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Kalen.dal'zyktygodniowy:
Śt". g\\l. ~"nlentefJo Kapl.

CENA PRENUMERATY:
W ŁODZI:
Rocztlie rb. 6 k. -f'6łrocznie" :3 " -

K\\)artalnle " 1 " 50
l'lieslr;czn. ft ... ,,50
Odnoszenie 10 k. m.

EHZ.

pbjedyńczy :3

k,

CZ\\l. Ś\l). Faustyna.
PiZjt. św. Jullunny P. 11.
Sob. Ś\\l, l"atrycyusza B.
Niedz. Śll). Symeona B.n
Pan. św. Konrada 11.
\lit. św. Leona B.

Wsch6d sI; godz.
Zachód sI. godz.
błag. dnia godz.
l"'rzybyl0 d. godz.

Z przesyłką pocztową:
l{oct:nie \ rb. 7 kop. 40
Półrocznie ., :5 "
70
'Zagranioą:
J1ieslęct:nle rb. 1 kop. 10

7

m. 20

5 m. 09
9 m. 49

2m. 16

dzisnnih polityczny,
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i litBrncki. ilustrowan,.

dnia 14 lutego 1912 roku.

K4lI1IlrD:orYQ .laa.., w Wal'lIlzawie, ul. Hoża M 32, IW PabimniiQącb Ul p •.Teotllora lMiinke, '
w Zg;er:a:u, waptelClEl p. Patka •

l~eleroml ł1l! 59:3·
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wJel'iiZ petitow.y.. Zw.,cxaine. ogłoszenia Z1)., tekstem. po 7 kop. ·zawiersz nonpa.relowy I.ub 'J.'.e. ii.o
mkjsce.Małę ogło6llCenia po 2 kop. od wyrazu (dlo poszakojqcych pracy po 111~ kop:). Majmoiejsze ogłoszenie 20 kop. Reld,tuny I Nakli'o lo:U i po 20 kop.zii wiersz petitowy, Za dołączenie prospekt6w 6mb, od tysiącu egzemplarzy. Art Ylu""" pez oznaczenia honone.rycun
, I\.edfl.kcya UWflZfI za bezpłatne: rękopisów drobnyah nie zwraca. Ogtoszehia w telcScie 1 rab. za \1O)lersz petitowy,
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locznica chorób skórnych iwenarycznycb
,Golca i Jelnickiego

U U Q1 nR~. apteki ,Ell GES$lMEHAw \Vnrszawie }\leje
g,
Jerozolimskie 1il 27, (r6g Kruczej). 492

I)"rów fa~ka,

l

14.'."

WóDczańslta M

S6. - Telefon ...
Dla choryohsłalyoh (oddZielno pokole I ooólnosn/e).1 prz)";
ohodu/cll.. (Porada 00 l~0l:'::-Godz .. prz}ljęćod, &4) raJ
mdica

We wtorek dnIa 20 lutego 1912 roku
w Sali Koncertowej Dzijelna .M &8

no, 11~/,'-:-11/, w pohtdnle 1 7 11,-81f, wIeczorem,'\\' nie..
dzielę i. ~Więtaod 8-10 ranoi od l1W-V/,PQ /)01u4; .

Hoontueu, loozorllo światlom i olokŁryoznośoilł,:..,.!;liuJllńl, .
.
.
krwi przy ayffllsla, ,
"
145.
.

'

.

l

'-l

odPędzie się:

·.koriatiia,~any.; ,
··.qynp . S~lętku .. '
;wy.

sCll,lgniłor .zewsz~4 n:,iłl1~..vcij~H .n;ęUlC,0Mr~i

·neg~tów .•. ibbsaa~ałby 11lmi ... '. .
. .. .
czyclelstwopolskre zaSstarałby:
z.(:łe'mOira
. Wać ,przCZ·przenoszenie ,~lojalniejszych.?! ".
',posady i wyznaczanie rÓŻl1ychJ,iagtód
.' gactwo.
..... " ...... '.'
.........
. . ' Czegobynie r.dołanq osiągni!ćt~ drogC};,d'(;j;.
ke:fl. au oby Pt.zez, tltrakWizac.:yę Szk:. ół. ".p.'•.(}.lS~icl1. '~'" :. R.a· f1aszk91na. kraJowa. szt~~l(a~ złożon,a I'pqąobllle~'
Jak Se]UlZ hakatystów i' gel"mani~ator6w;,. pl:2i~'"
prowad~iłaby

w

kl'?:tkh~,

czasie.

.utral<wiZacy'ę·

wszystklch ·s,zkół .z ]ęzyluem wyldadowympQl..;:
skim wkrajtl. OpiJlia wydziałów gminnycht·o ile
byłaby 'prze~iwn~ ~ttra1(wizacyi,njcby . dla Rady .
s:zl~olneJ ~n'aJoweJ l~le zna~zyła, zWłasz~zę:),,±.e Wy~

dZIał

kraJowy będZIe wywIerał presyęna ~arz~dy
gmin w. kie):unku germanizacyi wśzy~,tJciego.. :' i';
. ProJeld reformy, .tlstawy ., szkolne), . p~zygot~ .
wywany przeż niemieck~większość sejmuj. pr~ęd~, .
stawia się więc w całęj.pehli jako ~ąr;b . na

"

"

····r\ąhl.poczek~j~nje ticiekaj,.chociaż jestem stary,.
. . •• ....
...'
$:l;us.tow rOOI\.swyrnkonlaklem,,!e człek z~wsze:!aryl _;".,,'\<.,' ,;+ .....
. \'
.szkolnictwo Iunowe polslde icze~kię; W szcze~

"'

"Ze Sł!I:~S\k_i.
a.',liS.
t~y··aclti,. ego.. .
'1.......
". . . . . . .
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i
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't 't~l-

gólności większość sejniowa nięmiecka protestuj~;

1) aby Wy(tzhtlkrajciwy'priy' ~QWiI1<i.cyi ti~U~

czycieliniebył ddt~d wil!zanyprzeq~tawieniami~

,:,tt~,~,':"
,,~',
,CieB1-yn, w' lutym.
. wniesionemi przez gminy i .' . · ' t
....
"
Z sejmu,' ,~zl~sru~!?iQj:.obr:<l:duj<!cego W ~pawie,
. 2) aby Rada, szkólpa. ~rajowapazasiąg~ięciu
(1rog~ prywatnyGh 'ini0 'ą,~J, nad~szła p.lezwy~l~ zda~lia ~astępsJ;Wa gTlUpegO była u~raw.niona.do.t
g{qttia'dlasło\V;:iąq~stczegó1nle z~s'polskl~J. zutrąkwlzowaIHas~k()ł. ,i . .' \.;" ... ' .
.".,l~p,«tścina ,'Szl@t;k:,.
adomość, że wl?kszo.sc'pd~by' tenp;(0J,ek~ p.leml~cklcb, SZ<?WlUlstow,
", 'ilień'Hecka,. zł~~o:aaz:'$:atny~h hakatys~ówl;zacle:-I za~ladalących w.seJmIe SZl,ą:;klp1, St~ł;~lę tls~awą,.
kłych .ge!mam;iatorów .zamlerza ,W,bH~ż~ceJ sesyi wowc~as. szkolmctwo l?o.lsklt~ na· SZl~zku pr.zest~~,
lejmoweJ przeprowadzlć zasadmczą zmla~ę obee- łaby lstmeć, " . .', /',,; , :;;. '
..
nie óbowi(Jzującej W kraju ustawy szkolnej w tym. . ,Przedewszys!ki,enlz' oh\\TU~. wejścla ,w tycie
kierunku, abymódz zgermanIzować d,p reszty takl~l\ustawy)' anlledw..n~uczyclel, ,polak z p,rze·

, sZ~{Qlnictwo słowiańslde, VI szczególności:z~ppl-.
skle"na Szlązku. ,·A źe ten' potwotny,pornysl.·ma
y.rstelkie w!d~ki·.• reali~acyi/-dow04~ić ·hietrze~a,.
· Jeśb sięwezmle poo uwagę skład, sejmu szJ.ąskle·~
go, .w którym ną 31 członków jesbzaledwie 5~łQ
wian, .w tęnl 3~zechów, a 2 polaków. '. .' ....
Zeby.:więc gro~ęcy nam cios odWl~ócić,- ł1":zjl.
ba już Wystąpić do energicznej walki,
.
'., Pierwsi uczynić f to powinni posłowie slo-· wiańscy w sejmie. Jedyn~ odpowiedzią na tę prowokacyę szowinistów . niemieckich - może być
tylko .bezwzględna obstrukcya mniejszQŚCi sło
wial~skiej. Pos~ł dr. Michejda zapowiedział wprawdZIe "przed kIlku dniami w deklaracyi. W sejmie
'. zł~źane.i.,,±e .je~.e~i' wię~zość niemieCk. a. dalej. b.,.,~.:
dZle lekceważyc l deptac prawa ludności słowiań':'
•sklej kraj zamieszlrującej, p~łowie p<.>lsq' i c:Uscy'
rpzp~zną w '. sejmieobstrukcyę.
.
, . Tymczasem zaś' mniejszość ,słQWU~JIp1c::mil
; i. poZWala . ~emcom naspok9jne:<mtW:
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.:6w .. którzy będą!l wyjeźdżali zar.;ranicę po to -"_.....;-Z·Wi~t·· _ ' = · ' n ' M .._ _ _--""~.~~~.~:.... .:-:=-"T~::;.t~=;:;:;:;; ':;,=-- ._-~--. ' .. \'it' uwolnić od' v/ojsb
'.
.,
Z K .. y.
nowHl ptawdzlwe Jego bogactwo, ·np. dobre dra" .. -, ' .
. , ,..
..
ra.!wwa donosz~, do J<uryera Warszaw- gi komunikacyjne, kanalizacya l t. p;
.
..--..-_
sklego", ze ~ody n~ ~lsle ruszyły. Pod War~'
Ale mniejsza ó nagłówek, przejdziemy do
SZ<l.wą rzeka Jest WCląZ pokryta grubą warstwą pouczającej treści artykułu.
.
,lodu na całej szerokOŚCI.
.
Olbrzymi budżet państwowy rosyjskina 1"912
'* Wydawnictwa reklamowe.
. ,rok, dosięgający prawie trzech miliardÓw tu.bli .
. (ił~wny zarr..ąd poczt i telegrafów zawiado- (ściślej 2,975 milionów) jest oparly w,?3 pl'Ocen:
Praga. w lutym.
mlł tutejsze urżędy pocztowo-telegraficzne, że tach na podatkach tak zwanycII pośrednich czyli
Spalanie chorągwi węgiel'skiej-,
wydawnictw, zawierających:tyłko ·bgłoszeilia i konsumcyjnych. l\utor czyni sruszną uwagę,że
Na wyspie Zofii odby,t się wczoraj wiec tu- reklamy, nie można zaliczać do kategoryi pism, podatki te wrazie wojny, nieurodzaju, wogóle
tejszych serbskich i chol'wackich student6w ce- korzystających z obniżonej opłaty za przesyłk~, klęsk powszechnych, wpływają daleko srubieL
lem zaprotestowania przeciwko rządom bana' Cu- podobne wydawnictwa powinny ł:!y(, w~iane ,podczas, gdy skarb państwa odczuwa jak najwja w Chorwacyi. Na wiec, kt6remu przewodni- przez pocztę, . jako katalogi i;<:ennikL "~~tywszą właśnie potrzebę pieniędzy., Dodajmy, :Ze
*~oboty kolejowe,
.' .;.
'::p<?da~<i konsurncyjne 'padają, najcięższem br.zeczy)' poseł czesia Metelka, przybyło około· 8ÓO
Obiega tu pogłoskat.te wttaj1::diźSz~1fll . cza- mle~l~m na barkI ludZI u~oglch,. z kt6ry~h kazd~l
uczestników przeważnie studentów.
Poseł Kłofacz, jako pierwszy m6wca, napię sic mają się rozpocząć nowe 'powazne roboty ,~pozywa bez mała tyle mIęsa, pieczywa I t. d., co
. .
na kolejacll nadwiślańskich, w celu uJ~pszenia : I b o g a ! y : .
tnował' dosadnie absolutne rządy, ucisk i gwałty,
Mmlstery uf1.1 \~lęC opracowało prol~kt
popełniane przez Cuvaia. nowego bana Chorwa- ich pod względem eksploatacyjnym. 'i tak: mają,
cyi. Mówca zapewnił serbów i chorwatów, ,.re być np. usunięte na dystansie Warszawa-Brześć podatku ~~~posrednIego, docbodowego, .. ktmy
czesi będąicll w.szelkiemi siłami popierali 'W'wat- i .Wnrszawa....:..Kowel znaczniejsze spadki, wszyst- ma. pi"zymesc skarboyll na czrsto 25 IIlIhon6w
kle stare mosty maj~ być przebudowane aby rublI., Pan D, czym Ilwa~9, z; sLlrn~ tak dro~_
ce o wolność z węgrami. .
.
Imieniem polskich studentów, przem6witaka- mogłY,wYl:nf mać CIężar nowych parowozów, bn a, stosu!lkowo do 3 m.! lI.a rd o w, . me poprawI
demik Czajowski, zaś imieniem serbskichakade- ma by~ powlększona sieć telefoniczna kolejowa, dostateczme bytu .Ida~ m111 ej zamoz~ych. . .....
Sposób okreslellla dochod6w .lest proJekt9mik Ostojic. Obaj wzywali chorwatów' do wałki sy.gąahzacy..a elclW:ycz.rud. t. p. ulepszenia.,
'ił
Dar:
wany
dwojaki: na podstawie własnej del~larącyj
w obronie praw narodowych. .
Pani ~lelena Chamcowa, za pośrednictwem opo.datkowallef;!o i n~ podstaWie opinii władZI
Zgromadzenie uchwaliło rezolu~, która
wyrw chorwatom sympaty~ i protestuje prze;. p. Jentysa, uożyła na ręce prezesa komitetu któl e będ~ wmosiwwały ,0 docho?ach. P?dług
ciwko rządom ba.na Cuvaja. Rezolucya wzywa Kasy Literackiej Stanisława Ubickiego sumę wysokOŚCI komorne~o, h~zby słu,zącyc.h .1 t.Y~
zarazem wszystkidl posł6w czesiach, ażeby wszę-- 2000 rb. dlą dołączenia jej dó utworzonego po- pod~bllych oznak Większej lub ml1leJszeJzamoz
dzie popierali chorwatów.
. ,
przednio funduszu, imienia Ksawerego Chamea noścI.
.
. . . . . .. " '.
Tem~ dru~lemu sp~s~t)QWI okreś!ama czYm
. Po zamkni~ciu obrad, uczestnicy wiecu, śpie~ z przeznaczeniem od setek dla wdów i· sierot
po literatach.
P: p..talu .t~lko zarzut, ze mteresowaIll.będą mu'"' ,
wając narodowe pieśni chorwackie, udali się w po* Fundacya artystyc n',
sleh. ll)a"Y mac. przed kontrolerem panstwowym
chochie ulicą, Ferdynanda na Przykopy. Tu zap . HI
C·· Z
swoJe taJemmce zawodowe. W naszych oczach
grodził imdrog~ kordon policyi. Po krótklem
~m
~ ena
hamcowa o!larował~ Tow. jest to zarzut mniejszej wagi. A oto nasze us ra"
starciu z policya, część demonstrantów udała się ,zach. sztuk
w K~6Ie?twJe Polskl~m. s1;1-· wiedliwienie. Opodatkowany pragnie wykazaljak
przez plac ŚW. Wacława do Muzeum i tu usta- I?ę rb. 2,000pH~knych
celem
utwOl
zenla fU~duszu Imlel1l~ najmn!ejsty doch6d, żeby jak najmniej· płacić
wiła się przed rampą. Odśpiewano chorwacki
s.
p.
Ksawerego,
Cha,?ca,
od ktorego o~set~1 podatku. Jeżeli więc kontroler pa{lstwowy,. wnio...
hymn narodowy,poczem nastąpiło spalenie chofJ~e~~~l~~z~e
:lCk~ti~e~fe
ss.:lfe~dl~u~a
artys- s~ują~ z j~go ~nieszkania,. bogatego. umeblowarągwi w~gierskiej.
.
n1<:!, lIcznej słuzby, corocznych podr6zy zagranlcz~
Mianowicie jeden z uczestników pOChodu
nych
i t p. oceni jego dochód np. na 6,000' rb.
szybko wydobył z zanadrza paflstwqwą chorą
rocznie. a tymczasem to wszystko jest szychem,
giew węgien:;ką i podpalił ją, wśród oklasków i
pozłotą, za kt6rą kryje się nęqza, tyjąca zkre~'
okrzyków przeciwko banowi i r:l.ądowi węgier
. Złożony pumie pa(lslwowej w dn. 7 gru- dytu raczej niż z dochod6w rzeczywistych,· w taskiemu. Na ten widok policya, pod wodzą trzech
komisarzy, wtargnęła w tłum, ażeby uwięzić te- dnpl 1:. z, wmosek 30 posłów z frakcyisocyaU- kim . r~zie r:ja~nienie tajemnicy "zawodowej",
go, który pOdpalił chorągiew. Policyanci szybko s~ow l grupy.. p,racy o wolności strajków składa czyli tej własme nędzy, lUoże zabezpieczyć od
bankructwa wielu, dających się, obec.nie ~
SIę z 10 artykułow, z których artykuł l-szy brzmi
stłumili ogle(l i zabrali reszUd . chorągwi.
. Pomiędz~ demonstrantamlapolicyą powsta- "Robotnicy mają prawo strajkowania'" aril.. 2-0'1 tym 'szyc,:hem.. .Istotpe "tajemnice. ·.żaWodoweł\
mały chybaw~Jyw mająl'la.ocenę dQchoclÓw:pr$~p!" .'
ła walka, ,w. cza~ie .kt6reJ policyadobyła broni zaleca, aieby wszelkie cżyny dla' obrony inter~;,
kontrolera
panstwpV!egp i . . ocępatąkEl..JPfą:kt:M~().~ ..
sów.
e]c0nomiczi1ych,.
prawnych
i
..
polityc:myclii
..
i zraniła kilka studentów, któ~ychcieliodb~ćje
dnego z uwięzionych. Rant'lych demonstranci nB.- wynlkaJ~ceze zmowy dw~ch lqb .więcejtobotni wana w,Prusie.ch, [!l<: p~~z~~dza ~lęs*~~Mtq:, .•
tego panstwa rozWIJa c :.·swletl'ne·~w61fprzemy~'t
tychmiast unieśli do dom6w, dlauniknięda aresz- k6w, nie były .karal~e; .a[t; ·3·dpmponujezl1ieść handel.
'.
.......
..
.... .
itowania. Mimo to uwięziono kilku uczestnlk6w· kary za bojkot i gro:i:by:ylstt:aj~~tl: órazza udział
.
Teorya
.
inne
czynizarzuiy
}~nfbskowanfU'
demonstracyj. Uwięzionym towarzys~yli demon- W z<$raniach, .9rganimj~cych·· 'slrajk; art. 4"ty,
stranci do komisaryatu policyi, ptzed kt6rym na~ ol'::eka, ;~karyza~p6;r wstr<ljlulm nie mog~ z .ozlla~ z~wnętr?l1ych;' mianowi~ie;;~jos l11.oźe
stąpiło· ponowne starcie z.policyą. Wyruszyło 40 byc zWlększatIej: ~rt,.'5"tyitstanawia kary dla !Jl!~Ć wlelk,le , dochody; a jednakźyć ubogo.Wj~(:
urzędników, ],tórzY.będf Ellę sprzedwiaćteri11.1 .Jesll kłamlJwle,za .l}i'*qswOl~d~chQclY oszacuje, ,
pOlicyant6w,. którzy rozproszyli tłum •.
to ~0!ltrolęr z. trudnosclą zmlJdzle możność. Wyprawu;
atL6-tyzaznacza,'źestrajknie umarza
Uwięziono 6 os6b, a mianowicie: .akadęmi
ka7;~nIa m~ kłamstwa. Lęcz. wypadki.takie.są
k6w Ostojica, Dragotina, Dajka, Bedelowa i Du- umów. najmu; ąrt. 7-my. żlłdri' wypłaceniazarob;.. . dosc
rzadkIe, zwłaszcza posr6d stawian ... u kt6ku.
prze"z.
a~it1istrac~ę
fabry:ki;
art,8-l11ypropopajanina. tudzież urzędnika bankowego I-Iarmacha ..
IłUje zwalmac robótqlków od ·zwrbtusllrat, spo-. r.ych przeważa. dość pow!:lzęchnie reguła:" "zastaw
wodowanycb. w.przedsiębiorstwie przez ,strajk;· SIę a postaw Się! "-:~egula zła, sz]cOdliwil, jednak~
art.. 9-ty .pi:oponttje .. znieść 'wszelkie ustawy. l1ie- . że dotąd, na. ni~szczęśde.modna. .. \
WA..RSZAW'V. .
żgodne z tynf wnioskiem . .i wreszcie art.lQ,.ty
Pomijamy. 'zarzu t je~zc2;e bardziej .błahy;:że .
.
przez robotników rOzttmie wszystkich, pracują,- kontroler będZie miał meraż trudność Ocenienia
.. Kary prasowe.
...
.'
.
. cych z najmu, nie wył<}czaJ~ć i urzędników pań- c~y ktoś ma rocznie tylko 999 1'': dochodu. co ZWal!·
..... Na. mocy rozporządzenia ~enera,ł·gubernato stwowych. .
l
.
go od podatku dochodowego. '-zy. też· ·Ynu
. irąwarszawskiego reqakcyę IIKlJryera '. W~rszaw" • Rzecioczywista,· że cały ten wniosek 30 po" , ma
1000rub., przeto będzie ;musial płacić" 12 TU;),
sld~g~l4cskazanona ZOOrb~kary za umIeszcze. . słów niema w Dumie pa{lstwoweizadnych wi<
tego podatku. Zaol{rąglanie liczb jest praktyko'uie;:YV:,WY,daniuporanoem."Kuryera" !lr. 23 z r. doków. powodzenia i zło;łony został w celach de- wane bardzo szeroko w' życiu i l1awe(w·l1iektó·
b•.. 'o/wiadorqościach . bieźącychnotatklp. t. ~Lo- mOllstx;acyjnycb.
.
rych razach wskazane przepisami. Tak np. w
S"/ChełmSz
" .
. .... qg.y.zn-~'
y... •. . . . . .,
-.yielu przypadkach półmiesiąca zaokrągla'się.
;:~,'ZaW6d koresP(){lde~6W; . ..
,.
.
hcz~c.tę połówkę za gałY l11iesiącj; podobnie
. . .. ząB· WYttJac:tonąna dzIeń wczoraJ~zy' w Iz?le
1'9plejkizaokrągla się do całkowitych .tupU) t.
sądowelwarsz/iWskiej sprawę p.odd.~l1er angielp. I.to Wrazaćh; .. nie wywołujących żadnej

...
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Podatek dochodowy

skiej· p.

~ąty~ilł(lcldej,

a bogactwo l{rólestwaPolskiego~

oskarżonej 0l?rz~stę:

. C6ż dopierom6w!ć o rrll1Jęmanyin
w oznacz601u 1 czy ktos ma rocznęgo
p'. Jan D. mocho. wski ogło.sił w.. CZ, as.op,iś. m.ie .' dochódu999czy .1000 rub., albo czy ma 4999
czy)eź5000 (co f6wniez zmienia kJasępoclat"Przemysł krajowy" pod powYższy t>'tułemaI'ty. . kową);··
•

pStw0 ·pt>!JiY~*~';,.l'.l'Ji~z czas dlutszy wljzloneJ
.w.cytadeh •. \1IaI;SZAws~lel, . przybyłą. do, Warszawy
.dwóclj kote$p(:)ijdęntów ·pism,. an~lelsklch.
, ..... !$potkl1ł'~ieQ.~o/6d, .al~ow)em s~rawa mil

byćro~~~~~łn~,:W~~drzwlach z~m~mętych·~~ret~~S~~n~j;~~~~uh~~~YC~l ~!~~:ffi~kót~Śdą pr'a~

Tytuł jest wprawdzie za obszerny;·· p. Dmó~
prawa zo~tą. ..;~:JP~9~a.,
.' .'..,
Chbwskin1ówi nam bowiem· nie o bogach'vie
ił, Z pbf.cbni:kiW/ilrszawskiej...
....
Kr61~stwa Polskiego, 'Ile o. dochodach jego mic;
Na 'poc~t.K~:'it'.~~~:·i~i,ęźaCegow . politecbnic.e szkanców, ito tylko. o do<;hodacg ludzi prywatwarsiawskieJbyło~~~;(~~.ą,dentó!", w telukatoh-. nych i instytucyj prywató:'vch .. Bogactwo a doków 216, prawoSłaWf\f,4li 525, zydów 98, ewan- chody są to ;rzeczy zlłPęłnieróine•. Tak np. po.c. 6w 71, innych .wyznań 48.
bieranie wysokich procentów przez kapitalistów,
. ,!i!f~; ZapowIedź mrozów.
.'
świa~czy. ? b~aku kapitałÓw obiegpwych, a więc
>"c>;Gbsetwatoryum petersburskie zaWiadomiło bynaJmmeJ me przekonywa. e bo'gactwię kraju.
tutejsze . zarządy kolejowe, że spodziewane są . Odwrotnię znowu, $41 1.lft.;ądzeniai które krajOWi
wjększe.Óp~dy $nieżneprz~. wi~trach północnych nie 'przyposzą bezpośrednibh·. dochod6~v;owszel1l,
lak równt~iznaczne obmzeme temperatury.
powodUją nawet znm:zI)ewydatki, lA jednak sttt~

,

:,

Na:w:tij

.i,.

··~<;ł~r9tlaycJ... Paplesklego,roz-,

I

wątphv.;ośdl

kłop.ocle

·Sfusznieza to mówi p. D., że 1000 rub.
dochodu ma, inne znaczenie dla· pracownika
:vi~jskieg~,inne dla miejskiego-gdyż zaspokolellle kO~lec~~lych P?tr~(~b o wiele taniej kosztu;.
Je. na WSI, mz w mlcścle; oraz że jeśli .przedsi~"
bIOl'st:w O, na które wytożono parę tysięcy rubli,
przYI1l~sle przez rok 1000 mb" to powyższy dochód Inne ma I!:nac~enie, niż I~dyby takiż dochód
otr~~ymano ~ rubrykI

t

kosztującej kilkakroć \pto
moźnabyg,o

tySlf.!Cy rub~lj.W tym ostatnirtf razia
nawet uwazac za stratę.
Artykuł· ontawiany
uslerki projektu. np.·

..

Nr.
między

podatkiem całego przedsiębiorstwa aj.:;..
sWoją drogą poszczególnych akcyonaryuszów; ale wyraża nadzieję, że usterki te
będą usunięte przy rozprawach szczegółowych nad

obłożenie

Dalszy ciąg artyku,łu podaje niekt6re liczby
zgrubef~o tomu prac statystycznych, dokonanych

w ministeryum i mających być
nia bogactwa narodowego".

"próbą

1

Z tych liczb wyjmiemy

parę

oblicze-

najciekawszych.

Pierwej jednak moż,e nie będzie zbyteczne objaś
nić wyraźenie "minimum egzystencyi".
Otóż minimum egzystencyj jest to n.ajmniej~
szy dochód, \vystan:.zający jednakie na koszt

utrzymania.

, lYHnisteryum uważa, iż miriimum egzystencyi
stanowi doch(jd 1000 rub. rocznie, i od takiego
dopieto dochodu zamierza ściągać podatek do-

oberprokuratora.
Były czasy.

rozwoJu dzieci.

C)lsta p. \V.

cyjllego i

projektem.

dziejów świątobliwego Synodu, pozostającego
pod zwierzchnictwem dostojnika świeckiego -

nie, kt6ra W druższ;ent i barvJnem przemówieniu
streściła. historyę pow~tania i rozwoju Towarzyst..
wa badań nad dziećmi w Wi:lfSZawie' oraz zazna...
jomiła zebranych z zadaniami tej instytucyj,

nV111 Heliodorowi i Hermogen,esowi, znany publi-

przepisami w Cesarstwie i Kr61estwie co

do stosunków majątko\vych męża i żony, dalej---

3ć

B~ski kreśli

w "Kuryerze Lit." zarys

zwłaszcza.

mającej

.

urządoberprokuratora pełnił niezatartej pamięci Pobiedonoscew, gdy nikt nie ośmielał się gł'ośnem sł6w~
. Idem . wyrazić niezadowolenia z takiego zwierzchIlictwa. Ruch wyzwoleńczy w f. ,1905 udzieliJ
się wszaki~e i duchowieństwu prawosławnemu)
zwł'a5Zcza m.rodszemu (bunty w.seminaryach itp.)
Dopóki wynlienieni .dwaj ducho\\lni występowałi przeciwko innoplemieńcom, wyznawcom
innych wiar i t, p_, dopóty działalność ich była
swobodna. Lecz gdy, korzystając ze zdobytych
wp.ływ6w, zaczęHwystępować przeciwko Synodowi, gdy stali się organem niezadowoleń -ule..

gdy

na ceiu badanie fizycznego i

,,

umysłowego

.

Objaśniwszy w dalSZylll ciągu słuchacz6w.
co To\vartystwo dotychczas zdziałało, p Szyc6w..
na zazn~czyła jaki stosunek ,łączyć' będzie· . ł6dz
ki oddział' z centralnym .zan!ądem towarzystwa.
Specyalne instrukcye, wskazóviki i .jJotrzebne
dzieła nades,łane zostaną niebawelu.· Kończąc
swoje przem6wienie zachęcał'a p. S. zebranych
do licznego zapisywania się w poczet czJ'on!<ów
oddziału.
Następnie

wybrano tyrn2zasowy Z,lfZąd dla
opracowania planu pr;c:ysz,(ej dzialaJności oddzia-

łu·i

przeprowadzenie potrzebnych formalności.
Do zarządu weszli: dr. Handelsman, dr.
Baufilgarten6wna. panna A. Kozfołkiewicz6wna.
pann,aWocalewska, p. Zawadzka, dako zastępcy:
p. p. Miklaszewska." Lipszycowa i Rudnicka. Do

gli karze.
Srodki

surowości, do. tych dwu duchow~
chodowy (12. rb. rocznie); kto ma mniej, ten na nych zastosowane, nie wykorzeniły jednakr..e
cele ogólno-państwowe nie może płacić podatku . niezadQwoleń, a zwł'aszcza nie stłumiły dotnagan ą
dQchodowego, bo zaledwie jest wstanie opędzić zwołania soboru prawosławnego, któryby roz- ł<omisyi rewizyjnej"powo.łani .zostali: pani ehowła!:1ne potrz~by, .albo nawet i na to
mu patr.lY,t położenie duchowieństwa. . .
lewicka oraz p.p • .lVlaciński i K. Tomaszewski.

nie starczy.
Ot6ź

na 150 lniUonów mieszkańc6w Rosyi
mioisteryum naliczyła wszystkiego 404.103 oso~
by z dochodem od lOOOro.
'
W Królestwie na bUzko 12 milionów mle~
s.zkańc6w tylko 61,000 osób ma zapewniony
byt znośny lub dobry; cała masa pozostała nie
c

•

ma nawet "minimum egzystencyi "'.

00 CH AT!
Pieśń ZWiązku.

towarzystw

śpiewackich

Przyszłość więc może niejedną:jeszcze nie-!
spodziankę zgotować.
.
:

(x) "Świat Słowia~}słd" wycbOtb;ąey VI Kra~
k.OWie., W zeszycie. 1..8. luty. za.wieI."a:. s;Ludność
polska w Bośni" przez pana Magier~~ "Szczątki
słowiaflskie· w Bawaryi .i . przyleg,łycb krajach"
(dok.) przez . Grzegorza Srnółskiego; _Młoda Bia~
łoruś« (c. di) przez W. R. Wegnerowiczą; Dr.
Kramarz w sprawie rusko-rosyjskiej; Z przesz..
łośd słowianofilstwa w' Polsce przez Edmunda
Kołodziejczyka. Dopełniają treści numeru rubryki stało:recenzye i sprawozdania z dzieł, obfity
przegląd prasy.słowiańskiej oraz kronika.

I'

. W końcu przyjęto wniosek p. Rudnickiej.
aby, jaknajprędzej rozpocząć gromadzenie d:deł
do biblioteki oddziału, .' . . . .
..
. ~prawą ,tą .przyr-l.ekla Z:.lJą;;:: SIę p. l\ouoł..

kKewlcz6wna.
•
• . ...
. P. Szycówna .oflarOw~,hil." sxę. nadsy,łać z
Warszawy szereg dZle·ł do blbhotekl oddziału.
(d) l łódzkiego chrzMOijań8kiego Towarzy..
0twa doorot]tynnoścBiI Jutl'o;15 b. m.. ogodz..
S..ej. po południu, w lokalu szkoły p. Berłach,
ptzy ul. Ewangielickiej·]i 9, odbc;dzie się pierws.ze zebranie organizacyjne członków komitetu,
zl1ajduj~cego si~ pod opieką łódzkiegocbr.GeŚci..

. (h) Brak wagonów. Na.kolejC1ch miejscowych ja~skiego Towarzys~'.:'a d?broczynn?ści w,!ipra..
daje się odczuwać brak wagonów nietylko kry_ WJe budowy sch[omska dla nauctyclelek, pozba..
(Zakazana 'W ostatnich cza;- tych, ale i w.ęgJa,r.ęk •.. ;wskutek czego przewóz to- wionych zdoloosci do dalszych zalęć pedagogicz..
sacbprzez POUcYfi praskłl). warów. podlega, pewnemu opóźnieniu, a w do... nych.
. . . & ehat.;do cltątt
. datku jest bardzo uciCiZliwy dlaodbiorc6w to... . (a):le St~w. rytowni~ów I drukarzy na tka..
z s~rdłcznem, bratniematowem.
watÓW, którzy z zegarkIem w ręku są zmuszeni ninach. W ubiegłą niedzaelę •. o godz. 6.. eJ wieZ oświat2zi~rnem'zdrQwem,
. .....
op.róz.oiaćwa.gcmy·,·. aby. nie pł.ad~
(osio. WArtO)
17a bCZOf.e.rn.,
W.. lokalu pr.zy.. Nowym Rynku ". 6,
.'. Z powieścią dawn~chJl;lt!
~...
""fil
ł
61
b
S
Z jprast~
.•.. lCh. cnót ,*,spomnieniern _ .
przetrzymywanie wagonu..
.
. .
"1 0 .s1~ ag neze r$111e roczne. tO'!tlrzys~,nia
·Do chat, do chat, do chat!
KoIejart:e .. twierdzą, że na brak wagonów rytowmków oraz d~ukauy na tkaninach.. .
Odzie ~wiatta, ~ utętaknieniem . • . .
składa si~ . bardzo. wieJe. okoHc;znośd, głownie
. Zebranie zagal,ł w ~)b..ec;no~d 29· członków
Siermiężny czeka bra,t...
zaś niedostaieczny tabor j szczu:płosćwarsztat6w, prezes za:ządu, p. Marceh Spruslak, poczen~ na
Do chat, do. chatl
przeznaczonych do reparacyj wagonów. Były przewodmcząceĘ!o. pow~łaoo p. J;5zefa \Vyclska,
Gdzie czarny chleb na stole,
zarząd kolei . warsz.~wjedellskiej, rozumiejąc do- delegata z Zaw:wrcm: l~tory .zapros;! na asesor6w
Gdzie :t:n~~ vot na czole;
kh1dniete braki, na sezony zimowe wynajmo~ pp. Artura Prelssa J F,ranclszka. I letrzaka, Gl na
.ad~ie 'Wplótł i:i~r~e~;~i[rl~1u świat,
wnł' od ko1ei.:zagraniaznych pewną ilość· wago_sekretarza p. M.. SpnlS1al~a..
Gorącej wiary kwiat;
n6w, czem częściowo zaspokajał' potn:eby miejSprawozdame z dZiałalnoscl l.a rok 1911
Gdziewsr6ddni cię:H(fch trudu
SCQwe W czasie większego ruchu.
wykaz;a.to, te .było członków 741 wtem 11 w od ...
.
Zwątpieniem gar~i vrelt..,
Po skupie kolei warsz.- wiedeńskiej przez dziale w ~awJefciu; .obecnie jest tylko 5l.
Odzie lud, gdzie lu~
rząd, wynajem wagon6w zagranicznych ograni..
Oddz~ał w Zawlerciu wnosi na rzecz Sto..
W pierś chlodem długim· skrzepltl
czono do minimum i to jest obecnie gł6wną warzyszenu:ł. 10% od dochodu brutto. Zarząd od...
Miłości iskrę cieplą
przYCzyną braku wagonów.
.
był . 10 posiedzeń,. Dochody uczyni·ły rb. 1,912
Aż na to~~6t,ą.:r:dzqc ~udl
(a) Z To"varzysłwakredyłowego m Łodzi
kOk'~O; wydatki rb. 215 kop. 23;. pozostało
Kmieć"'Yjdziekunamzmrót,
W roku spra'!V~)zd.awczym1910.. 11 TQwarzystw~ w aSH! na rpk. 1912 rb; 1??7. k~p. 37 ••
U~pi():ną moc poWstanie. .
.
Kredytowe mIejskie przyznało. pożyczek nanie~
.~. ?o pr~YJ~cl? sprawr.!0~d~ma; l protokułu ko ...
Na wspólny z nami tradl
ruchomoścjws~mie. rb. 6,545,600; wypłaciło
ml.;.l.Y1 iJ~ewJ~zy]neJ~ p~ru.,z,)no.zyw.9tną. spr~wę
Prze:.r.llld, przez lud,
;zaś faktycznie rb. 5280800' w listach.zastaw~ pr'dkt) Amntow. Stwleldzono, ze w ZawierclU Jest
0.. dro. dtęti trySP.Jlzdioje,.
nych 4- ip6ł proc; jtSproc.
.,
na .mia~ prakty~antów "! ~lak.ładac}l rytow~ic1:ych •
.zwyci~kie Docna boje
Og6łem .pr~yznano 327 pożyczek, mi~U1owi- co- o~cląza budzet oddziału l stall .uzdolmem ry..
p~.j~J~:t serce wprz64
cię: pierwotnych pożyczek 152, odnowionychbez tOWnIcy", na ~ałach metalowrc~ ,me "mogą bar. .

wW. Ks.

PoznafIskiem.

od.'
...

4#

J

Do ser'Ca %P lżmy :brata,
APOlskaBL ~:l~a~cbłó(},
Cdó1J1 ~adOm1JUd-

konwersYi 19~. dodatkowych na nowe budowle

j

z przeszacowania 93, odnowionych z konwersyą
63 pozycz.
' . ' . _ .'
·(h) Efura . t .
Od et .,.: ·d ...
•
- I·. '!'~S awy..
. ZlS w.omuprzy,
u.I. PIotrkowskIel· nr.. 1~5,. (~rawa ofIcynat. druga
slen) zost~ł??twarte blUr?mx<?rmaCrjne wyst~~,

dz?.. często wskutek

•

~on.k?fe!lc~lpra~tyl<ant6w

d~JSć do wfnagrodzeru~,na .Jakle zasługuJą. W to..

dZl ~ natomiast okaZUje Się .zupełny brak praktykant6w.
.
........,~.........~--"......."""""'-_~~..-.;____~__- .....t""'"
Zebrani postanowili zająć się tą sprawą mając na względzie przygotowanie firm01TI .łórlzkhn
KAlENDARlYKTERMINOWY..
odpowiednich sił .rytovvrlfczych, jak r6wnież i
, IMIONA SŁOWIAŃSKIE. 'Dz i ~ Nfemir.v; J u • wy rzemH~s!mc~o .. przemysłoweJ~
BIUfO będzIe zdolnyc~ drukarzy (4 wa,tów Ha towatze).
t t (1 Szc%ęSł~.
czynne .cqdzHmOl~ od godz. 8 ra~o do 12w· . O Ile wszyscy rytownicy i drui\urze naJcteć
tEATRfOPULARNY. (Konstantynowska nl". 16). połudme l od 1 po. poło ?O 10 .~Wlecz.
.... będą do Stowarzyszenia-.w6wczas sprawę tę hl::'"
D zilt.,Gdzie KohnoWie
P()~tek og. 8 min. 15
Ze wzglę~u. n,a k~6t!(I termm ,do. otwarCIa dzie można rozwiązać pomyślnie.
~e~zQrem~ Jutro~Dwan.aście żon Ja:fet8."~ Począ..
'tęk Q godz•. 8 ~n. 15 wieczorem.
.
wyst~wy rzemł~ślmczo"przemysło~;J,z~rtąd zwraZ kolei. omawiano sprawę zó.legJ.ych skła..
:, 'ZEBRĄNJE. D z i śo~. zebr. czł. Stow. giwPfłoo ca Się z uprze]~~ prosoą ~o. osC!b m~er~sowa.. dek i uchwalono tym członkom, kt6r.zyzalegaj
f1~łeeZ~ua«
Jok.przy .' ul. Mikolajewskiej' 54) ~ych, aoy zechcIały wcześmeJ zaplsyw~c su: . na bddawna w opłacie składek ł' z te O fowod~
listę k.andrdat6w..wystawc6w. co ułatWI z~ry~n.. wystąpili ze Stowarzyszenia--.umorzyl-ePj r ...

Z. K~'C%k~'W$ka..

J

Ct

•

('"

.

_

':~U~1JM.NAUKll
"~'Q(LSłqd.zim'<.

SZTVKJ (Zielona 8), ot~arte
po południu do 10 wieczorem;
/.'i;> . W!~. oa..god.ziny 1~ W potudnie dó
.. \
:,:', .,~, '1'",,, ,

i :'~

towameslęco do przypuszczalnych rOzltuarow jąć ich napowrÓtbez opłaty WPiso~egO Po~z
wystawy. . ..
. . ...... . .
..
,wybrać w każdynl oddziale rytownfkasyera, kto. . '
.'. (8) Iowa.rzy&two badań, nad dineómi.W ryby regularnie co tydzień ŚCiągał odkatdego
. ubIegłą medziel~fogodz... l .. eJ popoł~ w lokalu członka .20 r-l<opiejkową składką.
..' .

~ stow•. nauczyciel,! ch~eśclJan. (K,?n$t8.~tynowska
lU:- . 5) ad było Się zebranie . orgam2;aeYJ~e ł6dz..
loeg,?oddzfału T .. ~a badań nad.d~feemt w War-

'.. Ponadto postanowiono, .. aby ..członkowferc
Wezwani na ćwiczenia wol~l{owe. POblet:l\U .wc:ią....
gu 4 tygodni .cod~fennłe pol rublu,;' wteą:el~
stawIe. _ Prz~WOd'l!Czył dr. ,Br~njśłii~ Han~els- ·"1 celem. uchromenia się pd Wyz'y~kU:t .ij,.cbwalonCl
!UtlO, !«6ry zapr~$~łna a~eSorkl pame '.' R.~dmcką~a~Qi~ć. wŁodtiikI~p", od,powiMn~ęfłll.nal1:ę. c
l Ma.culską, a :na se~ret~r7a p. Tomasz6~~kiego.1 azuaml f materY~lłatl1k. . , . ' : . "::'\ ' . > , : .',:
.fr~e~odnIGzącyudlH~h~ głos!lprz~b~ł~f Uh1yil~ J .'. Ce}~\rn.u;u~ehlie.nJa.::,~rr;,dą"fi;JJ tę~;.
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borów, które dały wynik następujący: na prezep, Leopold SZI1,aJ'd"el, na se,
sa wybrany ••'70St'lt
• c. 'I
l~retal"~a p. ~~w~rd Duszek, 11~ pomocn!ka p.
Saturnm Łapmsk,l: ~a pomocmka skarbmka p.

(d) Ze Stow. lItografów. W niedzielę, 18 b.
m., o godz. 3 po południu, w lokalu Stowarzyszenia pracownil<ó~ drukarskich, przy ul. Prze.'
jazd JoIv 12, odbędzIe się roczne og6lne zebranie
członków oddziału ł'ódzkiego Stowarzyszenia litograf6w.
(x) Ze związku kelnerów. W poniedziałek
19 b, m., o godz. 8 wieczorem, w wielkiej sali
Helenowa, odbędzie się wieczornica z bardzo u~
rozmaiconym programem. Doch6d z wieczdrnicy przeznaczony jest na kasę pogl"lebową, która ma powstać przy związku,
(x) Z Tow. "Krzewienia Oświaty", W sobo~
tę 17 b. m. o godz. 8 wiecz. w lokalu przy ul.
Mikołajewskiej nr. 11 p. Konstanty Wysznacki
wygłosi odczyt ,,0 cywilizacyjnem znaczeniu
węglal'l, w niedzielę 18 b. m. o godz. 4 po poł.
praf. Antoni Dobrowolski wygłosi po' raz drugi
Ił Wspomnienia z mojej podróży do bieguna po~
ludojowego". Odczyty ilustrowane będą obrazami niknącymi. Wejście 10 kop.
(x) Z stow. nauczycioli chrześcijan. Jutro
t5 b. m. o g. 8 wiecz. w lokalu stowarzyszenia
odbędzie się posiedzenie sekcyi [Jedagogicznej'~
Z dpowo.duo natłoku,
(x) Dla młodziezy.
i..!
h
lpa'
k
nUJącego 4:wy ~ ~(\ prze stawIemac
czwart CQy;Ych dla młodzlezy w teatrze "Odeon" (Prze~
Jazd nr. 2), zarz~d T-wa n Wiedza" uznał za. sto:
sowo ne.. powtarzac program .czw.artkowy w.,płątkl.
N bl
ds
db d
aj lzsze. zatef!1 prze tawtema.o. ę ą Slę: we
czv.:~r~ek l w pIątek d. 15-g? l 16-go b. m.
WeJscle na parter dla młodzlezy kop. S, na balko kop 10 dla dor ł h ko 20
11
.,
O~ ye
p.
•
(x) Ruoh chorycb. W szpitalu mie.iskim dla
chorÓb zakaźnych j gorączkowych ruch chorych
w tygodniu ubiegłym przedstawia się jak następuje:
W .dniu 5 l
r. b. było chorych na
_ 30, w
sprawozdawczym przy-

wali się w podróź pieszo lub dorożkami.
(x) ZgoiD. Wczoraj; o godz. 7.ejrano,zmatr,
w naszem mieście na. anewryzm serca ś.. p. dr.
Alfred Scholz, czJ:onek zarządu Towarz. ake. pa~.
bianickich fabryk wywb6w bawełnianych Krusche
i Ender i kierownik głównego składu w Łodzi.
S. p. Alfred ~ch?lz des~ł ~ję w sferach
przel1)ysł'O\vych Wlelkiem powa1.amem.
Zył lat 32.
(Je) Nieszczęśliwa rodzina, Ofiarności czy~

telników naszych polecamy gorąco Maryannę
Sieradzką, zamieszkałą przy ul. Zielonej MI 43,
wdowę z sześciorgiem dzieci, pozostającą bez
żadnego zaopatrzenia. Nie wątpimy, że wśród
rzeszy naszych prenumeratorów i Czytelnik6w

znajdą się chętni, . k~6rzy złożą jakąś ofiafE;: lub
wezmą które z dzIeci na wychowanie.
(11) ... "' ....... L ..... ;·Sedzi.a pokoju n rewiru m. Łodzi~
-.\\II~"",
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po rozpatrzeniu spraw, skazał: Berka Dnnz:lga (Wscho~
dnia 42) na 25 rb. kary ltlb 7 dni aresztu, za prowa~
dzenie luUldlu W obOWiązujące śWięto; Stonistawa i
Justynę Gutentagów (Cegielniana nr. '10) na 5 rv. Jmry
lub 1 dzień aresziu . każdego, za niepr:z:estrzegunie
przepisó'W o bezpieczeństwie publicznem; 58-lei:nie~o
WOjciecha Kaletę (Kamienna nr. 14) na 5 dni aresztu
lub 10 rb, kary, za obellJi słowne; Al}toninę D~dek,
lat 25 (Solna 24). na 7 dni aresztu; romasza rom~
czaka, lat 21 .(Wodna nr. 24) i Walentego Kotan)ldego
Wodna nr. 24) na 5 dni .aresztu każd(~go, za bójkę
W sądzie; Piotra Wasilewskiego (Cegielniana nr. 156)
na 15 rb. lub 5 dni aresztu, za prowadzenie handlu
w godzinach niedozwolonych; Lucyana Kulesza, lat 54,
zamieszkałego przy ul. Sredniej nr. 95, na 7 dni aręsztu i Stanislawa PaWlisznkn, lat 21 (Składowa nr. 18)
na 2 tygodnie Ul zakłócenie spokoju pnbliczllegojMarcino. Patorę, lat 59, micsz1:.m'lca wsi Dobra pow. brzezińskiego, na 1 dzieJI a.rcl3itu lub 5 rb. kury, ~;anieo·
strotllą jazdo po mieściej Józefę Kope. lat 27 (Piwna
nr. 'D na 12 ani nt'ei;lztu i Jó<!,erę Sl1chill'zeW*q,(PiWna
nr. 7) 6 rb. kary lub 2. dni afeszt'Lt;zaoOjki,awantury
i obęJgi sloWne; Józefa SWider~ldę},lo . (Ogroąciwa, nr•. 8) ;

9 po ostało na ku

. -

m. chorych:..:...: 27ina szkar~
.wypisałsię-- . " . . pq~

'

=';:::;':;::=-=='::::::=::::-~~~~~~=':G~=:=I=ll::, ~~

JeJ'kadI podJ'azdowych zgierskie]' i aleks'mdrow. kllkakrotme
. . . następowały .dłuzsze
.
~
sklej
przerwy
w komunikacyi.
.
Pierwsza przerwa nastąpiła o godz. 9 min.
20 i trwała do godz. 10 min. 30; po raz drugi
zaś pociągi stanęły na krótko przed godżiną 1
po południu i stały zn6w blizko całą godzinę.
Krótsza nicco przerwa powtórzyła się jeszcze
wieczorem. Nastąpiło to wskutek pęknięcia kabla.
NatUl'alnie, z powodu tak długotrwałych
przerw w komunikacyj, liczni pasażerowie uda-.

Bolesław Mokrasll1~kl.
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(a) Zebr~m8mals,tr!,w stl~lflnmclyeh w Zgle~
Onegdaj o godzl~le 6 wlec~~rern, w loka~

lu w!asnym, przy uItey . SredmeJ pod ·nr., 16
w Zgle~'zu, pod przewodnictwem starszeg!l.Zgwm~dzema p. EmIla. Bernekel'a, \~ ob~cno'Scl a~e
sora prezydenta miasta p. Sokol!ka l przy UdZl~"
le ?ko.to ~20 .osób. odbyło SIę zebranie maJ"
straw sukIennlczych,.n a którem przeprowudzon? wybory starszego ~ podstarszego Zgromadze~
.Dla na nowe trzechlecJ.e,.
, .
:: '.
Wybr~o ponown~e .. na starsze~o p. EtnJ~d
&rnekera, a na podstarszego p. JulIusza Torncl,
(a) Nieporozumiollia w cechu piokut'skim
w Zgierzu. Srod majstrów cechu piekarskiego
w. Z~iel""l:u, od p6ł' roku z góry tryva nieporozumlen!e~ na tle wybo~6w starszego I podstal'szego
na blezące ~rzechlecle.
,
. W dl.lIU 13 czerwca r. z. na ogolnern ze- .
b;amu ma]stJ ów ,:"ybrano na starsz~~o p. ;'\ntomego, ~rzelewsklego, który godnosc !ę plas,~o,
wał. lUZ od. lat 6, na podstarsz.ego zas r6.wm.eż
po raz drut!l powołano p. S~a~!sław.a Sol)lcraJa.
Z. wyborów tych pewna częsc mu]str6,w . był'a
mezadowolona, wob~: czego ~)d~yły SIę. pOłl.O~
wne wybo:~.w połOWie. grudr~la:" z. Tym la~
zem przeszli kar~dydac!. przeclwl1lków wybor6\y
czerwcowych, tlllanOWICle p. Karol Kurowskl,
J'ako stal·SZ.y
l' I'), Szczej)an CI'eSI'elczylr, 1','\!"0 p' od..
"
,
,
starszy.
,
Ale przeciwko tnkienHl wynikowi wyborów
wystąpiła znów pewna liczba majstrów df)!naga.
J'~c się prze;-rowadzcIlia wyl)oró'w ·IJO ra" "..tr"eel·.
"t
• t
. Niezależnie jednak od tego, w dniu 7 b. m.
grono. majslrów udało się uroczyście, z orkie~
strą do I). Orzelewslde$f.,o celem zabrania kasy i
t
,
.
dokumentów cechu i przeniesienia ich do no..
woobranego na starszego p. Kurowskięgo. Po.niewai jednak wMód przybyłych brakło pod..
starszeg_o, l). Sobiel'a]'a, maJ'llcego drugi klucz od
-,
" t .
"Lady" cechowej, prz(~to zawieziono takową, :iamiast do starszego K. - do. magistratu, gdzie
dotąd pozostaje.
•
'
J l dł ugo..jeszcze t
' b d' t
.
. II (
rwac
·.ę Złe '0 . meporo~
zumienie trudno przewidzieć. . ..' '...' .
.'. '
Cechpfekarski" w ZgierzlrUczy i.ObIilPllię.:,$4J

-'"

..

'·t~~S}.QYl.f;ij()~~;*l;·T~~~n.~gJ~~e~~fl.~~~.:.z~;kt~::. ~~~.i)~.i~.f~i~~!l(~l~. I!~~k~e.~) .' mąJsW6w.'; . ' « " j.;:.,,,·,.'i;!·"ir/'ii,\\i:,\i "i'
nę.ilQirh•. kary •.. u:b . 5i dm .. an'js1<t~l, .za . sa.mowolne za'" .' ;(a);i'3lldztit:m·l·:Pą.~i~ni6~f.~f~ttko~~ki".JIi,~igur'

wdhht ·.··in; b.\1ł(»cHory·~.Ii ~36,.

U~Olem..
. II '.' .
. ' ...... "
tYłl~o(1D1U sprawozdawczyrnprzybyło -: 6;. wy.
si~ - 11, pozostało na kuraCyi wpniQ

.•

I'Ili'eszlbitiię pjjzao~rębeni tl1l.eJ$cc(.'f9~ci opl'zęzn~czoneJ

bemralnjtzatwlercb';!ł b.QdżeLTn;F?abjan:(cl'na·r~b~"

dla żydów; wreszcIe Józefa K!{czY~sklego. na 5 rb. którego preliminarz 'wylcazuje, Y,łdocnodachl.'.[l i ",
h$,2 dni, za. tJieP.rzes~rzegąnie·r~~ePlsó~ wojskowych: . ,,1) Z posiadłości miejskićp, źródeł. ()broto~'
lutego r. b~ ch.orych -:; 31.. '
(a) K...adlltie~e.,. Pr~Y1,wY)SC!11 z~ah. kon.certowe] wych i p' rocentó\\' od kapitałów . 18391 rb24 '.'
0:1
)'
łk'
Vogla (Dzielna.18)! .. ~ci~Jgn.rę:tQ/:?<.kleszenl: p. ,ChaJ.'
.... .
. ' , . , . ;1,
• ..
,ł
(.a) Pomy ka.
l atą fata neJ pomy
l
przy mowi. Nordblumo'v'/lpoiifel, Vi kf~tytllznaJdowar się łwp.;.2) podatku. o,d własclclelI.merijchomości
ekspedyowaniu lekarstw w jednej z aptek. łódz.. list zastawnym; ŁOdzI.nf1!,000I'b:.. W9,rD:gotóWką, 21,539 rb. 1 kop;; 3) podatku od pr;emysłu
kich padła Irenka, 6-1etniac6reczka pp. Sliwiń- oraz, pagzpo~t; p. A~tamow~ DafIglel~wlczO.wl, :W,ty.ch 12,ąH rb. 36 kop.; 4) dochod6W. lliestałych.J,8;30
skich, zamieszkałych przy ulicy Andrzeja. ..
samycho.koltcznośclach - port11lo\tetl,ę~która .zaWle- rb. 57 ko[.).;5) dochodów' zapolnogowych ·346
Wezwany lekarz· L, stWierdziwszy tl dziecka ra1a":l~ r~;ie~~~~~raą, .Mal'ci~n Br:i t9t.ÓY;ic5za, 'przy ulicy rb,j6) dochodów drobnych i. wypadkowych 8iO
zapalenie gardła, przepisał między innemi, lekar~ Południowej nr,lO.skradziono n$:Żl~e;rięczy, wartości rb. 90 kop.; 7) dochodów nadzwyczajnych 2q03
stwo do wewnątrz, które m.iano dawać co dwie lO!? ro,; Abratn(rWi Blaude~o,vl (WSchodnia 21) skra- rb. 8 kop ..-razem 57265 rb. 16 kop. '.,
t't.łvł....
ł..ll.ń.......
CI.~· d '
t k
dzlOno rożll;e, rzecz,Y na stln~c;;119.rb..
T k ~.
·d'~ t, ' .. "d .:'
. d'·
s..........my po '.rrN-...J.ce, ~pe yt.1Jący ape arz za_ Z mles~kanla PawIą Kola {Mi1tola)eWslta 40)
•
a ~z sumę. b uze
prz~Wlule;wwyatmiast przygotowanej mikstury do wewnątrz przez skradziono rózną garderobę, wartQ~cl. 185 rb.
.
l(cl~h; poszczeg6lne pozycye tej rubrykI s!lnast~pomyłkę, wydał rozczyn atropiny.
(h) ., la:u'adlltRe:i: u»orlllcm:OC!ll. W fabryce pOI'lczoch
pllJące:"
. , .'
Matka dała łyżeczk~ od kawy dziecku, sku- Michą!a Kohna zauważonosystenwtycznf); kradzież
,1) na utrzymanie zarządu miasta 14,906 rb;
tkiem .czego w.ystąpiły objawy otrucia.. Ponie~ pończoc~, \V<,:k~ltekc~0gozwróc.ono ,~!wr!:~ę na jedną 97 kop.; 2) na tltrzvmanieposiad.tościmiejskich
. ,
ł'
... \0 b dz'ć'
.' b
z robotlllc, l1leJaka Juhę CychOW1CZ. h..1edy C. wycho- .
., ,,: .' l 1"1' . '185"7" b· "5 k·· '3'),
waż stan ClOrej zaq!'1" u l
powazne
o awy, dzita
z fabryki, doltonano przvlliej I'ewlzy! i znalezio- l W)I1<\)ern
O\dO\~ ...'.. r ... <.) . op.;. na. zeodwieziono ją do szpitala dzie(;ięcego Anny Ma· no 20 funtów PO!Jczoch. ~ędŹia pokojuV. rewiru, po wnętrzno url!ąd~~n!a mte!Sl<lel~,086 rb; 73 kOp,;
ryi. Mimo zastosowania energicznych środków prz~pr?Wadzo.ne). rC!zpraWle, skaza! Cychowlczównę na 4) na utl'zY!llame sżl).6t, zakładow dobroczynnych
ratunkowych, dziecko wkrótce zmar.ło.
5 lUleslllce wlęzlcma,. . •
•
..
i innych Instytucyj sP91ecznych 5;()68 rb, 91 kop.;
, (a) Statystyka wv.nadków~ Według danych
,(h) Za. zel'wanle ~"ecz.llic" Z powodu bud?W,i'
S) na spłat" dtufi'ÓW 1 tworzeniekapita.t6w 4- 862
..
.
.'
Ił"·
oficyny na ul. Młynarskiej nr. 45, bez planów, ))o]lcya . b /.. l' . ","'6)'
"d' tk" d':
..
b"
,
statystycznych, w pierwszej połowie grudnia r. z., wstrzynl'ala dalsze robOl)' illil.lożyta pieczęcie. W parę r. \) wp" . !la W~ a I, lobne835 r .q kop,;
W obrębie gubernii piotrkowskiej .. zdarzyło się dni po tym fakcie pollcya. zauważyła, że roboty przy . 7) na wydatlCl jednorazowe 1'7,647 rb. 7 kop, ,
19 pożarów: 17z przy.czyny niewiądopJej l 2 z pudoWi e oficyny prowuclzonesą dalej T pieczęcie zer- .
S
GK n
podpalenia.. VI tymże czas. ie.hieszczęśliwych wane, Wskutek tego wtaścicielkęposesyi, Apolonię Ja.
.
. .1l • .
al1 ? pod sąd, który skaza! ją n,a 5. tygoi:lnie
'
d
'
J..I,I';' . d
ł
'
4
t
.
l'
b'
kóbiak,
Od4
(x)'
T"atr
pOl'lul"rny
.(A
M' :".lew· k' g ł< on~
wypa ków t Uu.t..ml zarzy O Się ,w ej ·.lCZ Ie aresztu pollcy)nego.
'.
.. .
'li
1 " . . , . . ••.•.. S te ~
1 :z. WY:tli~iem śmiertelnym; samobójstwo popeł'(h) lI'Uelllca:cawy $.fI'III:l:ąIPJ. Dnia 25 czerwca 17- s~antynowska 16), Z kancelarYl teatralnej koml1~
nl.Qn9 1. zabójstWo dokonano l, zna,lezionp zwłok letni Stefan Kabat,· zajęty 11 p. Dawida. Pruszyno'Wskie- mkuJąnam:
" . ..
.. .
1, .poPt2::utl~QW ~,wypadk6w poranienia było S, go, Jako woźnica, skradł swemu·chlepodawcy konia,
Dziś, W środę . odegrana będzie doskonała
.. ,rabim. k6.Wąo.konano 3, .kfadzieiy 22.
upriąi: oraz powozik itak()Vle s,Przedałr Po. rozpatrze~ komedya W 4 aldach p. t. Gdzie Kohnowie?"
.'.
....
I1IU te) spraWY przez II. WydZlUl sądu,., okręgowego
J tr . . t 1
'd' 'I' d
l .
(ą.I~ep~t~Qras~osy, W~niu 20b.l}1.W piotr- piotrkowsltiego, Kabat skazan)1zostat fla rok Wię' .' li o.~w czv:ar~( na 9 ClO szwa 111 . przy
kowsklm rząÓzię'gubernja)nym. odbędZie się licy~ zienia.
.
.
'.
....
.
. Kolepamen ukaze Się arcyweso-ły wodewil w 3

I
I

{;">

.z.'r

tacya na oddahierob6t pr.zy reparacyi szos I~go
rz"'du:
"ł6dzko-·7;d.uńSl~;;'
. -:. woIsk.
ieJ'« j "zgiersko-'
..
.'. .
.Y.
.
lutomierskiej,"na .tęt;ytoryum 'powiatu łódzkiego,
na og6.. loeJ' przestr.zenf. '6.'· wio.' rstiJ 255 s~ini.
Licy't
.tacy'
a
ro.zp.oczniesi'"
.od.sumy
22,149
rb.
81
k.
~
".
(in. min. us)..
Do udziału w .przetargu będą dopuszczeni
tylko ci przedsiębiorcy, którzy już wykonywali
podobne roboty na sumę z górą 23,000 rb.

(a) Przerwy w komunikacYi. Wczoraj na ko~

'*

aktach p, t. "lZżon Jafeta.«
.
.'
W.
piątek
"Gdzie
Kohnowie?11
komedya
w3
.
aktach'
.
kowycb w
W· b
'
d. amia, .że ogólne zebrani.e. czJonków,
. . Stowarzy- szycI daso otę
~o południu
po
cena.ch najnii;.
l
d
ki
k
d
•
l ' na)ę
Zle
asycZl1a 'ome ya w S akt•
szeni::l" odbt>,!'< dzie si".,...~"I
dnia. ii,p... b. m'
. l .0
" godz. 6-eJ Sze l
{spira
Ił W'le1e tł'
la asu o me."
wieczorem, W sali .związku przy ,U~icy MalinoW przygotowaniu sensacyjna nowość ze scen
wej nr. 12.
. '.'
.
stołecznych p. t ,tOczeń szatanalI sztuka W 4-ch
(a) Odbudowanie tabl'yki. Farbiarnia i apre- aktach a 6-iu odsłonach. Autor teJ nbwośd
tura M. Kleczewskjego. i S~ki;przy ul. Strykow- nard Shaw (Szou)' to jeden z naj
.
sklej nr. 4 VI Zgierzu, po pożarze. jakiemu ule~ pisarzy scenicznych. kt6rego .dzieła·,.
' t .
' ! ' r..
,.
mąjsrow tką,IHlClRzaro",Zgierzu, .oddział na Bałutach, zawia-

(x) Za.'zą·d Stow.

w~ystkjch

dzeniem, a

J:::".:;:'::::::.~~_,_~.......

_..

19i~ ;'f..
t
,:~..::::=;;..,..:.- .t.::~=,::,=~::,~.:=;=="=:,,~~:,,n; ....

l zostali ,na MaIcie
l

niem odTę.bnej ~ubernH! 2) za ~ddanierr: jej za-

scenachEuropy z ogromnem powo~ Uczęń szatana" przysporzył mu roz ..

glos niebywały,

Nr.. :)(;;

.ROZWO':J. -- 9nJda dtlia' .14łatego

=="'=_

=~=/<t='lJ-t~=1$;,:=.'=ł::e::1M'=~1=
....~_~",~==:::_=.=~

rządu rmmstrowl spraw \vewnęttznych,. l 3). za ! pOZyCył.
zniesieniem ograniczeń anty~?ols~i~h l nad~mem
polakom pewnych ulg w. d2:ledzuue szkolmctw~, I

dzięki ciekawej ~kcyiJ ja~a si~

w więzieniu

aż

do dalszej dys ...

rozgry'liva. PO~lięd2~ amel'ykanam.. a ang!łkamJ
w czasie walki o mepodległość Stanów, ZJedno . . w zakresie projektu dumskiego o prawach szkol '
czonych.AngHcy dla przyktadu wieszają najnie· pączątkowycb.
winniejszych ludzi.
Sceny poszczegolne lak np•. pod szublelu.cą
Wiudo'mości zalniejJ~ooWelł' _';"_,,
i podczas sf1du wojenn~go,;;chlo~z~e auto;- me~ ł
::,
PETERSBURG, 13 lutego' (P.) fi komisri
zwyl;:lei ~atyrą, . wy~azuJąc całą SlD·le.sz.ooŚĆ pra,.. I
,
'budżeh)wej Dwny opra(:owano referat Vf SJ?rawle
woclawcow angletsklch!
'.
I
Włamanie się do kościoła Grobu sw. Jak preliminarza ministeryum oś\viaty, obejmującego
Dyrekcya dokłada wszelkichsŁ~ran! aby dzł.e~ ! donoszą z jezorolimy w sobotę rano zauwaźo- rb. 114,436,072 z powiększeniem. l.woty wydat'~'o to niez'.vykłe otrzyma1'o odpOWledmq oprawę I no, że zamek drzwi, w'iodącycb. .do kościoła G~o.- ków o rb. 16,861,.171. Wydatki . na szkoły po.J wykonanie wzorowe.
bu św. jest rozbity. O ile stwIerdzono, złodzleJt czatkowe dosięgają rb. 60,209 y l66. Preliminarz
(n) K(mcert "liry." W niedzielę d. 11 b.• 1l1. l czy u~dzieje nie unieśli żadnych relikwii. co/ zaś podniósł się w ci41gu pięciu lat więcej niż o ~~
odbył się V~ty z rz~du koncert popularny T0V!a~ i skradli co z ofiar, jęsz~e nie wiadomo. Włado- raza, wydatki na szkolnictwo. pocz~tkowe 0flęc
nwstwa śpiewaczego ~Lira" w lokalu przy u.bcy mość o włamaniu się do świątyni wyvvarła 0- razy wydatki na szkołę średnIą, W7IOSłyz 1 do
Widzewskiej:i,Jlł1a 73.
..
"<1fomnewraienie śród pielgrzym6w. Potrzeba ~24 {wlionów, na szkoły wyższe zaś tylko o 12
Z wielu wykonawców .program u wyrózn~ła było interweucyi konsul6w i patryarch6w dla u- prócent.
się sekcya dramatyczna !"Llry." która. pod kle~ spokojenia wzburzonych umysłów.
PETERSBURG, 13 lutego (P.) Komisya nurunkIenl p., !V\.. Potarz~ckl7go popraw!lle odegra:
Sic:zynski na Węgrzech. Wiedeńs~ "Zeit." nly w sprawie szkolnictwa przyjęła projeldJ co do
.la komedYJkę. Dobr~:;msklegQ ."PodeJrzana oso dQnosi w depeszy z Budapesztu: PQhcyastao!- corocznego przeznaczania rb. 12,000 na stypen.
ba," ,a sam klerowmk, za~tępuJąc p.). Morską, sławQwska zawiadoluiła wiceiupana komitatu Bl- dya dla studentów rosyan w politechnice war..
zapowiedzianą w programIe, dobr~e l ze. zrozu- har że w komitacie tym prawdopodobnie prze· szawskiej..
.
rnieniean treści .oddeldamował kilka us~6w bywa zbIegły z wj~zienia stanisławowskiego mor·
PETERSBURG, 13 b.rtego (P.) Komisya gaz dzieł na~zych pIsarzy. .
.
.
.
derca ś. p. hr. Andrzeja Potockiego, Mirosław mnazyalna przesłała do oddzielnego wydziała
Wielklem p.~w~d~emem cl~zył SIę amator- Siczyński, który miał schronić się do ~we~o opracowania projektu prawa swój wniosek pmskrzypek p. 9almskl l duet, zł~zony 2; członkó~ I wspólnika, nauayciela, nazwiskien1 TUl1~ńCła. wodawczy o zreformowaniu szkół średnich.
I,
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męsklego cho~u »l<o~a ~rac.owmk6w D. Z. F. Ł~

Wobec tego doniesienia, żandarmerya węgIerska
skrzętnie przeszukuje cały komitat
'
"',""ro'7f"''',,",,,,,''r,,,,'~.

pp. Wystopa ł Mełchmklewlcza: Koncert za~on~
czy! p. Fr. Pruszyński monologIem ZawadzkIego.

(x) Rautu prac. muuUu i prlemyS~. W
nadchodzącą sobotę w lokalu własnym (Złelon~

Rewolucya

. 15 róg Wóiczańskiej) Stowarzyszenia wzajemnej
pomocy pracowników przemysłu i handlu gub.
piotrkowskiej odbędzie się Raut-Koncert na rze;:!z

W

PETERSBURG, 13 lutego (P.) Najwyższym
rozkazem do departamentu wojennego oddziel~
go korpusu żandarmów, Ku1abko otrzymał dynu-

syę na skutek ołroJiezno4d domowym' :ot zalicze..
,niem do piest.ego pospolitego, ~ gub. IQ..

Chinach.

jowskiej.
.
. PETERSBURG, 13 lutego (P.) Rada mini..

Mukden t 13 lutego. (P.) Z Pekinu donoszą,
kurSów wieczornych przy Stowarzyszeniu. Oh- że prośba Tszaoersiuna o dymisY~ł b~dzie u..
fity program i nader urozmai.col1Y tud~ież ~el względniona. Na jego miejsce mianowan~ został
sympatyczny, bo mający na ,WIdoku ?ŚWlątę. n~ę.. generał~gubernator prowincy~ szans~yjskieJ Czżan
wątpliwie zapewnią temu WieczorOWI całkowlte znaidujący~ięjuż w.S~anhaJ-łi?ame.
. .
powod.zenł6.
. .
.' .
Z, oddzlaJu, znaJduP-lcego .SH~ w~w,nątrz lUla,.
r'
'W prQ'gtami$mią;dt:yinnymi przyrzekli la;.. $~a zbiegł'Q w nocy 120 lud~l w kierunku Lao"
skawieud~iał panie: Irena Korwin (śpiew), ucze,- janu...
.
. •. "
o~ szk~ły p. Sz.ymansldej,JadwigaHorst6wn~
PI'~bylitu kSlązęta Tsajtao, Tsaltso i .b. mi ..
(dekla(J1~ćya) Zdrojewska . (fortepian) oraz p.p. nisterwolny Teljan .dla narady z Tszaoer-s!unem
A1fQos Brandt (skrzypce) prof. Joteyko (Wiolon~ w sprawie ogłoszerua. MandżuryJ i Nlongolh pań..
czela) Koteeki art Teatru popularnego (dek]a~stwem niezależnem z rezydencyą cesarza wMuk..
macya).
denje.
.. Zakończy komedya jednoaktowa w wyko~
Mu~dan, 13 lutego. (p.) Przybyły tu nabyte
,naniu· pań: Tymowskiej, At~i,eli .l-Iorst~wn:y, i Ja- przez Tszao .. er~c;iunia. o.d kupc6w n.ie~~ieCkjc~:
{10W..s. k.i.ej,.. oraz p.p.. ~. '.' J. asm. Sk. Je.go l Wmklera. l? ar.ma~,. 3000 kara~mo.w, 500 nabOj 6. "v a
. rrnatPoczątęl\o godz. 8 l pół Wlecz.
.
nIch J millOn Ja(~unkow.. , ..
.
(x) .Konoert ślepych dla,ś!epych urządz~ w d:
• 'VI prowincYi syczuansktej sp,łonęło mIasto
29;b.:rtl..,w saH" koncertowej przy ul.. DZlelry!J] I Czendu..
.
rf
e.'f
• •
nr..: 18,:; ,mieJscowy ·komitet,1l'oiony z naJfozmalt-!
~~!(D~,13 (:~\fe;/): (P.)~.#~~~JoszO~~r:'~tI,:n~e~ł~
'ylf:sfer ,naszego obywatelstwa. NaprO(fram JUtW~I;h(aj~ o,ct..,,1. .vę do \~:=.<y.;,tklch Ht.at,l' Li :,YJ cy
~~certu.z,łotąSięmlędzy Innemi: występ "zna- wilnych i W~lsl;.~wych, J~kO, u?,e:~omO~!lIo!1~g~
.qego,,',,".'. p,".ia..n
.• iS. tyi... kO, mpoz.y.'t.o.ra p.Re.g.lera. '. ŚPi.ew ?o.. u,tw~.r Z~!•.l}a. . •. . 1.:,ą4.~.,':1 .tym~za~~(?\e.:6Q •....~a~ntlCza.

strów zgodnie z wnioskiem departamentów zain..
te:resowanych, uznała za niemożliwy do przyjęcia
wniosek prawodawczy 30 członków Dumy o
wolności strajków.
Potersburg, 13 lutego. (p.) Kornisya poje..
I dnaweta przyjęła. jednogłośnie projekt pra;vao
jgminie wy!oaniowe) maryawit6w w redakCYJ Rl..
l dr państwa.

! ..Kljów, 13 lutego. (P. ) '. Oenerat~guhemator
,I skazał proboszcza w Monuteryszczach ks.. Orzy~
majh~, na 300 rb. grzywIen z zamianą na dwU!"'
f

miesiecznvareszt inauczycieH,ę <'uurdak na 100
rubli lub '1 miesiąc aresztu za otwarcie i utrzy..
mywanie tajnej szkoły polskiej.
..
TehGH"an, 1.3 lutcf~O. (I~o! 450 .fłda~.?w pod
wodza Jar~l\1ucharneda rozDllo oddział Salar-udcloule· i "zajęło I<ermanszach. Salar.. ud-doule u..
cieł(ł prawdopodobnie do I<~rdystanu, gdzie po..
Jawił' się Mudżałłach, wysł'amec ex. .szacha.
Patersburg, 13 lutego. (P.) Rada ministr6w
u~na,ra za możliwy do przyjęcia wniosek S1 człon ..
ków Dumy pal\stwQwej co do utworzenia "lyszech•
rosyjs!(lej k.i:l5Y emerytalnej dla straży ogmowych
i wyr;;t~dht zgodę, żeby rząd oprncował projekt
ehociazby na . nieco zmienionych podstawach•
aniżeli projektują autorzy wniosku.
BRUKSELA, 13 hitego ,(P.)Wędług infQrtUąf;.yj dziennikal;s;kich w Bcauriva(~e\l are&,Ztow~
no 8 żołnierzy, którzy nie zbyt energkzrnewy-

i

I.

<

I

Pt·Walłera1()ra~gra· na skrzypcach laur~ata kon..
,sęrwatpryum'pętersbUfsldego p.Dobrzynca..
. '." NiewątPUwieogromnie sympatyczny. cel
ws· md~enia najbiedniejszych, ;,dotkniętych naj-

me, trudll0s~1 ~ zad~n:(,.) .. Jua!l$~.lkaJ Wl~zt gł6w~~
ppdporę wj~~n~?~~cl - .wzaJe~~nem wsp~łdziała
ruu. Wszystkle lnst'y~Ucy~w~nny być ~~ n~e po
~ą~nemu.
drugIeJ odClzwle do \\ToJska l P<;>-

•c;mQŚ",ci; kt6,ra. •. w ten sposób najlepiej pop:r~e$t~..

pPOr... !.yil,~K; u.~

,w.
sJ;U\Vsżetnkalectw,em, zgromadzi~łumypub1i" hey~ j~am)zlkaj. W'lyw,~''''.?~ ~trzyn;anjalr.
k mftetu
t1lQ,o. . . . . ,'. . . ......

!.

~""

1.,a. . . k. .O.. , n. feodzo~vne9o

w ,kralq

warUflu.U

da~sze]

.
.'.
stepowali przeciw demonalrautom.
. . '..
.....
Tokio 131ijtego. (p.)Urzędownie zaprze"
"LONDYN, 13 łutego (P.) Król przyj-?ł mi(a).. KOI$t)
...... rt. '. HU.b.ł. "*"l
........ ... l: .,' p
.. 0 .... n!. e. b.ywa,ły. .Ch. ..~.,. ono. PO.g.lł(OSC.e o wylądowaniu W. OjSkaja,.poń,.. nisfra wojny ł-Ialdane'a po jego po\vrocie z Ber,;
tryumfach w . Petersburgu l MoskWl~,słr;mw sldedowOałnh11.
.
,lina.
~~rzypei
Broołsław
Hubetmal}, w przęjeidz eza
WIEDEN, 13 hltego(P.) Aehrenthal już trze..
i.·.mta
. ·. Oi~ę,... , di.a. :;się,. . u. sły
........ ~.'.;ęć,W
...
.;in.'".1.U1.
9.
b~~,'
.
'
'
.
w
....
f..
ci
dzieii nie pri';yjmuje źadnych pokannów.
j
~,
. ' w sa. .U. to,.no.e.rt
. ,. o.we V02l.aa (UI.W
.•eł.n~.··.lS.~.
0.·J n8 iUI'.
Stwier. dz.,ono zn. aczl.le osht,.bien. ie.
!BiIę:ty'M ···teD.· ~ spr~eaaje codziennie kasa
CBO], 13 lutego (P.) Zzapt~zQtkowania
fw,godz. 11~ęj··rano·· ,db 2po .. poludnia. 'i od ~
. . . , .. '
. '.
dovródcy oddziału,generała Bokszezanina, ot'war~
f4·do,8,'Wieaorern.
Wiedeń~ 13 lutego• .(wł.) Z Malty telegrafują: to dla. oficerów i ~ołnierzy .kursy język6vi tvscho~
. ' . ,(x}, W"'18CZ6r. śmiechu..·.Staraniem tow.śpie"a~ zauwatopo. :tutaj , gorą~zko\vączynność wśród dnkh. Pietwsi UCZtł się l~zyk\')w .t~~tarskiego, per,.
•
.JJt.a*.odbedzieSie.w .lokalu ·własnym floty wł()skiej;z czego wnoszą, ieprzygotowuje skiego i .tllreckieg"o, a drudzy potocznej mowy
,_.,.prą
Widzewskiej . ~r. 73! w ni,edzi~le.;18 się ona do .stanowczego kroku.
.'
w narzeczu ~.zerbejdżatisldenl.
\k.G;,t;:o .godz.. po połudmu, WIeczór ~f!1~echU,
Konstantynopol, 131utego. (wf.) Portyfikacye
Przybyli tu inżynier\vojskowyDerbt1~;()w i
.: '.'
.' .... Abaw4.taneaną.Cena weJSCJadla cieśnin'y darc,ianelskięj USkuteczniają się i kom~ inżynier perski Mirsza.. Machmud..dwl'1 w Cc1Utln.;<
.·_.~W:~DO·· kQ~.<dlagośd .15 kop.
:pletują z gorączkowym pośpiechem .. Forty otrzy.. prawy drogi Moradeti,Choj dla ruchu kołowegof:'
WczQ:rajw Petęrsburgu, w ma· 'mały i'utci~Jde. dzia,ła Po.zycyjne. Wszyscy do... i samojazd owego n;a koszt. rz~!du p(~rskiego.
txK~.~"at4t)O'!unlt odbył się ~. powodze" w6dcy miejscQwości ufortyfikowanych na morzu
TOł1/iSK, 13 lutego (P.) Na rozjeździe ou..
Lucyny Robowskiej·· i Egiejs1dem otrzymali. rozkazy trzymania wszyst~ sfafjewo podczas zderzenia poci~gów uległo ro1,!"
,;wg:kieS!'1()'. ·P.Robowska kich siłsWYc;h w pogotowiu. .
.
biciu 12 wagonów ze zbożem, przeznaczonem
urq...
. Uałta, 13.Jut~~o.(P.) Pocztowy statekwło.. dla głodnydL Dziesięć wngol1ów spadło. z na$y"
,sld,.,I;:nna·p~Włozł ,na pokładzie 3 arab6w za.. pU,pl'zyczem 4 ludzi l obsługi zostało poranio-.
, ,kutych w kaJdany, \V2;iętych do niewoli i prze.. n y c h , '
'bywającydl]ui ,od 3 !'m~esifJcyw odosobnionem
PETERSBURO,13 lutego. (wł.) Rada , mini~
:"więzieni~;Wi~jeni są oni do TrYPQlisu na sąd, strów postanowiła wnie,ść do Dumy pl'ojekt() kr~'
d~ko osJ?1r;eni o z~ra~ę. W~adze ~ngi~łskje zmu.. dyde me~ioracyjnrmdla właścfćielł mctjor~\'t6w .~
'.
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CLem zobowif)zallia przechodźą i na następnych
COLOMBO, 14 lutego (P,) Popełnił tu sa- parlamentu angielsJ{it~go Jfoczetanne"jest z·' Wiei.;
właścicieli majoratów.
l11obójstwo nieetato\vy agent konsulatu rosyjskie- Idem naprężeniem.
Stru'j:Ulia o pożyczki decydowaJle mają być go, Trifon Czokow,
Sądzą, ' że już dzisiaj rząd złoży deld ar acyę ,
przez osobny komitet oddziału rolniczego.
PAnV Ż, 14 lutego (P.) Izba deputowanych;
MEDYOLAN, 13 lutego (wł.) Z San-Remo Minister :marynarki Delcassebroni pl'o~ramuma I wyjaśniającą obecną sytuacyę polityczną. '
telegra:fujf!; dżiś przed pohldniem, kiedy uc;:znio- rymu'ki, którC"gb' WY'Pełnieniezakończy się w r.
Londyn, 14 lutego (wf.) , Zbliżona. do rządu
wie szkół tutejszych odbywali przechadzkę na 1919 i będzie kosztowało 1390 milionów fran- "l"'al-Mall Oazette" donosi na, podśtawie, jak zamurowanem wybrzeżu (quai) nad morzem, na- ków. Na kanale La Manche i occ(luie ntlantyc- pewnia, poważnych informacyj, 'że cokolwiek'
stąpiło nagłe zapadnięcie się w ziemię 7JUlCZll!!j
kim Francya moze zadowolić się stanowiskiem
częsd wyb:rze:l.:a. SImtek straszliwy. Z pomiędzy
obronnem, ale nic na morzu Sr6dziemnem, gdz.ie powiedział Haldane w Berlinie, nie mo ze być
przechadzajiJCJch się młodziellców 40 (według flota powinna być w stanie zaatakować eskadrę, I mowy o żadnej zmiunie: w zcwn~trznej politvce
'innych źr6dcl 45; przyp. red.) runęło w utwo- grożącą. komunilmcyi z północl1:} Afryką. Pran- angielskiej.
. rZOll<~ przepaść. Natychmiastowa pomoc nie wiecya moźe i powinna dla obrony wytęźyć takie
Władywostok, 14 lutego, (Wł.) Konsul szwedzJe mogła pomódz. Dotąd wydobyto 13 trupów. usiłowania, jak Anglia i Niemcy (Burzliwe okTaki w Władywostoku, poddany rosyjski EryY\'sofl,'
W mieście rozpacz rodziców budzi powszechne I ski).
współczucie. Akcya ratunkowa trwa dalej. PrzyProgram marynarki prZ'yjęto 452 głosami jak ju;~ pisaliśmy, wynalązł sobie dobry sposób
czyna zapadnięcia się wybrzeża nieokreślonaj przeciw 73 ..
zarobku. Na zagl'lmicznych statkach wywies:;;ał
przypuszczają, że był.,;}o, skutek powoLnego pod~ ft(l.l!t--Il, •.>lII:""'; <l'it..""""II"m~M
on flagę rosyjską i tym sposobem do Rosyi
mycia przez lllorze. możliwe równiei, ,że lekkie
...... "'" '''' .... Il10<'''"'".&1 "4'lIlhll'" h_
wprowadzał towary bc,z cłu: .
wstrząśnienie ziemi. przyczyniło się do runięcia
Borlin, H lutego. (wt) Stronnictwa wolnoSąd pokoju skazał Eryksona na 6 miesięcy
podmytego wybrzeża.
WIEDEN, 13 lutego (wł.) "Neue freie Pres- myślne zdecydowane są wysunąć kandydaturę więzienia, prócz tego nafoiono na niego, grub4
se" donosi, że podróź ambasadora rosyjskiego Knapfa na prezesa parlamentu. Ponieważ naro- karę pienięźną za oszustwo celne.
w Wiedniu do Pclersburga posiada :zw~ bez- dowi Iiberali wyrazili wczoraj gotowość g,tosoSzanghaj, H-go lutego, (Wf.) Nastąl,iłą tu
pośredni z akCYI! dyplomatyc:z:ną, mającą na celu wania na Knapfa, to" dzisiejszy wybór jego przy eksplozya w składzie bomb i matcJ'ya16w, wyb~· .
wyrównanie niektórych punktów spornydl po- poparciu socyalist6w jest zapewniony.
chowych, należących do drużyny boJowejwoisk
między Austryą i Rooyą.
LUBLANA, 13 lutego (wł.) W obserwatoBerlin, 14 lutego. (wt) Centrowcy postawili republikańskich chif!sl,ich. Dwa domy legły w
:ryum w Jugendheimie skonstatowano dziś rano w parlamencie bardzo ważny dlapolnków wnio~ gruzy. Przyczyną wybucbu nieostrożność.
ogólne trzęsienie zi~~~ którego ogniskiem cen- sek, domagający się zniesienia paragrafu kagaflWarml, 14 lutego. (Wł.) Wczoraj. przybyb
tralnem by.ły prawdopouóbnie &łkany.
. cowego w ustawie o zgromadzeniach publicz- tu delegacya rosyjska w celu nawlędzanla bezpoWROCŁAW) 13 lułego (wł.) Przebywaj,ey
średnich stosunków handlowych z· Buigaryą.
tu.taj ·f~. i nauczydd jęqb fAncustiego, llych.
,
uwięziony niedawno jako podejrzany () udzlał
Poniewai socyaliści ze względ6w zasadni- Izby -handlowe bułgarskie przyjmowałY·delegacye
w ułatwieniu ucieczki kapitanowi frimcustdemu czych będą głosowali ia wnioskiem, uchwalenie owacyjnie.
.
Lux'owi At więzienia f«teczo.ego w .Kład7..ht go ma wszystkie szanse, '
Poznań, 14 lutego.' (wł.) Wszystldeinstancye
(Olatx), iosłt.U dziś ~ooy na wolność, jeBerlin, 13 lutego (wł.) Grupy miejscowe potwierdziły wyrok sądu w I-lemie, ktOry uznał
dnakże
z
nakazem
natychd'iiastowego
~nia
narodowo-liberalne, na.le:G!lce do prawego skrzy~
Niemiec.
.,
polskie związki sokolskie za stowąr~yszeJ1iapo
Nowy-Jork, 13. lutego. (P,) Na ucz;c!e dla dła stronnictwa, zaprotestowałY energicznie prze~ lityczne, szerzące agltacyę wielkopolską.'·
uczczenia pamił}cI Lincolna taiŁ wypowiedział się ciw głosowani~l niektórych liberał6w ,a Schei~
przeciw iya;eniom demokratów CO do zmlliej~ demanem.
Moratoryum.
szenia zbrojeń w Stąnadł Zjedwx:zonych, UlZna
Wobec ostrego charakteru, jaki przybrał za~'
cując. te wobec zobowiązań zaciągniętych we
.•ł·
.. I
i ł
W sprawie niewypłacalności .firmy August
wszystkicb ~ciachświata byłoby to ogromną targ. grozi ro~am stronmctwa a co n••"mn e
Hartig (farbiarnia i apretura Piotrkowska 234omyłką. p~ ukończeniem kanału panamskiego upadek pr~w6dcy Ba~ermana.
zmniejszenie floty jest nlemotUwe.
L4\pdyn, 14 lu tęgo. (wł.) Wtutejsr.ych kołach 6) dziś odbyło się zebranie wierzycieli, ... ~t6rzy
. ; '\B~UKSELA, 14. lutego (P.) Stała komisya politycznych panuje wielkie ożywienie w.związ;ku postanowiU udzie.lić jej mor.at6rylłm~ ,~J:\'~.:':.
Pasywa wynoszą 800,000 rb., . ' \ : ........
mi~~O<!o~koufe.ręucyi ~ pr.-wa~ zeznanemwystąpJenlem HaJdanIl j mowąChur..
la pracedQ dn~ 261utegol'.b. K_ya _t31iłą. chllla or"'" fa.k'e. m, że be'zpośl'.ednio rtied au.d.. yenpzj~ w{ę~óręm .' Q4będ~(e~ięJę~~q~e.J~~ąc.l·
~ ooi\!gnięto porottUllienię VI dwó.chJ>11.riktach;
......
~
.
po pierwsze konweneya w~ł\wlasię na lat piflĆ Cf4Ha1dane'au króla, I'rzyjętyzostał Churchill zebranie, w celu om6wienia jnny~h$~~,ęR6ł~,W;i
na poprzednich war~b; .powtóre Rosytptzy~ na dłużs.zejk:OllfererlcyI~ couwaiane jest za do* ~.!t~.c.~~~Ę,,~~~~~''llIr.::~~.· ..
OII.,OA WARSJAWsMĄ .
mao.0. lladzwyc.zajny kan..tygent \V)1Wa;ml' w .ro.~ Wód, ~z.rianą . mowa Cłt~rcbila wypowiedziana.'
miarze 250,000, pnyczem r5pl~ ton W kanl~ ..";"'.ti.>,f.'a· ....'" . d.o·.djl . r"'.ll-l ...~· ". .' .
nU roku 1911 . . . . 1912, a lOO,wv rozdZieli się na . . . . ."'..;.1 ...... ""11\ .. "''tIł ..
dalsze kampaiTlie. Na później .pozostawiono .·roz,.
Londyn,l4·,.go łiltę~o,·(wt) OonQĘ:t;ątutaj
dzielenie iych 100,000 ton na poszczególne laun:- z Nagasaki, te wczoraj zde~jM· .sj~ pn;y bl'~e;. .
panie. U,!nano to za kweeŁyę drugorzędną, dla gach Japonii dwa parowce japoi'iskie j pos.zły na
której nfewarlo zatrzymywać w :antksefi' delef"ta. dno, przyczem 46 pasazer6wQtQl1Qro.
.
łów zagranicznycb. Kwestya rozdziału będzie
..'
.
uregulowanl.'l w drodze bezpośrędnich rokowań
Lplldyn,. 14 lutego (wł.)" T/mes" don6si,*e
naj\vi\!cej w tern zainteresowanych państw Ni~-" chiilski dekręt abdykacyjny. zostął prr.yjętyw ca"
miec i I~oi:1yi; :Rezultat z;a!i:mnunikpwany z~ante {y111 kraju ir,upełnie spokojnie. Republik.anie n1a~
posied7,~nią .plenarnerl'lu w dniu. 26 lutego r. b. Ją z"prQwadzic modernistyczny ameryka(Hilkf sy"
MOSK\VA, .14 lutego (P.) Przybyły tu zwło
ki hr. Mi1utina i jego małżonki. Na dworcu po- sem' rządów z tą zasadniczą różnicą, że prezy~ ----" . ,. " .. ",........,......--..... ~. ..... .•• .
witano je uroczyście i odprawiQ1lO naboieńsitwo. denta b~dzie obięrjlć nic nar6d, le~ kongres~
SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
.____~S..,..tllC)li c0nŁI'alnej K. E. ł:~.
(,;y·c'rK.AR. 1411"tegó (P,,) Ot'b. ernator Al.~zymał Pról;:z tegc,1 ma by, Ć zapro\Va~tzona powszechną ..__
donięsie~ie t~d' władz powial:u baj(lSkieg~~oblę- powinność wojskowa, Jcileli Juans~ikaj zgodzi --,
"'ro~~-lkl(""-~::::-;.~U::."!ł:;::-4~'_.• _4.....,'~~__
±ellitt przez cllunchuzów Bajcioania z prośb~ o sie na żądania republikanów, zostanie wybrany
J) .. t"
~i.g Eli. 1;~!ii!~
pOn!(RZVM, 14 lutego (P.) Oazeta urzędowa pre2ydentem.·
__ ...
~~ ~ f;: '~' . .~.I>.
.
.,Popolo Homano", wypowiadaj~c~ię o warw,1Aleppo, 14 lutego Cwt) Wczoraj przystą.pio- lil/H lI'0l'oł. .7-'2.' + 1,0 I 90 Pa W.l'
,
',~.1
'l.nI
\. l '
l11iU Pwrt':c;,
7~.Il
0,8 i n~
W~'
:
kacll pokoJ'U., plsze,
Le co uO Z.al~lloWama
.JW. lfa.- 110 d6 Ul<.1aClama
szyn . na .dro dze. baf!:,~dadzk"lej 14{11
7
7M.l
G,O I ~5
Pd W 2
tUl jeśli pod teru rozumieć xlależy panowal11e
dalej na wschód od Aleppo: .
Tyf'lis, 14 lutego (wt) Nadchodzą tu nicporeligii muzułma6skicj, to v.rłosi przeclY'kQ tenul
nie nic l11aj~ i zawsze byll gotOWI przYJ~ć w~l'und'"r
",
Id, zastosowane W traktacie au~trQ·tureckun. o k~jtlcev:ia om~sci z . eheranu. ~rzybyć, tam '
Bośni; CO,się tyczy zaś kwesty'i plenl~fnego wy- mIRr zacl~ty ~rog ~OSYI reWQlucyOnls.ta Taglznde.
. \ll~.lgr~l~~ma,togazeta.zapytu~e, .Czy" Said"pasza porozumwwujqcy Sl~ . z. ~łodoturecloem stronNa naibie(tniejsqlt;h.
ll1eoswI~dczył W Salol1lk~ch~ ze .o g<X.inym PO- nictwem "zjednoczenie i postęp", Na rosyjskoF. T.. 00 k.()p.~ J. K,Q.5 lwp, jako kara.
gardy metnlitnąwet $łys~ec nie c~cę. •
.ł
perskiej granicy zaszłY tltarc:t;kL Strzelano do
Bruzdewlcz 1 rl>.
~UK. D
....EN, 14 luteg.,o (B.,.,,) Wmdomo.sć. o Og.,?" szachsewen.ów, .kt6rzy n.a. PEl..dl.i. nu. ko.nWÓj dosta. r". --_ •• ~,~ . :... ,,, ";;;::::.~~'7! ...._~,__'!:.,:, __,,, .... H~_~~.~!.L:::.
szemu f,dyktu utworzenm rzeczypo~poht~l, cłl1~l'.
,,~.
~ .~ , ,
,"
,~
SzalitlOWB'll)1:1i11 !ł~~sz.,m nrenume..
czycy pl'zyję1i og61nern ucztowameU1, )ednakzfl. c~aJący do .Per~~ 1 :YW~Ol:i{;.l ,um u.mcyę. Napa"t, " ".
, U"'.
. .•
.
WO.l'N' nieWyjaŚnion. ego stanowiska. generał-guM mey odparCI. t.1J<lC 1.CI1 .Ject.!.1tll.cr.e me.> zQojano.
ratorO!liUI ZanlHleA/SC@W"iIli!(łp.rz11'polIII
berz,lHtora ido~o~t:-Ił,cego oddziałami policyi, któTyfHs, 14 lutego (wt) Szajka terorystów minamy Ol odlil'll@wlieniu prenumeTY. Je.:s::,~ze. w ~lgll1ę srogo p.r.ześlaclo';Vał. rew. olu: I.ChC. iałn ograbić t~ cerkie.w Ą}~.'Ic.s~ndryjSką. Zoro- \ r.aty lila kwa.rłał biB. tąo, i uraCY911lSL0W" ogolny nastrój niespokOJny, Z roz
dmaize spłoszem. Jeden. zabIty Jeden schwytany'
ł
".' 11
..
pot'z<;!dzcma generałlubernafora na wypadek .roz- .' .. '. '. ."
'. . ."
'
" ..
l go owaruo ;;!~begłeJ O-~'!!lIIł/ó'!YI'·
n,lchó,v na pomoc załodze wezwano 4 batabQuy I dwaj gl UZltll . ue..lekl!.
'.
...
I
Ad" ., t
piech'oty.
,LondYIl;14 lUtego (wł.) Dzisiejsze otwarcie l
mllilliii pillło,a
,.;:~.:,.:"~::::':'::::==:':':=-~
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dnia wczorajszego.

W uzupełnienin wczorajszego 'sprawozdania
z pr6cesu hr. ,Ronikiera podajemy jeszcze na;.

stępujące szczegóły:
ciągu swego przemówienia hr.
Ronikier ,zastanawiał się nad czasem, który
według aktu oskarżenia' miał do wykonania
morderstwa, nad książkami, które znaleziono w

'

PQuastroju, jaki panował podczas przerwy,
na.sttojtiponurym,: niepewnym, decyzyę trybuna-

.,łu . przYlęto.

z wielką 'ulgą, zadowolenia.
"Posiedzenie zamknięto. Ronikier płacze.
·Wśr6d.'Ubni.e zebranej publiczności widoczna
~en~.a~y~

.

bronzowe, z dWóch polówek na szyldy i prawo reprodukcyi na etykiętach, kosztują 25 rb.

Pali'llC.il JJ" ~~Q Pre!.luum;eW'a"i1t'l~«nnFi. Z uney SIW"
. 'lł:t'aRsild\l?]$ Nie wiemy, o którego i hrabi'óW, .'tllbień

skich panu khif:, gdyż jest ich kilku. Najlepiej zwrócić
się listownie dohhlra adresowc~~o W \Marszawie Z do~
łączeniem .marki pocztowej i opIaty za adres 5 l{op.·
(mo:ee być marką), a biw"o niezwłocznie nadeśle odpowiedź. Należy wymienić imię, nazwisko i rodzaj za~
jęcia tego, czyjego adresu poszukujemy.

PiUillllU G" CWlIII"III \Van"yko\V ż}'je i cIes:,~y
się naj1:epszem z d1'O'vviem.
~3ial1i l~b'1~~j~'l K1l"iiiS":It... Królm~twa Kongresowego
nieshvorzyt Napoleon. Kongresowem ll!IZWanO dlatego,
że Po'~)stato 0110 'wskutek ttłdad6w na kongresie wie..
deńsl{im Vl 1815 roku. Napoleon już w6wczas był wię..

-- Z kór dyplomatycznych wiedeftskich <10nosi "N. W. Tagblatt", że rezultaty odwiedzin
u Id
'
B l"
. d d
. k
lor da (la
ane a w er lnIe me a zą SIę OD-

kretnie wyrazić. To jest. pe'NOC, ie przy konferencyach Z męiami stanu niemieckimi i na audyencyi u cesarza Wilhelma poruszono wiele
ważnych kwestyj. politycznych. Nie można jednak twierdzić, że wyda.ły one konkretne rezultaty. W każdym razie' konferencye nie dotyczy'f..
b .
k" 1 N' .
tJy Z rOJen mors "le1 lemlec.
Jedynie prawdopodobnem jest, że w sto-

ziony na wyspie św. Heleny.
_ " _ _~_''"' _ _ _ _ _ ___

CENY BIEŻĄCE

Warslawski~go lia.miańskiego TOia ~U6Clarskiego
Fille w Łodz.i: Piotrkowska 141, Piotrkowslm 200, tel.
27-71, Widzewska 128, tel. 27~70, Zurzewska 4D, Polu..
dniowa 29, Zm"\'adzka. 2G,Nawrot l~, w Pabiallicaoh,

J'

sunkaeh angielsko~niemieckich nastąpiło pewne
ulżenie i to stanowi ,właściwie dodatnią· stronę
podróży

Zamkowa "l1.--D. 11si:ycznia 1912 r.
Maslo
Specyalue.

lorda lialdane'a.

-." P est er

. LI

d" d

..

.oy

..

Według

,

dokonali' rewizyi W mieszkaniu najbliższej 'rodzi ..
ny wa'rgzawskiego bankiera' Rawickiego, kt6ry-

jak.towczoraj donosiliśmy, po dokonaniu licz~
·nych '.,rttaIWersacjy, umknął.. Znaleziono cenniejsze
rzeczy, z mieszkania Rawickiego t zacbrane Ptzed
.jego wyjazdem i podobno pewnewskaz6wkl co
do jego pobytu teraźniejszego. Aresztowano kilu
" ka' osób z najbliższej rodzinyR .

Zadefraudantern,który,j~ktQ sprawdziły
.władiepolicyjne, w niędzielę·rano przejechał
'granicę, rozeslano listy gończe zf(Jt.ografiarni~ .

" , ,Ofiarą Rawicklego padli głównie drobni kaI

..

. ". ,
"
. "
': .' Oprpcz jednego studenta uniwersytetu,któ . '
temuR~1wicki zabrał' cały. spadd<: po rodzicach;
wynosz;ący15,OOO rb., wczoraj zawiadomiłapp'"
~licyęiCfna oficera Aleksandra Lesina, ,że złożyła
. w,kantprze .Ra-wickiego 3,500 rb.iakichzgto ..
$ze{l."\v ,ciągu dnia vi/czorajszego wpłynęło kilka..
.naście.~.

Vvszyscy okradzeni twierdza.~ że dali się~ziąć
wysoki procent, który u Rawickiego W. osta-

tnichczasach wynosi.ł8-8i pól od, sta ] w ten
'. sfJosóbściqgał, do siebie drobnych kapitalistów.
obliczeń ludzi znających bieg inłe
res6wRą,wickiego, sprzeniewierzenie jegozkrzyw~

:Wedlug

dąclrotmych .kapitałów, wynosi okół? 200 ty~ięfJY r~l>Ii.", .' .
...•

, ... Opv6cz tego. agentomgrełdowym, pracują. , ,.,p~jego rachunek, został, winien około 20
·.,r'\u....
Jak, źe' suma zdefraudowanych przez
., . pieriJą~zy, wynosi około ćwierć mi
,,,<>I,"II!"·.·..

w

i

sędzia śledCZY

rozpoczęli

"
II

11"

If

•

ką. głosowali prieciwbyło19członk6w praWl~
' "k'f. ,l' eWJCymlę
'. ' ( , .. d'zy" t yml
, . CI emen12. z" demo
ceau) i 3 członkó\v xepubh lewicy (między tymi
były minister woJny Mercier).

- Jak donoszą z. WHhelmshafen, zostanie
cała policya· przeniesiona w inne miejsca służby.
Powodem jest fakt, te 'wykryto wśród policyi
c:iw6ch podejrzanych o zdradę stanu.
Z Wiednia p' isz~: Stan zdrowia' hr. Aehren-:

'ł
thala znacznie się pogQrszył.Przyznają
to wszy-stkie dzienniki, konstatując,że stan jest groźny.
Ministęr jesł z~petnją apatycznyichwUami nie
przyjmuję pokarmu., Zachodzi obawa, żezapalenie opłucnej .przemienisi~ w zapalenie płuc..

....... Z,. BerHnadonoszą: •. Wczorajsze posiedze:
dzenie .parlamentu'można nazwać .historycznim,
z ·powodu,.~e"po raz . pierwszy'od istnienia Niemiec i parlamentu, prezydował socyaUsta. I3ył

nim §cheidemann'J'akCF,pier,wf?ZYWiCeprezes, po

ustąpięniu

z ,prezyent~rY'centrowca Spah na. Za .
olbrrymie. Trybuny· przepełnione
budziukaz atliesię,ministra spraw . we

~iekawienie,

Sensacyę

wnętrznych .Delbtuee~a;kt6ryprzy wejściu d
izby składa z ławyministeryalnej W stronę tr):

ł b k'
·
bnny
prezy dł'
ya ne]gę
Ot

odkl'onił się równ:ie',g.łęboko.

zydował Z
wzbudziło

ion. ; SC h·eJOdeman
Scheidemann pre

k1

U

wielkim ·spokojem i
powszechne' uzńanie~

godnością, CI .
Był n10men

ogólnej wesołości, kiedy. ·socya1istyc~ny prezy ~
dent udzielił. urlopu na ich własną prośbę,· 2po- .

słom konserwatywnym,
zaciekłości.
..

znanym z junkl"owskiej

Wybór uzupełniający·' doprezydyum 1OOro-

czouy do jutra..
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Leczenie skrzy~Ień kt'~g()..1J.lapa ! k:oń<::zyn, chorob st&a
~owycll i t. d. Gimnastyka lecznAeza,. ł\.paraty mecnant)lot
terapeutyczne. l1asitlŻ wibracyjo)' i ręczny. B.t'&piele ~1~

ktrJC'Zno-.śmietine
i gor~cem
powietrzem... EJektr~c.
_______
"""'\__________
--

ł!lIR

1'11"
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1

sezon. wiosenny illlełłll! po

e<za.m
ny waużywyb6r towarów i ogólnie znany
laa

m6jZAKŁAD
Z

KRAWIECKI Zetopatrzo~

dobrej roboty.

-Lódi, Benedykta ..Ni I
~:~

J II
III 411
....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
.•- ..

..

Średnia M 5, powrócił..
'. chorOby skórne, wło.s6w, weneryc:zne,
Jczoplciome, j kosmetyk~1 lekarska. Lec:r:eniesJ'*
!7iiUSQ Sahrarsuumem. Elu-Uch ... ł»ała . 606 (iu'"
'l"\2en) Leczenie eldktrycznoŚcią (elektroliztV i masa...

Wibracyjnym. Godziny przyjęć od 8-1 i od 4-8 111"
niedziele i ś\l)i~ta od ·9 - 2 p-p. Dla Pati osobna
paczekahda"
3689

'In

.'

L'E

c

E

U YKI

(Fortepian, skrzypce, wiolonczeta,

teorva)
.
programu Konserwatoryum Warsz..
udziela I}yrektor. Towarzystwa Muzycznego
według

. ,Tadeusz Jaterko

bada-

kas. Po

51-52
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sprawoz;dallia, w senacie między ~ym.i 42. ktÓi%y- l Plorobol11anie i 1i>yjmOt\?anie zębów
przy głosowaniu nad umową memlecko~franc~~" cYld11lle habo,:~~oa-:r~~ }~b6~,

~~"i""~~'Ń~&~y wczorajszej.· agenci wydziału śledczego

'na

II

]t

n

5,

pitaliści.

hurt
• • za 1 funt kop. 55·-5G

Deserowe I
• • 11"
Brglovve I
• • " 11
Deserowe II • • • • IJ 11
Brylowe I I . . . . 11 11
W' adIiwe rticsolone. • h "
Solone I
•.••• n "

on051, ze w' raZIe me
przez opozycyę zmian
ustawy wojskowej. hr. Khucn-fiedervary przy\viezje opozycyi bardzo watoą koncesyę, która nie
zawis.,ta od zgody rządu austryacłdego.
Dzienniki poniedziałkowe donoszą jednaI(t
że stanowisko. hr.. Kbuen H~dervary'ego jest zachwiane i że następcą jegO będzie ·dlni.~isdter Lkucas, ktQr.y będzie, starał się d. oprawa . ZłC o S utku ugodę z opozycyą' w' sprawie. reformy wyboi-czeJ. a następnie 'szybko .załatwispraWę ustaw
osiągnięcia poiądatlych

wojskowych.
- Z Paryta .donoszą:

ucieczce bankiera.
.

W ciągu dnia wczorajszego tłumy okradziozaległy chodnik przed kantorem Rawickiego, przesyłając pod adresem zbiegi ego przekleflstwa i zlorzeczenia.

Ostatu iftpo-CZtil.

Chrzanowskich" Rakowskich, Kowalika, Kurna,towskiego, Monica, Dziembowskiego, Wilamowio: a, ,. Ostrowskiego, Goebla, Białowiejsldego,
fuksa, Rozbicką, Zawadzką. i Siemińskiego.
•3) zoboWiązać Feliksa .Za·wadzkiego do oso~
bistego ,stawiennictwa.
,i)dokonać fotograficznej, ekspertyzy przekazu',:pocztowego oraz charakteru pisma Roni~
łde:rai ś~p. Chrzanowskiego.
"
,
.', " 5) zobowiązać firmę Fuksa w Lublinie do
przedstawienia ksiąg handlowych z r. 1910 w
celu . ~prawdzenia) czy i kiedy sprzedano ceratę

"

.~*:...:......._=::::::::::=:::=;:~

,

nych

I

. -"1) sprawę odłożyć.
, '. ; ',,:2). 'wezwać na POSiedzenie, następne szereg
:' ŚWhidK6w, między innemi: ,Bronisława i Wandę

:'Płl

'I

1

POnt szotJ)'chw liście

wdopodobnie wcześniejszy;'

szafie niezakrwa\vione i t. d. Nie wyrzekniecie
słowa potępienia • zakończy.ł Ronikier: nie ska'\r~emnieJ bośde·'logiczni,a jam niewinny! po~
!ezertlzupełtlie wyczerpany osunął się na ,ławę ..
Sąd ogłosił przerwę. W sali wśród pań
·zapanował'O wzruszenie" niektóre p,łakały.
'. Zawrzało jak w ulu od 'różnorodnych zdań.
Przerwa trwała bardzo długo. Wreszcie o
gOdz. 3 wchodzi St.1,d i przewodniczący ogłasza de~ęł mocą której postanowiono~

"

..

Pallu.~ SłowiikowsktiemM.. \Vyja.śnienia kwestyj,
otwartym· Z dnia 4 b. m. znajdZie
Szan. Pan "'Je wczorajszym numerze JIRozwoju"..
Panu Zb~g 1I11iewowa. Medale. srebrne, złote,

I

Z chwilą zgtoszellia' pretensyj, przez wierzycieli. początek zawieszenia, wypJat okaże się pra-

. .:, ,W d,alszym

.'

~...,:.~;,::~,:~=-~~

kiego; licząc początel~ niewypłacalności R. od

S,prawa hr. Ronikiera.

Ronikierowi.

Rr,:.36

-~.-=';:;.::~·::;::::-:;:'~;:~~.;;:7~~':': r"''''''~'.''''''~''~.''''''~

'I

TuotrPÓ ulorn

,

.,

ul .. Ju~juB:aa 13",Zfistać od 7-8 'wie<!z.

HonstantJRowsha 16.

afiety po cenach zniźonych.do

połowy nabywać. mOżna codzi.en~

nie od 10 .. ej do l .. ej iod4...ei
do 8, ej ., wieczorem, w cukięr:ni ,p~

Komora,

Dzielną. r6gW~chą4nie~,i .

·~t~ją~rz:~u~i~~t~·,.
',!~tr~h ·.lę~ ,pp:\.~e1l.~~~::~·~r~
;~h~

'"Jj':~{

1

~ .!"

:i
I

*

~" ~ "of

. Dziś

godzinie 7-ej fllłO zmarł po ir6tkia, I,ez ciężkich cierpieniach, wskutek ataku sarcovlsgo,
człoł1ek naszego .Zarządu i kierownik SkładuGleł118g1 w lodzi
I

VI kwitnącym· wieku życ~ ,32

lat ..
.
Jastsśmy ,rębaka wirusz8llinaglym, niaocźakiwanym zgonem naszego wialce cenionego wSpĆilpr&~
cownika, .któryprz8l .swoje wyiitlezdolnośsi i· wysokie poczucia obowiązku zjednał sobie nasz sza~ufiek
i uznanie,·· pozostawiając" sercach naSzych prawdziwy zali niezatarte wspomnienie.
o dniu imieJscll pogr:~eb:u nastąpią oddzielne zawiadomienia
.

-

.

'

-.

,

&

.

.

-

,.

.....~ ~',,'

-

'

ZapqdTt_łia
Paltjamct..4ni! t3~ł'ó Lutego t912 rob.

.

AByjDEIU Pabjanickich

Fiłbryk

Wypobów

, . "KRUSCHE i ENDER".

Ba\vcłnianych

R()ZWOJ.-~

========_._. .

Srod?t, dnia 14 lufego "1912~.
.łQ

• .,q-~_

.-

_~ ~-

.':i

t j'

.pl'ZY ulicy lPiiQ.l'b~kowskaej .IIi g®5~ w którym przez 121at mieści
ła. si~ kskgamia i skiad materyatów piśmiennych od 1/14 lipca r. b.
jest ao wynajęcia. Wiadomość u gospodarza, w tym samym domu.

86, tel. 1

.Zżółkły plater

za

pomocą

Tnksa nadzwycz5j dostępna dla wszystkich. KONSGLT1\CYR
BEZPł';.J\TNIE. \JJYI{V/l\NIE ZĘBPl15 KOP. SZTUCZNY Z1\B

nowego

preparatu p. nazW,!

li

"

ltaźdy może

nietylko

65 I{OP~

~
:~

oczyścić,

ale momental·
nie na długi czas posrebrzyć, Cena, fl. 50 kop.
Sprzedaż w składach apteczn}7ch.-Reprezeu-:, tantnaKrólestwo iCesarstwo.-Dom Handlowy

~

DrsBACłlłRACH,

:

PRZERÓB.KRi REP1\RRCYE ZĘBÓ'\&!' 50 KOP..
Przy klinice znajduje sit; specyalne laborntoryam do wyroba

sztacznyc:.h ze;bów. Przyjmaj(} tylko

ilJl",Y[l''l'®fI'li1vdo ~hua ~uacow~ikJ

Warsz;;nr.la, $o.lna 4 .. -TelefcJJua

znający l)olsld i rosyjski z ładnym

.tą

Zajęcia 7

charakterem pisma.

[H lI(R-HA lU 1([

sk!adą.ć

W ,,;;\dm.

_

pod

5-10-5-1

DRQBNEOGtOSlENut

~-----.------------------~-------------------

Południowa

24-14.

1078~5.-5

-.-:-"--r:;----;

Sprżedamró.źne meb.1ez kilkupokoj6W cześcioWo.: Gar..
nitur. mebU, tremo, "'stuPYt ekran,
.. kredens z lustrami, stół, krzesła,

A

~

otonuinę;

biurko, .łózka

że.lazne

z materacami,umywalni~ z kra~
nem, .'turuetfb bieliźniarkę z lustrem,sto1ik .do . kart. .1anrpy, figUt)1"Qpf:azy" ZilWaazka 4J;l . lU... 1.

.

·.·'ł'n·'
. ' '.& ......tJ'ł~..
~

e

1\..'
•......•........•.. ' .
' .'.....

.l·····.,. . .~
... :' """'.... ,.
~

··,·,.·,,·1'

'.. '....~.', i na ,żoł<od.ek.ue "łow.1!Iom. iIocfólne
s~cze"cle
'I&>
niedo.maganie
.

--y
t*'~'.pić ..........

'i"ł.

~.}.;~.'
:stowane

$

OlI'

"'t:

.......... <. ...•.....

..·lOO4.-~

zolądkowo

. .7,

za-

jJ.rzez...lt.ząd... za.... Nr.3478..., W
. in. . o ŻOł ą. dkOW. O, za....
W ~nbu.rskimpttłkowym.lazarecie przy ch o...

.. drone.
".' '.

ie do sprzedania t.óżue
Okaz.'Yin.
sprzęty domowe. Wollla 24

m. 5, ZttDardz.
1174-1
pokoje słoneczne z osohnem
Wejściem z wygódka i usługa
do ·wynajęcia. Długa Nf 72, IV:e
piętro.
11,75-5.-1

00
suknie.oalowe.
." sprzedania
wizytowe i inne.! Piottko~

Btefna;!o Krąia,gdzię wino byłozpowodZeoiem stosowane:~ LuaWiki.N251.Lił>erŁ86(}.6.=-6
ŻOładJc;&Wleao. 1& 7w . iadnych innychskładacl1
Do~~edan~~2dorotki :jedna
W,~w:ill "M. D. OKOjEWA, Dzięłn" ,H
,"na . gumaćh.i .. •.' paro~'
. f?łJJ.........vO dolatnpek. 20 kop~funt.
KN01KI ~b8zpłatnie~
ko~n:.
.~~

. . '.

1068-4-4

Ul. Główna 56.
--,,----

1041-5-2

l:iiiV

Zdd!i~6~,llft6%f~A"ch~ !~:
uczenia się ślusarstwa, mogą się

presser do muldenpra&)I do bawełnianej apreiury. Mikolajewska 165., 1050-5-2
[)anienka inteligentna poszukuje
~ miejsca '\'II biurze lub 'W aptece.
Oferty "W Adm..· Rozwoju pod lit

"J..

S·

z·--aldad Ślusarski do sprzedanti

1075--2ś-2

P otrzelnly

zgłosić. Dli:t~l,a Ml62.~s~
zaginąr.pie's szary. sierść długa,
uszy stojące, -wabi się lU.
Odprowadzić

.
. U~
do wynajęcia od f~
.tnią,r•. b., osobne weJsc1e.

proszę

za. w)1na..

grodzeniem: Dzielna ..l'ł44, stróź
Wskaże.
921.-1

W. 48(.(.

pokót

Widzew:sltal!Z7, m. 29.927-1

%ał..bion& tI.'iIO'U~t"!,~i'J)Il

P

Główna 40 ID.

.. wynaję:cia. Piotrkowska·255

tuieszk.5.

lOl5-"'5-c5

fJ oSzUkttJeTiób~ty do do~owe:
" go gospodarstwa. Wiadomość

FtancłS~slqł . Nil· '11

·6--ejdo.7··(t 'VPieez.

m. 56, od

1015-;~

'Wejście.
101Jł-s-.:.s

sukce"

p.

rząt i ·szkó~ek. WiadomoŚć:. Pa-

..

prósfó%k

·
M

Adm.Rozwoju~

j

.

.

1171-5-t

'N jel>YWala.okazya:
za 1800 rbI.
w samym. środkuogrom

w

nej '.

. •.

l:>ezkonkuren~yjl1Ył

at6Wlla 51

l004-~.

zaalrl:fćnjarninowicz Niemczyli
I zagnbił pa~zport wydany przez
ft

Szldowski. miejski.zar. ząd. . '

1051-5-:-2

iZydor Wiktor Wesołow~ki, ·za..

gubił paszport wydany z pow.
,pfzezińskiego, gub. piotrkow..

.

. . .1098:-5-5

skie;. ..

okój .umeb.lowart1 do VJynaj~
Łuczak. :r..agubita k~t od
' Ózefa
,.'P•...
osobne
Andrzeja J
pa.szportu wydany z fabryki
'M '7•. Kolubióski.
ka$aeye,opiekutistw~ł

Poleca .ŚWieio. <>trzywanefasouy paryskie.
(sklep Franęois).
Wielki -wyl>órgorsetów gotowych.. Biusthal~
Ł'ółJta żel~n. e,. materace, urny..
tery, pasy brzUSŻI1e, gorseciki dziecin~e do
,walki, najttmiej na raty. Mi~Przyjmuje gorset)? do
kolajewską .25. ....
1012~2ś-2
ki
____
ptZet'Ó
• •llll·,.,rep8f'all·
·.CYJII'."lIi.Pllran.iIl8·.'._ _II542
• •" M·.ięszl~a;ni~ dowy~ajęcia: dWa
II1/II
pokOje l kuchma. Gul>e:rna·
ll
.;.;;....;,....................-_ _- - - - - - -.........- .........- - - turska. MS. . .;
.1160~1
.agiel do sprzedania Wid~e*
.. . ;wsIta 146.. ...... 1l61~5.-1
. MłQd)'.czloWiękposzukuje za··.'jęcia W biurzelub,w sklepie, I Ztl~unpolski, rosyjski l ulel>arazo nieinieąld, posiadam'świa
'dect~a~, -Oferwsub -"H. Z.'1I w

1094:-5--5

15.147--4-4

sye., kO.,ntraktY..,. Dawid Mal~ow,
Widiewska 00 m. 58.
1175-1
'2. ,oszukUje' posady lesnika;-:grurl~
: . town8 zu:aiomość chowa zwie-

.Wiad9nVJ4ć: Pjoq-:kJow~>ka

1054-5-2

-Franciszek:- M'~i:--c-:-hó~r-e"Z""k-. -iagubił
puszpott wy<li'my z gmi1:tY· Gar..
ki Duże, gub piotrk()wskiej.

fJ okój-umeblowany-Zaraz-ro

, 'prośb1l'sptaWYkaine) apelaeye,

atl~~

K. ScheHJlera.
-B", rOIlisra~:Vn Hejak iiigubHa pa.
szport wydany z gminy
Kleszczów, gub. piotrkowskiej.

1051-5-2

otrzebna starsza panna do ma::
gazynu kapelusi:Y. Biuro Sę
ko'Wskiej: Przejazd 14. 958~5w~:5
okóJ u.meblowany:z. oddzielilem
wejściem duży, widny, do wynajęcia dla jednej 1111> 2-ch inte~
ligentnych. osób. Wiadomość: l1I.

~

~-"""'~"""--

I

Chodkowskiego, ulica Mikólaje-

wska .25.

,~~2~~~JJo:L:l~~daćl~~~· P

i

(Wr:t~15..

spf'zeClatua.

'75, Radogoszcz.
kle-p dobry, '-sp-o-::t~y-'w:-"czo..--:dy~stry..
bucyjny do sprzedania. lub
urządzeme z l'owo.du ~u.
Słowiańska 9.
1~-2
potrzebna P()drę-czna-ao-·i)raco~ szafę do' rzec.zy. matą kupię.
",mi sukien. Nowy Rynek 5, '
Oferty z podamem ceny nad..
I-e piętro.
1172-5-1
syłać do Rozwoju pod "Szafka".

1165-'-5sś-l

Cz10Wiek mIody, obznajmiony
, z e ślusarstWem, poszttkttj'e
pracy 'W fabryce lub W warszta-

:JOD1.a.,.~łl.·. włądka, wykazało znakomite reiultaty~ co stwierdza W$kal~, oficyna, n~055,~iłb'05
.'iadectWO. wydane, przez starSzego lekarza. w t 910 r., jak D0' sprzedaąia kapusta kiszona,
W· .HHl :f .. przez. starszego lekarza .sżpitala,Cżer~
wy'Dorowanabec7.ki. (Lui~y)

ObJska 130

II

rzeprowadUljąc '. się wyprzeBardzntatliOW,9p~daje$łtlden
-'ntonina Lachnik ~
.ki c:lzieęlnnę.pluz~dain~ld~,.. "P dam. meble z kilktt· pokojów A
od .paszportu .'VtJ"J
fartuszkiit .p.' ··O:ÓWlUlnr.21. bardto 'tanio. Nawr.ot 44 Ul. 5.

,...

6

skończeni lekarzeHdenty,śd.

ianina nowe, U±ywane, gramOA'. przedam
Meble.z.trzech pokojów rozP
. fony. Ceny najniższe. Skład
tanio, oraz maszy-

nę nożną.

IBM

l,iHOZ\VOjL11I

~iterarni "~~'. I~.".

ma kilka godzin dziennie wolnych. Łask, oferty Glówna.N2 9 m. 7.
,

go-

dzin dziennie~ Zajęcie czasoWe.
Oferty z .'-J,7).7szczegł)lnieniem poprzednich'. zajęć i kwalifikacyi

493

RUTYROVIANY

Ił

79~

bianice, Biuro·. dziennik.óW A.
Wadzyńskiego.
1169-1
otrzebna zdolna krd'Weowa. do
.prywatnego domu.' Ul Pańska

P

J

pow. Brzezińskiego. \1118-~1
idya--Rocha:noWS!m .ZagabU..a

'.L· ,.paszport za Nil· 4B6

wydtm;9
z gminy Wiskitno, PoW.lódz.o
kiego,gub. piotrk.
1102-5-5
----icliilinie-"oęionk zaginął pa..

szport wydany z Tuszgna.

lQ96.;-5--5
.116().-.;2-1 , Rozalia' WiU zagubi.ła kwit, od
paszportu·
~ fabryki
ianino .zagranic~ne, u.tywane,
i
1180-:-1
do sprzedania wskładiie for..,

,,Nit T1 M. 1.'

P.

Birnbauma. .
". ·1170--1
6i~ Kubiak zgubUapaszport
wydan, z gminY' Bratoszewiee,

tepian6~.

.

!

Andrzeja» 1, róg

Piotrkowskiej.
1164--5sś-l
potrzebna. .zdolna. prasowaczka
chemiczarka i panienka do

sklepu, .pierwszeństwo obznaj ..

mionym.·Piotrkowska 17.

1181~1

Potr~ebn:y·
..' inteligentny,.. mlody
c:doWiek, obznajmiony cokol-

wiek z :branżą'· kolonialną. Ulica
Drewnowska 48 lU. 8, od godz.
11 - 2 po pol.
1179""::'2-1
Różne mieszkania od 2 do 4
. pokojów z kuchniami, w$zelkletni wygodami, oraz różne skle-

py zaraz lub .·od

Za-

.'

N'r.. 36

dnja~N·lutego·1912
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fKf~~P'ilil{ł!r'<,~~b~.!ji;';'7"1'."·~ '"_',~r"-~4:l
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Dura Am GROSGl.li(A
SE, gn'%J Z&eUonej,

1B5

C.łfifJlI'oby. s~ó~y i wł~sów, ~el1eryczne i dD'Ó~ mocfOWYC~l ..

l ~

-............

gOl'cz:\lcy. Pe\lJnego

SIPECVAUS'TQł.

IEBY

$l;ll:talJCZ!lllie

'o..

'.

pOl'ad,.;otlo .mi za.Bdlóca po
każdym posi!kll. Od lat 10, to jest od CZ8:\U.
przez który zU~.li\l)alll je, cierpienia l110je 11igdy więcej się jui nie powtórzyly. StoleC

,.~i)\

L~c~ellle prorm.eUlUTlI1 Roel:tgenu, ~Wlattell1 kwarcoWe m (lmnp't l\romayera), 1 pl'tldallli
o wysokie) frekwencyl (d'Arsofl9l1l!zacya). Elektroliza (usuwanie włosóW szpecących).
I$adsnne &1-rwB ilU! syfiHi$.
•
Godziny J1'2 'l da: 8Ii -1111" tano i 6--8 wiecz. :Janie 5-G W. Niedziele i świeta: 9,-12 rano.

Dr. med. lEYBERG
kHall:-

~OŚtl ioładkrm.iltil

VI lIW.ioklljl ł,1'łł
@b~va.liet· d.e. I'Harual, sta~łC lS04~i, 1l!i~13l' ~ 401egli.
wości żote:.dlcowl': prze.sito lat M: ,,1Jt1Wtjle:1'41:k1t«- '!~'Ufll;u, jKfwlada
on, wszelldch możliwych t;rodków efl1p'il'9c':~9cli, jak ltaprz'y!dI:H~
lekarstwo L..... I'q~l1tkl M.. " zlonka hlałl~J

Roentg~łW'Hll1llogmc2ny i ŚwiatłG~eczn~{~2Y
Zacl\lodnda M

letzoo!J

I'I5.Z.U

ży\Vw:. po dWie PastylkI Węglowe

1l1\l1ll zuWetnie rC\~lIlarny, !~d9

t&njCZl.hlC;m da-

wnIej miewatem cZliSte ()hstl'ukcye~ Od tt;tt<)
pUmil'tll13 I ;() clnia dei>zr. ":ię l'zadkIL~i11 w tym
\~ wiekil :r.dt~oWiem".."
.

od 15 k.

. Picałlibl~ iIl>d SW ~t.
.
nu kauczuku, z!Ociebez ~,yjęc:in korzeni. Plombowanie

Zażywanie

BeHoca w dozach
rze,czy- ,
CiI.$!ióry, welletyolue I mOln:opłeiowo,
;::-:., wiHcie wystarc;t,H; aby w.vleczyć W pl'zecj,~~l1
(rodziny przyjęć: 10-1 i 6-8.'
zlotem, srebrem. P01"CC-1an'l. 'fI'1j~
)I' Idlkl1lllHltll dni eillll'Oby żnlfłdkf! tltl\w·t Iwj· ,
Dla pań 5M6, poczekalnio. oddzielna.'
rulUII'llWil/l!ude a::~bów bez, !Jóh.. Cb I li
d L'HARNAL :vięcei zadawnione i odporne ua Wi>zelkio
POWRÓCIŁ.
\!T niedziele tylkO do obiaduo .
Przeróbka i reparaeye na poc/~e~
e\ a er e
. Illne lekan,twtl,
'
syphillsie %2Ist®GIIlIW3nQe
Krótka 5, teDq;jf. 26-50. 2113 Przy pl"epara'bll
,~606'6.
kaniu. Lek.~dent. S. UPOWSIlU,
Past.llki Bellocll !J!"ZoI}ŚIJic<;zuJ'<l tru<,vienic, 1ls11Wają ob:llnli}cyę,
*M
pvo'lrl'-'l1)I:..fi5Ii1t.., .92. 5 8 1 1 ' . Y
·t
"1' .
ZACBłODNIDtM 331.
------~~_.~_,
dodają apet~tll i tym spo.subc1l1 wr.tY\\1ujo!! na oii6lt~e po ~p,l\tet!le: mę
y
stanu zdrowia. Sf! OIle Jedynym lirodkwlll pl'zeCIW OCH;;wtoscl po
od 9-1 i 6-8, dla Bań od 5-<5,
jedzeniu, migrenie, spoWodowunej zlem truwieniem. kwasom,oubi2897
w Niedzielę 9--5"
janiu sic i wszelkim nenvmvym bólolll żoŁądka i kiszel~.
Choroby lIIS%III, nosa
nardła i
Pasty\ld Belloca itlD~!.a tylko pOlllódz. a lli,gdy za:;zl~odzić,
i gardła.
. ... Jllłej
II
DosŁać ich można We wszystkich' aptekach.
,.,'
.
PIOTRKOWSKA Nr. 35..
Sl"ednaa 5.
PrzYjmuję
od
9:""10
zrana,
i
od
Próbowano naślac1owll(~ Pastylki Belloca, lecz oij:nztltysię
1
, Telefon 19--84.,
.,~ Sp.: .Choroby skÓrne, . illenerycz~ 5 /., - - 7 po pot W niedziele i one bezskntecznemi, :.Idyż źleje'jJt·eparovhlllo. Aby tnlilt1lą,ć pośw~ta od 9-101J~, rano. PRZE· myłki, prositny .uwatać,. ezy l1H etyldt')cie n8 lllld~leCiCku ~ znajduje
PrJCYlmulo od 10-11. l od5-7;~, ne, włosów, kosmetykalelmrska.
JAZD 6, Telef. 22·9H. 477-15-1 sięnazWIslw ."BeHoc" '. l adres laboratorYI1I11: Malson L. ,hr~rej)H,
W uled;IOJc odl0-1J, 2857, ....eczenie Syphilisu Saluursanem
,.~,."i'l"
EHOI.ICH·łlATJ\ 606" (\.\lśródżylnie) •.~ --~..--.......-----"'":"' rue Jacob l?arls.
P.' S. Na źą4allle .Pastylki Belloca ;U1ożnn zamienić :Wl}gl~m
L.ec:,:eoie elektrycznością (elek... ·.
Belloca. w proszku, zai:lWHjąc go poQ lub 5 Iyźeczlti ptl :ka:i:<1:Vlll
. trolizem) i nH:lSaŻe01 \.\libracyjnym.
posllku i przy pojawieniu :;ię bólów. Sltutld .hędą te same 'TW.1:Dla 1'011 osobna poczekv.lllia.
",,,dz. przyJ'l6: od 8~1 rano lod 4-9 w.
leczenie zar6wno peWne.
,"'''\~:
.
W nlooll!elę i "wi~ta od 9-3 pop, Il58Q '.
Pastylki BeHoca·~ 'l1adzwyczaj, skuteCZlle.dLa
się
od epidemii cholery.'
, " ...... "".,.
'.
W 1l!liel .Bell.oca 'Zawiera ·tylko
mieszać Jedm! łyżeczkę VI ćWiartce :;>.L .... " ......
. Sldady lM .u:.odzh M. J. Biller, ul.
1:-;,nlA"" i SynU, ul. Piotrkowsl<fl 107; Gustaw
..
MilHlłaJewska Nt .18; A. Lipiński sltlad apt ll ul. :N. ()W,Qtt~,ejal{a
Cena pudełl\ułl Pi1,\lfiityh'.~k laeUoca • rb.
b. długolotll! lol.:ll!'l:

~hor6h skórnych, \.\lenerycznych

wi~d~fls1ri<:h,

iniellloey pIciowej

"Dr. LFJWKOvVICZ

Dr* ROSENBlATT"

.'

•

"

kf!;~dyll! posiłku,

wewn.

~tlACZK~N
.''''

' • ./>

Konat~ntyJlowslc(\,: ll.;',

.. ".

'.

SyplliilRiliIl,j ,-killll"illI~ •. W'1Ilil1!'ll~il"~~
chCllr~i1Jl!f' dfj'6'1:i! .r,uoiD:;efl)W,:!/f@h.

LIWZENIE SYPHILlSU:'
EHItLWH<tIA1'A.60t), .

!Pl"'4'g"jlll. od 8-1 f4\o;Q.Q i OlI i;i;,....Sw~

lila dam od 4-5. W niod1llo10';!
~wleta tvlko d.u '1 l~I'U),O,,'
.7ł;6li
,

P[lf1tyJek

2 lub 5 pastylek po

Dr. A. POZN.ANSKI

'. Chor. uszu, nosa,

Dr.. L

\

~

,. ......

-~:"·····Qt~;'>9~·';';IANfOR,

.

I!IIPftJ~j.U.....·...,. ....rób .k6.. ,
.., .......łi••' . . ...., ...
. 14JI1I# 'rÓl IQO!l)IlIłO;.,G"~P·
G"b!not Roentll'OlloWllld 1 świll,tZI.l':1

,O..,

~e3Jllen, K~tlitk!lll " ilel. Iti· 4a~

, liECZElNIE

SYt~IDLISU;;',/

; EliRLJCH.:Ill'l'A sas,' Iti
l'Pl'ZyJIllUjęod 8-2 !.iod5"-9 W';
~a .ll.l\.ń .?!!!bnll. llóc:ek:łln,;ill,'421:!t~

Dr. L_ PRYBULSKI

CHOROBY SICOIlNE, WŁOSOW, (ko ..

sJlletyka), WENERYCZNE l MOCZO·
PŁCIÓWE

I.NIEMOCE PŁCI~WE.
LEOZENIE SYP1:łlLISU
EHItLICH~HA.TA. 60G, .

. Ul. fi\1ołllidll'lliowlII! M

2.

II'~YJ\IIlI;I~od, ~od~. 8-1 r. i ,ci 4-lI vr..

J1U:l.e ad. 6-6 "8

Mł.

16,20-:('-

tła:.

mad. t8Iwarcwa~~~F.I

. , 1fł~@ii~·n.:O'!f'Jl'slll;.ł JW. ",' ',f
~'.!~Qi()!J,y węwnqtrznę i 'llel'wPwę/

Spęcyall1ie:

,

choroby :!iot2ł,dll:iI;.IU- '.

,~~*, i p~emi,UlY

" wa, podagra,

ma:tl!l'yi

(i:;"~f~

otyłoś~ jtl:!,}~!";!

~tQzbędllat)ll.. dynullOZY '., nuałlzJi .
!lllEl~10,ul\:i'l!IkJdIW1ol98;(w'1dzlłi

!II "h;,,,·

".'.
;:.~.

.llłO, ~ic.1':

l~~

.".,' { "
j
~jJ~.'~,"l':.B,

.

,;!;1P~i~:~

Iks!Skuste~ICZ

:Dr..

Itn'''R''at~jlll.lo\
Choroby skorne.·. 'l'ł'6neryCl('ue

f lIloczopioiolve

'.

Priyhltuje: od 9--11\', lad 4--8'
po pol. . W n!edfz:lel", l !:lWIętlI od

!1 'lO~·lTeaef.

26.. ~6. 50'7-'; .

, . C... GUSTAWA.,

3GH

IAnU-IEHEHOftUMOWA
CHortOBY KOBUiJCE i SKORNg
WENElł.YCZNE (u Iwblet I d~lecl)

Ul. 'Ilhl.lChodfl!lEllI .l\fe 49.
p)'zvlm, on 1.t. '1.0-11 \ od 7":"R,

!mlllll".. ,Eugen~a
KCDHr'er .. G~n"$Ztl..mJ2
OHOROBY KOl3lIWE .

. l'1i~sz1ca ovecnie
1111.' P&Ci~lk:cw$kaW'1.

.Przyjmuje

p. ViI !lic,
rano. 2567
Piota'koWl$ka SiO. To!. 18.. 01.
0,,[ U-U p.
dzielą od 9,,,,12

Dr.. Mittelsttatedt
MHk\1)łliiljewsika

61 •.

Przyjm.: od 8-9 t /f rano i 5--61/,
po VOl. wnledilell;: i śwIęta tylko

.

..... * .......

rano od 8-10 r.
u •.,

rl

,
ĄkWl$~IW"Ja,'
Clll«H'lI(iby chh"iIlrg_ ikć1lbioce.

przy)IIlQjo 11.0 10 r. 4~6 po pot
Ul.• O(ll4!lehd~~u. S m. 4. 2944

wydnll.e pl'zez ,I(ole,i Fotln·...Ł6dzką za
l't,86810 d. gO WI'~e,lnia lUU l'. na rb. 220
00 kop., l? W. M~rgoli& i S~l<a, Uli .wy.

słnuy towar do l')'OŚl1iCII, PI1I'ł, peemskiego, za ('ruelltem N~ 2178a8. Zallc~eai.
llyrowane prllez J. M. M$rgol1s1!. i prze-

?'('mllle. Ogłn~znm totR;OWe ZIl.n;eWIlŻnc.

Jnk:ób
Merenlerrde,',
Pi<ltrkowskn(;O,
Il~O
_
,,0''':.........
h..--

POTRZEBNI (BIEHFERlEGRlY)
'r" ~z·w·
~1'ł'~'I'eł~
·~· I· W'a
.
.

II]: lIIt:
Wielkio sportowe prze

Dalszy, ciąg międzynarodowego championatu ,WALKI:
lta miano szampIona Europy HH2
kiclrllllkiem

l'OkU.Ol·ganlzoWĄuy

redaktora gaz. sportowęj wMonachium p.

na

o~ólne

nagrody 2,000 rupii.

Dziś

4

1)
A. H. Eggebel'g-Hansen.
2) Rissaacher-jean
de
CY9l!1HI'Qh,,.wic~
.. Zby.li:k.o-Weber.4)
Konrado K~l'plnjc
DEBIUT.iTłłEYBUlRR'Sfrnwa,ącyJttd:z:!e pod kOp1
Dyrekcya' cyrku nie zważając na koszta, angażowała ~o 'J _..
do Warszaw!lkiego" składa piWa szych któlewsko-węgiel'skich magnatów jeźdzców 4
lISalValar"; WidzeWska .75. Kmt· MARTONIS. Te dwa numera clyl'ekcyę kosztują mies.
franl-t,
cya rb. 500. Obeznani Wtej bratl" Szczegół:)' wprogratJ1f!ch.
Początek Q!godz. fjlJ ~ w,
~1.aj!l pj~r~vszelish~p. 552~.1 - _.........- .-".-.- .~S""""K-Ł-A-D..o..--P-A-P-I-E-R-U---'r1~\("'!"~,:-:""·- ....
,.._
...,
...•

,'.

. '.

'. .....

. ."' ...

Po . idła

o

M"Uf!d~z!,!?!1p:~CD,

śl.iwkowe.,dosijtz""">n' lai
Poleca wielki wyhór ltsiąg buchalteryjnych, papieróW '. 11 uj rQ ZWll,itszye1t
!
"' .... "
i rnatel·Yttr6wl,iśmiennych, Kalki pf6clenne i pupierbwe. ':' PliIap&trr;
Nil 41. Śliwka; '. ",", ......"'·"'"~I--il.,
,~h'4iat"'cU1i;lUltłtilM , . '.
.
.Jl5
/41:

P~rason

Koszu~

,

BjeUzny

Kołnierzy.

wehdaoaj

Manki~tów

i

Szalików
Chustek

:::ktad węgla ~~'~~\iI." ~~fLllica przcj.·.~.Zd 2J i ,800..
l drzewap. f. "U8.IaLWtu
Telefonu 17-09 t 2~H30.

,~

(~ohrym

nperelotkail \V bardzo
s!anie z~raz ,!Ao sp).~~eclama. Dow:edzieć się: 'ulica H.zgowska M ~4~

I

i dziecinne

Po~clochy

,~m

". .

Kilkaset

.

transportem

Kanarków

D I J

lilii

ślicznie śpiewa.

II

po '. taniej cenie.
Krótki czas.

eczek

I

. Bracia I(jeszkowscy, Piotrkowska 215.
Telefon' $20.

HOTEL RZYMSKI,

Mikołajewska M
514

. 478

mell_a

~-----_

Ulica RNDRZEJ11.

...._---.....;.....--------

t

•..

mil
ma zaszczyt
środek

5 i .p6ł po południu w san giełdowej (Piotrkowska M 81)

dla

"'iiga,
Kanfstrasse .11/1'3; Wald"eokef & PoePP91,
Peł:ersbuW'U~. K.arnlennoostrowskij
prosp~. 2Os'.Władyłła.w Hoffman I S-b,
.all"Ua~, Zielna. 46. . . . Sv~dd;
JaVOt,u· ,l1)ewszY$tltich' składne!!'

z

następują<:ym porządkiem

dzienn)'m:
45S
1) Wyb6r podstarszego i 2~ch zastępców.
2) Sprawozdanie urzędu. starszych i rady opi~kuticzej.
5) Upowaźnieniedo zahezpieczenia na hypotece nieruchomości
przy ulicy Dzielnej J\!2 óS długu obligacyjnego W kwocie rb. 250,000.

~~hl,~r~~(1ia~la..
.<....

,

P. P. czfonk.ów Zgromadzenia na

kt6re odbędzie si~ w SGhOi~ dl1lliia "1... uo fiutego r .. IŁ.. o godz

włos6w.
. Sk:lad1,glómti.ę~,AI8X t ••, &.Co"

. . >'

zaprosić

Łodzi

do . l"ielęgnomania

.Pot~gaje ich porost, zmiękcza. je czyni
je bUjnymi,na.daję iql.polYsk jedwabisty i przepaja .
pt.z~ynnynl .~pachem. Ja~ol. jest dobrodziej ....
st'Wetn

c

gro ad zBnlo

nie'\1Uażt1\1 GlitJęl'tl:a,tor$kaW~~

Zdalilaa. \;mypróbOW8tlY

I

~

59"

CHR. SOND~~MĄNN.
Ostrzeżenie

Kacpel; Komorowslti wystawH
weksel in blanco 11a sam~200 rh.
na zlecenie'
Zastrzega

lDłosóm;

Krawatki,

~~lnnTtRYi

~

jących,.

II1II

rz)'ne

Żabotki,

Szala gazowe i n(;rapa ~jD ~him~",

i

Przyjechałem z no- t~

. Wyr4bm.apf;eka.. J,' LUBELSK1EGO, WU1'f?za.wa, Długa M 10. Wysyła si~ za zaliczeniem
nie mniej 2·ch puclołal, za 1 rb, 25 kOI', l przesyłką.
'.
sali

Serdaków
fartMszków
Skari]eiid

męskie

Szele!(

'1:.

-~-~-..-_-------....

Bluzok

damskie

516 ':·.:•l..~'.·

....

. prof. JAE GERA

RĘKA \VICZł(l

łedwabnych
i półjedWabnych

półwełniane;

.' ~':'óo~~i,etmO:

Sa'J>e"

. ···~tltt~<:i).

OIA~BIDW~Ht inżynier mia

H. j

tudn,

fabryczny<:h,:· kanałów,
;~~~;;~1::~'~~1 mostów,
bal
targowych
oraz
wszelkich robót pudowIanych. -- Tym..
C:ZasQwyadres:cPasu..;Mayera.Nil 2,.. ·Grand"f'lotel M 68~ od godziny
l.otWOt"Z'9t

~

biurobudow1ł:me.- Projekty.filtrów

\.

.

. 4~ej do. 6-eJ po pol.. '.,

..

455

--

UTAf1fh~l"i 9ą;W;OOO
40,000 d)•..
a .. : Łaskawe. oferty 'z
PQdllhtern~eny dOyhodu i watun- .

.' ..

.

• .

.

~~ek~iCt~~iin(fe~l~:rt;,p~~ ~~~~~:~i:t~~~~~~, ~rx~~:e~~, !a~n~~~, p:~~edam
czta.wtodzi Su]thPom 66(l~

TJdz.·i'eł.ti1l1~ieoretysznej

459

iprakty..

~znejnau~{l języka.

NłEiECKIEGO

tanio,

'r
Pierwszorzędne. Biuro Pedagogiczł1o-rekomendacyjne

'. . ' . ' .

...,

l

528

.
. Ludwhlaklej (Piotrkowska 92).
po~eca ~auczycielki} nauczYcieli, fre.blanki, bo~y różnych narodowo..

stop,mel!1 wyk:szt~lcema na ~odzmy, l1a. stale; gospodyme, towarzyszkl, plelęglllarklj szwaczkI, buchalterki, korespondentki,. kasyerki,
. wykwalifikowane do r6żnej branży handlu.
dWa
chlubne.
śC1.zróznym

i

i

