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!(aiendal'zyk tygodniowy:

CENA PRENUMERATY:
w

ŁODZ ł:

Rocznie . rb. 6 k. P6lrocznie n :3 .. Kwartalnie " 1 " 50
11.iesi~czn. .. ... " 50
Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pOjedyńczy :5 k.

Z przesyłką
Rocznie

Półrocznie

Vlt. św. Dobrosława.
Śr. św. Walentego Kap1.
ezw. św. Faastyna,
Piąto św. Jaliann)' P. 11..
Sob. św. Patrycyusza B.
Hiedz. św. Symeona B.11..
Pono św. Konrada 11..
Wschód sł. godz. '1 m. 22
Zachód sl. godz. 5 m. 07
Dłag. dnia godz. 9 m. 45
Przybyło d. godz. :<\ m. 12

pocztową:

rb.

'1 kop. 40
:5 Ił 70

Redakąa

dziBnnik politycznI, przBm
\ftorek, dnia t31utego 1912 roka.

11) Lodzl
ul. Pll"zeja:a:d Ni 8.
11.lesi cznle rb. 1 kop. 10 .
Telefonn l'i 593.

»

Zagranloą:
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OGLOSZEŃ:

KantorYB własny

wWall"s:reawie, ul. Hoża .M Sig
w Zgierzu,

Pablalllicach u p •. Teodorl/4 lIIIIilnkep •

\IW

aptece p. Paltka.
-----.-------- ,
\IW

~
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Nadesłalllle przed tekstem 50 kop. za wiersz petito\IlY. Zwyc2tajllle ogłoszenia 7,a tekstem .PI? 7 kop. za; \Illersz nonparelowy l((~ jego
. miejsce Małe ogłoszenia po 2 kop. od wyl'aza(dlo poszolmjących pracy po 11 ]2 kop.). HajmfllcJsze ogloszellle 20 kop. Reldamy I Ne,.

kD"oBogi po 20 kop. za wiersz petitowy. Za dolllczenleprospektó\Il 6 rab. od tysill.ca egzemplal'~Y.' Arty.kaał}' Dez oznaczenia honouar:yam
..
Redakcyn ulIlMa za bezplatne: r~kopis6w drobnyah nie z\Ilraca. Ogłoszenia w tekŚCie 1 raI>. za wlerszpetttowy.
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·Redaktor lap jego zastc;pcaprzyjmajll interesant6wcodziennie, z wyjątkiem ,dni świątecznych, od godziny ,3-.4""ej po poJ'adnla.
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wanc, a mówca pewny jest, że do porozumienia
musi, bo jest w tern interes obu naro:';
~~:::c;::s:::;;w::rct:r:J<:A:;;;00JZX\\!X
dów. Polacy i ńadal pozostaną nu tern stal1o~
Jutro o godz. "r.!d"ll1;e K!I'1IMll~ou.a. ~il..'II" Komcd~'n W 4-ch
1Itl(}~słanl:yil'u,,~&ka mG ..
8 min. 15 W.
\Jj &3
\p~uu ti'.HU
aldacll.
wiskll, że chcą zgody. (Huczne. oklaski).
..
.
NamiGstnik dr. BobrzyńskistWierdza przedezejdzie, l:~.kowal;~;-b;~=Ót P~ciJ'-'ę-te-i-l-m-. ,
PILASTER
miestnik byłbll . szczęśliwy, gdyby wowczas do" wszys'tldem, ~e rokowania· w ci~gu llbieglejsesy~ .
toczyły się .bez .żadrtego nacisku z zewmJtrz, . czy
, ,
prowadziły do pomyślllegq wyniku.
Po. przclllowie jeszcze~. Skw<lrld Izba przy- też z góry. Rz~d oczekuje, aż polsldestrolmicfwa .'
st~łpiłao godzinie p
mLlllt 110 do porz';Ir11m porozul11iej~ się· ze sobl,'! co do .. zasadogóltlyąh
reformy i I)'lko wówczas wniósłby własny pro".
W Borfll)w~~;deg@..
dziennego.
jekt, gdyby takie porozumienie naśrI'Jpiło,:a strrjp: ..
Niszcz)' bez b<5h! odcisltl, hrodawki i zgrubienia skór)'.
Po przejtkiu do .porz~clktt· clz.iennego rozpo- niclwa17
...'!d wezwały, lub d a.ły , mutylkdo:dc;ĘA6 .
Skład główny: Apteka W. BOI<OWS!ZlEGO, TlollJtlckie I częła' się natychmiast hałaśliwa obstrukcya przy
swoje w tym lderunku życzenia..:, : ....,.
Nr. 10 W WarszawIe. Ządm~ W8zqd:de.
580
l
t.
.. ,"
.. •
... ..
pomocy rÓżnye 1 instnnnCll (jW.
Jako namiestnik, jHko
kri-lj ll~ówml
jcdllakdo
. . .
*
-- Zał'łtwiono.szereg pWlk~ów porz'ldku. dziell":
. .' . . . . . . . .W~go! W d~gu zał,atwil1l1ia tJtch \Vni9?kó~ ~~~~'G. •
;,~et~y,ies~d,~ei . ~e.11nr·::;);,·~:';: ·';~~~l,1w"rt~sRiĘn ··pt}dt:SZ ł1t:I5#J ""tt'S'~Q:tlę·· S~~~1VQ;:
'~.;;,§.,.~ę;.• 4'(\}~.'ihl~tZ~. . ~i'I.:qj.,~.:;;:
. J.·,....,.•...,: ;; :.;·'·""JAbł·~····
..~ą,.;,W.
·.~.'. . ó.. w
."~··ls·l~c··
.:i. ,:g:d~lh,ę.w.
? ··$~ę.; .z.'.... .zW'a.rtY1n.'z··..d·~;:;et
. . ,!!g.lę.}ll
·'''.'·.··;···.·F''·,
... \ ...
. ·w·,d. ~.~
. . s··t'·l!i'·,·iN'mlan·
"ń' Wpe.'·
w 5 akt.
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: ęzerplę oątc;hnienlę·\.\. !",jYJ1~J.cl:i~l\~. ,~llil~aśhwą~ą&tr~tkcya .ustaJ'l'j.a ,poseł
W SzustoWIi. pyszne1 Macierzel' ,\·~;~t~r~~liJ:)b~~z~~~~~~6~.,,;referel1ta ·~ł()~~~?kriifY:
: : ; : : : ' ; ; ' ; : ; ; ; ; ; ; ' ; ' ' ' ' ........ ; ..Cf;ał i l '\V}lgłflSt."ltp.~gl9.zld:.1;l6d p'dl esem WlękJ:;ZO

ZSSJ" mu galicy.j!s.'.k~e,g.·o,; . .
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stanowisk6, 'vi
.z'V;kQrilprbmi~~e·
sporu polsko- ruskiego. j1ie,
-,?:......,
,.
czają.c;nasfępnc na wtol~kd.13b.m.
. łatwiał; a. tylko w nicHól'Jlch plmktQcb~ go 'datyW sobotę dnia 9· b. m. sejm rozpótząłqbta~
Przy" ko6Ctt sopotniego pO$le(l~enia hliielliem kał. Przeciw tym zasadom . postawili posłOWi'e'
. .
.
. pos~ów polskich sh'ohnictw sejmo~'ych złożył ruscy swoje zasady, sformułowane w 12pithk.
dy o godz. ,trrn. 15.. ... .. . .
....
. , . l B'l"" l k' ...
.
..
.
I'a '11a
tach, ··a Sejm odeslał do kOll1isyizarÓWllO,t1Ghwa~
'rz:cl'śc, i.e.. m.··.d. o .. pór,z~(..lku g.zicqnes;.o .p.OS
..~', ('t1', . l WSil (e ,aracyę w spraWIC ze1"\,an • l,;:.~ łę
Pr.z·cdfc
większośd po:skieLjnko też owe 12punkt6w:
l - dew. ugod(lWj.ch pnzezruilin6w.
Lewicki z ożył .oŚwładc~~nte.~ llJl..klubJ! u,ral11ruskich . Stwierdzić należy, ze ząsady xuskie.były
skiegó, W,. kf9fempod.1110$ł,. . . że. PO~łowl.e rt1sc~
Dr; . Bilillskim6w:ił ;. ,RJk:;wania' prowadzone wprost przeciwie[Js[i,vem, tego \Vs.zystldego,~ ,(lQ
wstępując P:rzed 3 i l.a~y I 49 tego .SeJmu, !1wazab przez namicsipiktl zaszły tnk daleko, że wb.ści"
uchwaliła większość. polska. Taks\oły n~eczy;
)go ty~()za,poW9~8:1~Y; dl!>.n.aflarua t~owcJ . spr~- wie pozostały. tylko d\vapunkty sporne; kwcztyu osbtniem posiedzeniu ubieglej sesyi. f\;,tcl'azpr;ity-:·
..' wiect1iwejordYJ1~cyl.\Vyb?rczeJ. VI tCJSt:;Syl nlSl· proce1tu i kwestyasystNl1U zabezpieczenia man- patrzmy się, jak sprawy dziś stoj(!. Pl'eiesik;lu-.
'{~łirlP, raZ vz,e~d9~f~db, że s<t~kło~m do po- datów. Pod tym ostatnimwzglęclem należy uznać
Mw rusldch i polskich zasiadają. do wspóln,ego
litQ;zUrn,ienia).,:~lę:::clJ,p.claż ,posunęlI ~lędo t~go że ustęp:iwość polaków była v/lelka.. Zeszłego 1'0stolu
i po raz pierwszy przedyskutowali ,spok()j~
.:nl . ·ai(źeif~dal~::tyłko. 30. proc.tnamlatow, ku zapr()poJlowano 3 mandal:owe okręgi, rusini nie punkt
po punkcie. Mówca brał W telI1Wszyst.i'.:..,Ji•. ,."....
.';I.;.'.·:.r.od·.'.ohegó.'.wwyborc.zych
e!.". ·1.!·.1·:a.·.· '.'.'·Ha
o"".'.
avcfm
. ' .•
..
, 'zaś absolllt.lie
.
lbyli
l temu. przeciwni. .Możej ł były
Idem udziałioc1ni6sł wi'azellie,źe stanowiska
p'ol(:.w~ł@.ot~talnie. Odl:zuc~ła r~kępoda.. stronmctwa po s de, którcby się były zgodzi y na
jUinie były takdyarnetralnieprzec.iwn.e '---;- lęC2;
ńł:.j~jh.a·'.Ó.':. iZ&,.'·.·
....a. '. ~:p. . ,.i"n. . a.ml. estmk,l1Ie UJ <tł. S.,l.ę s.ta- okręgi 2-mandatowe, a~e rusini odrzucaj;~ wsze!- w wielu punktach ol~azało się zbliżenie, copraw-'
nowci'o;:~,i:~hlł!~ naródu ruskiego., Mówca
ką. proporcyonalnoĄć. Trzeba jednak zaznaczyć,
da warunkowe. .
.. , ..
, .......... .
musLs~r
"I.:~#ę:tokoWania zostały zerwane. że wogóle nikt nie wie, jak przy systemie kuryal~
J
to zaznaczyć trzeba, ~e W tym. roku nietyl~
ziwihy<'p~, . . ,i:~~Ć)św~a~czyć, źe ru~inizvya~cz~ć nym właściwie wygl~,da .j(azl:iyz .tyc:ą citerech sys. formułowane były Ż.li!dania ruskiej !e.cz takź.e
będą.. tenSejttl' Wszelkl1nr sposobamI, dopokl me
stemów (okręgi 3-mandatowe, .2~mal1datowe, ko
pewnego rodzaju postulaty polskie, l\torychpcr
. żclob~d~~prawiedliwej reformy wyb'orczej i tą.~ l-mandatowe z kataStrera 'i. bez. katastru). '"-,, Ci lacy domagali się ocl ,rqsinów i ~tóre może ~a~
i.l'degdprawrto~politycznego star~owiska, rt~rcxl~ sami polacy, którzy zpcczijtlcumówili, ze.abso~
wetż ·reforml! wyborc;z~ ,nie, były· w. najśdślej~
. "rlł$kiego, .kt6ty JTII,l Się należy, pkq czynmkowl Jutnienie odstąpią odproporcyonalności,clop'uściJi SZyl11 związku,. umiały zabezpieczyć, źe dzieło
r:tÓi.Vnorzędnemu z polakami.·
.
do wczorajszej uchwałylwlllisyiref01'lnywybor~ reformy nie ograniczy się do uchwalenia pewnych
" .Stantch. wOła;, Niech żyje reforma wyborcza. . czej,zmierzaj~cej ,do· tego, aby Wydział ,krajowy paragrafów, lecz stanie się punktem wyjścia do
P'~ik1 .• Precz z tym . sejmem!
jak najrychlej przedstawił' dokładne .dane co .do zgody narodowej w kraju i załatwienia różnic
p.. Korolprzyłą.czasię w zupełności do de- każdego z tych czterech 'systemów. Czyźw tem n~\rodowych,
a moie i socyalnych i politycznych.
klaracyi p; Lewickiego. (Oklasld u rus;nów).
jest· br.ak ustępstwa i brutalne traktowanie?
Przemawiał jeszcze p. Dudykięwicz, poczem
Pozostaje procent. Jest to sprawa najwaŹniej..
,rrezes. ,K.Ó...•.a.. '.' p. . ·.?lSk.i.ę.g~ . dr. Bih.'.ńęki .Z~brał ..głos sza właśnie dlatego, że system jest lmryallly. Po-'
.zakonczyl stwle~dzel;llem,~e po~~~y n~e dalI p~. słowie' ruscy tnóWią, ze26A proc., które dawał
.:/.;.'Wc,:>du. do zetWaIlla ·rokowan il1le. mogą POJąc, iin p. namiestnik, jestza.małb i' że ·takze·w par-·;(i":;d1~p.Zego rokowania maj(! być zerwane.
, ' . lamencie na ,to się niezgódzilL B~dź co b~dź
W "Grażdaninie" ks. Mieszczers~ij daje 'cha..
..,
'Namiestnik dr.. Bobrzyński stwierdza, :że nr jest to cyfra, która jest\V"'ustnwie,a co najważ~ rakterystykę nacyonalistów oraz i~h działań, .' c
kowania dopr()wadziły' do pewnego zbliżenia rtiejsza, jeżeli rusini dziś z : m111uHdej reprezentaPrzedewsz)'stkiem ten konserwatYWny /Vd~
i zakończył wyrażeniem swego głębokiego prze- cyi .stali . się' tak ~owa~h271ll'czynnild~nl, te; .za- ] prawicO\vc?",: zaznacza, . źe .,,~aCYb~.·'~nś~ttf
konania•. iż ·kiedysi~ Sejm najbliższym razem WdzlęczaJ'J: to okohcz110SCl) żew RadZIe paHSlwa l leszc,~c wyzeJ podnosz<l. nosy I b~2:.
l"zq,dktt . dzi,ennego, . ·zltmkri~ł .·PQsJ~dz~nić,llazl1a~
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zbadany przez 8r1:ę~t,t.ł:'karskie.

" :,; n ości uawcie~p,oł~ani&

Wiede(l 3~erwca;l887 r~,. i~~yii3';iwietgia~1,S90rr~"
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Przy. u,tyciu' zęby pozostają!: cZyste;' białe', j. zdrowe.

lo do rządu z fatalnem prawem uczenia go, da-'
wania mu rad, podsuwania mu swoich ludzi i
wog61e odgrywania roli polityczneJ. lV16wię po"
ważnie bez wzgłęgu na to, że ze wszystkich
partyj politycznych uważam partyc; nacyonalistów

akordu, wykonanie

stało

na'!';, wysokości artyzmu.
p~:,::~ Dyrektor Zdzistaw Birnbaum okazał' się jako
,~. ~ znakomity kapelmistrz, jedyne co mam mu do
iiih;ucenia, . to tylko to, że niepotrzebnie przy
.', dyrekcyi robi z siebie dziwnie połamaną postać;
~ nego ruchy zbyt cyrkowe psują całe wrażenie e.~ :~śtętyczl1e; przecież artystom wykonawcom nie pO"
i ~1,ązeba każdej nutki, jak również melodyi wybijać
I~i fpokazywać, zapał i temperament to się i tak
~. ~·'skończonym artystom udzieli bez tych łamańców
t ~i:~niepotrzebnego zmęczenia i spocenia. Wszystko
,to' razem· wziąwszy•. wywołuje ze strony publicz..
L '

DOSTAĆ MOŹRA WSZĘDZIE.

przedtem żądają' dla siebieroH. kierowników polityki wewnętrznej. W tym celu starają sic::, zająć·
przez swoich ludzi stanowiska gubernatorów
l' inne(4.
Dalejks. Mfeszczerskij tak pisze:
,.Nie, ja. wcale nię żartuję~ kiedy m6wię o
szajce głupich nacyonalist6w, jako o poważnem
niebezpieczeństwie dla Państwa w tym wypadku,
jeże1i,jak .zaStołypin-a, bedzie się ich dOPUSZC7~"
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'. de1stwo ,finn niemieckich,. pwwadzącyclt intere~
sa w'Rosyi. ~
.
Ąnałłzuiąc· różne sposoby szpiegÓW, gazeta
1: SUWorlnowska stawia wniose~ że niemIecki sztab
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111 Hiszpanii" sztuka 1\1 8- ~S:l()nach.

~~.generaJny bedzie posiadał ,agentów swoich wsród
Hołdując pamięci Napoleona Wielkiego, kt6personelu . firmy Kruschę l g-kał
ry w porozbiorowych dziejach naszych tak wy..
Szpiegostwo Niemiec organlanie jest połą.. bitną odegrał rO]ę, w setną rocznicę ,jego pogra. .
czone z całym systemem administracyjnym. Po.. ;mu Teatr popularny nie chciał pozostać w tyle
. jęcia o potrzebie. ,szpiegowania wmawię.ne Si.za innymi i postanowił wystawić sztuk~ naponiemcom od szkolnej ławy.
.
.. Jeońską.
Koloniści nienlieccy w Polsce $'1 szpiegamJ'~.
Wyb6r by.ł trudny. Wielkhgeniusz. wojenny,
rządu pruskiego.
jakiego do pojawienia sIę Napoleona Bounaparte
Z tego artykułu "Nowoje Wremia" należy ,nie wydały jeszcze dzieje, olę znalazł. dotychczas
,przypuszczać, że odwagi temu pismu dodała dramaturga, któryby postać tEr ukazatnam w ra...
albo wizyta angi~ska, albo jakiś bardzo realny mach scenicznych w całej gloryi jego geniuszu
interes pobudza ją do żą.dania rozwiązania urno- i zalet, w grozie jego upadku i-wad.
wy z firmą Krusche i S-ka.
Ani "Madame SansGene" Sardou, ani "Bóg
_s
,wojny" Nowaczyńskiego ani też tembardziej "Naipoleon i Józefina" Bahra nie stanęły na wyso ..
Z YK~il..
:.kości zadania. Autorowie tYsch sztuk dali nam

~ .;najg.łupszą"·
.
" Nacyonal.iści są jak muchy: latają wszędzie,
brzęczą wszędzie, siadają na wszelakiem blocie i
1.przenoszą je na każdego, .z kim maj~ do czy'nienia~ To jest. charakterystyka alegoryczna, a
:psych iC2:n a nie lepsza: oni, właśnie oni t nie mają
. W duszyczkach ani krzty patryotyzmu, ani ato~;'jedynie mglistą sylwetkę Napoleona, nieraz ten ..
musztachetnychrzecznik6w prawdy i poświęce..
-?dencyjnieoświetlaną, ale bardzo daleką od uwy;.
'!l~a; c~!ai~h dus~yczka. tą rezerwQ/il.r' qsobisty~h .~Warszawska orkiestra symfoniczna pod dyr. datnienia tej wyjątkowej postaci dziejowej w jej
. mter~sow.l. ?soblstyph mtryg. Stą~ ont są"" me- Z. Birnbauma, urządziła w sobotę i,w niedzi.elę zewnętrznych objawach i psychologicznych pro..
bezpJecZn~~J~l od nan~orsrGych ,w!Og6W . pąnstwa. W sali koncertowej, przy ul. Dzielne]. dwa wieI.. cesacb t które nurtowały tę wyjątkową natur.~ i
N.acyonahscl toząw~~e~chłoJ.?Y. .~oąec, rządu,
.kiekoncerty. symfoo.iczn e ! które cieszyły sięo..·bylyby wyjaśnieniem oie jednego z j~jczyą6w,
mws~ęmóVfiq. QSWQlem Od~~UllU SH~ J,em.u. ~ro: gromnempowod<:eniem.
gdyby. dramaturg na podstawie tylu danych o Na...
1l(ł'Y1.,.:ROSYl, l ~ 9;---ale ~a\\~l;e ldamlą. l, ~dy
Sobotni koncert dał nam wspanIałą. uwer.. poleonie,odgadnąć i odtworzyć je zdołał.
by' p~1.estano płaCie nat;Y?,n~hst~m lu? ,rząd ?I_\~~ turę, pełną polotu. j natchnienia,. streszczającą
Dyrekcya Teatru popularnego wybrała na
mł fnę .słabrm ! OC:YWI~Cl~~
p~<ł~1 I,f~w~l~ w sobie calą histo\-yę dvyojga ,kochank6w pod sobotnie przedstawienie sztuki napoleońskiej stary
patryocl" czcĘahb)~ t{'lko oap.ov\ilcdnwJ (':~l:.,liJ :r.~! tyt. "Romeo i Julia" Cza]kowsklego; WYKonano melodramat w ośmiu odstonach "Napoleon
by zadac rz.ądowl CIOS po clchu. ~16~lc. to n e ją wzorowo w najdrobniejszych szczeg6łach,
w Hiszpanii", grywany niegdyś w ogródkach war-

Z MU
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,f!

na p?,dSt~WH~gołosłowl1y~h domy~J6'v", nl~. poSolistą wiec;zoru był młody wjrtuoz;.'skrzy~
woł~Ję SIę na to mowne l pouc,zaJ,ącc dOSWHld s pek, 1.1 nas nieznany, wychowaniec petersbur~
c~eDle, kt6r~ pokazało 1t~cyona~s~~w za StOłY·skiego konserwatoryulU, uczeń prof. Auera, Józio.
pUla w, całej «!h ~strę~n~j n~goscł '.
~ Cheifetz. Jest to wyją.tkowe dziecko l1 ...letnie,
."Kłedy StoJypmsd~lę SH~ za~hwla,ł, wskutek nadzwyczaj' uzdclnione,
które WYKonaniem
Swojego . "c~up de ~et~. ",:. RadZIe Pal1stw~, Z w całości koncertu Mendelsohna z towat';;;ysze~
powodu kUry. Wpr?l~kcJeZ.lemstwa ~ac~odmego, niem orkiestry porwalo i oczarowało tłumnie
w kt6ren:nacyonahścJgr~h rolę, .msplratorówt zebraną publiczność. Dziecko to posiada w grze
dyskon~uJącprzyszłeswQJ~)wrz~scl z !eg? nO·swOjejznakomide wyrobioną technikę, ton,fak
wegozłemst~!'w .zal:hodm~m. ZIemstwIe 1, gdy na dziecko potężny, frazowanie umiejętne, pa;..
z~częt(.) m~wlSD Jego dymJS~l,. mógłbym znaz.. wność. smyczka-jedym słowem wszystkie cechy
. WlSka w~llczycty~h ~acypnahstów, ;kt6rzy ,odr~- skof1czonego artysty _ wirtuoza. Zapomin.a się
z~. zaczęh go CyO}cz~le.l bezczelme. w~rz~kac·c.hwi1amiJże się ma przed sobą cl~iecko. Zyc.zyć
Kiedy ~roczystośc klJowsk~ z góry oznajmlO?~'.1 mu należy, aby się nie zmarnował, gdyż je~t to
stał~Słę· gznak~ powracających ~~a. Stołypu:u .' talent, na który.się czeka dziesiątki lat. Zakom,:
.,dm. Aratljuezu ! wsz.yscy. nacyonalts7~v~. rodza.. paniamentem fortepianu (prof. Wasa) grał,. wy~
Jl.!. Plchno,K!uplen~kich l S;k.a $kUP1~1 SIę k~ło kazującwszystldezaJety gry Wirtuozowskiej.
m~o,gotowl ,za mego, paśc I tl~r~ec.. Al~ Sto~
Publiczność zachwycona, entuzyastycznie o~
~mzabł~! Wó",:czas nacyonahścl, Wler~l swo.. klaskiwaJa młodego. skrzypka. .
,
Jej głupoCle: zaczęh caJą Rosyę zwoły~ac,. aby
. W· drugiej części programu wykonano sym,.·
,mąwy's~wlOnopommk. I. wtedy zrozum.Jał~l11 fonię V "C-moll" Beethovena, którą traktowano
;mpehuę Jasn~ świat pSy~hlczn~ ~acyona1Jstow. zbyt modernistycznie, zatracając całe piękno kłai~zu.ml~łem ze, głupota. Jch !Ile pr~eszkadza~a sycyzmu.
.
.imz unlżonoścl .wobe,: S~ołypma WYC!ąg ać n~j"
W niedzielę orkiestra samodzielnie wykonała
Wi*~~r:8 kor2Yśc! dla slebJe; p07ząwsz~ od ple.. Suitę Mendelsohnaze"Snu nocy letniej" . wyka•.
El skoń~YW~!la mi~Jsc~ch. Ale zro: zując znakomicie zgrany zespół orkiestrowy.
·"a\l~mi;~elm·'. też, ze Ont.OI& mieh am. rozumu, .!lm Tak "Uwerturę", jak tęż i "Scherzo" t,Nocturne"
wiernośc!, żeby Stołypma obrOnIe
i "Marsz weselny~ wykonano wspaniale, zdoby~
Ziubę:,
wając sobie entuzyastyczoy oklask.
P. OioranniRossi Wystąpił jako .solistaba..

szawskich z olbrzymiempowodzeniem, zwłaszcza
gdy rolę Napoleona kreowa.ł' Carmantrant, jeden
z·· najlepszych przedstawicieli małego kaprala.
Sztuka ta nie ukazuje nam również Napoleona w całej gloryi .i ego geniuszu, ani też nie
pogłębia psycho!ogicznejistoty tej postaci; rzuca
jeno pewien blask na bohatera wieku i to \v naj ..
mniej sympatycznym okresie jego dziej6w, gdy
szedł ujarzmiać Hiszpanię, by utrwalić na tronie
8ourbon6w hiszpańskich, ·swego brata J6zefa.
NapOleon Jest w tej sztuce Wła.ściwie epizodycz~
ną tylko. postacią; właśc~wymi bowiem bohate
ramI jęjsą; kapitan gr e nadyęr6w· Karol Lancy
i Julia, tajemnie pośly.biona. przez niego c6rkfl
dowódzcy wojsk francuskich generała. Lavala.. .
I<olizyę dramatyczną tworzy 'skazanie na
śmierć Karola.. La,ncy, za to, źeopuś'cił wazny
posterunek wOJe~nYł Węz;wany przez żonę na ta..
Jemną schadzkę l tym sposobem ułatWił wodzowi powstańc6w hiszpa6skich Palofoxowi zdoby"
cle szańcą, którego odzyskanie kosztowało mn6..
st}Vo o'fi~r w ludziach, strata zaś mogła przypraw
WJĆ armIę francuską o klęskę,
Sztukę te wystawiono starannie, ale wykona,..
nie jej .było b~rdZQ słabe. Jedynie tY!ko p. Ry_
dzewskl w roll Napolęonazdobył sable zasłużo ..
ue oklaski za maskę i grę sumiennie op raco ..
wane~
. Może w dalszych przedstawieniacbtejntu ..
kI, skoro ·ąktorzy Iępięj opracują fole pamięcio .. ,
WO, stworzy sIę lepszy zespół, chociaż ,naszem
zdaniem jut w samej obsadzie sztuki popełniono
błędy .rażące, co najwięcej wpłynęto na. jej ·sh~:b,
w

'rytOtt wykazując dobrą 2~koł@inłeduży głos
w·skaU, .pozatem nic więcej, jest to śpiewak
przeci~tny, średniej mjary.--WykQnał."Arye.~ z op.
"Tannhąu~er" W~gnera j "Prolog z op. nPajace" WYKonanie.
.
.'.
.
LęoncavaU~;·oba utwory wykonano .Z towarg;y."
St. Łąrrińild,
neuiem orldęgtry~W "Prologu" ~nać było ~byt,
I(ĄL~NPARZVK TERMJNOWV:- ~··'·.~;i, .ęIlQjiPHil!SZOtl rQPQt~ W przygotowanju;orkiestri
IMIONA StO\VIANSI~lE. O::z f ~
•.
.dzięlddyrękcyi . ząmja,tśpiąwakQW~

:fJ;~~P~tl1~'łi, ,kr~PQwąla·gQ i zęp~tJł'a. c~ły jęgó
:; .' .' .śpiewa.ł jęJ~~cl;ekiłką pię$oi
..
a {pfQf. Nirnsztein)~
'.
k9ucertu . wyk9nanQ ~~Pi"
natchmema CzajkoW7
tetycznV. Od samego

t r o Niemiry. . ....
'. . .
1ftĄ1 R. .POPULARNY. . ~bl!lS,b~~~t~!ll~~lt•• lr1~
1

D~ i~ "DwJlifaJą i' '. Ja
min~l . . . ,......
.
o
i
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legat~~ ze~tr~ny, zarządu Stow~rzy~zenia, ora~1; \~ .': Micl1ała" MikołajczYKa na ..bl.l~Ó~ę oficyny

~o~i~d~i!ieo~ g~!i~t~ 4o~O loo~fn~lllSowl~~~dci~recT~ komlsyl rewI.zYjnej. .
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budynków gospodarczych w Aleksandrowie; Jóna budowę domu i obórc~{
w Aleksandrowie; Jana Urbańskiego, na budow~
oficyny w Rokicin Nowem: Wacława Andrzejew..
skiego, na budowę oficyny i komórek w Zgierzu; Antoniego Jabłoń:,kief~o~ na budowę oficyn

.

.Następme ~omewaz obecna ustaw~ me od- . zefa Piechulskiego,

poWIada duchoWI czasu, specyalna. komlsya wraz
z zarządem opracowała. nowy proJekt,. z którego
p!'zedyskutowano ,na kIlku pop~zecłmch. zebr~i mach 13 paragrafowo Na sobotmem posle~zeml!
dyskuto~vano nad· tą s~ra~ą w dalszym CiągU' 1.
po dł.uglch debatach zmlemo~o § 1,4. '!' ten spoSÓb,. ze składka c:.łonko~s~~:.w~in.osJc ma 9 rb.
zamIast rb. 6, wplSOwe~as,~mnlę}SZOne z rb'!ią;~l
do irb. 3. ~yskusy'ę nad~~ynlł,., pa~agrafam~~l
ustawy odłozono do n~tępnego zebrama.

na Bałutach; Adama Dobrysiaka; nil budowę
domu w Zgierzu; Adryana Celnika na budowę 2~
piętrowego domu na Balutach.
'.
. Ponadto w Zgierzu otrzymali zatwierdzenie pla-

(a) Sprawy przemysłowe. Wysłany z Łodzi
w listopadzie i grudniu dla hurtowników warszawskich '. i prowincyonalnych wełniany, półnów budowy:
,
wełniany i merceryzowany bawełniany towar
Juliusz Kureman, na budowę piętrowego
gładki i deseniowy, wraca do fabryk łódzkich .
(x) Z Vłódzkiogo tOW.<POŹYCrlcowtH.szczęd- :domu i komórek; Jgnacy Siciriski, na budowę
w ogromnych ilościach z powodu zupełnego za- nościowego .. Ogólne z(;l~rani~, ~onk9w towa,. piętrowych oficynj Wojciech Kostelecki na buniku zakupów karnawałowych.
rzystwa odbędzie si~ w:'ni~i:b:ielę,dnia 25 b. m., dowę domu; Franciszek Obrębski, na budowl~
Znaczne, bo dochodzące do 25 proc. obui- w sali Stowarzyszenia piilCmvników. handlowych piętrowego domu; Józef Sypniewski, na budowę
żenie cen na te wyroby specyalnie dla Króle- .; przy, ul. Długiej nr. 45.
...'
.domu· parterowego; Ignucy Baranowsl,i. llabustwa ?olskie~o n,ie osiąg~ę.ł? żadnego. sk~tk~. "
(h) Z resursy rzemii:H"ltliczej. W rdedziclę ,dowę. pię.trowej oficyny i Micha,/' Fr<jtcwk, na
NatomIast. daje SIę zauw~yc pewne ozywlel11e.dnia 18 b. m. zarząd resursy rzemieśliniczej budowę j)lętrowego domu.
w spr~dazy artykuł'6w Zlmo~ych. czyli w~ro-, urz"dza w swym lokalu (Wodny Rynek nr. 4)
(a) O ściąganie łlOdałków. Urzędy gminne,
Mw cIepłych, • C? zwykle o teJ; porze uwazane ':i,wieczornicę tnuzyczno-deklamacyj.ną z nader uro- w powiecie łódzkim, otrzymary nakaz w~adzy
bywało za sp6zmone. :
. ·,zmakonym programem."
o ściąganie podatków· w ściśle oznaczonych
('8) W~rawie podatlm pr:zemyełowqo.;J~t' , ~h) .Z.tow~rzystwaopłekl nad drzewostanem. przez. ~dnośne przepisy. terminach. Wi~niC?pie
skarbowa pIotrkoWSka nadesłała do zarządów I W medzleJę dma .18 b. m.. o godz. 2 po poł. szałoscl w tym względzie będą usuwam z zaJmo~
agentur, obowiązanych ogłaszać publicznie spra- w lokalu własnym przy ul. Piotrkowskiej nr 145 wanych urzędów.
wozdania z działalności przedsiębiorstw-okólnik. odbędzie się w drugim terminie ogólne zebranie
(a) l gminnych kas pozynzlwwo~oszctędno·
opiewai'lcy, że departament dochodów stałych człmlków, które będzie prawomocne, bez wzglę- ściowycb. f1.lotrkowska komisya w.łQśchulska mzaltomunikował izbie o Najwyżej zatwierdzonem du na ilość przybyłych osób.
zesłab· do zarządów wszystkich kas pożyczko
i zaakceptowanem przez Radę państwa i Dumę
Z tego powodu w piątek dnia 16 b. m: o wo-oszcżędnościowych w· gminach i osadadl
państwową. prawie o przedłużeniu do 14 stycz- godz. 8 wiecz. w lokalu towarzystwa, odbędzie okólnik, którym podaje do wiadomości tychże
oia 1915 roku działania prawa z dnia 15 stycz- się posiedzenie zarządu, wraz z członkami ko- zarządów, że na mocy specyalnego zezwolenia·
nia 1906 r., dotycząceg() zmian niektórych po- misyi rewizyjnej, W celu Qmówienia kilku kwestyj mini!5teryum spraw wewnętrznych, ogóf gminy
stanowień o państwowym podatku' przemysłonader ważnych, a które przedstawione będą czy osady, w obrębie których znajduje się k.asa
wym.
ogólnemu zebraniu.
pożyczkowo-oszczędnościowa, stosownie do po<a) Waprawle kursów tkackich. Pru:d kilku
Zarząd Tow. abstynentów "PI'zrszł~Ś~" t:zeb miejscowej ludno~cl' ~,na:, prawo,~ ,z~~ po~omiesIącami otwarte zostały kursy techmczn.e w urządza w w sobotę. 17 b. m: .0 ~odz. 8 wlecz. cą, ,l!cl1\:a~~ • og,~lneg:)zebla!~~a. ?kreŚhc wy'::l.oŁodzi prowadzone przez p. Wacława KUJaw- dla cuonków T-wa Jak r6wmez I wprowadzo- kose procenLUt zaróv,no pOblerdnego od udZIe:".
skieg~, przy ul. Nowo-Cegielnianej nr. 9. Są to nych gości na. zal~ończe.nie k.arnawału wieczo~- lanY,d! PO,~yc:~k ja;~ ,i ,,;yph:lcanychod przyjmQkursy przemysłu włóknistego, a program ich 0- . nIcę, na które) mIędzy lOnemiodegrana będZie wanyc!1 d~ ka:sy W.,JdoOW. . . , .':
.
bejmuje dziąły przędzalnictwa, tkactwa, oraz przez c~łonków amato.rów II kornedya Adolfa.
W~Clą~ z~ Ucll,:"ułr, takle~ ;"![)Je!J b~ć prze~ •.
farbowania i wykończan!a towarów. .
. Walewsklegop. t. "Far~Iarz; .
.
słany., za ,posre~mctVl en: wł~s~lw:J władzy clo
Obecnie funkcyonulą tylko oddzIały: tkackI
(d) Ze Stowarzyszerua {llInnastyclnegp "SIła". wydzlellu zlerns!(Jego, pl zy l!I 1L11 stel yum spraw
i przędzalniany, z dniem zaś 1 września r. b. Jutro 14 b. m. () godzinię 8 wieczorem w lokalu wewnętrznych do zatwlcrdzema.
'. .
.
otwarte zostaną oddziały: farbiarski' i apretury przy ulicy Mikołajewskiej nr.. 54: odbędzie się
(a) Z magistl'atł.i. Na posiedzeniu radnych .
.C ~ al~i)~. Tkactwo i pr~ędzaln!ctwo obej- og61ne zebranie członków Stowarzyszenia.
. magistratu," ld6reodbyło się w s()botę wleczo- :
···~9ę~, .. 9,~w,ełnlaną. l ~ełmaną.. ...... . ". (d) lię Zwi.ązku.k~lnerów. Gubern~t~l' l?iotr" rem, ro~patrywa~~"opracowa~y prz~z .lltfU~~f~~ą,
. .~. .. Qi\\i;al):~,,:(J9.li$Y~.te~hpił~~t1ęrqizfllą!SH~ :.kPW$lq,.. o.dl~pwJ.t zat"Ylerd~~rllnustąwy ZWiązku ~ud.ownlczego rp'~J~k'ego.,:,:P.;s.,;N:~~Ęlf$I,le~o.RrcRr
od IstOlejącej szko~y;;poplq!ania pr~emysł;u( lu- 'kelner6w, me zgadzając SH~ na sądy kQle.tąńslcie Jekt ulepszenia l, ~rzekształcema bl'u~6\y' na'. uhdowego w QryszeWlez~s~dnlcz:otemi' że taosta- pf2;ewidz;lane WIJstawie.,
.
.
cach miasta ŁodZI. .
.....
.' ......... , '
tnia ma na celu wyłączi1le nauczanietkaGtwa
.' . ' ....•..'.
..
. . . .' ' . . . .
. Po.. sPo.rządze11lu.szqęgÓłowego kosztorySu.
ludowego. Kursy techniczne ·zaś p.Kujawskiego . . .(g),lTow. zwolenników ro:zwoj!-l,flzyczneg/J. robót, projel<t przeQstawiony będ?;ie gubern'ató~
obejmują przemysł włóknisty, ze ispecyal~em \Y medzlelę o godz. 11 przed P?łudn.r~m odbyto rowi pi.otl'kowskiemą do zatwięrdzeIlia.. Po roz. .
gl d 'eniem tkactwa fabrycznego mechamcz- SIę· w lokalu własnym To~. ,pl2;Y ulICY Nawrot patrzemu prośby zarządu Resursy rzemIeślniczej '.
~:~. ę nI
.
•
. 'N!23,oąó!ne roczne zebraoJ(j c~łonk6w Stow. w spr~wie. udzielenia pia~u miejskiego p.r?yuli~ .
... ' .
'.,..
cy DZIelne] na urządzen.le wystawy ~zemieśll1l~
g Prócz wykładów technicznych (towarozmaw~ w obeCl10SCl 89 ~sób. .
stwo włókięn przędnych, technologia'. tkag,rwa,
Obradom plze:v~dl1l.cz~l'p. Kącz~Qwskl •. se- .czoprzemysłowej, magistratzgódził się"na pro"
teor a s lotów, dekompozycya i kalkulacya, ~- kreta~z~l1lbyły.A;1aJc~l1sk! .. S.prawozdame oddzla.tu 'pozycyę i ~ostanowił zpi'zychylną. opinią prze~
·kY' t'k P k') b' u· też wykłady przedmłO~ tec~l1lcznego złozył p. undner, Rasowe p. Ko- słacpodame do decyzyl gub.ernatora piotrkow~
sun l ac le O eJm Je "
'k'
kell. W roklI sprawozdawczym wpłynę·l·o do ka·
I. . .
. ....
t6w 9~ólno.ks~tał'cąc~Ch (arytmetyka~ flzya, ry"SY Stow. 2,4Q4 . .rb.66 kop., wydano 2,226 rb; s {lego. ' . . .. ' . . .'. . ... .
..• .•.
sunkl l !<re~lent7 w~az .Z pOfzątk~ml g~ometry! 78 kop; pozostało zatem na rok bieżący 237
. (a) .RaOlQanJ~acya.poh~yi... V(~dł~g. ~aprofe~'
pł~skiej) wre~zcle wl~domoścl o l1a~ychmulst?W~J rb. SS I~op.
.
ktowane) reorgam~acrl POlICY!. mleJskIeJI.ppWlt
pom,~cy w meszc21ęśhw~ch . wypadJ~ac~dz~:" J:~:
W og6lnejdyskusyi, w której zabierał' głos kszony skład pohcYI;w ~odzl p:zeds.tawla~.~'ll.ę
, mtl'aza~k~c~ów i przęd~alnIków najba. J P
szereg mówców, poruszpIlO sprawę utworzenia ma ,w. spos?b nas~ępuJą,cy, 1 PC?hcl1~aJ~terf3. pąfabryczna.... . . . ...' .'. . żliwia' ido- kółka teunisowego i piechurów oraz konieczność mC?:mk?w ~e~o,. bIUro z odp0:VI~dl1lą h~~bą Ul'zę:
. Kur;sy t~c~l11cZr1e w ŁodZI. umo , . J~ . . zmiany statutu w.tym kierunku, by dQ Stowarzy. dl1lków, nac.ze!mk ~ezerwy pOhCY1,Wydzl~ł .śle4~YCle Wledzyw~anym.. zak;.7sle. ~~e uda6Ac~nłe szenia przyjmowani być mogli także nie!etni. czy z u~'zęd~lkaf!1l,lS crrkufów pohcYjnyc~
Jednak specyalneJ kwahflkaql, ktO). . k. . y, Zgłoszone w tych sprawach wruoski. polecono . z odpowiedl1l4 IJczbą komisarzy, 27 pOl11oemten .odpowiedn!o do swego, uzdo~~~~~a ~ ~fN:~ ,żarządowido: rozpatrzenia .i załatwi~flia. Wogóle i.,kÓw kOI~lis?rzy, J28 rewirowych j 12.81·straini~
osoblstychl!loze .pra~owac t~k d
"rok sprawozdawczy był dla Stowarzyszenia po- kćw pohcYJny~h. •. .. . .
.'. '. .' "......... .
.Wrzymamecałego składu, policyi .obliczone
rakterze majstra, Jak J robotl1lka.; K~r~y. tec.h: 'myślny zarówno pod względem wzrostu liczebne
niczne ulatwiają zdC?bycie. pracy I umiejętne Jej go członków jak i wzmocnionej finansowej. dzia: zostało na rb. 11750,000 rocznie. . ; · . i
wykonywanie, . ale .111~ daJ~ dyp,lomów, t?ruJą~ tajności Sto,,~.
.'.
'. '
(x) W teab~ze "Casi,no" od dnia dzisiejszego
cych drogę do objęCia stanOWIsk w zakradach
W końcu przystąpiono do wybor6w nowe- at do c~wartku .włączmeponowna zmiao.a; pró~
przęmysłowych.
.,' .
.
go zarządu; wybrani zostali pp.: J Barczewski, gramu, któraprzeds~ayvia się .nader okazal~.De;;;
(a). Ze ~towal·z.l)racowmkow handlowych, J. Pogonowski, L. Skulski, F. Waszldewicz, A. Lin,,· Inonstrow~nym będzIe . w~panIały obraz,jedyny
łą . sobotę, w lokalu w.!'asny~ przy ul. dner, A. I(aczmal"ek, W.Kopczy6ski, T. KOkeli,jusz
na Królestwo P,,, t. "IndYJska krew"... Jest todra:. iOl.'.45;,OdbyJo się nadzwyczaJ.n~ ogólne czak i dr. Goldenberg; jako zastępcy: B. Kopczyi1- mat w2częś~lach, odegrany przez artystów te;.:
n!le.;etoW., W,lfl.j. pom()cy pracow.mkow han, ska, M. Horstówna, J. Kozanecka, J. Konopnicki,atru królewskIego. w Kopenhadze. Dalszą część
.:i!iWY9h,liijt.~~o~zj,.nakt6rem omaWl~npsprawę A. Gajda, K. Janiszewski, R. Lubowiecki i M. Sła- prog~amu wypeł?1 arcywesoła komedya "Trójka
'orgąniiaGyj;j{,~~j,~ł?lności . sekcyi . :v~aJem.neg.o u: '. biak;. do komisyi. rewizyjnej weszli pp.: S" j aro- hultaJska"· ~r~: Joun~al P~thego..
'
bez;pie~zel1;i.a/::;ię~~)~kÓw:PO. dłtlglej .1 ?zY)VloneJ . szyński, S; Kącz~o~~ki i S,. MacW.ski; . jako~a~
. PodkreslIc. nalezy,. ze właŚCIciele i,Casina"
dyskusyj,' w~~tą:l'ęJ..zl'lhlerał . głos szeleg mów- , stępcy:S. Chetmlckll H. PfeJffer. Na tem posle'" n!e szcz~dz~ nIgdy ko~ztów, aby tylko zadowoJ~
(.;ów, uchwę.lbirot ę.by-.. sekcyą.ro~pączęła s~ą dzenie zamknięto.
..
~IÓ S~OI~l~ bywalców l by przedstawienia wypaąły
dział'alność
"pr$y\obe"CflYJlh·.192.członkach,
me
(
).
SI
ł
. II' . k'," .·S·. .·d
..
t· t
~
JaknajlepIe].
.
...... . [{OC' h rc by do 2500rai
a (at~:t sz o na. porzą zony os a eezme
(I) O I • f>
. .
. .,
,cze I<aJąc na p'OWlę s~en; ~IC I z
.' 'ó
przez magistrat m. todzi r'ozkład składek szkol-.
1,
(I zy\~opr:zys!ęs~wo:
Wars~awska jzba '
aby w~sokosc udzlelan~?h wd~wom ,zap0!llg nych 0.dmieszkańc6w Łodzi na utrzymanie w r. SądOWd w. drodz~ apelaCYJne.! rozwazała ~prawę
wynOSIła 1,000.rb" ktore zeblane byc mają w 1912 szkóleJernehhirnych l)1ięjskich rosyjsko- ~os~l\.a Blmelstell1~, który, .lako wsp6lnik dzierdrodze rep~rtycYJ. . ..
.' . polskich wynosi rb. 127597.
.'
zawcy o,grodu .P: ~jranowsklego, pod przysięgą
ZebranIe orga11lzacYjne kasy ~sekuracYlnel·
..
.. , . . ' .
zeznał, ze własclclel o(frodu a. pobił jegowsp6l~
odbędzie się najp6źniej za 4 tygodl1le; .na z~bra~a) ~Ia~y zatwlerdzon~. WydZIał budowlany za- nika Szaję Prawicza,;'skutek czego. O; .zostął
niu tern dokonane l>~dą wybory komItetu l de- tWIerdZił leszcze następUjące plany:
skazany na 4 dni aresztu.
" .'
.i

(x!
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Wtorek, dnia 13
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G. od wyroku tego wni6st skargę do sądu

okręgowego
i udowodnił

na liimelsteina o krzywoprzysięstwo
zeznaniami okolo 20 świadków, że
wcale Prawic1.a nie pobił.
Wobec tego sąd okręgowy po przeprowadzeniu rozprawy skazał Himelsteina na pozbawienie praw i 4 lata rot aresztanckich. H. od
wyroku tego apelował do warszawskiej iJ~by są,
dowej, która wyrok sądu okręgowego zatwierdziła.

.

: : :'
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dzieży aresztowano Adama Potockiego. Doko~ał~ on kra9zieży powyżs~ej z niejaki~ {'-Ifonsem
f ostem, ktorei~O dotąd me z~oł'ano Uj~c.

:- Z~ ~tłychu domu . K~er~kowskl.eg~

przj~

u~, .Sle!adzk!ej P?d. n~, 5 w Z~[erzu, m.eWIad0n11
zloczyncy skradli bl~l~znę nalezą.c~ do lVloszka
Krysztal a, przedstawIającą wartosc 115 rb.

Rabusie z łupem

uciekli

w

ulicę

Południową,
to młodzi lu~

Jak opisuje poszkodowana, byli
dzie, dwaj ubrani w palta i czarne kapelusze, jeden zaś w garnitur marynarkowy i zieloną cza-

cego wojnę z Turcyą.

Rewolucya w Chinach.

Z kancelaryi teatralnej konam:
.~
Dziś, we wtorek, odegranym zostanie arcywesoły wodewil w 3 aktach ze śpieWami p. t.
munikują

»12 żon Jafeta".

środę,

Jutro, we

znakomita komedya w 4

Na ulicy Widzewskiej, na podwórzu do..
mu nr. 16~ Ignacy Pawlicki napadł na Zl-letnią
Annę· Zielińską :(zamieszkałą przy ulicu Dzielnej
nr. 22) i usiłowalzerwać z szyi złoty łaflcu&zek
z zegarkiem. ZielińsKa odepcnnęra rękę Pawlickiego, ten jednak wyrwał jej z .ręki torebkę

próbach sensacyjna sztuka w 6-iu aktach
sza!ana", grana \ obecnie z ołbrzy
mlem powodzemem na scenie teatru rządowego
w '\Varszawie.
W przyszłym tygodniu dyrekcya teatru 'urzą~
dza uroczyste przedstawienie poprzedzone odc~}'tern p. St.Łąpińskiego "Ku czci Zygmunt~Kra
smskJego
kt6rego stuletnia rocznica urodzin
przypada 19 lutego f. b. Odegrane będą wyjąt
ki z poematów "lrydyon" i wNieboska korne-

Strzały wywołały panikę wśród

lioz

j Liszt.

.

,(x) Kąncert uczniowski.

z 3 zasadniczych

W pierwszej dynastya obecnie panująca
uznaje formę republikańską. nowego rządu, ogła..

że

"Uczeń

zlożony

części.

cząt "Koła Panien"..
. W sobotę po J?ołudniu, po cenach zniżonych
:Jt WleJe hałasu o mc" Szekspira.

Na skutek podniesionego alarmu, Pawlickiegoprzytrzymali strażnicy.
(a) Znale:tiony trup. Szeregowiec l-go pułku dya".
(x) Kormerty historyczno-pedagogiczne. Zastrzelców, Mikołaj Zurenko, zauważyl w stawie
za koszarami przy ul. Składowej nr. 42, trupa. rząd Stowarz . nauczycieli chrześcijan, obarczony
nadmierną pracą dla swoich stowarzyszonych,
Okazało się, że są to zwłoki stróża domu przy
tejże ulicy pod nr. 33, Marcina Patrzykonta, lat pragnąc jednak aby koncertyhistoryczno·peda~
42.. Obdukcya lekarska nie znalazła oznak gwal'~ gogiczne dla uczącej się młodzieży odbywały się
townej .śmierci.SledzŁwo stwierdzao, że Patrzy" w dalszym ciągu, zaprosił na stale do pomocy
w. urządzaniu ich mlodą, ale je"dynąw mieście
I. koht wyszedł onegdaj z domu w stanie pijanym.
polską instytucyę,uprawjającą poważną muzykę
SmierĆ. prawdopodobnie nastąpiła skutkiem ata ..
Towarzystwo muzyc.zne imienia Chopina.
,~u",apoplekty~znego.
'
Zatem koncerty historyczno-pedagogiCzne
. ,(a) Strzał, na ulicy. Do mieszkania Józefa
się będą· nadal . staraniem i pod egidą
Majewskiego (Zagajnikowa nr. 7) zakradli się odbywać
obydwóch wyżej wspomnianych Towarzystw.
",czol'alwietzorfenf. dwaj złodzieje,l(t6rzyspa
Pierwsze posiedzenie połączonych zarządów
kowawszy przedmioty, wynieśli je na ulicę .. Na odby.łosię w niedzielę i na niem uchwalono
'Wszczęty. aJarmstojący na posterunku ·strażnik urządzić najbliis7:.Y ,kon.cert pedagogiczny w po~
. policyjny dał dwa strzały rewolwerowe do ucie- łowIC marca, poswlI;:cając ·go reformatorom mukających. Złodzieje porzucili łup: kule nie do- zycznym ubiegtego stulecia" -'- jak \Vagner Ber..
przechodniów.

Z ,Pekinu donosi l)Times'.': Jutro O&~·toszony

zostame dekret cesarski,
szając

4
',

z·' pierHędzmi i kluczami i zbiegł.

Edykt abdykacyjny.

aktach "Gdzie Kohnowie?"
We czwartek ,,12 żon Jafeta", wodewil w 3
aktac11 ze śpiewami, na dochód szwalni dla dziew-

p.. t.

-

sięgły żadnego.

Rzym, 12 Iutei!.O. (wL) \Vłoska gruIJ'U przyja..
pokoju oświadczyła, ze występuje ze związ..
ku, z powodu votum paryskiej grupy, potępiają...

.

I CJ6ł

SZTUK11..

W

pkę.

-~.::~-::::::..---:-

Rzym, 12 lutego. (wł.) Dękret aneksyjny Try",
poJitanii i Cyl'ennjki prz~dstawiony zostanie 22lutego parlć:lmentowi wroskieml1. .

Teatr populai"ny..

(a) Napady rabunkowe. Wczoraj o godzinie
9 wieczorem, na rogu ulicy Południowej i Nowo Targowej nr. 1'9, trzech nieznanych ludzi napadło na przechodzącą 23-1etnią Józefę Solecką
(zamieszka.tą przy ulicy Lipowej nr. 58) j schwyciwszy ją za gardło, wyrwali z rąk torebkę skórzaną, w której znajdowały się weksle i gotówka.

3~
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zarazem warunki postępowania z mandżu ..
rami po abdykacyj, Druga część wzywa ludność
do spokoju. . Trzecia zawiadamia wicekrólów,

dynastya, ulegając woliludu,zrzeka się wła
dzy; cesarz jednak zatrzymuje tytu.t i pozostanie
Y" Pekinie; wprowadzenie w życie nowego ustroJU przekazuje dynastya Juanszikajowi.
. Równocześnie przygotowuje się urzędowe
zavyradomienie mocarstwo zmianie rządu, wzywaJące do uznania rzeczypospolitej.
Pekin, 12 lutego. (P.) Ogtoszono edykt abdykacyJ dynastyi mandżurskiej i utworzeniarze..
czypospolitej.
.
. Cz~fu, 12 !~teg?. (P.~ Kupcy miejscowiotrzy..
malI wladomosc ze WOjsko cesarskie urządziło
j

w nocy pogrom miasta Ch uansian.
., ~zifl!, 12 l~tego.. (P.) Oenerat Lantjanwej
pIsmlenme zaWIadomIł konsulów, że został mia ..

nowany.gube,rn~tore~m ~epub] ikafiski m' Mandżuryi.
Krą~owmk Japonskl !, Otown" odpłynąt w kie ..
runku połnocnym.

Ostatnia poczta.

.
..
.
-, Z Wiednia' donos~ą: . . H. Khuenwczoraj
po p~słuchaniu U cesarza, kpnfer,owĄł ~ hr~Stu . .
ergkhIem, ·wieczot en zaś konferOwał z węg{~r...
skim, ministrem skarbu Lukacsem, który na wezwanie cesarza przyjechał do Budapesztu. Po~
wszed}l1ie s<:!dzą, że stanowisko hr. Khu\~na jest
zachWIane.
Po~o:anier" L~kacsa .d.o~ \y~edn~a b~.ło tam

po-j wl~lką
. I1Ie~pOdzlank~.

W niedzielę po
,łudmu \'~sa!ikoncertowej odbył się pierwszy
z zapOWJedZłanydi koncertów uczniowskich szko ..
ły muzycznej J. Winieckiego. Trzeba przyznać
że szkoła t~ ~je baw! się w dyletantyzm i uczę~

\VlęK.~ZoSC~zlenmk6~~
wa~a ł~r., I\1l~ten~ za upadłegol~rezydenta mtnI"
~trow l 5q ctzl, ze Lukacs . wrocI. qo Budapesztu
jakocte~rg~owany' prezydent mmlstf(~W, który
szcza do mej młodZIeż, kt6ra istotnie' pragnie :na ~awlzec pO~OJ. z opozycyą, gł6wnte .na podgrać porządnie i poznać muzykędoldadnie
staWIe porOZ~mlenla. z Justhem, z którym Lu .
. Dowodem. tego był wspomniany k6ncert
kacs utrzymuj7 odda\~na stosunki polityczne.
Słuchając uczniów trzeba być pobłażliwym . le~ . '. . -- »V~sslsche Zeltung" 'donosi z Wiednia:
w danym wypadku to było zbyteczne.. Ani je.. Stan z~rowla austro-węgierskiego m~nistra spraw
den występ uczniowski nie raził brakiem przy.. zagramc~nych,. hr.t\ehren!hala, pogorszył się.
gotowania, a niektórych gra była wprost skoń- Chory. me. chce l?rzYJlllOwac pokarm6w i straci-ł
czona.. . .
....' .
.
.
zupełnIe SIlę wob. ,Przez c~ły. dzień Jeży hr.
Popisywali się: orkiestra uczniowska z kla,. Aeh~enth~l ~patyczme na sofIe l nie okazuje ia~
'1000 rb.
sy skrzypiec dyr.. Winieckiego ucz. Żelazb, Woł- ~neg~ dzaJę~Ia wOb,ec vyszystl~j~h. wypadków. Stan
:. .(P)' Fatalna. pomyłka" Miu-yanna S" lat 44, żo .. koy;icz6wna, Rei~hma.nn. i Ott6wna, z klasy for*
Jego z rOWIa budzl najpowazn!cJsze troski.
na· robotnika faJjrycznego, zamieszkala przy ul. Pań
skiej' nr. C4i napita się ~czoraj przez pomylkę jakiegoś tepJanu .prof. SmldoWlcza - uczeń Taube z kla'"
ttnjącego płynu. Dor8Źnejpomocy udzielit jej lekarz
sy fortepianu prof. Nassberga ~ ucz.C~ośnia ..
Pogotowia.
.
'. . . '
k6.wnai z klasy. śpiewu solowego .prof. Bogu(p)Szcz"śnw, upadek_o Z .balkonu domu przjl
cklego- uczemceBornsteinówna i Gerszono ..
uL zachodniej nr. OO,spadt wczoraj5-1etni' chłopczyk wiczówna.
'
~t1atlego . nazwiska tak szczęś1i~~, .zeprócz potłu
Popisujących
się
uczniów' i uczenice z dy... ,
czenia, nie doznał tadtlego powazmeJszego szwanku.
LWOW, 12 lutego (P.) Socya1iści urzadzili
rektorem szkoły p~. Winieckim na czele· licznie og~omnC! del!l0nstr~cyę z racy i reformy wybor(plzramaldie nO(łilllNa practt;acego. wskladzie
:.'~.
'. ul." A. n. n.y nr. 25. . R.ejnh.oIda. C. zetnika, ro~.otnika1 zebra!la publicznoś,ć nagradzała sutymi oklaczej. Tł~lm. kl~kl1tyslęczny zebrał się przed gUla- .
Jąt'19, .upadla'WC2:oraj pólka z towarem, łamląc mu
skami.
T.
J.
ch~m sejmowym, ptzyczem deputacya z DaszyfI': .. :.PoUlloteniu pro-wizorycznego opatrunku, prze..
~klm na czele udała się do marszałka Badeniego
r.~OIw go, doupiUlla Ałekśandra.
•. -rcze.,8nia .zemdlała wczoraj
l . pre~esa Koła. ~ilińsłtiego, Daszyński przedłożył
65-1.etniaAniela B.,roboŁnica; z te~
iądanla~ob~trukow, l?o.mi~i~!yc~ zupełnie w nt>zeUlcUata 11a ul. Aleksandrawskiej
wyro
proJ~kcle. Ba.de~l l, Blllnsln przyznali, że s~
atostająca bez zajęcia.
pewne ,nl~domÓWlem~ lopuszczel1ia, przyrzeka'i4
odfJ'OWledtllCll zakl:adóWt Pogototfie,
Akcya tlo~y Włoskiej.
·es~..,6łi'tyU1 prz)ttornność,· pozosta..
~!~~połdzlałanie swoJe w celu poprawienia pro_"Resto deI Carlino" donosi z Rzymu: W tu- )CA.lU •
. .Tłum) zebrany w pochodzie, przesz~dł:
teJszych. kołac!\. pa~lamentarnycnkrąży Upotazy.. mm~~
... .p. r:z;e:t
wIe .w~adomo~c, ze flota. włoska rozpocznie
M{) SK\V A, 12 lutegp (P.) Dziliog.4 m.49
wreszcJeakcyę. nawybrzezachTurcyi.· európej-'
skiej. Za pom?ćą . telegrafu iskrowego Wydane pp. pocięglem. kuryersknn pr4ybyll:' erzea$t"widf$~
......., . •. . . "
'. .. .
odpoWI edm e rozkaty.do rozpOczęcia mUnIcypalnOŚCI paryskiej..
MOSKWA, 12 lutego 'GP··.
.
tJc(;)źat:.U
"'W'bkOśdaby fl~ta .wł<?ska.mogł~· z 'błyskawiczną
domu\:.
(h)' kara admiinisttracY;!I1:ł111 Z rozporządzenia
~betnatoru piottkow81de~o zamieszkalyprzy ul. Nowo ..
ZarzeWskiej 11r.15 Wilhelm Wblschlegier,:lu' noszenie
i uzywanie flota, skazany zostal na miesiąc aresztu.
.·.(a) Krad~ie:i:e",Zmieszkania G~ Halperina, przy
uł~.Widzewsldej.nr. 21, skradziono srebra stolowe,
. Wartości 140 rb.
. ....... Z mieszkanH10jgera Cynamon a, prz)' ul. Bene...
dykta nr. 56, skradziono ldlkasarnituróWubrań, war..
t't>ściokolo 200 tb~ .
.' .
.
_ Do mieszk.unia Gorensteina, przy ul. ZaWadz4
ki ej , zakradli się złodzieje i zabrali różne. rzeczy, war.;
tooci120 rb.
. -Niew)1krycizłoczyńcy rozbili żelaznążaluzj7eW
sklepie E,Hanschla,przy . tlI. Piotrkowskiej nr. SOi
$kradli. 17 sztuk .to:waru. wełnianego, wartości okoto

,
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oJoa turecko-wIoska,

h

.~

podJąĆcd~~a~amawoJenne.Cała flota

~ ....",,_ęłme~~brQJon~,znajdujesIęw pOt..

. •

Nr. 35
zdu ogólne zebranie musiał' przenieść z polite~ I nowiska Włoch, które nie chcą się zgodzić na
chniki do teatru BufY. Zapowiedziano przeszło odwołanie dekretu ane.ksyjnego Trypolisu, niem."
mowy o akcyi pośredniczej mocarstw w celu za90 referatów.
Moskwa, 13 lutego. (wL) Na razie na zjeź warcia pokoju.
Taszkent, 13 lutego. (wf.) W Samarkandzie
dzie działaczy ogólnego nauczania, wynikł kon- ,
flikt między przedstawicielami prasy, a 7.arządem , odby1' siQ zjazd przedstawicieli bucharskicj agronomicznej organizacyj w kwestyi walki z szarań
r.jazdu. Zjazd nie chciaI"90puścićdziennikaJ·zy.
Prawdopodobnie zj:aZdit"os~a~,ie zerwany.
czą·
Moskwa, 13 lutego. i (Wf.?'Ouczkow-prezyPostanowiono palić szarańczę za pomocą
den t Moskwy zachorował, i,·wprO:i.vadzając w nie- specyalnych aparatów.
maly kłopot cały zarząd miejski z powodu przyRewel, 13 lutego. (wł.) Przejście przez Zund .
jazdu gości francuskich.
oczyszczono z lodów. Spodziewany jest duży
Samara, 13 lutego. (wł.) Radny miasta Wie· napływ statków.
trow, mówiąc o krytyce miejskiej uprawy w zaKijów, 13 lutego. (wf.) UkraincynQ zapropale powiedział, że J' można krytykovv'ać nawet jektowanej w 1913 r. kijowskiej wystawie chcq
samego Pana Boga". Za wyrażenie to zostal' wystąpić z olbrzymim zaakcentowaniem odrębno
pociągnięty do odpowiedzialności sądowej-jako
ści ukraińskiei. Ogloszono na stylowy ukrainski
. bluźnierca.
pawilon specyalny konKurs.
Żytomiel'z, 13. lutego. (wł J ) Wicegubernator
Roszt. 13 lutego. (wł.) Stracono tu ~zterv
ukarał 200 rublami gazetę ,. WoJYll"-za artylmt
osoby.
"Zjednoczenie przy wyborach" i za przedruk artykułu ze "Zwiezdy"-300 rb.
o F I A R y,
Berlin, 13 lutego (wt) Z powodu wczorajszej uchwały narod.-liberałów, aby nie brać
N a szkolę 't'zemiosl
udziału w jedności stronnictw lewicowych, wy. Maryan Oraczewski, zamiast depeszy z okazyi ślu
bu panny Wandy Heppen6wny z panem StanislaW8111
tworzyła się sytuacya, kt6rej rozwiązania nie
Pulińskim 1 rb.
,,
można przewidzieć. Dziśoą samego rana toczą
Na
"Gniazdo"
Tow. op~'~l(t nad dzietj'm.i.
się ożywione narady poszczególnych stronnictw.
K. Biegmhlcy dla uczczenia. !:l. p. Apolinarego KęJest możliwość, że dzisiejsze posiedzenie zosta- palsklego Q rb.
.
nie zaraz po otwarciu odroczone do czasu wyNa Po,qotowie 'l·atnnkowe.
jaśnienia sprawy prezydyum, przed jego ukonPasażer, który odstąp II swój bilet tramwajowydrustytuowaniem się bowiem, parlament nic może giemu pasażerowi składa tytułem kary 1 rb.
.
rOi'-począć normalnej działalności.
.
Na nie8zo~;ą8liwe!J0 stm'cachQl'egoi pozbawionego
opieki' ,/!"z!J ul. Wiiluwskiej 128..
Dzi( przewodniczyć będzie, po raz pierwszy .
Z.
Prądzyliski
1 rb.
do czasu istnienia parlamentu socyalista Schaj~
deman.
londyn, 13 lutego (wł) Wczoraj odbyła się
Dnia 14 b. m. t. j. W środę. W rocznicę śmierci
dłuższa narada rady ministrów. Powszechnie
ś. tP.
sądzą, że omawiano na niej podróż Haldane'a
. Maryi Sypniew~.dde;
.
do Berlina i mowę ChurchiJa oraz. stanowisko,
odbędzie się żalobnams.za św. w k(lgciele~1\1;
~~~RY.~; 12.~utego. (wł,) Z Mac!ryfiu telęgra jakie ma zająć rząd W ·1;Ych 'sprawach, ~obec Krzyża ogodz!nJe .1-ej rano, lłaktórąFi!lpr~ ,
fUJ'!!I'
b'otJie.l'ła.·
51~
, . i ' i ' · >:.:,,,: ...
',· ...;·,,"r.' •.' ,,,.~~::;:
't, Wedlu.
, ,Ii:>
,<& . ·.jticy'ch.tu
't
..........•
, .&;1
. 'wcióra'
,
JWlesci
,. j
Zbjeraj!łcego~ję jutro pal~lat11entu., . ,
..
częściowa . dymisya gabinet:ugc~e~iwana jest ,w
Berlin, 13-golutęgo; (Wł.) Dziś· na początku .
l1ajblizszym czasie..
'.
.
posiedzenia
parlamentu .• rozeszły się. w. kuluarach
londyn, 12 lutego (wł;) Zmarł słynnyJek:arz
Z WARSZAWY.
pogłoski,
że
W sferacIf decydujących rozWażana
lord Uster.
.
Londyn, 12 lutego (wł.) Górnicy W Derby';· Jest obecn.ie kWe$tyąf·~ZY wob,eCuja\vnieniaJui
'* Ucieczka· ban kiera.
.
5hi1'e postanowili z dniem 1 marca wstrzymać obecniej przywybor~epteiydyumnjępol<ojących
WłaśCiciel kantoru bankiersklegopOdf/rfl1Q
się o.d pracy. Chodzi tu o 41,000 g6rnik6w.
starć i ptzewidywanejz tegO 'Powodu nieproduk~
IIRawicki i sp." p. B.Rawicki, przegrawszy na
'. '. Wrocław, 12 lutego (wt) Jak słychać g6rni· ~ cyjności parlamentu, Diejesf .•. rzeczą wskazaną giełdzie
znaczniejszą sumę .zbiegłonegdajj ja~
cy W Niemczech postanowili urządzić w marcu
się, zdaje zagraniCę. W kołach giełdowych są
rozwiązać
gO
zawcza~u
i
rozpisać
nqwewybory
jednodlliowystrajk dla wyrażenia sympatyj g6rpod wyraźnem hasłem.;, V{ą.lkaz socyalistami," dzą, że. zobowiązania Rawickiego nie przewyż:-:
nikom angielskim. ,
100,000 rb. '
. . RtYifi, 12 lutego (wł.) Oczekują tu przybycia jakogł6wnemi sprężynami· tej· ni~produkcyjności. szająPoszkodowani
są prywatni depozytaryustę,'··
atnb~saaora z Wiednia i Berlina. M6wią owaBerlin, 13-go !uteg,0; (wf.) Bawiący obecnie zwabieni wysokimi procentami i na giełdzie
.tny,,::łJ.kónferencyach politycznych.
spekulanci i kulisyerzy. Poważniejsze fir . .
J'
Ateny" 12 lutego (wł.) Dekret kr61ewski ro· . w Petersburgu czarnogórski minister spraw za- drobni
my
nie
były ze zbieglym W żadnych stosLmkach:
granicznych, oświadczył, iewbrew optymistycz,zWiąiujeIzbę i rozpisuje wybory na 24 marca.
*
Samobójstwo
na cmentarzu.
nym zapatrywaniom niektórych dyplomatów, jest
Nowa Jzba zbi.erze się 4 maja.
Wczoraj o godzinie 10 raDo na cmentarzu
,. d.Kon~tantynopol, 12 lutego (wł.) Rada mini . przekonany) iż nad Bałkanami rozpęta się niebastrów uchwaliła znieść tuż przed zebraniem się wem burza, ponieważ materyału .palnego zebra- powązkowskim, odebrał sobie źyCie wystrzałem
z brauninga Izydor Mayzner, znany kupiec wal'~ .
parlamentu stan oblężenia w Konstantynopolu i 'lo się aż zanadto.
'
szawski.
sąd wojenny j wydać amnestyę, dla politycznych
Po śmierci przed trzema laty ukochanejt5~
Paryż, 13 lutego (wf.) Dzisięjszy "Temps"
wlęźriiów.
"
letniej
córki Maryi. ś. p. Izydor Mayzner papaM
Pekin, 12 lutego (wł.) Jutro ma nastąpić uważa. podróż HaJdane'a do Berlina za rodzaj
w rodzaj melancholii, objawiającej się w religij.
ogłoszenie następującego edyktu: ..
pogróżki pod adresem Niemiec i wykazan.ie,źe
nyni niemal kulcie dla. pamięci zmarłego dzie,. ,Powstańcy, wśród których panowały różnice;
Anglia
zrobiła wszystko, co leżało w jej mo\,:y.
wczęcia, na ,. którego mogile spędzał cale goclzi~
gotowi są cofnąć 'fviększą część swoich wniosków J
',.
które dodali do propozycyi Juanszikaja. Edykt li odpowiedzialność zato, co teraz nastąpi J pa;., ny na Powązkach.
W
liście
pozostawionym
do
brataj pisał zma.
Z proklumacyą republiki prawdopodobnie będzie da na Niemcy.
rły
tragiczną
śmiercią:
,
we wtorek ogłoszony.
Bytom, 13 lutego (wl.) Znany tutaj pruski
"Słyszę głos Maryi. Ona woła mnie do
dom
bankierski "Schr~uner j Forster" zawiesił' siebie i idę, ażeby pozostać z nią wieczn e"'.
Z ostatniej chwlili •.
wypłaty. Pasywa· wynoszą około czterech ml~
Petersburg, '13 lutego. (wł.) Prasa rosyjska lionów· marek. Poszkodowani są przeważnie
Z OSTATNIEJ CrIWILl.
poświęciła liczne artykuły z powodu ,75 rocznicy
koloniści i robotnicy niemieccy, którzy tam sk[a~
(Teleronem z Warsz1lwy)
zgonu poety Puszkina.
duli Swe oszczędnoścI.
'
Sprawa hr. Ronikici'a.
, Niektóre miasta prowin~yonalne postanowiły
Bankructwowywohllo ogromne wzburzenie •
.". przy pomocy '.11iejskich fundllszówi składek
Katowioe, 13 lutego (wf J) Pożar kopalni
ronikier slwilczyl swoje przem6wlenie o
,'wzt'1ieść pomniki. poecie.
węgla "Litandra" trwa.w dalszyrnciągu. Ostategodz. pór do 3 po poł. Trybunat postanowił
Moskwa, 13-go lutego. (wł.) Wczoraj został cznie stwlerdzono J że w gtębi kopalni znajduje odroczyć rozprawę do nowego terminu, zazna.;
otworzony zjazd działaczy, pracujących nad roz~ się 8 górników. Jest słaba nadzieja ratunku.
czając, że wSJ,yscy świadkowie ponownie h~dąi"
powszechnieniem ogólnego nauczania. Nazjazd
i,~','
l<onstantynolJolJ 13 lutego (w1;) Rząd ture- słuchani..
przybyło przeszło 2000 os6b. tak, te zarząd ziacki oświadczYł, że wobeC nleljtzelednane~o sta..
wojny proponuje utworzel1ie przy sztabie generalnym oddzielnego wydziału lotniczego, w którym majij być ześrodkowane wszystkie sprawy
odnośne, przeniesione z zarz~du inżynierskiego.
SEWASTOPOL, 12 lutego (P.) Przybył tu
krążownik "Kaguł" z ciałami hrabiego i hrabiny Mi1utinych, przyjęty salutowanieul z okrętów
i twierdzy. Ze statku między szpalerami wojska
przeniesiono trumny na dworzec kolejowy.
WILNO, 12 lutego (P.) Litwini z parafii nacIdej i rildU:ńskiej, pow. lidskiego, wysłali za pośrednictwem departamentu wyznail obcych skargę do papiei:a na polaków, sprzeciwiających się
siłą wprowadzeniu języka litewskiego do nabożeństw. W skardze tej wzmiankują oni, źe zwracali się do zarządzającego dyecezyą wileńską ks.
Michalkiewicza, ale petycya ich pozostała bez
skutku.
Rozpatrzenie tej sprawy polecono dziekanowi
ks. Ointowtowi, który we własnej parafii hołdu:
je· polityce polonizacyjnej. Litwini proszą, żeby
śledztwo powierzone było osobie każdej innej
narodowości, prócz polskiej.
BERLIN, 12 lutego (P.) Gazety donoszą, że
lekarze-polacy w Poznaniu wobec postanowienia
Dumy co do wyodrębnienia Chełmszczyzny, zrzek·
li się udziału w petersburskim wszechsłowian
skim kongresie lekarskim.
PARYŻ, 12 lutego (P.) Parłament przyjl!ł
bez debatów ratyfikacYę francllsko-rosyjskiej konwencyi literackiej.
HAGA, 12 lutego (P.) Jakiś niemany czło
wiek, który podał się za anglika z Transwaalu,
prawdopodobnie chory umysłowo, stłukł kilka
szyb w misyi niemieckiej przy okrzykach przeciw
niemcom i cesarzowi Wilhelmowi.
BYTOM, 12 lutego (wł.) W kopalniach węgla "Lytandra" niedaleko Anfonienhuette wybuch. nął, z powodu zapalenia się gazów, olbrzymi
P9źar wewIJ<!trz szybu. Nad kopalni,! unoszą się
olbrzymie chmury ciemnego dymu. Około 30 robotników odciętych od świata. Wszelkie usiłowa.
nia niesienia im pomocy dotąd bezskuteczne. Do
wieczora wydobyto 7 trupów zwęglonych, lub
uduszonych od dymu. Większość robotników stanowią polacy.
Rodziny nieszczęśliwych pogrążone w roz-
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Zdziczenie.

W Janowie Podlaskim dwóch
wyrostków miejscowych napadlo na ulicy StanisJawa Szenia i bez żadnego zgola powodu po-

turbowali go dotkli\vie .. ZanlCl.ło im bylo jednej
ofiary, więc znaleili sobif2 dru~{ą w osobie Heleny Czarneckiej, kWra w tym czasie lUlrmita
bydło w obórce) oddalonej od mleszkaó i ulicy.
Znęcaj'lc się
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Według obliczeń Ronikiera, renta,

C~L.ESTWA.

K

._~,

nad nieszczęśihvą w nieludzki spo-

sób t która widocznie opierała się ich zwierzęcym
instynktom, podarli na niej ubranie, powykręcali
ręce~ powyrywali wl'osy, pogryźli i posiniaczyli,

otrzy~y:

Zarząd Oc!taroray Bah.lłc~tiej ma zaszczyt zło
żyć serdeczne podziękowanie wszystkim, których lito·
ściwe serca poruszone zostały biedą opuszczonych dzie-

wana od teścia, wystarczała mu w" zupełn~scr
na płacenie procentów od wszystkIch długowI
nawet hypotecznych, pozostawał mu więc duży
majątek ziemski, doskonale zagospodarowany,
Co się tyczy dywanów, Ronikier, szczegółOWI}

ci

bałuckich.

A 'Więc uBóg zapłać" pastor<v,'.li Gtmdlachówi za
pomoc, okazywaną ochronce \;,' kn:Łdej potrzebie,
d·rowi Glogerowi za bezpłatnie udzi(';:,:;10 porady lekar..
zastanawiając się nad po}o2cniem pokoi, gdzi~~ skie dzieciom i ich rodzinom, jak r,~li:;,'i'Iież wszystkim,
dokonano zabóistvlla orai"cnad rOZ\Vie5Zeniem dyW~l . , którzy bądź ofiarą w naturze, bądź pracą własna, .bądź
, ~rosikiern odziali i obt1lidziatwęba{uck~! w dzień"GWiazd
nów i t d. dochodzi. do . '~tanowczcgo wniosku, ki'l tegorocznej \v szczególności zaś panom fabrykantom
iż nie były ot'le użyte dla' zagłuszenia krzyków
za materyaly na ubranka i panom wlaścicielom sklepóW
mordowanego, jak.tw,i,erdzi oskarlenic t lecz naj·· za ofiary la) naturze. sklada
prawdopodobniej dla upiększenia pokojów.
475
Zafi"ządł rD,:::~llS~Q)iIily Bat3,u}kiejm

Dalszy

ciąg

starą

rozprawy dzisiaj,
Bilety po cenach zniżonych do
połowy nabywać można codzien-

iź . w

ręku tych potworów nieszcz ęśliwa
dziewczyna zakończyła życie. Dla zatarcia śla~
dów wywlekli nagiego trupa \\1 kt!t za stodołę l

tak,

nie od lO-ej do l-ej i od 4-eJ

do 8 ej wieczorem w cukierni p.

tam porzucili, .gdzie na drugi dzicfl dopiero znaleziono go, przysypanego śniek!iem. Zbrodniarzy
wkrótce wykryto i osadzotlow więzieniu.

ąllrawa

hrabiego Ronikiera.

(RODZINA gOtUJ).
Farsa w 5~ch· aktach Fridmąna j przekład. Sulnickiego.

Na wstępie wczorajszego swego przemówienia hr. Ronikier żalił się na szykany ze strony
zarządu więziennego, że mimo próśb jego kaza ..
no mu zmienić celę i dano najzimniejszą, w do·
datku zlaną zimną wodą, na co przewodniczący
oświadczył' mu,źe, sprawa ta będzie zbadaną.

.

\V •·dalszym

ciągu

"ostatniego

!;iłowa",

f

'0..~ŁOSZEluIIA.

550

oskar-

zarz'ut, jal{obyoskariony byt'"" interesowany w
nie

malnych.

W czwartek

żony zbijał akt oslsar.ienia, dowodził,że zawie~
ra on sz~reg t. zw. martwych punktów, nic nie
znaczących a wprowadzonych .tylko dlau,łatwie
nia słuchania.· i osJabieiliauwaf~i widza. Również
śmierci ś,. p •. Chrzanowskiego,

Komora, Dzielna rÓI~ \Vschodniej
do dnia przedstawienia do godzi ..
l1y l-ej po pohldniu, od S-ej w
kasie teatru, lecz po cenach nor-

wytrzymuje

no rZBCZ

5zwolłli

przy "HoIB paniBn n •

Bilety niesprzedane. są do nabycia. przez dziś i jutro po cenach zwyczajnych w cukierni A. ROSZKOWSKIEGO,
a w dzień przedstawienia w kasie teatru.
481'

J zaak Benjaminowic.z Niemczyk
pan!e~lka intepgentna pOszllkuje' Rb. 5000 potrzeb"a n~ pierwszy
, lllJeJSc~.wblUrzę lub W aptece.
llttmet' hypotekl. Oferty slda..
zagubił paszport wydany przez
Oferty yJ. Adm. Rqzwojupod lit. dać W Adm. Rozwoju pod liter. Szkłowski miejski zarząd.
'
.
B
i ) ' '. l~lrOna1.1cz~cielJ W • ".tO..
,10(/
S Ch•II .1028~",."""""
.
'X
1
1(.)31-5-1
_ . .I"'teskle
AdamowlCzo1/'
... ". 1155
,~ 6- 1 ""
l zydol" .\Vilttor W esotowski,. za...
wej 'Piotrkowska10ą-poleca:
o. 'pist.a p.otrzebny do. zakładu
prasowaczki potrzebne są zaraz stróż,' posia4ają<;y· dobre świa~
gu~it p~szport wydany zpo~.
na,uczycielk~ niemkęzWytszem
fotograficznego. Dzielna 15.
zdoltJe oraz. uczenice, pralnia.
. dectwa .zafł~zzgtosfc si~ mQ~
brzezlńsklego,guD, piotrkow.
wyksz1!ąleememzpraktykąjniel11~
. ' . .1059;--5cs-l
DlugąM 71, róg Benedykta i że Wdotntt M 15, ulicl1l:.Dzlelna.
. 1~2
ki za~raniczl1e,l1auczycielki rintMieszkanie do wynajęcia zaraz chłopIec do bufetu.
1154-:-1
'1151-.:..,1 skiej.
zyld, fnU1Ctlzki,. angielki, naucz)'do kwietnia, Przędzalniana
p'tzeproWadzając' się wyprze- S· ptzedam. fisharmollyę .niedroKatarzyna NovJ'icka·· .. za~htbna·
• kartę od. paszportu wydaną'
ciela niemca, pony zszyciem, J\'l!$4.Wiadomość: Przejazd 78,
dl;lffi. meble z kilku pokoJów
go. Ulica Orabowa28m. 18.
freblu111dna godzinyr6żnychnaro- lU-c piętro,
..
1045-1 bardzo tanio. Nawrot 44 m. 5.
1048-1
z magistratu łódzkiego. 1055-f
dowośd,'gospodynie, pielęgniarSingera bębenkowe,
1051-5---1 ""kle.p l.wl. onialny z urz~ldzetliem
eo lmdya PodcznskEi-zcitiT;Iiit
ki. SwiadectWa doskonalę.
' .. ~Al ~ 1{san'<:
świadeetwo wydane ze Efzkoty ,
sprze d
am tamo
po t rzebnu starsza pt:l.1lOa domarzeźniczem do sprzedania.
545-Gews-o dryjska M 2"
1074.--4wcs-2
gazynu kapeluszy. Biuro Sę- Batuty, ul. Wspólna 12. 1086-5-5 Handlowej p. \Vaszczytiskiej.
.A-j{redens dtiiy,s1:Ói;krze·
eble sprzedam bardz.o tanio kowskiej: Przejazd 14. 958-5w-2 szafę do rzeczy malą kupie. Zwrócić za nagrodą: Rokicitiskn
II
• • sla, garnitur mebli jawo. wyjeżdzając zaraz: Szafę, po. szukujęszycia z kroięm w doOferty z podaniem ceny nad:. N2 47; W przeciwnym razie1044-1
row~sęczkowany, d!'tigi mallootomanę, kredens, stÓł,krzes!a,
mach prywatnych .. Ulica św. sylać do Rozwoju pod I1Szarka(l~ świadectwo niewaine.
niowy, takież tl:ema, slupy, eta~ tt'emo, Mźka, materaee, umywa,l~ Emilii 6,. stróż wskaże. . 982-5.-5
1068·-4-5
Lidya Kochanowska zagttbita
r ę tL1 aletę Dl"urko
żerka, e. k.ral1~
h5zka
ma.~
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h" l . b'll:~ t ł
i 1"1 •
nozną··
ac 10 ma nr..
m....
. lub
't b d
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bez" Piotrkowska 209 m.. 8.
.
czen po rze ny. o ża ta ue- 'M."-'iCiiifini'e"'belonkzaginąi pa'"
lampy, obrazy; palmy, różne dro-picerskiego, ZaWadzka
5.
szport wydany ·.z. Tuszyna.
biazgi,sp1'Ze4at11Zabezcen .. Ul.
MIody, inteligentnY' cztowiek,
995-5~p-5.
10,11:.-5--5
:--:-___--=-=,..-..."....."...._.1000-{$·-2
Władający. niemieckim, popotrzebna nauczl'cielka z świa
czell VII kl.' Szkoł11 Handlo.PiotrkoWsku 225 m.2. 1051.~5<)
----~,
. -"------.--~o.sad.1.'
.. Wl'a.do·
. (lec·t'~'em
.. SosnJ.o·.1~1a
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wej Kupiectwa Łódzkiego,
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od pasz. portu wydaną z fa})r.
.fę~.lóżl(az materacami,stót, mo. ść: ... wfl COlo gra p hie •.. It,.ł!0tel prywatna.
'
1064-~~5 przysposabia do egzamin6w i
1049-1
krzesła, ot oll1o.11ę, bieliźnlark~,
Wiktorya , Piotrkowska· J'4!!' 67.
udziela koreretycyl za umiarko .. Poznańskiego.
tremo. Wólczańska 65 -18, Ofl~
1016---5w-2
potrzebna nauczycielka ześwia~ Wanem 'tWn. arlrodzeniem. Ofert'"
onufry
Karbowiak
zagubU
kar..'
·,
1066
""';:
bł' k
1800
d.eGtwem .szkół
początkowych.
-"'{ pod."
6
l.ZI,
I
J
cyna, d rugasxeń.
. -:-(h-~i)le
ywatąo azya:za
. rbl; Wiadomość:
ul. Długa
155 m.12. w RozWO)U
1006-2-2
. . t~ od paszportu wydaną z
·.Meble z~kilku pokOjóW rozplac w samym środku ogrom~
.
. 1061 5--5
aginą! żółty pies bernard z fabrykI I. Rosenblata.
1024--1
• prze~lam częściowo za :bez.. nejfabryki,. 5ezkonkurencyjny,
- - . z obrożą metalOWą. Uprasza
stailisław Wimarski zagubU pa..
cen! Garnitut salonowy, tremo, do sprzedania zaraz. Główna 51
ps~,'ceter 'bronzowo~czerwony s~ę odpro\vadzić zawynagrodze- .... szport wydany z g.miuy Hzesłltpy, ekran,. tualet!:'! dUll1skf'j m. 14. Odg.1-2, 6~7.1004. .5;..2
.. l clFterkabiala, rude uszy, mem. Pat'iska 85 m. 4"1007~2-2 czyco., pow. rawskiego, IJuhe1'lli
t"
t
<:
l k ' t" d'
l " b 1 . zaginf>ly. Proszę odprowadzić:
lrredensj sl'{j,ł I{rzeSta, ootnanę,
. . ... Wie ma uzy po WJ'Z a.. Cegielniana52do p. Lipca; niepm.;. zakiadslusarski do sprzedrll1ia" piotrkowskiej,
1O~~G-5-1
s~afę, !óżka,n!aiel',ace, bieliźkonem 1 różne pojedyńcze
' d
d
Ul. GłÓWna 55.
1047-0-1
Te()clor Bergier za~ubił kartę
nlarl{ę, .1HB.' ywahHę,. ~lUrJw, fot.e. I, mieszkania do wyllujęc~a..\Via- 'l;w'1JYniePOsla acz· ($ poWia1·od9a9· S~do5;' Zdo·.lna. sklep.o"'a clo fI'II'!' rze-z",-nl""
odpaszportn wydana z fabr.
l
lan.p)·,gramol
1 l
"
~o 11, 1Ud;>,!,.;')"
rl~~\' Jet
(.lomośc.~u ĆI
<."1 QS IJodarza,· ·.Prz.e]·azd
....
.' - 0 w
-zegar)
cz.' e]'.. Mi1szaN.228.
1052-3cs~1
Ballego.
~ 1028·-1
Singera. J?iotrkoWska HY2 m"o. :N2 51.
.'. 1027-1
pokój frontowy na pierwszem
ojCfech
Jeżylciewicz
zagubił
1155""':'1
przyjmę posad~ buchaltera, popiętro, db wynajęcVi. Przemagle do sprzedania. SuwaIkart e ~d paszportu wydaną
ilarflJ"it:amidkowy· do 'sprze:
mocnika bucnaltera, Inb inkaw jazd 46 m; 4.
1088~5-5
ska Ng· 25.
1057-5.-1
danin. KarolaJ\f1! '1 m. 2.
senta, mogęzlożyćkaucyi 100'. ok6j uJ)Jeblqwan'yz oddzielnetri l olejne, obrazy do sprzedania z fabryki "R}7chtera. 1055-5--1
aginęta' karta od paszpor~u) na
, ...' '.
.'.
lCY25-2c-l
rb. Oferty pod lit. nB. R~1i W RO';wejściem dui:)?, widny, do wy- Ijt .(Marya Stuart, Otello i2 krajimię Jana Zakonnika, wydana
zwoju.
1022~1 najęcia dla jednej lub 2-ch inte- obrazy. Orla 14, Sęk. 1059-5wc..2
0 sprzedania 2 dorożki: jedna
..•...... na~umach i rolwaga paro..
Qrzybłąkalsią pies czarny, p'od.. ligenthych osób. Wiado'mość: ul.
rb. do uloltoWania na 1 z fabryki Olszeta i Tyszlera:
105f~-5~~1
kQunana resorach •. Ul. Kielbar palany,.do odel)fania:zazwro- Główna 40 m. 15.
147.:.....4~5
. numer hypoteki, bezToaginęto śWiadectWó--od pa..;
. cha 24,ugospodar:za.
1040~5-1
tem kosztóW. Wiadomość: M a r y - · ·
war.zystwa. Juljusza 51':"-12.
.
d'
'l'
. l
l
silIska 9-10.
. 1041-1
potrzebny ~urman do rozwoźe1029,-5wc:-2
, szportu, na imię Sumbarta
·.o:·spr:z:e al11a 'fI la ple Wts ta. ___ _
_-.__
nia nabiału, wymagalne świa~hklrpyczanca, wydane przez po..... Lutotnierska ,N'g 6. . 1046-5··1 l::;' ofrzebiiy pr.esser dą, mulden- dectwa. ,Warszawskie TqwarzylIcmaJstra m. Łodzi.
1025-5--2
" .'r')rt1ikąr n l a J.Szczęśiliewskfugo
.. prasy do bawelnimięf apre- rzystwoMleozatskie, Piotrkoagl~ąf por tverzawferaj ący
1!',~·:!:Q.$ztikUjezdolnego pedala.. tury. l\iikołajewska 165. 1050-5-1
wtika 200.
'·107f5-;..5--5
śWIadectwo prac}', trzy f()to~
·'!\r~~Z;ala$ząĆ,;slę:·l.i1. Piotrkow..·-p·. ot!'z.ebni uczniowie do zakładu
t . b
.
b
.'
Bronisława {--Iejakzaguł>Ha pu.,; .
$ką~~jlS. . ......... .101.8-5....,2
fryzyerskiego, a także na ddpo 'rze na. zaraz ko ieta lub
$zportwydany
gminy grafi~: dwie męskie 1 jedna damsl{a l paszport na hn~ę Feliksa
[:". I·':); ... ·i·"
'.
"
t p 01; .. ' ... -f"~ k.011czenie prakt1.' ki. Wiado1l1.ość ,.' dziewczyna uczciWa do slu- !{l
ó"':l b
. t Ił" ,
FOrl;~Pl&'Q,al'~ra .•. ·~ą&:9gla)CZtl:; w
. . Z. QfOnl.adzen. htStars.z.ych ..N.a.,; żby. Zgłaszać się: Przejazd 16 eszcz w, 1:.U ~'plO rrowsneJ., Gocyly, wydany z gmmy Kozie..
g~owy, po~. będziI1skiego, gub.
Wrof59.
. 1056-1 m. 2.1..
.
F.ranciszka Hek'
wtrkowskIe •
1012-5-2
mo~n~od/77~) y '; .. '
.·}"~,te.,~~!. ).oqttz.ę,bne .zdolne podręczne i
ok6j ume:blowany.zaraz do
szport wydany z gm. Łyszko
GtlPernatorsk;·~r02~l"t .)}':~'1!t\iZ;ęnlcedoszycia. Składo.. -. wynajęci.a. 'Piotrkowska 255 wice; pow. lowicldego, gub. warny
Q fą.m•..• o. fa'Q.·}lr. ~~t.~~'...'., ··B~•. <
1045-..1 mieszk.5.
.1015..;...,.5.,-.2 sza:wskie~.
1042-5-5 ckiej p
J,
. :~doll1a prasowaczka
ł,)oszul~ujeltobiety do domowe.:. FranCiszek Michorek zagubił
n
rę.P:.ai.·. r. . a. cy. ę.•'.'l3>.'.łU...S
.a.:\~t. ~.:4.•. :.•.•.. '.
papi,a.nice, uJ,ŚWiEtgo gospodarstwa;Wiadom.ość , ". paszport wydany z gminy Gor~
~~kta, . ........ "~c,
.~~ć!. ..1042~1 FrancisZKf1.l:1$ka J'~JtH m. 56,. od ki Dużej gub piotrkąwskiej.
Krawcowa, zdolna}'}:ipsz4~~
'zlo~if;;kdo 6..ej do 7-ej wiec~.,. J015~5-2
1094--5-2
.'"Srtydawdpmachp~ywątnycn):~~e~ąlp'YG,h. F,OkójUlllebtbwany'.dowynaję ..
ozef Macuda zagubił kartę od
Piotr~oWsl{a 105.ZdZ.l~Cil.~.:.·.1
.~~:,Zi~ęr;sl~ą: ,d~t9.so1męwejście.AndrzeJa.;
.paszportu . w,ydanązfabryki
DOD. I\U!

Dn

DI'Q~

na

'Ul

A A ·A···

Kupię aparat foto.graficzny uiywany 18 - 24. Oferty składa(~
wAdm.Rozwoju pod/lS, S. 18~241!.
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[;rt.Y~t6w

królewskich teatrów w Kopelllhada!o.

I

r

15 lutogo. włącznie.

C8nJ' popularne.

Znakomita komedya W W)lkonaaiu artystów teątfu W Kop "'"unu",c.
OIl"Jde_tt•.j1 kOPcelt'towa ~,Selu:.l\!EI!iu.

Iwsztuje baz z111 i aII y f~
przez całą zimę z do-

Kto życzy, sobie gruntownie nauczyć Sięikroju i szycia. '
niech się zapisze na obecny kurs codziennJe' od 10 -1 ~ej
W południe, i od 3-6 po pol. Kończące szkołę otrzymują
Przy szkole mojej

znaj~

duje się wieJki wyb6r manekinów, form papierowYch, modeli,
bluzek wszęlklej wlelkQści, apódnhl i ubran dxięoinnyoh po,
cenach, umiarkowanych.
~,mQ~ ~cona złotymi modelami i d,ypkh
l81ii

CZ,)-

,,,
wvl\OllHniu

Od:dnla 13 00 czwartku

tądaniecechowe świadectwo.

.~.\\

~ciac.h

atne dla dam!

na

c

Sensacyjny
dralilat ViI

I
554

,-

stawą

do kl1chni

100 sztuk

~RYKłfL

,

:r'Ht=Z najlepsz~g9;)!~Qgla,:.
gói~ li Os"ZtHł~i;lft'ag ol"

~

::9".-:

Piotrkowska. M 21.'

Telefen '7..
~klad 'Węgla'

I

drzewa p. f."

0'.

DRZE'W1I10" Telefonu
ulł~ Pna j II 21 i 8Oa.
17,..09 i 28-60,
/Ul:

LEIlCYfE;

PGlaldłlg.U r ł1lll1liJlII""
.l1d"IIIQ dla. nzlMI {lI'M, O$ÓbUll'

J'lill:yka

'royhcll. Kll~syłlUa ą ....OU:.,VI!~!I~~

"

lilo",.IlI__.,d4t uł:atliliąałih'
'l'lIai ~ei ,mogą aię' ~głll~z(\c ," oso ~

.

PrzyjechaIemz nowym tl-ansportem

,

·ZłguDl~n. ulicslalo

Kanarków

jących,

\vy(lIml';pr~<i~ ĘD\~J

"llliozi1ieśpięWa-

~n 1I:op, , p. ,cW~ lIf,llqiQll$ t $.b, lln wyfił~ny towar ,,!1o' :RrollnlCIl, pow; p\lYOO-

'''', "". ','
ITl'ótlr,j',
).
, ....... "

HOTEL. RZYMSKI,
mikQł~jewllka M IliQ.

1!,(ł,Pl'.·tó4zkl\~"

]j1" SOSlG rl, 20 wrze<lnla 19l.1x·:,,-: rb. 220

potaniej cenie.

ąld,ogo, ~Il fr",clolęm:Nit lIt7Sa$• .zUUCll"l1!C

'

~y.llwq.lI\l prtll~ Jd\fr)\'ląrgo1iąa ,l prl:oz~mnie,Ofl'lll.$~I\\I1 tlll.owo ll~ U(c)\VdI1P.

CHR SpNDERMANN.' .!i\kÓb,MQt~r1?n1e~· P,t?tl'fOfl$k,~ ~n: ,litR

t?;C

wezystklmi

wy~odami, jal~

rp-

wnletl'lwnlce są, ..dO wynajęcia.
NQvIQ,au·~.włill(ll\

1.. ,,"u-n.l

'OtitrzQtQl1ie'

POTRZEBNI (BIERFERlEBRIY)
Poszlll~lwany

.

W Łodzi

nu ltJł[

Kacper KqnlQfOWski wy.~tawil wartości od 50,000""""40,OQO rb.
wel{sel in blanco na sumę 200 rb. d4» II;YPIl1lt1l~ Łnsl\:aWc! oferty z
na zlecenie fromkit\ą l Zastl'~ega podaniem ceny dochodi.J i .w:u-nn·

rOlwozicisIe ~iwa

cto W p.l'szawskiego sldadu piwa
I)Salvalar ll , WidzeWska 75. Kau"
się przed napyciemgdyi wek~eJ Mw kupna ,prosilnv:itoż)'ćpod
eya rb, 500, Obeznani w tej brąn.
nieważny. Gubernutoflilka Ni 22. Poste - Restante. Cen~rf.llna poKomorowski.
508 czta W Łodzi sub .Dom 66 11• 458 I iy mają pier,wszeClstwo •. P32-s,,1

hy, zAui/idbll.ue w.ędukacYl,,'l1lle,
lDI"'U!~,83, l plętrQ, , 343QJ,
Udzielam' teoretycznej 'j pl1aktv.
c.znej natlkl j~7,yka
.

NIEMIECKIEGO
.,'

,-

.

I'

'

,

",

I

Wtorek, dnia 13 lute2:o 1012 f~

({OZWOJ. -

Nr. 35
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Nahygienicznej
e w
Drelm6
r. _
b. _
preparatom
__.._ _ _ _ _wysławi
____
__
___
_ _.-..:._ "Pergenor'
_ _ _ _ _ przyznano
_____
'"Złoty
._..i_I_"
_medai"
_
~r_.

•

1'+'tarba
do

w,łcs6w

ekslra~~U1crzechow

farbuje

es 1)

'wŁosy

siwe, rude i innych odcie.l:
szybko i gruntownie według życzenia, n i

,

czarniejszego. Każdy może włosom SWoi:),!
za po mocą farby do wtosó w .j'l& 4711 z ek:; .

ml/:tą

I

Per elnol' we abletki

ust i zę:bth1J. Lepsze od \Vszelkiche.1i!csir6\tt. Ro~f'c~sz(,z~~~ .. \tl .•\~~);hie d~jt!:
k\\1CiS borny. Po1ecane przez p. p. lClmrzy, Jako sl1nte óezj'tlleh.tlNCe, a me'"
~;;;ko(Hi~ę3)l/Jk(lnie, O~~~1U'f\~U3&aJą::lIe od pr,';f'!(illz~~ibi~nia ~ cł~ ~[llb za ...
I'!~' i;n,~11, oc~szcza zęby, rozpuszcza kamień, aSU\'\1a z' ust zaFa(~h d!~a li po.luczy, or~z
\t&;::eHh",ftleh1il0,1.1JOń \\:.Ofl<SlC'. Cena za Hakon rb. 1.~5 •. Dla. Os,c5~f1n~ lWC:;~~Cl]ą~~CU~1 Da.Il~~ 11'~\le
Q;';f;::;~!::::cr:=;blP,§'Il~E~acb ga\l·t~~a~ ~ornz ce::1em wzr.t.?cmenm dZH1łamMa tabletclc, polel:am,Y c;a"':n'Ja uu
'Vi
'~
C23.l1:ąCte SU~ pr;a:y~emKiJrł1l mm:atuem
.

z

kolory od najdelikatniejszegoblond do nu .,

Q

~~

,li)

l'~d:,;.o.nia

nadtlf~ilc::k \;:odora i

'

przywrócić barwę utracona, naturalną. Nieporównana w działaniu: gW[!-

traktu

rantowana jako nieszkodli '>Va.

Sposób użycia dołrjczony jest do
każdego, flakonu. Znajduje się \v

.P rg 91101' 0';9 Peustyl;, i

spl'zc<bzy w koloral;h: Czarnym
kasztan, ciemno-blond i jasnoblond. Cena fJakollU .rb. 1.2 O ,!
wi~kszego 2 rb.
357
c'

J

do pO'.',joL1~Óo rozPGsZczani~ \1JustqSl;I. ,,·~,(~~~IDl!q.atą,.om~ w z~t1G,lięcig, z~.ś1i~<ln~dt1enelc wodora,
dZiali'i!Qcy odświeżająco i dezj'nlek~J~S.9.~,r..'!l,~:J!?'~J.lę~?~~;!J~;, ...~~.~HF.~.~ll.~j:~,~~ę!b:y .~ ołti pSllu:::ila si,!
fi ~:ll ~e li4Jm Rarka 50 kop., \Il ~lsl'r;zejli~z'.Y,~:viel.\'\:T~z1'it'1\:1ch'j~:. ą1t.ekĘf~h' 1)sk~a4ąch,aptecznych.

Akc. Tow; Przelwol't)\'; Ch;::micznvCh·'?H~~l.tni;::j.~:H~~i:YltB~'k:~· P4try,f~: Berlin - Londyn.
~

"',

,

3005

'------::3
zalożona

-w

1792

1".

Kolonia i Ryga

I I

Dostawca Dworu
JegiJ Cesarskiej Mości '
Cesarza Wszechrosyi.
Sprzedaż W

aptekach,
sldadach aptecznych i perfumeryach.

iii

ł
w t.odzi,ul. Piotrkowska

.B.ff'I:1';AM l.

TeBefoD.\!ł M

J m n tn j
li

86, tal. 14-79.

Iaksa nadzwyczaj dost<;pna dla wszystkich. KONSULTI\CY1\
.BEZPŁI\TNIE. \\lYRW1\NIE ZĘBI\ 15 KOP. SZTUCZNY ZĄB

22..&2.-

oSowaniefizyk uye!). metod leczenitt)

KOP.PRZER6BKai. REP1\RF\~YE. ZĘBÓW. 50 KOP.
,Przy . klinice .zn aj daj e sic: $p(;~t\lne lobol"atoryamdo wyroba
65

.·. . . .~.:,.:...~~)itct6r~\lłJ,*(~tJ.!fisnlakr~go~l!l~at. ~noro(
. ",.
\, .~~); Ghnna~t,D~leGZnl,c~1l. PrnOOlt'uU1 pnI'

~sztacznych ·zębów.·· ·f>tZYimflj~·:,:ty~q:.$~on<!zeni, 'lekar~~Md~Jltyś,~

.Id. 1!J'~QŚW Ietl&nle r fotQJll'a~~w;ll~;.
uł,.~tli ArS01VA~~&'J.t\., S~.1)S~:'
.J~łi :( SlnJ1SoLdalJlIch. Efoktro ata ~

~horób

ue er
.

Naw.. ot.M Iii
wewnętrzne.
0028

Choroby
rrzyjm~ 4-6

1">1'01.

sk6rnych, wenerycznych

i niemocy. plciomej
UlIca FIOTRKOWSKA 71
Cheroby .eroa i płuc,
prz.yjmuje od gO.dz, ,10-1f rano
i od 4"'" 6 pp.
2763r
Ni .telefonu .21.19 ~

~I Wacław .~8rnaru D~~~~I~~~~~~Y

.,.

SPECYALISTA

. Dr.

IjE\VKO~VIC~

. ,
POWRÓCIŁ.
Przy syphilisie zastosowanie
pN~paratu".U.lGu ..

ZACHODNIA ',M' 33..
od 9-1 i 6-8, dla Pań 'od 5-15,
w· .Niedzielę 9-3.' 2891

.. .4lej

a

Sredn1a , ..
CHOROBY WENERYCZNE, .' ·IUIU~.P~łudniowa 1\111"•• 28.
Sp.: Choroby skótne,wenerycz ...
SKÓRY, ,DRÓG . .MOCZOWYCH
~:.Te.efon 16 .. 85.
Benedykta M. 9.
PrzYJmujeao.ll tano. i od 41/, ne,włos6w, kosmetyka lekarska.
9-12 r. i 41/,-.11/, 1».)..
14:83 . . . . i l ' łl.;Q6 1{, po pol.
5551 . l-Ieczepie Syphilisu SaltIarsanem

Or.tSonnenberg ort'··.··,' Dutkiewicz

.......y $luiJl"p d .. tłu mll-

,

choroby· . s'kórne·· . ·i . weneryczne

ł . ._.,.0.181 .ellel':rc:a:ne.(stó$'~606).;, 8'/,"'7":101/, rano i od
. QEGlELNI~NAl~
4-7:'/, w.W.niedzielę od 9..:.-.12

ł.ł g,Jl,-.J·1J.-:-,rz..ł

Chopab.,

w(

76't. rano.

.i&nł\l .. :r~z"'."

uó.... ~ i .WU1bOzo.p łOiOW41ł.

i'·'t!l .P18.'

BIl

)1,;
I
.' ..
::~;;, PIOl!RKQWSKA. .)l '111$
iPrżtj!ń;r< 04 9~1,()' rlUlu 1 od 5-8
lv'isez.. kllbiatv otłł-5.1,S3h-r

l.

J e1nlcki

547"r~

Zielona 19.

'T'on U
°n'b'a'." U
ID
:4..u.
' .
..(Ch;roby,
Ch.r.,,;:.wll~tr.p.1
d.leel,
żołąd~a i kiszek).

,'0'.r··'ł.· S
.

~.
pr~rYjm~ od 879 r, 1 5~ 7p p ~

,Wsched tlia, M: 41.

ti1)ldZlJ1'l przy)ęc:

trolizem li masażem wibracyjnym.
Dla palt 'osobna. poczekalnia.

..ród,z. przyj~ć: 0<18-1 rano' i od 4'-'9 w •
W niedziel~' i święta od 9~2 p.p. 1l5S11

Dr.S.'KANTOR

epuc,.aUsta. ohoJllób" .kó.-·

-:reh, .•l(lu.ó., .eneryoia
łub IIpÓI mcozo.Joh
Gabinet .Roentt{enowsld 1.. światb ..
leezn tezy ~.b·'tJta '" t_I. 19 ,41~
LECZENIE' SYPHILISU
EHRLICH~I;IA:'l:A.$Q6.,
.
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