programu KonserwatorYUlll Warsz.
niej Mongolii, pod względem admll1lstracYJnymckiej z r:)905 (patrz str. 226 "Gryfa" z r.ł1909) 'I udziela Dyrektor Towarzystwa Muzycznego
tvcbod~ąee}- w skł'ad Mandźl:nyi, malą się zebrać, cO,najmniej' o .1M,OOO os~b ..... ' ... ':'"
... "
Tadeusz Jote,ko
w.celu rozpatrzenia swego stosunku do ogło-! . Ze w statystyce wzmiankOwane) mema po~
III ,
{l11!'fł Z t i:. d
'
szonej. jako niepodległej północnej Mongolii.
my.łki na korzyść. polaków, nie będzie to chyba IIhlll 0/1\IU jUS7ł!3 111""'11 as al.; o 7-8 wicC!z
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Bilety po cenach zniżonych do
moina codzic!l1~
nie od 10 -ej do l-cj i od 4~ei
do 8 ej wieczorem w cukierni p.
Komoraj Dzielna róg Wschodniej
do dnia przedstawienia clo godzi~
ny l-ej po poJudni u, od 5"cj w
kasie teatru lecz po cenach nor..
maJnych. .
122

nl!t!-UlItyn"wfll'
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Meble z 5-ciu pokojówsprze- ··-··H· erbnciarnię :sprzedam zaraz. '1' ·potrzebny c1Hopiec stal"Szy do'· •.- ..._.
..
IiI •
...
• dam cześc!owo bardzo tanio: .
ul. KonstantynowsJ{Q Nr. 80.
. obsługi do zak/nclu ff9zyer~ potrzebne uc.zetll~e do kra~fec~
Meble z. kilku poko- Kredens ozdobny, stół, l~l'zesla, !
.. 552-3-:-5 skiego zaraz. Benedykta 1, Ja- . czyzny. Mlltoła)ew!1lr.u 1o, Fir"
·
A • • ..• jóW sprzedam w ~a-samowarnik, otomanę wysoką z Jest do sprz.edal1ia. wyze! iI'- kubowicz.
580-5-2 ~urska.
..,;?1-2-~
lości 11th częścioWO bardzo taUlO: p6łką, tremo, biurko, bibliotekę,
landzkiej ras;>!, czysŁejkrWI z· poszukujemy do nabycia CYlin. pies żólty, pysk d~Ugl, cznrny,
Łóżka Z. 'matera<;:aml, tualetkę,
garnitur mebll Jasny mahOń. pIu- atestatem 9 mIesięcznym, Widzedrów miedzianych do Itrepp;
z OpfOŻą podw6Jnq I'zemien·
umywaJm~, . szaJkI nocne, szafy
szo~.v, tr~mo l stupy, stoliczki, wslta 104, m~ 10.
554-5..-2 Piotrkowska Manufaktura Piotr- ną zagll1ąl ~ sob,otę rano. KtobY,
do ubranIa, stół, krzea!a4~~oWei drugI garnitur. jedwabiem kryty, Kto mnie W\lUC' y liru t wnie kOWska M 40.
561-5-2 wIedzfaI o mm l1I~ch odprowudz:J
szafka·lwwaJerska, blellzmarka loika dębowe masywne z matera..
>{
z c no..
za nagrodą na ul. Ogrodowq M36
mała, zegar ozdobny, obrazy, pal- cami,szateczki nocne, umywalnię,
kl?J~ szycia bl~llzny. ~fertl.
pok6J z oddzielnem . wejściem (Im lo starego cmenturza). 5&,.1
my, ekran, stapki, paraWanik, lam- tualetę,· bieliźniark.ę , I . ustrzan ą ;.! wadnum"tr. RozwoJnpo~d90"E!. ·1' .., . duży, Widdny, łachll~ u1mebdlo - "',)esoi:jta komplefiiTeno\Vado
py, figurki, kapy pluszowe, gra- eFa*el'l{ę, si;olik.do kąrt, ~wiecz·
,
.
. o -er~any zaraz Q o ~yl1aJ.ęc a l a r\ sprzedania. WidzeWBka 147.
mofon dt1źy lwncertowy, maszyna mItr, obt"azy, .lampy; PlOtrJwwska i . KU p lętokarmę pociągową od Jednego lu» ~,Ch, ~?tel!gel1tnych
27D---5.-5
do .SZYci.a. Nawrot 44 lit. 5.
Nr. 225, m. 2;
514-.6-'-4.'... i . ..1~/1~
. ,~lo .15-ch metr6w.. Adres
pan6w. Wladomosc. Główna 110 ----J- ' - - - . '.- .-',_'._0-'.__,,... .
407-5-1
M bl
d · t . . ·pros~ę·l'zy$tać· Spacerowa 54 m.15.
147-:1-4
wnczonu !JIII1IHlzwtka z P<le e rozprze am anlO z
kle
.
404 2 1
I .
.
--.-.----.
tentem nauczycielskim przyj.1\ A·A
Potrzebna uczciwa . • trzech pokojów. Południo- , w s· e.
.
-:- poszu {UJę sZyCI~ W d~mach " l "t'..
. ."
. ,.~. . ' dzie;.vc:;yna lub .1w~ ~. 2~-1'1_._. .
349-:;-~ .5 :Ł a~ny piecyk żelazny tanio. zaprywatnych. Zacl~o~m~ 24, ~:~ia{OJ~P~g~CZl~{lld~~Z Ór!~t~l'~
bi~ta.lubląca dZle,?l do sl!lzby. I Burkę, prawie nową, taniq sprze· ; ~ Jaz do s~rzedania. P.rzeJUZd .p2:.alnla..
. lO_--2--? Redakcyi ,}{oz\'Jojtt" pod lit: K.
Wmdomość w admmistracYI Rodam. Wiadomośc: Magazyn
- 49 u stróza:
410-~1
pokój. frontowy zodzle!llcm We)"
332-0'-2
zw()ju.
10745--6-2 galanteryjny, Srednia20. 581.-5-1
Młodyczlowielq?oszukule miej- .
śClem, Tul'~owy f~~ck Ni 4, 'Skle p rz('źniczy z wnr'zFi1em
AI . ' . • lntel!gent!le
,wycho- Ohtopiec z 5-ch le~nią praktyką : . I srf pO:iY~ra, mkaserJa. aWY6- ~~g~ty~~a~~~{{ci~ ~ lad~J:;~~i1
oraZ n;ieszl~allicm (~:'I;I~h towawczyl1lel b~m:9:
. Ws~lepie kolOnialnym pos~t:- L sa ra, u s re za.,
. -:- .-::-ro 111.
_.~ Wać możlw) nu miejsc'u do wyr6tnych :naro~owości z szycIem, kUJe Z.aJęCl~. .Oferty \'! admlnt- l 'pamGllka młoda, mtellgentna. z pokój tlm~blowal1Y }ubbez, d? najęcia z/lraz, lub ud kwietnin.
hlob.r.ell1l'...śWladectw..ami o.trz.y- stracyl togoz plsmapod1!t"IJ. G.".! . 'praktyką b.iUI'OW ą p.o~zukuJ<:
. wynajęcIa z oddzlelnem We)- Wiadomo~ć na micj$CH Nowe
mają bardzo korzy,stne posa,~ty. ;
405-2.-1 mlelsc~. Oferty w aamlmstra~YI
śClem, Konstantynowska M 47. Chojny, Sokola 7.
5!.Jn~-5cs-l
II
Pierws1;ol'zędne ,bluro . nau.czy-; CzęstOChowa. Jest do sprzedaRozwo)u pod" I.W. • 10740-6·5··
401-5.-1 ~'----~--'. _ ~
t;iel~kle. . Adnmowlczowe), PlOtr-.l
nia z powodu wyjazdu sklep potrzebni chłopcy na praktykę poszukuję zajęcia gospodyni zakr~d frł'zyen;!u, dohrze prp'
kow~ka 105. .
.1!-6c!::? cllkiemlczy. Wiadomość: Czę.
do stolarni. Wólczat'iskal09.przy samotnej, poważnej oso- iV', sper~Jf!cy do ..sprzcdnlllCl.
A AA Pie-rwszorz8\lnebitll'o stoc1lOwn, Aleja II nr. 4'1. 548·5·5
..
578--2-2 bie, .może. być na wyjazd. Oferty '\ hldoll1osc: Ra(lw(U!::i!ta J\'!! 5.
.• ' . '.nal;lczYclels.foe... A{la~ ·Do. m dl'e\\iilia.I1Y na rozbiórkę pokój umeblowany osobne.weF ~~ozwoJu dla "Zuzi ll • 409-~-1 "_ _ _ _ _ "~.~.IO:=~.:_l
mOWlcz?Wel"PlOtrko~ska nr. 103,
.. do sprzedania. WiclzeW8ka ' ście, do wynajęcia. .Ol'la 14, 'Jotrzelmy chłopiec do l'OZ/lO:
aginąl pies mMci czarnej z biapoleca 1l1te!lgentną, fU:111Cl1Zkę na nr. 155 u fr"zyera.
m:!5-5-5 m. 25..
. .528.,.--5..-2 j
szenła listów i spru\tania
łem ceter, odprowad.dć za natiodzln" memkę freblankę na.
.~
,. .
...,--..-.,.'.
.',.
I' t
p' t 1- '1
'
"
rlrot'j
B f •
t ' ł)'. lA
~cillci~lke muz"ki· konserwato-.. O'. 0111 o 7~11.1 lnieszka!lIach zpla.,..l. OSZukltJęzajęCla z ośmlGl~tm[~,~n o~)u', .I II? r .ows ta 402, )ll1ł o i!'> 11·
u e. na !1 {le li [ . ',<lU!;. . . J . (v
,. . k:ev .... dir . .
. cemdo sprzec1al11a' Polna 54 '. praktyką W blatym blIchu: nallE~,,-clC_~_~e.
O~-2-1 Fabry<:zlla.
&óH·-3..-..5
~~yC?anr:~~sw~śclioJg~1~~11~~·zastri~)71U. c~rleritarzen;, wiądo- ;wetmanym fi pótwetnianym. 0Lerty p raco\\lnia J6zefY. Nawi;C;f}.;'1!-72 (~pok~j; z knc/;;;~::;;;~JI~hnj
lemi ~wiadectWatni. 81~sw~2 mość.na\tl J6)$CU.. ....55Q~2,,...21?~d liS. D. "
277-0. -5
. m: 16~ p,:zyjmuJe roboty dam- IJ wygodami zaruz tło wynaj~cia.
Futni damskie,oraZdpqS~ Dt:?;Y,f~9n.:tpwy pokój o 2~ch l. przyjm~ę;ws;zell~ą ~ieliznędo skle 1 C:Zlccmne.
3~5--4.-1 Wiadomo';ć: tvlikolaj~w;,.ka 102
..•• be.-; .polu)1cia sprzedam. Uf.,:: ojtn!i9h .. tIA:'WyS?ki rn parter~e , .. SZYCIa.l re~alaC}e, ceny ni· potrzevna prasowaczka Wól- t1 stróża.
.
:525···-5--5
Oz/eff);! }\!' ~,lod g.4;.eJ,stróz .Pl'~yr,oi:lz1Uie~al;az dCl wynaj~~Ia. zkle ..LewflndoWICZ: Andrzeja 49.
czalls1~a 141.
. , 581'-1 1v.~·P~~j;-zk:UCh~Tci,w;zell(l~;I
wskaźr.- ~ .' .
59J,.-5cs~1 WldzJ!,Wska8El; m•.G:.,~5~a,-2\..
.
_
250.....:1 ';fes ceter młody CZSI1l 'it~~ I!ł wygodami, pierWsze pifitro•
. '-'-'l\~j)f"e"-ókazyjnię~ze:ctalil . a',\/iamia ~tJ ~przą41!f1~a~ po'"! potrze?na zdolna ekspedyelltka; ,"" nął. OdprOWadzić r5~z ~~ front, z balkonem, zaraz do \-ąyM
A. tanio.: Kredens, szafę, krze~ . .·Vłqdu,V~)~zd.ll,l'4lłgZa,1J.G,47. . ... culÓernia Lardelli. Plotrlw- nagrodą rbl. lO,....... ~dzęJska !!.~cia. Główna 51. OO::>-+!
. Sła, st6f,otomanę, tre,mo, różka.·
... . . '.H' •.. Ml~o w$~a .100. ....•
.584~~ ~ 10 m. 5. .
.517-:-2-2 O'"
.
,
l:ma,teracaml. ~6lczaTlska65.18, K. Oń duży dq sprzed.anla.. f{t;ln~.·l.f"-'lflnmo u.żywan.e kupIę za go•... Drzybląltała·sli'! .sttk.:a..··.BU~iao
°l.·~nmj Od, ~ożyĆZkl rb~500 .
ofiel/na druga, sień, parter.
stantynoyVsl(u Nr. 23,str6ż .... . tóW!{ę •. Ofertv W "Rozwoiud r ma~ci żóUeITPlew'wn. ' , ..,0 ... ó . )(O.Wł· s. zenie: ii(it~r.~$lU~ ..
597....2-"1 wskaie.
29S-5w-2 pod ';P!ąlllno:M.1I'.
",,,,,,, . O_f
~~.
. ~MA~ń.· ..,' t J:..ask. Ofi~do IiIdmlnltr. /1
~.
~_~. WQjt\.~ ~l!Id.t(Jjl:j.n:..
.
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A .. Kulesza
SKŁAD FmłTEPIA~ÓW

. PiANIN
AmJćlf1l'~e~!tIl N~

&

MELODYKONÓW

e (r6f~ Piotrkowskiej),

'tliJ{ .todz:~.

Poleca Szanownej Publicznollci INSTRUMENTA posiadane W
swym sliJadzle z pierwszorzędnych fabryk krajowych i zagra;.
nicznych, oraz swój ZAKŁAD REPIUmAICYJNY.
,l

Ninlejszem zawiadumiam, że ja za dhtf.~i które syn mój ~~iUi ..
bah! !ihodnif Ga'css zrobil, nie odpowiadam. D111tC~o pl'os~ę] że
by j~tl1U na tnoj<,; imię nic nie kredytować, ponieważ Ja żadnycn ZO°

jego me

bowlązań

190

m·I"Bh'a· d
'

3.DD.g.

arn~y

łIil

I I ! Z powodu 'W}'jazdll do wynajęcia

ZlsnnłB

.

J'I'R 52.

~ TELEFONU 27~80.

112
4

qĄ",p

Zal'ząd d~ogl żelazno]

!

Na sezon

i

~ Łódzkiej

Największy

specyalny· dom

: ~Qrderob9 meSł{iej:

--

H. Elchbau i 6. Schulz

, czasie. Tamże sprzed/lj~ się ży·
198

!, !."2nd~~!e do ~!~~dry~zno!lcl.

;::

podaje do l
Jt
ł /Jf
wiadomości, że niiej wymieniony bagaż i rzeczy.zapomnia- : ,mau;erJ'a!' CW
ne lub zagubione w obrębie drogi, a nie odebrane do dnia' niśmiennvch

f'abrym:llo

"",,'=,,;",",,~-

,

,Ilto~!alde li. :I:.~.

Wild5RBahll Gross, "nea Pa'ze)aill:d M 28.

I.;~-'-----------_--:~--"""'-----""""""··'I'i

zaraz:
5 pokoje,
przedpokój kil
chnia, wygody
oświetlenie
elel,tryczne na {Il-em piętrze od frontu, pl'zy ulicy Widzewsldcl Na 145
m. 10. Oglądać można W każdym

W pur1:yacll dowolnych ma !AO zbycia

Mleczarrm&a dóbr "Paprcl'ił:!'łllia ii WalewSce n
ulica PlłZEJAZD

-

będę regulował.

węj

j~8ionny

garderoby

i :r:lmowy poleca wielki wyb6r .goto·
uczniowsl<lej i dziecinnej. m'

męskiej,

CeU1lJ li1Jaabcwycxa' nlzkiel

:\

-._~~_.

_._--------------------...
2I(l8l5,

i

':~

" ::', ,_1'1;

CYB
alki francuskiej

1 Grudnia 1911 r. r. b. będą przechowywane na sL Ł6dź - : r ...
JIl1
,
Fabryczna w ciągu 4 miesięcy od daty wymienionej, a następ. i w najlepszym punkcie Ł';Jr.i jest
We wtorek 16 stycznia 1912 roku
1SU:
ie
na
za"ad
ie
art
40
l
90
LJ
t
O
"I
.
d
ó
.
J
h
1\:10 ą~~u·2.!:ecJl<i4l111i<u z powodu wyn
;) z .
sawy go neJ r gze aznyc 'jazdu. Admiuistracya .Rozwoju"
rosyjskich będą sprzedane przez publiczną licytacyę.
wskaże,
202
Trzeci dzień otwarcia mlędzynarodowogo champIonatu ,i ......
A. Bagaź ze st. Rost6w N. 50430, Moskwa N' N. 6457 m~~
i 7428, Opoczno N. 2803, Skarżysko N. 2866, Myszk6w łW_i~ti_'\Il!~~~
N. 100, Warszawa N. N. 29, 233, 526, 830. 712, 746 i 867.
Ryga N. 84.3, Miechów N. 2984, Tomaszów N. 7768, Ale- ; Preparat JlTRAYSER" przeciw
ląandr6w N. 475, Częstochowa N. 494.
I
reumaty:z:mowi
B. Rzeczy zapomniane w obrębie drogi żelaznej Fa- I
~gon~bg::i~ j~s~ na. nliano szampiona Europy 1912 t.okU 1 organizowany pod 080bl.t1*.·'".
I

bryczn()-~6dzkiej:

. '

11a stacyit6dź~Fabryczna;
męskIch kalosży..

_ . ~t na stacyi

.

l

wszystk[ch apte- kierunkiem redaktora gaz. sportowej wMonachjum p.JÓJ:efa.łia#Pta.~
na ogólne nagrody ~OOO rubli.
"
" '
kach l s k t A d a c h
aptecznych. IlIu- Dzi~ 5; walki: l) AltseI Erlltsen"-Georg Strenste. 2)KS8'Wer Lem~
~~r~;:J1~I~r~~~~ Oeorg Riesbacher (walka rozstrzygająca). 5) Władysław Sobie'nkl,-'

kufereczek i dwie pary :

.n)

~.?~~~ld: lask~

mahoniowa.

91-5-1

1

l

. , . ....
Louis Fraget. .
, ...•... '•.
opisem pow:9±ej Pierwszy....,;ystęp komiką-ekscentfllka murzyna ~R,ANKA~DBRLE1A,
Pierwszorzędna BiUi'O Pedagogiczno-relwmendacyjne
ws P o mn i anyc h
~- . ,P~zEltek Q, rl!><k. ~l!,,,~
!i"mi\~hls'dej (Pi(l)łrkOwSk4lll 92) .
,I
~~;;"'" chorób wysIana Szc.zegóty w programach.'
poleca nauczycielki, nAuczycie!!, freblanki, bony różn)'ch narodowo- . zostaje na pierwsze tądanłe be:z:- ~ _ _ ,b +;!IlMft
!fp'r" . .~.u.!. ',~ ,'. ,;~......
śc! z różnym stopniem wykształcenia na godziny, na stalej gospody- płatnie. Adresować, M. E. Tray'
W,dawni~łwa.
GEBETHNEAA .'WOL.fA'
. t
k"
Ił' l'
Ii l l It li 1
d
ser,
124 Bangar
Holtse;
.
111 e, owarzysz l, ple ę:;,mar {l, szwacz c, )!tc 1fl er ~, {Orespoll. entLane.No.'
Londol1.
Ennland,
E. Shoe
C.
NOWOSCI BELETRYSTYCZNE.·, .
Id, kasyerki, osoby wvlnvalifikowane do różnej branży handlu. Swia·
Ci
125
(fcctwa posiadają chlupne.
154
Gąsioro,,!,skl WaO~IlW, łlIIEM •. powleŚćhl$.tO fll. CZ.lIłl~ .)ÓX.•~o. ' . .
Do sprzedania
wIeku.
.' . I , 2.~.
Wiktor Gomullckl, CRA~UMUSZIIUETIE:R. PoW!elł~z CU;· , '.'
BieUźniarkt:';l
sóW Augusta Mocnego.',
1~;';'"
EmmaJeleńsl<a, .llUBU.EIBSZ.
1.20
I nowa z lustretn, tualeta z . lu
Zuz/ltlna RabsIta, QOe:UUłEt!;SA.
t.50 .
Istrem, lI:redens noWy, ładny i ta-

l

I

~

ains dla dam!

I

Kto życzy sobie gruntownie nauczyć się kroju i szycia,
niech się zapisze na obecny kurs codziennie od 10....;". l-ej
w poludnie i od ;)-·-6 po pol'. KOi1czące szkołę otrzymują
na źąd~lIlie cechowe świadectwo. Przy szkole mojej znajduje się wiell,l wybór manekinów, form 'papierowych. modeli,

bluzc.k wsze!kiel wielkości. spódnic i ubrań dziecinnych po
cenach umiarkowanych.
Szkola l'noja zaszczycona złotymi modelami i dyplo-

mami uznania,

I

stół

,_ _ _ _ , - - . . . . - •
••-

_ _ _ _o

_, _ _ _,_~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ASILE
WÓIGZallska' 136 m, 10

Ił piętro

SKlEJ
w' oficynie.

Prz\'j1l1uje wszelkie roboty. a hllde' 8u{{I1ie l:>ulowe i wykonywa
takowe' podług w:;n1f1f!nt'i Sz. Klienteli.
112
rl

H8sfnuracya

. _ -

łlotBI

Polski» Piotrkowska 3.

Codziennie KOl1cer't
.". Salonowej Orkiestn/ DamsJdej
początek

1/)1

godz.

Wf. st. Reymont, AVE PATRU\.

kuchenny malowany,

Mieczysław

"NiewieroWyll, PiotJ'!towsJca 71

~l:

!O,

".,~_.

o•. sj

Kuchnia wg\,wll1tna pod zarządem no\,:'ego szefa· kuchmistrza, v.'I)'"
l~oll}'wa olJstalllrlki SllmCZIlie .. 1 staral11lle.
2~
.
Z powu~uniem W.Swil'2wiński.

Srokowaki, EPIGONI.'·

1.50
1.00 .

.

TełmajerKazlmierz'.r.HISTORYĄ O PANfilUE OPOLSBUEJ '.
ii Jl'/UUJ Gł.u\MI\Us\I(U. A n e g d o t r i . l . S Q ..
Maoie] Wlerzblń$kł; C:-OD MYSI", W,,;:Ż.Ił. PowIeść na tle

140'--5-1

wall,

nUl'Ouowośclowych W Poznańskiem

Bronisława Wlodkówna, ORUŃSCY. Iiistorya ludzi szalo~'
do wynajęcia
nych W czasach ostatnich. Powieść odznaczona na
A.
~fth.
I!1l,fl\!'!'IIl
Iwnkun;je "Bluszczu". I
.
Kil QlI~
i>lIi\l .... W!.Uhiwl\l-' ,WFJ5
Do nabycia wo ·wszystkloh ksł!loarillaoh.
.

_l!'lIAw ...

ROlwadowslca 6:

A

/li

lP! C' ł'
. '. ," g. B.' ł~'··ll'

P.·ucownia Sukien Damskich ł !(osłymnów

,

kiż

4908
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Pelde wydaną
:?;u\~tlblr zkartę
o~
paszportu
fabrykI

Józefa Rychtera.
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oszltkhWll1i do s!l\'zcdaż t1 paten- 11. naSld:azya !-le t U\:;!ldth1ł!l. ka~tę
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o paszportu wy aną z .aP
tO\V1111ej Bcm1aeyjnej llowo:lci. bt'yki Seidla i Millera.
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Gessner KOllstantvnowlllta N" 72 -..... "' .... "-~_..."~_."-"._,.,._ ..-'-_._.----'. ',. .
' • '_..: Helena Bartloltne)czElk zgul)lta
.1a~,... P\ii"ZU,~.e~~eJjal $$~.
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Rdlnola Wel;'ner zagu61t kartę
od paszportu wydaną z fa·

bryki
402-":'1
" 0 - . Leonllrdthll.
'
skradZIono kartę od paszportu.
'... vJ~daną z fabryki R~chtera,
110. imi~ Marcyanny Rata)czyk. I
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zagmęta

karta
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odpaszpol'tu

z

wydana fabryki Scheiblera
na ilili~ Olgi Prcml<e. 540-5-15
.
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Anto--'.
niego KWiatkowskiego, wy.

zaglllął paszpott na lllUę

~' ~ ~W illrl~wii '~!)liA
karlę ~od pa"1zpOI tLl \~ ~nl1ą dany z ~tnin'9 Bogusław!ce gub
od szczel1iat (wyżlicn),bronzowo- z . fnbrYki ..J?~C~t.2..1(1.a ...____??.9_=! piotrkowskiej, powiatu piótrko:
czerwona,lia wszystkich czterech l gn,~c'y 8~~asl~II~,zn~~ttbił p~s":p~rt ~~~deg() .. __..~
.,__~.!-:-5 !;I
lapach 11 sntl1e~o dołu mil blnle lat.
v,yduny~, ma",lstrntu łę,dZkl~lJO. }' aginela karta oa: paszportu wyki. () d (; b ra Ć Illożna za zWrotem _,_ .. ______. ___ ....._:'H5_9=!,
,\:.", danit z fabryki Hubćrta MUh~
ko,;ztów. N3.wrot N2. 54, m. 2.
171)
ó:zcf Kopec zagubI! kartę od
Ic~~o, na imi~ Marynnn)! Chu·
_ _ .___.._ _ _ _
paszportu Wydaną z fabryki stolik.
565-5--2
~
~~~_e~~___. .
~U()-.:~2:1 a(Jiriiifpasziiort W)'dan§iia Itnll2
~j
lVi Ui':9jalHiU KrulcW~ka zagub,da l··.N\.fll')lunt~y Dulenin, wydany z
pa~Jzport wydany z gnnny
gminy MidzJeża pOW. ltonslde~o

J

centertu:;owy świeży tl'unspol't q~!~~ó. YJ, J,tllb~_~~~!:.. 5~~:5_:~
nuc!:;zedł po 2G kop. f". 1.1a pudy "~i aryutlna Sroka zugubila IHlnę
l1stepstwo. W bklcyie hl(lSkl1 8, \ II; t od paszportu wydam! z faMichabid.
l~o--5-1 t bryki SHbersteina.
b:::iU·-l

~~~:~~omski,ef.
4O&:-i.
L"" uy'in~la karta od .paszpó.ttll

Wyduna z: fabryki L. Grchttlltną ,
na inliljl Andrzeja Prelsa.~l
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Choroby wewnętrzne.
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kai'n.,ch,

Godz. przyięc: od g. 9~-12 I od
~l/~ _, 71/~ wlecz., wlliod:dolo i
święta. od· f) do 121/ 2,
~fI telefonu 20-(;0,
1R77

.Ul.

szltodllwe płakanie, oClhW'~~1i.aDą~~a oa:H ~!l~"'!iIW4?~o'E~~«~rf~~.$ll pj ~a\:l~Ii"~b 2~oczyszcza zęby, rozpuszcza komień, t1Sm\l[i z n~,t Zl1pn<eh d~n:ll rx palaczy, or~z
wszelką niemiłą \"\Joń wog61e. Cena za Hal-;on rb. 1.~5 •• Dla. ocol: 1.il.1?i lI.II.nm!RącJch hub. D1ue
momąc)'oh phłl!uuS ~.al";dlła, 01'6Z celem \\lZmOClllenw dZI'.I1nnH1 tabletek, pokcnmy o~UZ:~Hl\D
,
czajó!ce ~ii& lllu'zlIi'<iU'&m;wmm S7fI1IUll:l:Ątlailll1l
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Pergenol'OW8. f~L~~Jtylki
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lecznica chorób
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skói~nych
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••_._________________....
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i wenerycznych

Gai~inet Roentganowski i Swiathleclniczy

i't\'...]yów L."

r1jW~dkłliitl'

Z .. G@T:@8 § Si"

J~~iIlickuega'll,

WÓ5c::e:It~liiltlkiill .Na 36.
OgcSlne i poj'odyńcze pokoje dla chorych od 2 do 5 rb.; ambulatorYl1m. dla. niezamoinyebpłaca za. poradę 60 kop.
Godziny przyjęć od 8-9 r., od l1ł~lł pp. l od 'l-8; w niedziele i świ~ta od 8-10 rano
I. od 121f do 11/, po poludniu.
,
. .. KObiety. na choroby weneryczne przyjmu.ie specya.lnie pand Dr. ZaBuli TOB1lłD8nlllaumowa
iW noniedziaJki, środy i pią.tki od godz. 51/~ - 61/~ po poludniu.
173Br

i

._~

U®:Il:Uy IIIlOI&lD
gall"dła.

TeBefoą Ull--!B4.
PrzyiInulo od 10·'·-11 I od u··_·7;
w nlflllzlflJe od 10--11. 28n7

Wel/llflllll'lY~lR'!ne.
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med..
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PIOTRKOWSKA Nr. 35.

Dr. L. PRY

LSKl

CHOROBY SKORNE. WŁOSOWo (kO~

fiXlletyh), WENERYCZNE I MO(lZO~
fŁCIOWE

I NIEMOCE P1:CIOWE..j
"

LEOZl~Nl}iJ SYl'UlLISU

łiHltLICH IlA.TA. 606.'

!fI'lIIlł$l1«haUc'łWI'll1i ,~ 2.·
II'fl;YJIlIQjll 04 "od~. 8-1 r. I et! 4-8 W'.j
Jlule od 5-8 \lO Dol, H~I1.-r ...

, Ul.

I.
l Dr Jelnlc~~·~
'
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~
.G~~h!lfarb
--- l Ch@lI'ob:r
111. Andrzeja. 7.
T(}l. 170.
.e!l!!O~

Piotrko'lllfl\llka H.mO
"
. PrzyjmUje z chorobaul! wownętrz'
, neml (opoc. żołądka i kiszek).
Codziennie 011 8-10 rllno ł od ó
110 7tH! łJDt TeUefoJll 23.. 10. 15"0 !

"Or..

p~'lIn'łÓm.t..
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zaf:rfl:o~H)<;!wmno

.

Przy syphihsic
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Dr. H. SadkowskJ
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PIOTHKOWSKA Na 116 ./
Przyjm.: od 9-10 rano i od 5-8
wlflcz .. knbletv ocl 4,-5· 1331-1'
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Akc. Tow. Przctworów'Chcrnió:riydi dil\vrit'6j~H~rir)rk'-:Byk;'
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do powolnego rozpuszczania \'iI ostach. Wytw(lt'zają onc \\1 2:et1m.i)~i~I ze śliną nadtlenek ~odoru.
dzlałnjqcy odświezajtlco i elezynreknjąco ,na JU!l)ę, . . u,,>.tr.Il))· Ci)c!lł~'!/!I,$liU:~~ą .z~~lT od e;n'mcul! sit!Jl
& gniCia. Rurka 50 kop. W,sprzeda;żY:l\)e.~ws~ystkjch::,aQtqkaeh,1 skł(tc1ach aptecznyeh.

Df •.I Wn.

od 9-1 i 6·-8, din P(u'1 od 5--6,
\\) Hiedzielę ....9--·5.
:~897
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SPIECYAUSTD\
iChorób skórnych, wcnerycznych
i niemocy płciowej
Ii'
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Clfaol"olby
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gl!lI"epall"t>li!:uR

;l c'

z mlętll do płukania ust i zębów. .Lepsze od wszelkich eliksit'ó\\), Ro~p[!szczone. \\1 1.~odzie (1~lQ
nadtlenek wodora l kwas borny. Polecane przez p. p. lekarzy, Jl'\kO sllme dezynlelw]ące, a me·,

.

Nr; 12

Wtorek, dnia t6stycznia 1912:r)

powrócił.
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s&.tatf'ftG,
moclII:olPłl'(lIh~wo ..
przyjęć: panowie od g:.

fi

Choroby skórne i weneryczne.
Godziny
Przyjmuje od godz. 9-12 rnno. 9-11 r. i 5-8 po pol., panie
i od 6 8 wlecz.-Dln pnń od 5w 6 ; i-5 110 pol.: wniad.!lllele ..1 ~wlętllł
Vi nledziel~ tylko od 9-12.
' 13-12 II
Wi3Jl
Zawadzka .M 18.
3617

Dr. Skalski
e~oroby kobiece i we ...
wn<;tt'zne. Przyjmuje od ::S-5 po
pot. ul. Rokiloiilllska 47, telc'"
fon, 18...19.
2942

I\kaszerya

Dr. me~. Mi[hałKantor
cboroby chlirurgiczft1le

,

l'

w .Łodzi, ul. Piotrkowska N2 86, tel. 14..79.
'
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T~ksa nadzwyczaj dostc:pna dla wszystkich .• KONSGLTł\.CYl\
BEZPŁI\TNIE.WYR\\TI\.NIE ZĘBI\. 15

KOP. SZTUCZNY Zl1B
65 KOP. PRZERÓBKĄ i REPI\.Rl\CYE ZĘBÓ\\l 50 KOP*
",PrzykHnlce znajduje siC; specyalne laboratoryam do wyrobu
~ ~ac:znychzc;b6w. Przyjmajq tylko skończeni lekarze~dentyści.

.INSTYTUT ROENTGENOlOGlGZNY i ŚWIATŁOLECZNICZY
D~JaAI GR OSOU KA (Zachodnia H~ 68, przy Zielonej).

al.

Południowa 3.

od

a-

Tel. nr. 1827
Pr:clyjmllie od 8 ~~ 10 rllOo i
fi PO poł

l. KLACZK~R
I Dr. KonstantynowI/ka
H. .
I

42BO :

~r. Wa~ław ~~rnara I
CHOROBY

ViEHERYCZH~

SKÓRY, DRÓG 1'10CZO\llYCH
Benedykta M 9.
(9-12 r. 1 41 ,,-7 1/ .. w.)
1483

Syphm., tak6rlllle, Vlnl~.lh~""1\
choroby Ilh<@g mon:to'lil'}fohJ
. LEOZgNm SypmLl~U'
,. J~I.IltLIOlI"IIArl'A uJ6.:

:rrzy]lU. o(11)-1 rauo I od t/-B WJ~.
.dla dam od 4-~. W llled:r.lolG
Ilwleta. tl1Jlro do 1 'l'8.no.
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