
Łódź, 9\n f DR r. 

łf~ 32. 

Clna prenumeraty: 
w ŁODZI: 

flor,znle rb. 6 k. -
Pólrocznie .. li • -
Kwartalnie .. l • 50 
Mlealęezn. ,,- " 60 

OdDolnale 10 k. m 
Egz. poledyńcI' 3 k '. 

Kalendarzyk tJgodntowJ: 

C.w· św. ApolonU P. 
PI~t. św Scholastyki P~ 
8ob. Obiawienie NMP. 
NIedz. św. EolalU P. 
POD. ~w. DobroslawL 
Wt. 'w. Walentego K. ,. 
$r. '19'. FaustJllI. 

Wacl1ód sI.: god?:. 7 /Il 31 
ZaeUd al.: godz ł m. 58 
Dloll. dnIa RodZ. • m. 26 I 
Pnybyl0 dala g. t m. 61 

Z przelylk, p.ozłoWf: Red.kc~. . 
RocznIe rb. 7 kop. łO 

ROk XIV. 

Półrocznie • li .. 70 W Łodzi, 

ZAGRANICĄ: al. rH.jazd lA .. 
Czwartek, dnia 9 lutego 1911 roku. 

MIesięcznie. 1 ~ 10 
Xr. i4!lefon8 69L 

lIa.t •• ,. wł .... ' ••• raza.i., ul. Ilruoz_ Nit 231 • Pabi_nioaoh a p. T.lldll .... . _iltket 
_ Z.gierzu, __ pte08 p. Patka. 

CENA OGLOSZ,EN:' ~N ad p s t II D e" JIa l-ej stromley 60 kop. za wlerez ppł. Z.ycz,,;ne oułoazeni. :1& łekslem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lab jego miejsce 
lII_ła oało.zenl. po ! kop. od wyrazu (dla poezukuj~cJch praoy po 1'/, kup.). NaJmnIejsze ogłoszenie 20 kop. fi e k l a m J I N e kro 10 81: 
po ::0 kop. za .Iersz pe\ltowy. Z. doJarzeJlle prospektów 6 rub ,od 'łsląca egzemplarzy. ARTYKUŁY bez oZJlaclenia hOJloraryllm RodakOf" Ilwa" 
za bezpłatne: rękopIsów drobnycb nie zwraca. \ 

Hedaktor lub jego zastępca przy.imu,l4 interesantow codziennie, z wyjątkiem Qni świątecznyoh, od godziny 3 - 4--ej po połudoill. 

)~'a 

Niezbądny KREM i ELIKSIR 00 ZE:BÓW 
Utrzymuje z~by bjało.czysto i zdrowo. 
--___ ża.dać wsze.dzie 

~ I Leśniczówka. Slizgawka. 
J, Patrz stron, e m ni 
<li) 

I Ta n;o bo \V prywatnem mieszkanIa, rIlkol8Je1Dilka 

I Ni 2S - 4. l plęt/·o. Skład forte§iian6. 
i pianin SrANłSł:.. CHODItOWSJUEQO. 

Sprzedat za gotó..,k~ l na raty. ZamJlIlUl f wojenie. 
Polqczenle telefoDlalK'l łi 1&-11. 27 -3 

ękaw· ezki balowe , SltfNtR
I90 

P O 1 S l rO'dowltv
d

iJOlak J
l 

Przyjmuje alę wszelkie obstalunki kostyumowe. PIOTRKOWSKA 61 .. 

J. K. Chodowiecki 

LEKCYE KONNEJ JAZDY. 
Przyjmowanie koni: 

SKŁAD PRZYBORÓW SIODLAlISKICH. 
na stajnię, do ujeźdżania. 
Sprzedaż i kupno koni. :h 

~ 

W Instytucie iłzykó'IJ no'll iltnycb D-ra Kummara 
_ POLUDNJOWA 8. 1189 

Alarmy wojenne. 
Zajście, które wydarzyło "ę Da granIcy 1'0-

~Y!8ko. anstryaC~(iaj i 'lostalo już dokładnie wy ja
SDlOua przez obje strony, nie uszło bacznej u wagi 
p. Mieńszlkowa. Publicysta rosyjski uważa je za 
jawne wyzwanie, rzucone Rosyi, l uderza VI sur
mI wojenne. 

j .Erou. szczerego pokolu. pomltdzy Jłaml ł! 
Allstro- Węgrami-wola p. Mieńszklkow w sobo~ 
~i?I nnme!,ze • Nowoje Wrelllia· ,-)ak się zdaje,' 
JUz przemInęła. Czas przysłuchao SIl} uważnie te.' 
mu, co tam piszl} i mówią. Ze strony Anstr1i < 

s~~p~iOWOl me~odyczn ' e szykuje się coś więcej, 

Teatr Popularny Jutro o g. K'k aryaty a". nlZ Ulebezpleczenstwo, szykUje SIę wIdocznie zbrod-' 
8 m. 15 as a nia przeciwko Rosyi, nie coś, lecz rana śmIertel-

wieczorem " . na. PrzeczytajcIe uważnie mowy wybitnych mt-
A. M I E L E W S K I E G O ! żów stanu, wygłoszone niedawno w Anstfyi Wlo-
(KONSTANTYNOWSRA. 16), 625 Po c~IDBeh "ulżonych. ! szach i Niemczech. Weźcie w rachubę nie 'to eo 
------------------------------------ ; cidzi~acwmó~~ l~z~o~emmn~ą~a-

TEATR POLSKI A ZelWerOWI·cza milczeć. a przekonacie się odraza, w jaką strODt 
• ~ Crg:elaiana 63. kierowane są wYfJadki ... " 

WE WTOR EK dnia a go lutego 1910 roka po ceDaeh o połowł! niż. WE WTOREK Według zapewnień p. Mieńszikowa, zarówao 
sącb od cen popnlarDJch daDa będzie znakoml.a BZ\nl1 , VI armii austryackiej, jak i Vi wysokich kolach' 
99 ,.,.,. ~8.:E ~6~ l społecznych, wlewających zapał w tę armię, ocI 

WYSPIAŃSK.IEGO _ w a aktaeh. I pewnego czasa grasuje bardzo wojownicze uspo-
Biletv codziennie do nabycia w cullieroi W-go Kl)wora, rÓof7 Dzielnej' i W8~bodnieJ', od 10 ei 8~b.ienie. Pewna częS\ó wpływowej prasy austryae-' 

J J klej zachęca nawet otwarcia do wOjny I ROSJą, 
do S-ej Wlf'CZ., Vi dniu zaś widow'ska od 11 ej do 2-t1j i od 6-ej po pol. w kasie teatru. 376 ponieważ Rosya jest teraz osłabiona i zwycięstwo 

~ustryi . nad nią jest ~ewn~. A wojna. z Ros" 
JesL kOnIeczną dlatego, ze to Jedyne silne państwo 
slowiań$lde stoi na. drollze Anstryi i zagraża jej 
potęd~e: ~r~sztą, o wojowniczości Austryi najwJ-

Znakomit~ 'rodak odż~.oz, 

Ił R K·po~CKIEGO 
apteka W. OAR\ELECKIEGO. 

L.sdź, PiotrlLo •• 1uI oM laG. \81. U-ii. ~ 

~eatr ~Ó 
CegielniaDa 63. 

Jwo o godz. 8m. 15 wlecz po raz pierwSI! 
"DZIE. ZADUSZNYu. 

fożeillalJlJ WJlI\flll LalUJ DIlJl1aÓWAJ. 
! 

mowme) SWlad?zy ten fakt, że rząd domaga się 

I 
nowych 800 wlhouów karoD na wiLIlooniewę U
IIlil i 110 IJ • 



. ... ... ..;..-: .... :' f1'~q%'.,;'. 
_ZWOJ. - C&'I'artek, 4iaia. "łeBO tłU I. lei n 

=================~====================~-------'- ---~._- ----
IIAuf<u'ya Bzykuje się do wojny z RosJą: "ID. pytanie. jak 'WCJba~ tago "lzy8tkiero powiODa z najwic:kszyc:h poet6w całej ludzkości I jednym 

rzecz krótka i jasna. Nawe~ NiemcJ w ostatnim się zachonó RosJi.. Otóż p. Mieńszlkow sl\tłzi, z najgorc:tszych wieszcz6w ideał6w nowozytnych. 
swym 1\Olllunikaci~ z po~od\l zjazdu w P~czdamie że Rosya powinn~ sif} przygotowywaó do "oiny i , W "College de France" był on kolegą i przy ja
uznały agreSl'wDOSĆ pOIlLJkl austrylłckle) wBglę· I to przygll'owywao z Jetl~eze bardziel gOl'llczko' ! cielem Micheleta i Quineta. Pomniki jego wznoszą 
dem Rosyi i odmówiły popierania łej polltrkl. "ym poApiechem j aniżeli \O robi AustrIa. I sic: we wszystkich miastach Polski, jako wyraz 
Ex "uczciwy maliler~ zamienia. się w danym wJ- i I czci naleincjtemu, kt6ry najgoręcej ukochał swą 
padkll w sumiennego nOlaryU9za, i poawladczona f . Ojczyznę. Należy mu sle r6wnież pomnik w Pa-
przez niogo tl'8nzakcya potwierdza utarte " Ell- l POmnik Adamd MIckIewicza ryżu, w kt6rym gościł, by dać dowód przywią-
;l'opie zdanie. Austrya rzeczywiście ~lkuJe 8lę do ł! zania Francy! do swych tradycyjnych ideałów, 
'wojny z Rosa~. • P A B 'f i u. oraz swej silnej i niewzruszonej przyjaźni do po-

W przeświadczeniu o hlizkoicl woJny poroię· I - ; Jaków, narodu bohaterskiego i szlachetnego, kt6-
dzy Rosyą a Atlstryą ,upewniają p. :MleD.szlkuwa Francya postanowiła uczcić Adama Mlckie- l ry .p~ś~~ęcał się nieustannie dla cywiłi~acyi euro-
mowy br. Aehren"lala I Kramarza w delegacyach, l wicza i wtnleść mu w Pary tu pomnik, kt6ryby pejsklej I przelewał krew swą bez miary w na
zwłaszcza mowa tego ostatniego O marzeniacb wOe l był godnym wyrazem czci Francyl dla naszego szych szeregach pod naszymi sztandarami". 
jeDlIJch Anstryi, o projelttowauem w~roc~enłu W?J- I poety. I • DoChO~zi nas wia~omoś~, te w.kraju u nas 
ska austrya~l{ie~? do RII8yl pollldmowe), o Z&Ję- I Potomność, pomna nietylko, te należy si~ zaWiązaĆ. SIę ":Ja Polski Komitet Kr~Jowy,. kt6ry 
C~1l pr~el. D1e K!Jowa i Odesy w celu .tworZ8nł& II wdzięczna pamięć temu, który niegdyś z dwoma . po.deJm.uJąc imcyatywę Francyl, zająć • SU~ ma 
Ulei&W\:;ltlJ Ukrainy. serdecznymi przyjaciółmi swymi Micheletem I Qui- zbleramem funduszów na budow~ pomnika, kt6-

. .SzykuJą si~ dwa ~o~s~aD.ia-wola p. ~i:n. netem, był chlubą "College d~ Pranee", że .tą- t reby zasili~ środki ze~ra~e 'przez Fra,ncy~, ta~, 
.szlkow,-w Polsce rosy,~l{Jej ~ w MałorosYl, j~k l czyły go z nimi ścisłe węzły serdecznej przyjaźni . ~b~ P?f!l~lk ~dama lYhcklewlcza wypaał jak naJ
to b'yl.o w planach NapOleona I ~arola XII. .~IC' i ukochanie najwyższych ideałów ludzk~ści, lecz : sWletmeJ l najokazalej. 

,dalej Jak wczoraj telegram z WIednia przynlosl ! świadoma zarazem swego długu wdzłęcznoścl,: ----
, wiado~ośó o rokowaniach .lwowsldeg? metrop~lI- I postanawia dać wyraz swej przyjaźni i uczcić I T E T 
·ty UnJC1{lego ks: SZf'pLyclnego z galllnetelll ~le, i pomnikiem imię naszego wieszcza narodowego. A R. 
,DerLba w, s~ra~Vle dalszych ustępstw dl~ ulmllno- ~ Myśl tę powziął szereg gorących przyjaciół ____ 
~Ilów. g~hcYJsklCh. W obee tego ~8zrstkleg?, zda .. i Polski. Utworzył sic: w Paryżu "Komitet budowy , c I. . 

Je ml SH~. że spoleczeńsLwo rosYJsloe pOWInno u- ! pomnika Adama Mickiewicza". Do Komitetu tego Teatr populatny .B::lrde dusze (Bene n at!), U,lllCIł !' ó 
,Ważniej wejrzeó w plany auslryackie, gdyż W prze. należą najświetniejsze imiona Francyi wsp6łczes- aktach (6 obrazach) z powle3cl ElIzy Orzaszlraw6J. 
'eiw~ym ,razie może się .I~owLórz)ć history.a .z woj- nej: Paul Adam, Maurice Barres, członek Akade- W stosunkach teatralnych n nas od pewne-
Ił' Jap,onsk.ą. ~rzyw !klIsmy zbyt pogarJh wł.e tra.- mii i deputowany, senator Pierre Baudin, Victor go czasu zapal1 rlwal zwrot ku lejlszemu. Walka 
kiowaa są~ladow drl1go~zęduycb-call} ,~raWle na- Borard, profesor "Ecole des Hautes Etudes-, dwócb teatrÓ\f usta.je, gdyż dyrektorzy, doirzaw .. 
szą uwagę ~rztlZ ~at dZIeS i ątki zwrarallsmy ~ylko książę Roland Bonaparte, prof. Ch. Boucha~d, SZ1 WI'eszcie mo~li wośc Igtllieoia współrzędnego 
na Niemcy l Ang.hę, tymczasem ta drugorzędna członek Instytutu Francuskiego, Leon Bo u rgeOls, bez nad'wyozlijnych s~rat dla siebie przestali, 
p~d wzgl~dem ~11y Anst,rya.. na, "zór rlańst,~vlla senator, Jules Claretie, człon. Akademii, Anatol mówiąo delikatnie, IIIŚC\ągac" Iłobie 8~tul{l i kaź
mIkada, ~"oJDą Je8~ zadao na~ OIOS ~dr~dz \lckl. France, Lemaitre, Leroy-Beaulieu, Lavisse, Hra.. dr z nich zaeząl bll,rdziej pilnować wLaści wego 

Cbęe odlączt'1ua od ROSJI PolskI l Ma/oro- bina de Noailles Rodin G. Sarazin O. Seailles sobie r8per~naru. 
syi w'ydaje się, p, Mień::!złkowowi czemś potwor- F. Strowski, pr~f. Sorbony i w. in~ych. Spoty~ Teatr poplllaruy od dtu7.szego już cza~u za-
nem l dya1"elslnam. ' kamy również w obszerniejszym Komitecie znane poznaje awyoh I tuchaezów z pt';:eróbkaul lice , 

.Nazywam ~n plan dyabelskim. gdyź idzie imiona polaków: d-ra Józefa Babińskiego, ks. Dicznemi naicelniejszycn pOwieści naszych mi
łutaj Die o jakąś drobną pod/ośc, lecz o żJcie i Adama Czartoryskiego, ks. Witolda Czartoryskle- strz6w. MylI piękna, bo niejeden z iJch ludzi, 
śm lero Rosyi. Zdaje mi się, że rząd i spolaczeń go, J6zefa Gał~zowskiego. Wacława Oasztowtta, pochłoniętych prac~, niema czasu poznao ~Jch 
stwo rosyjskie powIDny przYJąó tę wcitrętną ma· ks. Lubomirskiego, Ignacego Paderewskiego, ks. rucly" oryginale. 
ChID8Cyę tak, jak na to zasługuje. Należy odep- Andrzeja Poniatowskiego, hr. Mikołaja Potockie- O:i~!l.tnlą premIerą sobotoi!} była l'alkiem nie· 
rzeó jl} i to bezlitośnie. Gdyby . szło o naród ob- go, ks. Radziwiłła, Henryka Sienkiewicza, hr. da przet6lJka scenlezuQ. z powie~ol Orzegzk:nwaj 
cy,-o polaków, naprzyklad,-Ille mlf'libylłmy /lIO , Tyszkiewicza, hr. Zamoyskiego. .Bene aałl';. Szhka iO o lilotlm napięciu dra.-
że prawa rośció zby' wlelkicb preteDsyJ do Au- : Wykonanie pomnika poruczono stawnemu ma'ycznem, zbadowalla dobNtł J JnteresuJąco. 
itry!. Obce pozost.aje obcem, ~ulmaeb na PolIII;, i znanemu rzeźbiarzowi francuskiemu, Antoine- , Orlleszlcowa Ufi/ala patrzeó na ludzi, wy
rosyjską dotyka n\e naq, \ec~ polaków. Zamach Emile Bourde\le. Na czele ściśleiszego Komitetu ezuwaó ich IItrony dobre, ale tlkże ch wady i 
zsl na Malorosn Jest prób, podmioowania Ro- wykonawczego stoją: Ernest Denis, proł. Sorbo- 8Iabol\ki. To leż i W lych .duszach hardycb& 
sIi i obrocenia samego plemienia r08Jjsldego w ny jako przewodniczący: Maurice Muret i Ale- zaiclanKowej szlacbty, PY8zn\ącei sIę .kleJ
gruzy. Hidorya DaS:Il& zbyt dlugo IfJoczywala xandre Schurr - wiceprezesi: dr. Victor Nicaise, Jlo\em· 1 w\ekowem, z dZiada pradziada, !Josia
w gruzach I dla tego powinna pamlętao, 00 to jako skarbnik, autor .Polski w Cyrku Nerona-, daniem roli, czyli bJ~u Iliezaletuego, ludzie_ą 
sIlaczylI • I broszury, która nIedawno ukazała się nakładem ludźmi żywymi. 

Pomijamy dalsze wywody p. Mieńszikowa, u· Rady Narodowej i bracia Marius i Ary Leblon- 1 "pannie jednego:tO takich rodów, Salo-
siluj"cego przel{ooaó Clzytelnil<a, że małorllsini dowie. ' wei Osipowlczównie, Ośmielił za!tocbad SIę Z wu-
ZlWSZ8 uważali ai, sa rosyan (7) i że pomiędzy W odezwie, którą Komitet paryski ogłosił jemno3cią "cbam-, b~Zl'olny syn bezrolnego chlo · 
ludnl,ich, wielkOruskl\ i małoruską Istnieje tylko we Francyi i dla Francyl, czytamy: : pa-Ieśoiczego, Jerzy Cho~ko. W pra.wuzi., jest 
bardzo slaby antagonizm prowlncyonalny. Pny- .. Adam Mickiewicz jest nietylko jednym, naj- kJ eldopak wyl<sztalcony, inteligeotny, ilel eóź 
taczamy Datomiast jego radę, a raczej odpowiedź większych ynów Polski, le<:! tarazem jednym li: tego, kiedy harde ulacheukie dllaze rodziny 

pw-

I k
iPomijamy iBne, 1f 'rm ciekawym artykule wr- Na jego rozkaz bOlakami wydobrw uadęte tru-

Pokolenl-o smoka wawe s -lego ml~nione stworzenia. ł przejdziemy do ba;(Jlillzka, Pl o !lorze szarej l I rozpocbreml O0l1ma. 
• który długI czall bJl p08trachem ludów aleoświl- Uczony cyrulik król. wilki, Bonedyk'. dopdrzyl 

eonIch. .i~ w tern Iprawy bazJII.:aka. Potwora tego nie 
Pod powyższym tytułem wydru!<owala cZle- Mial 011 si~ ylęgaci I jaj .. zllie.ionego pnez ."os6b In&Clej lIsmiercic, Jak tylko pokuawazy mil 

.mla. zajmujący artykul p. B. Janusza, "kt6rym, podstanalego koguta.. jego Rmpgo w lWiereiadle. Do ryzJkownego &ego 
; pomiędzJ innewi, czyta.my: Ma OD laMjo,y wzrok, którzym niszczy wlly. przlldtliQwzięe\a wJbrD,oo skazallego właśnie na ks.-

.Dzlęk1 najnowszym wynikom badail, mo~emJ .'ko dokola. Na g!ówie ma eos w rodzaju koroBy, rł śmtt'tci wi~Źi1ia, któremIl przyrz6ozoll0 woloość, 
I nIą pewooscią twierdzić, że czlowiel( tyl wspól· ealy pokryty juS pr,gowu, skór" węża i Jes' gdyby wywiązał się należycie ze swego zadania. 
cześnie z olbnymlml fantastycznymi potworami. w etanie uimlercad nl,o'ylko awomi c~erwoo.mi Ubrano go w '!(órQ, Dl Boa wetknięto Oklllllry, na. 
które nstąple musiały miejsca stworzenlolll blLl'- oczyma, lecz także i samem tyczeniem. Gdzie oalem ol.le pozawle~zauo lśniące lusterka, ubro· 
dziej do dzisiejszych podoboym. przep6IKnlo bazylisiek po ziemi, blil nie lrJro'łlle ' jCUlo latark" i potętnemi widła.mi. 

Ale chOCIaż owe potwory zginęry ,powie- ił.wei ~rawka, Gldcho" Jego Jut peIJo-ID' a'ra _ I • Więcej niz godZi nę bl'lkal li~ ozlowiek ten 
rzebni ziemi, 'o pamię6 o nich przetrwała - dło- ull weJ własności oddeoba. I " podZiemiach, I ~opiero, zan IUżywszy putwora, 
gle czasy nie rozumiana l niejasna dla umy8łów I .hy~go " Jakim. laklltku, dzielnie zbliżył Bl~ do 
badn'czyoh nawet. Dziś wiemy, ~e wiele z tych Znany wszędzie" Europie, sawUał oa l do ' niego, ulmiercil prlT pomocy lusterek i w trIom-
istot fantastyeznych, które bJly niegdyś pOI tU- Polski, gtłzle wywarł niebywale "ra~ellie i ntkwil i fie wydoby' na światło dzienne, adobywajIle w sen 
,bem dla naszych przodków, Istotnie żylo niegdy' na dlugo w pamięci potomnoścI. A. wybral nIe I sposób wolnośó. 
Da ziemi. byle jak" mieścinę. lecz traAł odrazll do WafBza- ; .Uozou1 clrullk poznał w wydobytej bestyi 

Taki np. smok latający, potwory morskie, wy i arobil tam Dle byle jaką awanturę w roku · najprawdzlwazego bazyliszka, wiełkosoi kury, o 
olbrzymie stworzenia lądowe, nie są zadnym wf- 1687, o ozem dowiadujemy alQ z reiaeyi Jerzego głowi .. podobnej do indyolej, z grzebioniem na 
wyslem, Jak tego najlt'pszym dowodem wspaniale KII'cbmajera. z objaśnif'ń do Pisma św., ze wlmlan" , ksz'alt korony, barwy blękitnej, z grzbietem bro. 
szkielety, ustawione" licznych muzeach ŚWla&a. ki Erndt}a w dziele: (; Varsovia physioe Uhlstrata. . dawkami zdobionym i oOłyma żółto nakrapianemi" • 

JeSzcze i dzlsilLj zamle~zkują gl~bie moru 01- l li: artyknłu ks. CblDlelewllklego w &JloJklopedJol" PoprZeS\8'I\C Da powyższych wjjłtkach z ar . 
brzymle potwory, węże morskie-rozpoznane jako Dem dZiele cAteny Nowe». I tyk.ula p. B, Jlua.za. dodajlUY, to \Ir !a.ra w zabi~ 
pewien gatunek ryIJy, - a nie stanOWiące tylko ,. W roku tym syn pewneg~ płatnerta ,(rzemie. janie bazll1szka la pomocfł zwierciadła jest jak:-
własDOści gazet w czaste kanlltuly. - sln~ka., wyrli~lajl.\cego sz~bl~) l,eórka sąSIada ba- , by odgłosem poduia greckiego o zabicia pOLwor-

Między lnneml wspomina autor O bajeeznym will się w plask o koło Jal!legos zll.w~lonego gma- nej Meduzy, dokoOlnem rówDleż za pomocą zwier 
jeduol'oicu, !nórego róg, Jakoby z czola wyras~· cbu. D~kopal~ się starych schodów l, zesdł IUI'll~ ciadła-gdJż sImo wejnuuie Da nilł sprowadzało 
jący, znajdowano ~ieJedDokrotnie! przecu,uw&ao I do starej piwnICy. Ledwie tam 8tanęh-"Jzlon~JJ ; śmierć Jl&'lcllmlastow," 
1f muzeac,h. BlI.dlLOla wykazały. ze Ów rog Jest, ducha... . ,. : Krzewienie li, buoi ludowych Je,' zjawia
lębem zWierzęcia zwanego narwal, żyjącego" mo, \ Rodzlce zarlIeriokojenl "'Jslan za dZlecml słu- ! idem ZBanem. Tet salDa baśni odnaidojemJ u lu
r'lach dot}cbcus, a należ~cego do u~du wialot,- I łące, k~óre tÓ\Tnlet Dh, wróoUr więcej. Sprawa I dó" barclw daleko JIl.1ea 04 dtulieio lIlieukajt-
bovalleh. j fiala sig glo~ i 4osz.la clo bllCml,tru mia8~ ' UcJa. 
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Salomei nie mOf,(1\ zgodzić się na. wprowadzenie 8a· Pocz~tQk o godz. 8m. 15 wieczorem. Występ Laur} 589, wydatlti rb. 464, ramanent na l.go styczni:! 
między siebie chropa, Żyjącego w dodatl<u z pra- DanlnóWDY, , . r. b. rb. 75. 
cy zależnej ZmuszaJą więc Salomeę, pod groź- . :tEATR POPt:,JLA&NY. (Konstl\ntjllowska Of. 16) i :Majatek ruehomyTow. przedstawia wartoić 
bą wy klę~ia i wydziedziczenia, do zerwania ?s z ~~ec~o~~;:gaJ uc~~~ncl~Sk~oKa~t;~yda.f.Od~:~:ąt~k m~ : rb. 400.· ., . . . 
z Jerzym, podsuwając jej na'omiast głupie- O'odz. 8 mln. 15 wloczorem, , Upowazmono zarząd. aby przedslęlVzHł1,'nl\. 
go lecz uldejnoconego Onufrego Cydzil\&. Chut b "ODE0N", (PrzQiazd~) Dz i Ś przedstawIenia dla j ki, malące na celu zapob.eżenie dalszemu otwle a: 
ko, który w innej szlacheeldej rodzinie, Knlasl,ów, młodziezy 2: objAśnieniami. Początek o g 4 po pał i niu skCadów materyatów aptecznych prZilZ osoby 
znalazł serdeczne przyjęcie, odebrawszy od Salo. ,ODCZYTY. Dz i s .<w lokalu Sf,Ow. akuszerek, Pa- I ni~fachowe, nie posiadające odpowiednich kwali-
mei list z pierśoionklem i us!ysza wszy od po- Baz Szulca. nr. 1) o godZinie 8 wl~czorem odczyt dr. L!p· I flkacyi, a korz stające za świa.dectw na otwar M 

słańca słowa, któremi brat Salomei, Konstanty, !~~c:30;:X;:.oleJSZe dane z nauki onaturalnem karmlS- I eia i prowadzenie takiego przeJsiębior~Lwa .. 
zhańulł ojców jego. chce się zemśdć. a zra- POGA.DANKr. D z i Ś w Stowarzyszeniu naul~z,.clell Do. ~arządu za pomocl}: głosow9.l.na taj ne~o 
żooy do ludzi wogółe. odsuwa się i od Kuleszów, chrześcijan (Konstautyoowska 5) pogadanka dyskusyjna ł wybralII zostalI pp. Gu~taw Kaehelskl, Arno Dl-
bojl:\c siQ z ieh strony zniewagi. Wkrótce jed!lak M. Rudnickiego n i .Zapatrywanie rodziców llA UJ- l tel, Artur Toru i Jnlia Friedmau. 
wraca do nich, a widząc, jak córka Kuleszów, łelnlctwo dzleci,- Pocz,tek o g. pól do V .... I Do komisyi reWizyjnej pp. Karol TreuLwein, 
Aorelka, oddawna w Jerzym lakoch.1na, earo~e . ZEBRANIA.. J u t r o (w lokRlu własnym) o godK. 8 Alel{sander Kozłuwski l Hugo Grams. 
matkę jego, chłopkę, w rękQ i otacza Ją ~roskli- WIeczorem, posiedzenie pierwsze zarządu Tonu. opieki (a) % Tow. lekarskiego. Wczorai w lokalu 

, t' d" 1.1. r I.. ud drzewostanem. I . 
woaclą, raCl uprze zeme 1 zaczyna pa a .. a~e~. ~ ŻE STRAZY D łś d I _ I ' 1_ I przy ul. SpaceL'owej J'il 21, dr. S. SterlIng wygto-
tem kil Aurelce i za zgodą rodziców prowadzi Ją : Clenia Sygol\lowe' wsz;stkleb ~;g~II~~:tlwwpr:::~:~ch ~h I sil referat .0 najnowszej metodzie leczenia. cho-
do oltar1.&.. " , ! oddzIałów łódzkiej straży: ognIowej ocho~j W IiOJłlQ l roby serca·. 

Tyn~c.zasem Sal~sla. W domu brata do.5O wdZięcz: t rekwllJtowJlII. 3-go oddzlalL (a) Ze slpitala POlDańskiGh, Zastosowano tu. 
~em ... ~klem. . przYJmoJe zaloly ~racl:szlach~y ~ I taj .środek proC. Ehrliella. .606" . na chorym, do-
",lu II leoo swego narzeczoD.eg?1 Przed slubem ,Jed 'knłętym tabesem (uwiąd rdzewa) z pomyslnym 
nak, res~tą wyrzutów sumieDla zwalcz~na. uClek~ f{ fi O N I K Jl slmtklem. 
z domu l traCIa przed dworek Kuleszow w chwlh Jl. I· ll.~ . 
wesela Jerzego z AurHlką, Z rozpa.czy postana.. : (a) ,Z J'ogoto~l,a ratunkowego. PerBonelleka-
wia utopić się w poblizkiej rzece, Goni ją Ga, l nr powlększ~no JUZ o dwoch. . 
hrJś Osipowicz, jedyna szlachetna dusza w $em (-) Sprawy slko~nł. KomisJ& szkolna Dumy \ .Składa SIę on o~ecu,.e z 10 leka~zy. Naz~l-
zbioruwisku .nob1e8s1", lecz Salusia, wyrwawszy ; państwowej, poza zmienieniem wsze\l(ich [loilrawek ! s~a. ICh: Go~ubergj BlelChman, Chllew.skl, Tereszko· 
mu Się, ginie w nurtach rz?cznyc.lJ. Stary Kale- ,! liber~lny.ch w projelwie n?wej. ostawy szkol~ejt po. I w~cz~ ~e~1U8on, SllbersLrom, LeWI, TenenballlD,' 
sza grumi nad trupem SalkI braCI szlachtę. wska- : czynlla Jeszc7.e w tym prOjekCIe przed trzeCIem czy. Litwln l h,antor. 
;'ują.c, że to wZaśnie bardośc ich dosz Salkę do I laniem na pilI nem p~siedzeniu Dumy zmiany na- ! (a) "fra.oa". Stow. zawodowe ~obotnikó\v prze", 
;,;robn wpędzila. ! stępUlące: Nauczyc'elami mogą. być tylko Pl·awo · ! myslu wlókmstego .Praca" zWulule w d. 12 luta-

Zespól wlkonawców .Hardych dllsz" popi- l sławni, nie mogą zaś być mianowani na ł)Osady go, o g. pól do JO rano, w sali Paradyzll tPlotr
~ywal się dość udatnie, choć przydałyby się jesz- I nauc7.ycieli nawet W razie uniewinnienia ci, któ- l kowska.AS 175), zebranie og?lne, które będzie pra-
cze ze trzy próby pami~eiowe dla dokładnego 0- l rzy byli pod sąuem z oskarżenia o przestępstwa, ' womocue, bez względu na liczbę obecnych. . 
panowania sztuki. I ltaraoe. poz.bawieniem praw. Kierownictwo szkól Prawo glosu na zeb,raniu ~rzystngi~aó b~dzi. 

Z tego, co bylo, na pierwszem milllseu sta- , sprawuJ:}. D1e nadzorcze rady szkolne, lecz dyrek- l tylko tym czlonkom, kLorzy Dle zalegaJIl " opla· 
wić należy p. Mielewskiego (Gabryś OillpOwicz) torowie 1 inspektorowie. Prezesami ra 1 szkolnych Cle składek. 
za grę opracowaną z wysokim ar\yzmem, a dalej ~ogą być je~y nie marszaŁkowie szlachty. Zydzi ,Za~ząd z~ naszem pośredni~twem prosi człon-
pp. Bołeslawskiego (Konstanty Osipowicz), wy- ' Dle mogą byc członkami rad szkolnych. , kow o ]aknallleznleJsze przybYCie, ze względu na 
borny ~l'P zaściallkoweg<l szlachcica, Kierlllckiego l (h) Próba oświetlenia elaktryeznego. Wczo- ważnośc !ipr&lV. objętych porządkiem dziennym. 
(Bo!eslaw Pancew icz). Norskiego (Oun!,'y Cydzik), raj, o godz. 9 min. 15 WIeczorem, w obecności. (a) Blbl"oteka. Zal'zą·l Stow. zawodowego ro-
Orlowskiego (Jerzy CtlUtko) i panie: Bartoszew· 1 prezydenta m. Łodzi, dyrektora elektrowni lfizy- I botników przemyslu włóknistego .Praca·, uzyskaJ:
ską \TeIJf,la),. Biskul~S~lł (Salomea), Różańską l' niera BJi?~ena, wice-dyrekto.ra ga~owni inżyniera' pozwol?nie r~ądu .gubernialnego piolrkowskiego B ' 
tBaroara Zaulewska) I IJwych. Kapusty l lDspektora gazowni Szu&)dra, dokonano I otwarCIe blbhotekl przy Stow. 
________________ I_k_s. __ I proby światła elektrycznego na ulicach: Zgierskiej Biblioteka ohvar1a będzie w krótkim czasie. 'I od Placu KośJlelnego do Nowomiejskiej. Nowo- (a) 2.w I!l8k IawodOY, b:D8rÓW ł6dlkiGh 

K~U:NDAlt~Y~, nRllIlliOWr. , miejsl<i~j, P}utrk,owskiej od N~":ego Rynku do I zwolał VI Ilbleg/y wtorek, O g. 3 po pol. w loka-
IMION!\ SLOW1ANSKH •. D z Iś Garyslawa. Ja -,' G/ównaJ, DZIelnej od Plotrkowsklf~l do Skwerowej Jn przy ul Koostantynowskiej Ja 5, w druMm ~r-

t roTomila. ! . SI . d D· J • d 'J l l· I 5' 
TRATR ł'OLSK.I A: ZELWEROWIClA. rCegielula- ', ~ (weroweJ oZie neJ O przeJa~1 u co eJo- • millle ... doroezue zebranie ogólne, przy udziale 20 

na 63) 1.),1 Ś Niech tYJe życle~ ilram!S\ H SuJermąua, I ego... . e:donkow_ 
Poez<\\~k. o go·dzlnle 8 mln. la ~leczorelIl. Występ Wan- l Z chWilą zapalema lamp elektryc~nych na tej Zebrani" r.agail p. K. Sta.uislewski. 
dJ SiemJ\szk.owel J n t r o "Dzlpu ladonny" Heyermau" , przestrzeni pogaszono latarnie gazowe, aby lepiej Na przewHdnicząoego powolauo p. J. Kliglioba 

- ' ocenić silę Świa\r~. , ,.. I który zaprosil na &~esorÓ., pp. K. Staniszewskie; 
.Może ~eź nie będzie zbyteczne nadmienić, że Jakoż widzIt'hsmy, ~e SWllltlO Jest d?stateez go, J. PtaszyulIkiego, 'a Jl& trzymającego pióro p. 

bazyliszki :ly lą do\ąd W amerykańskit!j gorąoej ne, gdyż nawe~ stanąwszy na przestrzeni pomlę- 'I F • .MII'ecldego. 
!Irainie Gnia~j~ Nazwa lch pochodzi. z greckieg.o I dzy dwiema lampami, swobodnie można. czytać ga- Wybory dały Dastępu'ąae wyuiki: 
l OZlJacza k~olow. a r.&czej -zdro~nlal.e - króli- ! zetę. .. ,.., Na prezesa. wybrany zostal p. J. Kliglieh, na 
~ów. B~zyllsze~ nalszy. d? rodza~u Jaszczu:ek; l . Pomls~ ~aWleszenl,a ,Ia.m~ ~ad .srodl:l~m .ullcy zastępcę p. S. Królikowski, na sekretarza F. Mi-
Jest ludZIOm nUJznpelnlllJ nleszkodhwy; natomIast l PlOtrkowslu6j, NowomleJs!oej l Zglers\neJ nlstył- l'ecki na za~tępcę Jego p. T Kam,ński na kas]'e-
wygl'łda potwornie. Wzuluż grzbietu ma faldę i ko, ŻO wypadł efektownie, ale prak~ycznie, gdyż ra p: J. Kulesia na z.aJtQPC~ Jaga p. A.. Dow-
8kór~an" podobną do rybiej ;pl.,,,y. Fałda \a na l ś~iaUo sUnie pada. na chodniki po obtl. stronaeh bor. ' 
głOWie prz>:blera form~ CZ~pkl - Jakoby koroo,.. I uhcy. . .,.. Do ltolDisvi rewtzllnej pp. F. Marszałek, A.. 
Podgardle lego rozdyma SH} worlwwa&o, Ogon ma l Dokonane były próby, Jaka I1os6 sWlatla. bę- GajeWSki F. CzarnieJewski L. Sobierajski A. No-
długi, palce dlugie, wolne, uzbrojone \V dlagie pa- : dzie !la ulicy przy paleniu się co co druga lam- wicki I j Ptaszyńsk.1. I , 

zury. ,.. ., , i pa, Jak to. ma b,ya ~a.~toso~a~.e ,w. pralttyce od (x) Osobiste. Prezes zarzą.du akc z Kolo-
Dlugosa Clata wyn?sl !olnee przeszło, a z 0- I godz. 1 w nocy. Rowmez ta llosc Slna/,ta okazała, sow, przybył do Łodzi i pozosta.nie tu lo Ywtorktl. 

gonem prle?zl~ metr. I-rzco}wa ua wysokich drze- l Się d03tateczną. • . . . i Interesantów przyjmuje w gmachu monopolu. 
wach i żywI SIę owadami. I Lampy, zaWIeszono nad sltl'zyzowaUlem SJę .. 

Czy ~akie stworzenie dziwaczne, podówczas t ulie. dają prawie światło dzienne, co znacznie ll- (X) Mr~IY. ,W dniU wC~QraJsz-ym pano~alJ 
ledwie \ylko z powierzchowności puznane, moglo I latwi w porze nocnej komunikacy~ kolową i pi e- mrozy w KIJowle-257 CelclUsza,. we LWOWIa-
nie dać powodu do aLraszl1wJeh opowiadań w ro- l sZą. 23, W Petl'1';;burgu:-18, W Krak,o\łl~-17, "Wił-
dzaju powyżnego7 ł O godz. 11 latarnie gazowe zapalono, a świa- nle~lO, w Monaeh~um-9, w Wledul~-7. w Wa .... 

W podaniu warszawskiem jednak może bJ6 I tło elektryczne zagaszono. sz~wle-8J w Berliwe-2, w lUlmle-4, w NIe 
część pra wdy. ł Dnia 14 b. m. ulice powyiej wymienione b~. e&1-Ó. 

Wiadomo, te w staryeb, nie wietrzonych Piw-I dą oświellone elek~rycznościł (a) Na oohroDO hałuck,. Warszawski zarząd 
nicach zbier~jl} się niekiedy gaz~ .zabójc.ze. Jeże- (a) Bezrobocie oraoowDikówaptekarskich trwa ochr~nek dzieoięcych uzyskał pozwolenie na urll4· 
11 gazem takim odetchnęły dZieCI l sługi, to pa- I w da.lszym cIągu.· SLrajkujl}cych jest 69 osób. dzenle przedstaWień las~lkow1?h przy Ochro~~ 
dly mar\we. Rówoiet oddychać niem bez 8zl<od1 Władze policyJ'ne przvsl!t.plly wczoraj do zbiera . I na Ba.lu~ach. celem powl~kszelUa, funduszów teJie 

, l' k . ZW1'erZA '''m ukrvłe Lec17 '\fe ,i I ~ -; , OchronkI nIe mog ~ JR. les 'H - • I", • •• ~.I" nia danych. dotycżących przyczyn tego bezrobo- . 
śCle do plwDlCy staro otwor~m: pO~letrze ~llclone eia, w cela zakomunikowania gubernatorowi piotr.. (h) Z Bl!dn. Drugi wydział karOl sądll okrt. 
zna!azło tam dostęp, rozcl~nczylo ow ~I1.Z.1 8ka- kowskiemo. Z rozporzędzenia władzy areszto- gowego pio~rkow8ldego razpatrywal sprawę JI1-
z~u~~c , bohate~ mógł. ~ez s~kOdJ dla slebl~ wy- wano wczoraj ki II, 011 Ił stu strajkujących pracow. linsza C~nknera, oskadonego O zabójstwo Jakóba 
nles~ owo zWlerz~, JIlZi oddawll& martwe Jllewą~ ników aptekarskich. Tam, gdZie nIe zastano, po" FornalskIego. 
pll\ue. . ., . lecono rouzinom, aby stawili się dziś w kance- Podczas rozprawy sądowej wyjaśnIlo si~, ł. 

DZiś ludzle WIedzą! ze wchodząc do staryc~, larli cyrkułowej. Cyokller pobił ta.k silnie .I!'urnalskiego. li łeo l~ 
dIngo zamurowanych piwnic, zas]'panycll kopałJl, ( ) T d . tó lód k' h ł l dnia zmarl. ..' i I \,' a wo rogI S w z Ul zw') a owczo ' , odllrytJch IWlezo pIeCzar t p. na. et y zacuow&c . d o ,i " l k l l I Cyuknel' skazany zostal na a miesi!ł.ce wi'" , , , k k I d ... d k raj. o go z. " e .. wieczorem w o a u w asnym " , '" ~ 
ostroznosc, WIl azao/} ~rzez ~ao~. ,zla Je na 'r P' t k k""" '108 'l b' ł Zlenla i pokutę kOllc!elnlł. 
zJarzają się wypadki SlDlerCI przy takIch iposob· przy u ley 10 r OWI lej ~\II ,ogo ne ze raillO . . • O" .' 

,. I-t łko Joź nie poczytujemy Ich za spra- roczne. l (a) OSZUSIH. Od pewneoo czasu grasują w mle-
llO~~C ~ lis~ Przewodniczyl p. Gustaw .Kachelski. ście n~szem dwaj aferzyści, k~6rzy pod pozorem 
1r~ a. l Sprawozdaole wykazalo, ze lIczba członków ' wyrabIan.& łlosad wllud.zaJ~ ~l"Ż~O zapracu,,~ 

"JJl081 ao; dochodl za rok IlbiegLy Uczt nill rb. ~ &r0sZo -
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W tych dniach zetkot}li się z nieJakIm Jn. gle Rozalia Wr6beJ, żooa wlQśalaoloiil. caty szereg drobo()stek bumory9tyczuych J poba-
JUlllt'm Zawadzkim, l<tóry Iloszllldwol posady pora Na fUle stwierdzono, i. mą* WoJciech Wró- wldzÓlf do nieustaone;ro śm e 'bu 
Iyera lub woźorgo, oświ~d'zyll, że wyrobią mu bel, mając koebank~, znIenawidził łon, do tego Ohrazf'k ceniczny jednOal(towy Ił W ga.Mna. 
posa.dę, jeżeli złoży tytułem kauayi przyntlJmuiej stopnia, że pobil ją tak silnie, lł: prawa *ona jOg oie dyrektora. teat.rn". dal artyc;tce pole 1.10 po-
50 rubli. na co się ZawadzIli zgodził. go zmarła. pisu w kieruullu dramatycznym wokalnym i obo-

Nazajutrz w umówionem mielscu sta.wll się WojcIecha Wróbla aresztowAno. reografi(~zoym. Swletnyrn byr sparodyowany '1\-
Zawnd1,ld. Aferzyści przedstawih mU rzekomo Wi (a) 'rrup w nece. W uzupełoienlu WOZQ.. uiec Itlasyczny a 1& h;lldora Dlllll\aD.. 

runki pl'acy, nadmieniając, że wkrótce motna bę szej wzmia.nki p. i. .. Trup w rzece- donosi.:-;:.: WybornIe uch wycoD8 z żyala typy charakte~ 
dzle obiąc posadę. Jak wyltazało przeprowadzone przez stru zlems'~ ['ystTozne War~zawy: .. Antek burżuj" - Kl'oglll-

Jeden z nich poszedł do mieszkania Zawadz powiatu ló,!zltlego, śledztwo, Bogumił AndrzeJ'! eR,. WOjtek Forysio· i ",Roznosiciel gazet" od 
kiego, gdzie oświadczył jego tonie, te jes& przy- czak, lat 60. wlośchmin z gminy Górki PabjaDiQ. tworzone były z doskonalą plastyką słowa. 
sIany przez jej męża, który znajduje się w k~n . ldej, którego zwłoki znaleziono w ponipdziale\ . Artystkę, która po d1utsc:eJ przerwie przy-
Corze przedsiębiorstwa, w którem m& pracowae I ubiegly w rzece Nerze, b~dąo w Konstantynowi :potnoiara SiQ wczoraj publiczności łóJzkie) , prZYj" 
iąda, aby przyniosła pieniądze na. kaucYę. . po sprawunki, uraczył się alkoholem do tego 8" - mnwano owacyjnie. UlIzial w wieczorze brał dy-

Zawadzka udała się razem z przybyszem do I pnia, że przechodząo przez I,ladkę po przez !'Iekę, _""(tor Zelwerowicz, który wyborniE> uspolłobloay 
domu przy ulioy ~io~rkow8klej 1i 45 .. ~utaj po· stfaclł równowagę i spadł do wody. skąd wyd o 'Lklamował i monologował z humorem. 
lecU jej zatrzymao SIQ na schodach, z~zl\dl\wszy stano go po upływie kilku god7.in jut, naluralnie. ' (a) Z wysta.." utuk p'tkoyah. O.i dnla 
pieniędzy na kaucyę- Gdy Zawadzka Wyjęła z ZRa nlezywego. StarO si~ to W pobliill wsi Barze., ''-;:sieiszego otwarlą została w SalOllle sztuki przy 
winlą,ka sto kill(a.naście rubli w banknoi~ch, miejscu zamieszkania Andrzejczaka. -I ulicy DZIelnej .Ni 7 nowa calkowib zmiana obr&-
oświadczył. ii czas nagli l zabrał całą gotÓwk~. Denat osieroóil źon~ 1 kilkoro dzieci. 'ów. Przedstawia 8i~ oDa okazale. Ponad dwie-
IRpewniając, iż pozostalą kwotę zaraz zwrÓCI. * I ście płóalen wielkiej wartości artystycznej zllwi-
Wbif'gl szybko na piętro, zapukał do drzwi i pOa: toterya. DzJś, jako" 2 dniu ciągnienia l-ej ' slo na Scianacb, wabiąc i zachwycając oko pa.. 
zostawszy tam kilkanIIście minut, wrÓCIł do Za- . ki 96 l t . kI K ó l l trzącego bo~actwem tematów i różnorodaości tech-
wadzkieJ', m6wiąc, iż idzie ku.pió markę, strmplo- l asy l o ery l asycznej r lestwa Po skiego ł luki malarskiej. 

Z ł b t b ' padly następnj=ice glówniejsze wygrane: 
Wił pod pisania umowy. teml ą ow)' z legł. 8Zy - 'I! 10000 rb. nr. 11830. . Przedewszystkiem zwraca uwa.gę zbiorowa 
&0 po sohodach, zostawiając Zawadzką. ekspozycya prao aiezw}I<le utalentowanego ar-

Wkrólce leszedl na scbody spÓlnik oszustwa, 2000 rb. Dr lł6741. l lJSlJ Kazimierza Lasockiego-okolo 60-cia obrav 
wyrażając ldziwienie, że dotychczas nie widać to- 1000 rb. nr. 5351. IÓW rodzajowych i krajobrazów, pomiędzy któ-
warzysza wysianego po markę stemplow~ .• Trze- 200 rb. nr. 2128, 7738. ~ rJmi znajdUją się dzieb pierwszorzędne, te wy-
ba będzie pójść i odszukac go· rzekł l zeszedł 100 rb • .nr. 6028. 6868, 1469, 1U,78, 12669. mIenimy 'ylko: (Mojże8l' (kyptyk, osnuty na te-
na dół. ! macie biblijnym), (Jesień" cLipp, c Bą,ńki my-

Z pół godziny wyczekiwala na.próżno na S Z T a K 1\ l dIane" znakomite krajobrazy mazowieekie~ cykl 
schodach zmar\wioua ZawadzIta, przekonawszy się, • I studyów olejnych Gustawa Pillatiego zdllmiewa 
że wraz z małżonkiem , którego pozostawiono w,a- (1:) Teatr poliki A. Zehrerowicu (ul. Ceglel- l bogaetwem kolorystyczo8m. Jest \oż nowa serya 
kiejś kawiarni, padli ofIarą niecnych oszustow. nlana JW 63). Z kanaelaryi teatru komuniKują , prac p. Ludwilia Cylkowa, .Portre\ dzieCI· paodz -

Policya zajęta się wykryciem oprJszków. Bam: I la F. Lipca, prace p. Hal 'rechta, UnszlicM()wej, 
(h\ Pożar. DziŚ, o godz. pól do 12 przy ul. Po- I - Dziś odb~dzie się pierwszy gogcinnJ wJ- . Sko'nlckiego, Lautenschlae~era. i wielu innych. 

ludniowej JDr .. 2'1 W PIWDbICd, z&pażllldY 81, paki I słoma. r słQp znakomi,ej artystki, heroinJ \eatru lwow- Calośó obecnej zmia.ny, ze względu na wygO-
Dym nape DI4 k atk, se o owq a o poddaaza Mlen- k' W d S kk' . l k t . , , , b d . kaliey w obawie o życie cbclell wJskaklwac oknami s le~O, an y lemasz owej. tóra ultaze 81~ I ą arLy:i yClną wartoso, cle 'łzyo SH~ ę zjle za' 
z 11 l'lII plę\ra, Puybyłe I l II 04dzlaly slraiy ognio> W Sndermanowskim dramaoi" p. t. .. Niech lIJje i pewne nIezwykłem powodzeniew, na k~óL'e naj-
we) o~holDlczeJ l straż miejska podllehly mlęd~y 8ob" zJoie". I zupełniej laaluguje. 
aken. Jedni I toporników uspakajall mieszkaDców, a II - Jutro po ceDlch nłłlzych od popular- i 
drodzy zajęli się gaszeniem oBnla, który w 16 mlnu' b , '_ . I ZABAWY. 
11 aszone Straty nleduzę. nJc, .Dzleń Zadullzny Heyerl1l&lIsaj b~dlle '0 ( ) B 1 b d " , . 
g • b zarazem pozegualny wJstAP UlllbieAiC1 n&aJe i pa .. l x a Da u <1"0 teatrll zapOWIada SIę 9W1e-

(h) Alarm. DZiŚ, o godz 8 rano .... elw.tID hra" ~ I I "nie l' bAd 'I . d ,ł I,· I I ' 
01l0lową na ul, Mlkolajewskl\ Dr, 71. gdZie w -mleukanlu ! blJczności, p. LaDry Duoioówny. . ' ,'i l e pll~1V tJpouounle na wspanla 9Zą z z&., 
obok pieca zapalIlo SIę dnewo Oglall ugulll damo .... · f - W 8ob()~ O godz. 8'/. "iecs ... W li"",·, i balf bIeżącego karnawal~, zabaWił, na ~tóreJ 
nicy przed przybycIem s,raż1 ogu1owel.. , drams& 1. .t. Kisje'ew.kj~go, z udzialem p. Sie- ( ". JłaJchndzącą BO?otQ, dalB 11 b. m. w salI przy 

(IJ Kradzież • Ze składu A.bram& Plo.klego, prlJ ma'li.owll", roli Szalonel Julltl. l ahOJ D"elufJJ, zblerle 81~ znaczny lait~p tych 
ul, Południowej, akrad,z 'ooo .Z\UKę towaru ledwabUlIKO, l _ W uiedllel: O gadz S-ej p' o pol po 6e. w,zyst.li.icb, dla których drogim Jest b1\ \ Nzw!)i 
wartoścI kllkudzleslęem rubli. SprawcQ \eJ kradzleiy, 'I h l h " b k' d BI' "'&' k' SeeoJ polskiej w Lodzi zmuszouei obecnie \ułac 
ł'ellksa Dl1cbinsklego, l\resz~owano. nac popu arnyc "y orna orne ya. lZłu, Isgo 'k ' , . . h 

_ Z domu prly ullcJ Pallsklai Dr 13 skradziono .Rozhitki". wieozorem laś po raz drugi .Niech Slł. ~a. omo~nelD "warunk.ach, nl~odpowl~dll1 C 
strEfnię, napelnton_ towarem bawełolaDym, "art.ołcl . ŻJjo tycie". i IlIll Jej dostojeństwu aUI zn,aezeulU l zadanIom. 
il! rb- 2 ) kop., naleh.cym do Am.8~1e. SLy\ellllau.. . ; _ NajbllŻllz" premiel'\ (W' olwart~1r dnia ' G08po~~rze i gospor,lYOl8 ba.lu zbIorą się po-

(a) Ar •• złowanla. Wcaora.) w rótn,eb drleluł-o . 16 b m) bAdzie "ar '}oiekawa 81toka B &taIU'a ru ostat.nl JłUro w Bali KOllcer\owej przy ulioy 
cech fabryczDycb oaslego mlDsta patrole "rainIU" " \0- •• ~ Il , - Dzielnej o godz, 12 w poludoHł dla poolynlonla 
warzyslWIe żołnierz, poddawali rewllyl pnecbodnlÓtr, p. i. .Glnpia pann." , I uJ zlałem WandJ Sie- , , h ń ' . I ' , , 
WnJ8lklch, k\ór&J ale posIadali prlJ lobIe legUymacJi. maszkowej. l Ol'atnl~ , zarz~dze l rozdue eOla poml~dzy .leble 
areSZ\OWaDO I przeprowadlal\o do cyrkuła. Oo6lem arell- I 1 & , . l t. czynIloscI. BIlety na galeryę po rb, l kop 60 
\owrno dwadzIeŚCia kilka o.ób. (1:) Teatr popn ar111 a le. ewa lego (Kon~ta~- sprzedawane będl} przy wejściu; loże ubywać mo. 

(p) Pogotowio ratunkowe" el,gu dnia wezo- tyoow8ka'" 16). Z kancelarII \eaLrIl komunikUją ; żn .. u rejentowe; p. JózeCoweJ Grabow8kiej (Ce 
rajnego poml~d.lJ lnnemi W"JWADO do oastępullicych uam: I rieloiana 63). 
WJpadków. - Dziś, " czwartek, Da dochód lilii Towa· L' t d ' , d d 

- Ogólnema 08łablenla uleslo pięć osób, z któryf'h rzystwa opielIi nad dziecmi Da Bllłutaeb .. Potę- I lS ę gOSpfl yn I (OSPO arzy po amy w nu , 
jecln, odwieziono do npl&ala Aleksandra, ]edDI\ do kH- : merze Jutrzejszym. 
lilki dr. 'l'ocb'ermaoa na ul. Podlesn", jedu" odesłauo ga, ciemnoty· L. Tułstoj., po cenach do poloW1 (Xl Bal m&llkowl. Towarzysłwo zwolenników 
do Przy1ułku .\areów I kalek 1 JeliJl, do Puyhłkll ao· Inlżonych W lI~o8unkll ceD IwyozaJnyeh. t' d I I kó ż b 
olegowego Ba ulicę CmentarDl\' _ W pią&ek, 8z'uka G. Zapolakiej "Kaśka !pOr 11 zawla amia swye I CI o~ w, e VI so olę 

- Na ul, Puejazd Df. ł In.lazlolo Kaslmie"n Po~ Karyałydo,- GPDy zniżone dnlll 11 lutego o gollz. 9-oJ Wieczorem, w lo\{a.lll 
radowsklogo, lał W. bruk.arza, bez III.)ęcla, " Kapełnem _ W ~obotA po poł~dJlia po cenach uialł. I wbaoym przy ulioy Piotrkowskiej 16 lOS. odhę-
.WYClerpanlu 11111 &lOdll; l\tellcz~"l1wJm zaoplekowala h O· " , . ,~! clzio aH~ Bal maskOWI- I urozmaico .ym progra-
Ił, PllbliolDoiO. slTe • gmem i mleczem"; wIeczorem sal UI(aś'j. • 

, • Ii" \rageu}a w 6 elu aktach K. GUllkow ... U"J.l mem. , .. . • 
Akosta·, , gościnnym wysl~pem znanego Jitera'a ! Dla Dal0rglDall1ie)~zyoh ";lasek ustanowlo.no 

(h) Kradliei 959 rubli spełniono dziś o godz. i kierownika arty8tyczDPgo teatrów rządowych ' dwie Dagr~ur w post~CI wllrL?8ClO wych przedmlo~ 
1 rano na stacyl Kollltlzki kolei fabryczno·lódz· 1f Warszawie Józefa. Kotarbińsluego. I Ww. Dema,kowanle s~ę .obowlązkowe O godz 2~eJ 
rJdej z kasy biletowej. Gość warszawski odlWorzy ua pierw8zem lOa p~ P6Inoc~. !,rzy. weJsclu wy~agal!-em )e~t zł Ize-

Obecny ~. kas.le pomoeik kasyera, p. Kaleot- botniem przedstawieniu PQ$taó Urjela, owego re- l Dle zaproszen" ~ak od CzlO1l1~ow I Jak I od wpro
Ikicwioz, ob!D.sma, ~e o godz. 7 ran~, kIedy, on ~fl j fOl matora fIlozofa, W walce o światło ducha po- I wadz.onyoh gIliCI. 

~Bam w kaSIe, ' ktos zap~kał do. okiell~a, z~daJl\c I konanego, bo nie zrozumiał go ogól Jogo O&oa l (a) laba,,! taDeGlU. Łódzkie TowarzY'~łwo 
biletu do Batum.u. K., me podeJrzewając OlC złe- .zenia. cJkhstów tor1s,ów orga.nlzuje w dniu 11 b m. t. j. 

,go, otworzył okienko .. Wtedy sto)!}cy na koryta~ Dla publiczności ' łódzkiej b,dzie to pr."dzi .. I w nadchodzącą sobotę, .0 godzinie g wieczorela, 
·rzu przy okIenku wymIerzył do DIego. lu~ę rewol- wa biesiada lr~J8t}'czna, gdyi go'ć W'arssawlki , w lokalu wlasnym ~O!g\Jlska !6 U) za.b&w, ~ane-
~eru, co było, powodem, ż~ Kalen\klewlcz skryl kreley" Urjela za " l najplerwlle miejsce wśród' cZllą dla ozlonle6w l Ich rodZIn. 

" Ię, a napsstDlk pnez okleoko ws~edl do kasy, największych artystów odtwórców ~ej postaci. I. () a' d J Ul' " p d t ki t t _ 
zabrał 969 rubli poczem olworzvl Jedne 1 drugie · , '. ł a I' n &I o &I tllO. o a m y U 
.1 " d' ' J I - W Dledzlelę po doludnlu .. Barde dllize- l, lem ItowarZ V 8ZaQI9 kOWI wOJ' aźarów łÓdzkIego 
lInWI I Wjue &. Ok' 5 · I II k . ~ 

Zdenerwowany urzędnik dopiero po upływie : . rzesz owej i" -CIU a ,tae ~ aj 'Wdl~~z~rem n '&Z18 i okręgu handlowo przemysłowego zorganizowało 
nAl d' . d 'l d' I SIę po raz pel-WSZY na sceDle o hleJ wspanlaa W ubleoJL\ sobotękonkursowJ bal maskowy w sa-
1'V& gŻO 'dlny UWla kom I l. o nap~ .~Ie. d li ~ra~edya F. Sch.llera .Marya StJlar~· I zupelaie li kone~r\owei Vogla. ' 

an armarya o o)ow •• wZll\wszy po uwagę, nową wystawił. B d 'd 1 ' . " . 
że okienkiem, waJ,\cem w swietle s\opę kwadra- ł _~. •••• ar Z? ładnIe D A {Or?WaDO sClanę WIelkIej 
iową, nie mógł nikt wejsó bez przestkudy do ka ! (a)WI8uor humorllltYOlny. PODledzl~łkowy wie· : 8~h D.lalowldłem, wyobraialą~em SWOJB~ą zagt'odę 

· 8V aresztowała Kalentkiewicza. czór w tea~l'ze Zel werowlcza wJiJelnlly prod1l- wIeśalaClą. nogato przystrojone Damloty I klO-
r oIJ , • • keye ar'y8Lyczne znanej Sl'iewaezki operelkowej ski do sprzedaży wioa szam lańskiego i słodycz!, 

(h) SIGlep enla ospy .dokona~ ~ ~yeh dnIach l wodewtJistkl pani Micbalioy LaskIej. przJ wspaniałem oświetleniu eleklrycznem nada .. 
felczer Leuar'owlcz na 1.200 dZIeCiach w Bado· W pierwszej części p. Laslla wJPowiedziała wały efektowny wJglłd ea/emu terenowi zaba1vy. 
goslOZU. bardzo udatoy monOlog pióra ArLura Glhzczyńa Z;;romaJzlło 8 1 ę par~ lySlęCy os6b Cb wlla -

(h) Sm:erlelne pob;oie. We wtorek, dnia 7 Ulego p. to .Michalioa Lasila na e8Lradzle~ .Bal- mi panował taki tłok, że I truduoscil\ mor.ua 
bo DL, 'We wal 2JoLua, gminy .R,blea. zwarLa Jla. lad, o pwu i lu.-ólaWIli.- P • .La.łkowu.iegG OC&I I.JIo .k.r,żló po I&li. B&wio.llo lit 0Ah0\UO i IIi. 
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soJo do goozi;ny 8 ranQ. oryginalnych kostyu :loluierlly podcza.s wojny japońskiej -stwll'l'dzono , żenie z powodu żądanego przez ministra WOJuJi 
mów I 1Il3-ek hyło sporo Zaba wę ozy wił po sprzen'ewler~en\a. Komitet z r07klł7,Q N,tjwyższe.- ' podwyższenia kontyngensu wojskowego na najhliż. 
chód Chnnteclera. z fanfarą na. czele, orllZ uro?, ~o aaml<nięl o, sze 5-lecle. Zwiększone wydatki na ten cel ZDIl-
maica!o wypuszczanie żywych gołębi na salę· "O~wjedom. Biuro" ZaZIlDcza: "Komullikd ten 

Stosownie do programu zabawy, o godzinie 7.Rwiera tendencyjne przeltręcenle następującego Ia.zły jeszoze w budżecie \egol'ocznym wjsrubowa. 
3 po 'Półnucy lury przyzllll.lo 4 nagrody za naj- faktu, który rzeczywiście tak się przodstawia: ha pokrycie. W następnych jednak latach pokrf":-
oryginalniejsze l, najefel\towniejszo kostynn1y- p'lsarz przYI,ancelary\ liomitetu, Petrow, wskutek cia tego znaleźć nie będzie można) C,) poufnie o.; 

Pierw sza nagrodę damskf\ (komplet srebra przejazdu bez biletu ko18Jaml rzadowem i, zostal świadczyl wozoraJ w parlamentarnej komisyi bud-
I~oł()wego zlożonego z ~7 sztuk .W atra.~oweDlI natychmiast uwolniony ze służby i oddany wrę' żetowej sekretarz stanu do spraw skarbowyc'" 
plęl{nem PUZdtll'ku) otrzymała wlaściciell,a kostJu- ee pOlicyi-. .. 
mn, wyobrażającego jaskółcze gniazl10 oraz ro- Rozporządzeoie w styczniu roku bieżącego Sy,uacya rządu jest bardzo trudna, wobec cię~·' 
zwój przemysin łódzkiego (niezmiernie pracowi· () zamknięcIU komitetu, op,ekującego się tymi po. kiego stallu finansowego. oraz niepewności, czy 
te wykonanie kostyomn); drugą nagrodę ua mtlkr1 ~zkodowaoJmi żołnierzami, którzy się do niego skład przyszłego padameutu będzie 'skłonny do 
(serwis do l'l'b w puzderku) otrzymała maska zwrócą, nast.łpllo stownie do raportu l\Owltetu uchwalenia nowych podatk6w. 
w k08tyumie, k~ry wyobrażał życie wojażera jeszcze dnia 21 listopada 1908 r. 'p . 9 l ()' . , ' .. 
W podróży (r~czae, piękne malowanie na sukni) Poznań, 8 lutego (P). W Środzie spaliła sIę l ,arYl,. utpgo. Wl. DZl~leJszy \łFlga.~O 

Pierwszą nagrodę męskł (srebrny przyrzlł 'J cukrownia. Straty wynoszl} dwa miliony marek. ( donosl z Petelsburga, te W tamtejszych wysoklch 
do pi~lLnia w formie wagonu na szynach) otrzy.. LondYD, 8 lotego (P). _Oddział policyi nie - I sferach sprawUy jak najgorsze wrażenia wynurze-
maI CuaDtecler~, drugą nagrodę męską (srebrne spGd7.lanie otoczyI niel<tóre ollce we wschodoiej i nil prally francuskiej o oziębieniu sto'lunk6w fran-
porle~ cigarre) - otrzymał "Dyogenes VI be?7.ce·. części miasta. Aresztowano rosyanina i kobietę, . cusko-rosyjskich. Sojusz ten jest i pozostanie ja.k 

NagrodzeJli przedtCllowali przed pubhcZJlo' . których poszukiwala policya w sprawie zabój- I przed 20-tu laty pod t l't k' . k' . 
fe' 1 stwa dokonaneao w Bundsdit8ch. I s awą po I y I europeJ8 lej. 

1\. Zabaw. wogóle udala się świetnie, a to dzię- i . .'raryi, 8 l~tego (P). P~asa wszystkich od- I T.OD prasy ~ra~cuskiej może spowodowaó powatne 
ki za biegom komitetu organ,l~aeyjnego. I glów nie ; Ciem 1\ zad~woleniem o?~nia OSwl&;lezenle Asqnitha, I nIeporozumienIa, czego w Petersburgu sobie nie 
p. Szrejtowi. który pOŚWięOll aporo czasu l pra- , Jlotwlf~rdzaJące ",waloao porozumienia anglo fran- il'"'. 
O} na ndekorowanie sali. l cuskiego. B Ii 9 l (WI.) , . 

C/Jscy Iy~k z urządzonej maskarady, ~'órJ , WIedeń, 8 lutego (P). Franciszek Józef w'I- I er D: utego. , , KODser~atyscl w: sej-
zasili kas~ wdów i sierot, wInosi 8,000 1'IlblL I jechał do Budapesztu. i mle pruskIm postaaowlll bojkotowRe wszystkIe ko-

luancleJloy, 8 lutego rp). Po 'porozumieniu I misye, w k~ór1ch usiadaj, reprezentanci socya ' 
z wladzami chińsl<iem! wszyscy chińozycy wiOlki list6w. 

Z dzielnic polskich. . Sbrpgo Bazaru. I?stali przesiedleni do miallta, i I O ile konserwatyści wprowads, w Cly. łt 
Z KRAKOWA. Sprlwa Trndnowskiego o: laprow~,f~o?O .Imlenną regeslraeyę pozos\lLlych uchwalA lo groilt seJ'mowl powu e ko k _ 

, I w rosYIskle] wIosce Nowym Bazarze. \ 'n '"li n nH wea 
zglRdzeDle 87plega R3 baka wyznaczona zostala ; W rzpźniaeh ch ńskich odbywa się codalen- I oye. 
na dZień 15. ma.rca. • 1 d D hl R _ ; ny przegląrl \ kontrola j celem przerwania wszel- Broda. 9 lutpgo. (Wl.) ijpalila .i9 tułaj do 

-. PO~lągl PlOspleilzny ID ę zy ę cą a op i kiego komunikowania się z miastf'm cblDskiem, saczl)\u polska cukrownia i8 wsz'ls\kiem aapaao. 
CI)'caml naJec ja na wagony, towarowe. gdzie śmiertelność sięga od 60-100 wypadków ł! 

- Ze źródła dobrze pOIDrormowanego dOllo- \ d b W8m cukrem. 
sZł do plam krako~sl(icb •. że prokuratorya'!' No- \ na ~ ę'okolicach miasta krąt'ł bandy ChUDCbu- ~Ilm, 9 lutego. (Wf.) Cesarl Wilhelm spo-' 
wym Sączu odstąpIła od sledztwI w spra,,!le. za- l zów. ka SIę prawdopodobnie podOlU podróży Da Kor.. 
bójsIwa . d~\\Otlanpgo Jal<obr przez ~a~haJ.kl~go ! Władze chińskie wobeo śmiertelności w woj- fu II królem wlolklem. Spo~kanie .IIutvl PrllPa- · 
lIa osobIe zanda.r

I
Il:l8. w hROtsyi, o8kane~Jed bO.Wl~1B i sku, zwrócily się o wysIanie nowJob WOJsk. IZczalnie w WeneoJi. 

opif'ra się na D PJasoye ,sprzecznyc OUl e '.Ile· ! W koszarach mnkdet1sklch zmarł oficer 1 
D aoh jednego z age~tó~ pohcYJn~(\h k , ~kowsklch kilku żołnierzy. Wojs!(O pnetrandokowano do .,drJt, 9 lllł.6go. (~l.) Welonj marl Qdaj 
Wobec tego Macha)skl po. odsledzemu 2-'lg~- innej miejsoowości koszary spalono. przywódca repubUkańsklego .tronJ1!chra Coda. 
dniowego aresztu, za po~anle rałs~ywego nazwI · ; R/.ąd p03tauo;'lł wysIać do Mukdenu oddzia.l II RZłd Ilożyl rodałnie kODdolencle "lrat&J"'ł\ 
ska. zO!!l!lI.uie nil. pOdstawie, d!"WIlIPJSZ~go wyrok.u I wojska stolltczncgo okręgu woiennego. współczucie. ' 
wydalony • granIc AU~lryl l odsta~f1ony będZie I PetArsburg, S-go lotego, (Wł.) Dziś W ol~gll • 
do pnnklu gralllczuego, J~kl sam sobie wJb,~rze. ; dnia odbyło się w groachIl ulliwer~Jtetu z~roma- I S~rubur" .8 lułego.. (W,t) Sejm allRold 11-

ZE LWOWA., Komitet wystaw!, I'odbalań: (Izenia, w kt6rem uczestniozyło okoto 4.000 stu- I ohwahl wczoraj, aby domlLglc alt wbrew projek-
s'kiej uchwalil, ~e wy,~awa ma trwao. 6 .tygodul: dentów. 'owi rz,dowemu zlllJ.lnej autonomii. Dla osi"gnlQ4 
od dnie. . 1ó go marca do końca kWietnia, r. b. , Na zgromadzeniu \em uchwalono sirajkowaó ola tego cela twors, li, wi.lkk ItrODllicłwo aa 
Zapewniony Jest wapóludzlal malar!.1 wJbltny-ch, ' do koóca roku. d w 
oraa nadeslaDle mnól\wa okazów przemJillu pod- !\ Z~romadzenie trwaJo laledwłe kilka mina$. ro o e. " 
halaJi.luego, " Proft!sura i wl&d~e policyjne były lopelnie O~en'1lI'I, 8 lotego. (WI.) W O1ągu 'ygodD!a 

- W celo przeprowadzenIa ~Iedztwa w spr~. , nieprzygotowane. oetat01ego przez I\aon Orenblltg pnewieliono 
'Wie zai~ć na politechulce lwowskleJ. rel{~or p~h4 I W chWili, gdy do gmaobu uniwerBytetu wkra- 160,628 pud. bawełny. 
\achnlkl wzywa BiuJent6w, którzy . ~ra.h u,dzlal czata policya, studenei jot sil) ro'(,ehod~lli. L\werpool l} lItego. (WI.) Nastrój na rynku 
w uba.ryliadowanlu bramy polltechllll\l, d!l.leJ, ob- Aresz\·)wanll 16 uczestoików zgromadzenia. b l i • łI sł bl od l 
cbodz:lcych sale. wykładowe w ~e\u Ilniemoill wie- Takie lamo zgromad1,cnle I U\klm samym wy~ awe ~ uym I pocą ea o a p wp ywem rea· 
nia wyJdadów l wre~zcla Dalezących do. p~ezJ'. nikiem odbyło si~ na kursMh bea\uiewskich dla lIUft1i, glelda ukończyłl obrotJ prl l tendenoJI 
dyum n\!'legllloego Wleeu ogólno - akademickiego, ItobieL Ipokojnef i 8ł~lef. 
aby zgloiili ,i~ najdalej cło dllia lO-g') b. IDo Z Mo!<kwJ dOlloszl\ do pism petersburskich., _!I!I!!!!"'�!!!! ___ - ____ . ""'. 1 _____ '!!!!2E&!!!!!!!I!I!!!ILS 

te śród młodzieży uQiwersyiecklej panuje tam 0&- SPOSTltZEŻENIA METEOROLOGICZNE 

T ELE G HA MY. ,tróJ Ilapozór spokojny, na uni wer,ytecle czoc Je
dna.k wielkIe przygn.,bienie. Wszyscy wydaleni 
b~dlł zeslani na Sybery~ 

- ParJi. 8 go lutego. (WI.) Otrzymano II nie 
Petenburg, 8 lutego (P). Wyrażono Naj'wyt- 8twi8rd~oną jeslele wiadomośó z SZ8nhajll, jako-

d I ' • d l' les'ol'ków za w"po by regent obiński, a ojcleo malole~Diego cesarza, sze po ZlI~l\Owan1E1 zJaz ow J - I l C dl P I ' . k' hó nł , ił . . dd n' e uczucia Ol. zun, pa. w ejUnle" r~ l euouc IV p-..&>-
Wje Zlsne wlernopo a cz. I cowyoh 

ZJazd ucbwalił, ii 1&8y, należące do banko ) II Od t 8 I • (Wl) Z '. t 
l .. ń I' ao OWiODV podlegać przepisom prs.- a rl ,o.ego. anOBI Się na s a· 
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Po I Z dni II 8111 - 1.1' 95 TemperMur" 

w OSC l3 ~ \leo • p . J " • nowcze Zel'WaUl8 rządu h'szpańsklego z W&tyka-
WIl o ogólnej ochronIe lasów I }akna)prędzeJ od- . , h" .'! 
dane b ó pod zarzą.d rządowego oddzialu l~śoego. n~m_ Prezes mlnlstr6~ ,8~pa~8kleb, CauaJejas, 

SIli 9 .... 74U - 8.8 9' Pd Za max,-3.2' C 
iłU 7 r. 7616 -i.1 Uli Pa 1 mln.-9.0 C. 

Opuu I.i 
pelersburg, 8 lutego lP). Gubernator 8llwal- oawladezyl Dllncyulllowl papJeal\lemu. w Mad~ycie, 

ki S how mianowany zostal <1ubernaLo- że 'Ił raZłe potrzllby, fI~d biszpań~kl ~alaLwl salD 
Ił tremoue.. «:> wszya~kle kweaLye kOS/Heine, bez lldZlalu Wat.y-
rem 8llratowsklffi, k 

Petenburg, 8 Intego (P). Zjazd rzemieślni- UU. 

ków w sprawie sabezpieezen'a rzelO18śluików Q. 

zDaI za r~ecz potrzeuną obowiązkowe zabe~ple
czenie od nleszrzęśliwych Wypadków, choroby, 

Z oetatni i ch 

niedotę/Jtwa 1 stal ości. 

Berlin. 9 lutego. (Wl.) W niełlJieckich kolach 
ministeryalnych panuie obecnie dosć silne naprę-

o F l ARY. 
Ne prsytvUk .... i kal_ 

pny ebrZ88ClJ~D.lljUelll TOW&fly.\wle dobroezyuoośat. 
Zawias' wleóea .ua grób .. P. FraJlcls:iiki Widema

now IIJ • .Morscy (> rb. 

Fundusze na operacye ubezpieczeniowe, z wy
jątkiem ubezpieczenia. na wypad~~ . choroby, po: 
wwien składać skarb oraz wlasclclele fabryk l 

GIELD ~ WAIłSZA W~KA. SP"B'W'olilclanl~ tel~łCrB ncz .. e. l &;Coclllliua. 

robutnicJ. 
Uznano również za poiądllne prywatne to· 

warzystwa ubezpieczeniowe pny udZiale kall po , 
życzkuwe o8zczęd Ilościowych, • 

Peteraburg. 8 lotegu (P). Gazeta .~nukoJe 
Znamla~ w dniU 7 b. m donusI: W I;omltecle do 
i,(lraw WJi1Ilk1wanla puaa.d lila. pOizkodoWa.Jll~h 

Czakl na Berlin 
ł',. Renta . 
0'1, roi i 1905 
óO/o Por.. z 19u6· 
ł'lemjówkA 1, 
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• ltOZWOJ. - Czwartek, dnia' lutego 1911 r. li 32 
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Ostatnia poczta. 
ł - Do Londynu przyszla wiarlomość z Tebe- r 7003 l0' 29 266 .n 500 9 40 66 67 6GO 727 4.1 &I 

't raD~, i~ minister skarbu Seni ed-Daulell, Ba któ .. : 87 880102~ lS: 4~1 .~4 S~~l 6~8'401 558 602 
rego lolka dni temu dokonano zamachu zmad, 885 903 18. 21 SG 40 50 797 

= wskutek ran. I lou 129 220 86 251 74. 106 66 78 5'4 620 '140 10 
Komisya oświatowa znosi w dalszym cią· i - Z północno· zachodnich stanów Unii ame- 'I 86'l 957. 

gu wszelkie liberalne zmiany, wprowadzone przez l rykańskiej telegrafuja o silnych burzach śnieżnych. 10062 96 262 362 63 6& 493 604 69 !Hi 616 28 63 76 

N . N . I I" h k l" . h h .1' k I 725 849 6& 926 49. DUlllę do usta wy szkolnej. atomiast wnoszone są a wie u IDlac o eJowyc na zac OuZltl omu- 1100' 80 3l 36 92 126 88 '.la3 68 60 65 430 6ł 6" 
poprawl\i reakcyjne, Między innemi uchwalono, . nikacya wstrzymana.. Połąc~enie telegraficzne i te- l &29 83 60 79 747 68 810 32 875 87 927. 
ze nauczycielami mogą byc tylko prawosławni . . lefoniczne z Chicago przerwane. , 11034 46 171 88 316 3S 42 477 601 12 GO tlił 101 

Głównymi kieruwnikami szkół będą dyrektorowie ! - F __ ,21 S::v;~8 .;0 tl~\60 207 ó9 86 341 U 82 98 40t t óao 
i inspektorowie, a nie rady Izltolne. Du skradll ! Tabela wygranych. 67 aj 98 672 721 87 92 8011 64 '1ł 913 28 66 78 86 to. 
tych ostatnich żydzi nie będl\ mogli być POWOIY-! 14076 106 28 42 99 220 60 64 8S 320 27 406 66 505 
wa i (Nieurzędowa). ) 602 16 86 70' 17 58 808 4U 'lł 99 936 88 40 8'1. 

n ~ W 'W"ol" n.nlaklem W Petersburgu panllj·e . W l-y. m dniu ciągnienia. 1 klasy 196-ej loteryi . 15018 86 96 l26 B78 łOZ 61) 71 74 601 8ft 37 ,a 111 
Do. y r

v kI T.{ Ó P l k d' 8 l ) ! 86 800 18 łł 88 943 67 93. przygnębienie I powodu ponownego ouroczenia l asyezneJ J: r lestw~ o 8 lego (w BlIl ulegu i 16080 108 68 199 221 26 83 91 S04 2S 36 66 48S 
w Dumie projektu samorządu. miejskiego w Kró-I wylosowano następujące wygraJle: 653 62 1ł6 76 97 716 18 42 7l 860 74. iii tli 20 13 
Jestwie. PrzJllu8zezad należy. że VI czasie lesyi Rb. 4,000 J'ł 18UO. 68 79. 

b'· . . k" J'd e od b adJ Rb. I.!OO 16 12Ó98. 17ilU 67 181 286 361 80 414 23 8D 1ł 86 liiO 41 
lezące1 'P~oJe .' Dle we .'1.

1 p o r.. " Rb. 5UO )i16 2187 ~9't7. 607 26 6i 87 736 ó8 70 827 U 92 97 909 21 67 n. 
- DZleDUlkl paryskIe donoilzł\, Z8 w naJbhz- Rb 1r00 16 6138. 18162 łOI 818 &2 l'J7 87 89 92 'ii lłlł" lO 611 

Izym czasIe ulIt"pi prezes minisLrów Briand. a miej. Rb 100 .Ni16 5469 6680 7840 91011 10264. lnto 13819 ' 610 767 73 810 S7 97 963. 
lee jego zajmie b)'11 miniswr spraw zagra.niez- 14.082 14129 16189 18818 11829 13178 23411. ! 18113 .. iO 98 au 89 łBli 9' 15g 767 837 78 tl 

Rb. 50 )II 16 1211 1768 38M 527t 6UG 6660 69łO ! 972 92 9ł. 
nJch Dalcasse. I 6169 6886 830' 9290 93U 10093 11660 uno IIUI) i 20009 24 62 tU 19 208 17 Ił 818 "64 408.,1 

Dzienniki przypominają. że minister ten w ro- i 14191 14680 14906 lliOł3 17789 18188 18385 19186 lU771 l 681 'l8 613 U 80 714 79 918 36 47 1i2 91 980. 
ku 1906 mnsiał u8tąpie. gdyż cesarz Wi Ihelm gro- 22233 12662 23070 13236. 21070 74 79 89 108 78 BIł B3 86 486 8. 81 89 628 
ził wojna. VI przeciwnym razie. PQwołanie Deleas- l Rb. aD X16 ló 181 98 tlił 318 19 26 92 668 601 as 679 129 I. 85 97 U9 b3 84 9i9. 
sego do 'stHU władzY oznaczałoby silne zaostrze- ! 8 716 lU 34 93 tó 801 4. 26 63 952 8Q. 220~8 39 99 103 12 20 49 lI7a 461 50S 65 &77 716 

J J . 1031 263 309 49 6~ 78 400 621 7i5 81t 21 85 94 87 86 836 90' l' 38 42 89. 
nie stosunków francusko-niemieckich. ! 907 27 6068. 23()o 4t 60 148 ~Ol 67 49ł, 

- Układy rosyjsko-nlemieckie trwają w dal- I 216& 74 75 316 51 17 41'1 !Ił sa 9. 616 18 7i 631ł i -------------------
nym ciągu. Jak donosi .N. Fr. Prl1Bse- dotyczą ~ ,. 60 99 729 811 2' B8 928 73. I S Z KOł. A T A N C O W . 
główo e poł~czeni& kolei BaO'dadzkiej z proiek~o .; aou .6 41 68 146 98 2.7 7lI 78 322 19 f9 &GB 88 , S 

"I . o '.: 506 18 n 11 GiS 59 7a 84 786 92 888 949. " t ZABORSKIEGO wan, przca R08yę kolej, Persk... Francya. l Ao- i "OOi U " 79 112 ó. 64 268 101 llO 60 408 11 36 • 
glia zaprotes'o\\ aly pneci w ko temu polączeniu. r 8' 1& 607 11 40 606 30 89 736 43 ,~ 64 87 8S 819 64. l D Z l K L li A. Nr 31, 
Rosya chce jednak zadoścuozynio tyczeniom Nie .. l G, U 93'. . rz 'mu', za Is na • 
miec a daó jako odszkodowanie innI m mocar 5027 " 124 217 66 81 IlÓ 60 ó3' 630 ł6 7' 707 63 j P YJ J P Y 
1Jlw~m .drzwi oiwarw- VI PeraJi. ! 9i 8:0~ł I~~ ~~58~ ~~~ ~ 428 9ł 640 " 6ł 60t 722 łt I N O WY KUR S 

Pomiędzy Roan a Austrn niema "da.nej 818 43 &7 88 t!l7 lill 99, dla poez_tkui.cyeh I na mazur •• 
obwili iaJDyc)a pertraktacyi dyplomatycznych, I 

3063 

lobydwll. p8Ds~wa d,żI\ 'liko do ustalenia bardziej LEŚNICZÓWKA (llIlsza 64). od Piątku lO Lutego 
przYJacielskieh form wymiany poglądów. ' Olb ·'1· k t· 
pon;-p~:~~ ~::,~:::o;::~~l.!~a~~!~r :~:l~~e~ rzum a s łzgaw a na s aw· e i~:~;!~~~:: 
." IIIl'0im esasie potar parłamensu. Śledztwo ja- J 
koby wJkryło, te aloiba otrzymała od przywód- Wejście 10 kop. • niedziel. dnia 12 lutego Uczniowie i dzieci 7 kop. 

oów reakCJonistów, Szerira·palzJ, mieszkająoego ..... KONCERT orkI"estry wo}·skowe]e --
1f ParJtu, 2,000 font6w 'uracklch. Z tego powo- ~ . ...... 
dn aresztowano 60 osób. Spahły .i~ wszystkie Poo~ult.k od godz ..... "'). - .ej'oie 20 Irop., uczniowi. i dzieoi lIroII· - Buf.t n'a rai_jeoll. 

d k lal 1 b t O ' OgrzewaJ Ola i garderoba. - Dojazd tramwajnmii 1ł 6 i 8. 
110W'S8 O omllBty ... -J ICZ le welyra U. cli- .... W każd~ sobotę W'EC:ZOa8ICE _ W niedzielę ZABAWY TA_ECl.e: do końca łarnawalu. 
1 .. 1J ueblwa I es.sów Abda)·Hamlda i milliste- Poezf\t6k o godz. 8 i pól wieczorom, w niedzielę o godz 3 po pol. Wejście dla panów "61 kop., dla pań 
rJum !lpraw f.8I!Tllnle'Znveh. ao kop. wrllz z garderobą· liSO -'l-l 

"The Bin-Express" 
Al&. ............... ... .,..... - .. - - - ..;.. -podlug powi.eści 
~ ............... ...., ..,..,~ ""IL,..; .R.. tJViIiIII L. N. TolSLOJa.. 

ZlELOIIA M L ZIELOIIA .Ni 2. 
Ojciec Sędzią (omyłka sBtdowa) 

Dziś zupełna zmIan, programul ====== Wltrza.sajf\cy dramat na tle slosunków współczesnych. ======::: 
proda, Czwartek i Piątek -- Sroda. Czwartek i Piątek Oraz 7 pie nyoh ob ... zów. 

Zarząd drogi żelaznej F abr.-lódzkiej I ."UOZYIWIEL MUZYKI 
, Po. dłuż8zych studiach ~uzJkl W. Berlinie, Petersburgu I Pradze 

ninipJ'szem podaje do powszechnej wiaoomośoi że na stacyi I CzeskieJ, powróciłem do kraJU. UdZIelam specyalnle na skrzypcach, 
. . ' i Jak również na wszystkl'h InstrulD':3Dtach swyczkowycll I df1~feb; te 

~owllroweJ Udź-Fabr. W' dOJU 13 lutego B. Ilt.. 1911 r., - oryl barmoull kontrapullktQ ,"ykłego or&1 pod"óJnego pou-ólllsgo 
O godz. 10 rano, na zasadzie artykułu 84 Ogólllej Ustawy I' poc;wóroego I' Wielorakiego. HI.toryl' IDUlykl lostrumll~tlcJI .ym 
r081!.kich dróg żelazDych, b~d'ł sprzedane I ~łośneJ Hcy- tonlczoeJ I ". sko",i, wIelkiej I lDaliJl, a &aU, I ~nl.1kloh forIII 
taeyi Die w'\'kupione przez odbiol ców $owarv przybJłe za I kompolycyl PrzJlpasablam na kapelmlstr1.Ów. pro"lldr;. cbóry I or 

" • ~ . kl88try, Konserwatoryum okoóczyłem w Waruawle, Tadeusz Plu-
frachtami: Lfl ~ y W. W. 12235 w~!:uel kAmienny, kopalm& I clń . kl, MIł.,." II 'l , ID 24. D Oli 21lIrn .... SldCh . lł/lli-l 
"Elka" dla F. Schnmachera; Galnica W. 10J564 słód, 

Z GOTOWANEJ ŚMIETANKJ 
Ehsped. tow. dla Goldberga; KI8zJniów Poł. Z. 365957 
sef' ruski, G. Boju!,8ner, zaliczenie 7 rb. 40 kop.; Rewel 
Pól. Z. 26340ó szproty "~Jzone, L M. Lesrnan, zaliczen'e 
~O rb.; Warszawa W. 111430 koniak zagrani~znJ, W. 
KlerIJky i S-ka, zalirzanie 44 rb. 90 kop.; War8zawa. W. 
3S714ił likier zagrl1nlczDy, Dy. lylaruia parowa I. Fuchsa; 
Warszawa W. 876843 olej rzepakowy, Fabryka prze~woróW' 
chemicznycu B. Goldmaua i Sili, zaliczenie 175 rb Nowo
radOlDsk W. 79758 sledzie, Rotbba,um, zaliczenie 90 rb.: 

IIAJLEPSZE 

Kiszyniów Poł. Z. 108723 Wino besarabskle, S. Ibis; TO-, 
reDs!,erg R. Or. 92675 konserwy rybne, S. B. Falc-Fdll; 
Lubl in N ad. 104526 syrop kartoll .ny, fa bryka Slro pu i kr'och
malu cLubIin.: Tytl.s tO\Y. Zair. 22926 kOlIserwy brzoskwi. I 
11lowe, Aslan Szacllwaladowj Sewastopol R T-wo Żt' glugi 

Etykieta zatwierdzona przez rZlld. 
Ostrzega siQ przed falsyfikatami! 601-'1 i Haudlu 6188/11 i 6187/10 konserwy rybue, Kafell, zali

czenia 95 ru. 85 kop. i 89 rb. 38 kop. Na stacyl Koluszki ~.~.~-~~~~~.~5~~~~~!!!!~~!!!~~~~~=~1""!!! 
w d. 13 lutego 11. st. 1910 r., o godz. 3 po polndniu, drie- I Z.ginęło Świadectwo zallcza
WO opalowe przybyłe przy frachcie st.Ochotnikowo, Pol. 1 Dlowe .Ii aadQ Da Imię Tow. Aj[· 
Z. 2t:sl:lo2 wy8~lalll.cy H. Peret,rodski. Na stacvi Łódź- CYlnego I Joho w Łodzi Da sa 
Elh . d J 1"1 ~ • mę 521 rb. 16 kop I fraclltem: 
'" OJoy W Din 16 lutego n. st. 1~11 r,. o godzln1e 3 po Łóciź · Karolew Ji 26670 I uWlIożaó 
połud niu, towary przybyłe za frachtami: Kostopol Pol. Z. je .Dależy :~ nlew&żoe' Odpowle-
22~5 slupy dębo~\ e, E. Kutin; Kostopol Pol. Z. 2285 slupy i dnIe z8sLrzezenle zrobIono I po- Szczegółow, oferty 41a L H 
d~bowe, E. Kullu. wlIŻ~nfern Horlfn 372-3 -l I (kaueya) 368-1 

W razie, gdyby licytacya w dniach wyżej oznaczonych 6 T Ik d 25 b T' 
do 11~{Utk.u nie dosl.lal to powtórna .ostateczna sprzedaż od· O O I IWJP!Z:d.ŻO da~s::~h ::ł! 
będZIe alę na stacyl Łódź-Fabr. dnia 14-go lutego noW'o st. Bierz, i Mufek ora, m~zkleb 
ID 11 r. O god:dllle 10 ra.no, na stacyi Koluszki 'egoż dnia z kucbnlą, z wJ~odaml, zaraz lub plu~zow vch aapeluezy od 350 
ł godz. 3 po połudnIU, & na at. LÓJ.ź-ChoJ.Ill cl. ..lu lalt'go ' od l kWletola do "Joajęcla pań- J aztJwn.ch od rb. l-damlklctl 
a. al. 19U r O gOdZInie a po nnL 68i t ua)i ~ ID. ~ 04 2-ł P p. l ,!Dl;ltklcb korto"'lIb ezapek E 
, ., c- • '7'-3-1 AJ'''' Plotrko •• ka 8. *-_ 

Kasyerka 
potrzebna do kantoru 

Potrzebny jest 
szynkarz 
do karczmy w Pn''I"Oula la Pa
bianicami. WIadomość nli 1Il1';8CI1 
n wlaśr:telsla kl"t'l7my 3115 - .. -1 

_aishp atf"Johar.lli spe
cyalJstll, POQZU tUJo posady, zaa· 
iąCJ się dobrze na materJale a 
tllkże . na wyrobaeil: dryoi. da· 
chówkl I oogły. wypala W' róż
oJII1 rodzalu pl~'lb w baeh.,· 
oowsltlch, polowcach l kopC&l!h. 
La.kaw'ł oler', prosz" .kład,," 
w adllllDlB&racJI .Rozw!)jl}~ pod 
.1. G· 364-3-1 

Potrzebny stolarz 
łub cieśla fab~JeznJ, 1r młodym 
wieku. Zgłoslc II~ w godzlaaeh 
u-a ł J - Ó ni al. Spleero-

,,~ .Ii Z5. 350-3 

Slr.rad&iono 3 •• lral. 
jeden Da rb. 2000 i dragt na r" 
700 wystaWione prae% Józef, l 
HeDry ka mli!żonków Kooaruw
słuch Da zlecenie Feliksa Such
car, trzp.cl weksel In blanko aa 
rb 1000 WJs'a"lony w roka 1906 
ł rewer' na rb. 1 000 wylltaw o· 
01 przez Feltksa Bucbear aa zJe
cellle małtonków Bnchear. OsLrze
ga slf1 przed kopnem &akowyeh, 
.,dy.i 1\ nlewaine. F. Buchclr al. 

Piotrkowska 76 356-3 

o blauJ 8maCIO' l larow d po 
30 kop. w domu prywatnym. 

P101otlLowaka Ji la m. 60 ".101'1 
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., 

Z WARSZAWY. TIIy Słońca, Mieszkaut'y Lllblina w (Iniu 6 miały pretensyę nie do proboszcza, lecz (lo jego 
b. m. og'lądali niezm'ernie rladkie ~.!o.WiFlI.;f) 7wia· , gospodyni. . ' 

__ stl1jące silne mro7.y. Oto o go(fzinif.l pw uo 8 rl).~ j W~ZlSCy wyżej wYlllie.llia!li.skaz~.Il1 .zos'ah .ua 
no moina było obsarwowac równocześnie trzy I pozbawienie w8zy~tkich praw l 8. m~eslęey wu~· 

... Plan~aeye wiej.ski~. słońca o blasku uieeo przymglonym . • jedno Wię'j· zienia, prócz jellnego. któ,?go u,nlewlnuiono, 
Magistrat przeznaczył w r. b. sumę 18,900 . liSta po środku dwa zas rnnir>jsze po hOkach, po- JH(!en, " podsądnych, meletlu, skazany został 

rb. 1111. urządzenie nowych s:mer?w. Ponadto otrzy- lączone niezupelnem kołem slonecznpOl. nrt 4 mieSiące. 
wa~ zadrzewi~nia: plac przy lllstytucle św. Ka- i WyUumaczenie tych zjawisk poda.l Frauen-
zimil~rza Da Tamce, lewJ brzeg Wisły na prze- I holer. Powstają one przez uginanie się światla 
strs Di od ulicy Bednarskiej do alei Jerozolim w drobnych pęcherzykach WOdnych, stanowiących 
ski~ i wiele lilie miasta. tJrząd~ony będzie skwer Clhmury; tern są wj~l{s~e; iw pęcherzyki są maiej- Statystyka strajków w RfJsyi. 
za lelazn, Bramą, prowadzone będ, w dalszy~ sze, ml:l to zatem mieisce w przybliżającej się 
eia rlJbo~y Da łąkach Skaryszewsklch, wreS1.ele !)ogódzie; mnitljsze zWiastują powiększenie się .Torgowo.Prom. "Gazeta, ~ opierając się na 
pr' robi ODa będzie częU ogrodu Saskiego. Wy- (lęcherzyl{ów zatem niepogodę. Koła wielkie po' staty~tyoe inspekcyi fabrycznej, oblicza IV osta 
szl owane będą stawy" Ogrodzi o Saskim I ~r~. wstają przez załamywanie si\, swlatła wsze· tnim numerze ilośe strajków w R lsyl w r. l!HO. 
sill im. Wog.1le na utrzymanie ogl'odów m18J- ścienilI oh igielllaeh lodowych, z których składa- Strajków ekonomioznych bylo w tym rolcu 
skieh, slnverów, alei i drzew nłie~nyeh przez na- ją sIę najwyisze chmury. okolo 266, przyczem strajkowato 40 tys, robotni-
"010 w r. b, sumę 120,1$39 rb. . Z te:egrafu. Za zezwoleniem głównego za- ków, tracą\) ogólem 200 tys, dni roboczych. 

Narada kolejowa. rządu poczt i telegralów, w nlii pocztowo-tele- W porównaniu z ogólną ilością strajI{óIV eko· 
:Pod przewodniotwem pl'ezesa warsa.awskiego grati.eznej w Gombluie, w gub. w8rsza \VElkiej, za- nomieznyeh i politycznych W la.tach poprzeJulch 

koJBitetu rozdZielczego, Paltowa, obradow~la w ~a.- częto przyjmować telegramy międtynuroJ\lwe, . mo2na zauważyć stałe ich zmnieiszanle się. 
aZe. mieście konferencya kolejowa rosYJsko-Dl&- W roku 1908 byto ogóle m 892 strajków z 176,101 
midla w sprawie komunlkacyi za pomocą wag~ robotnil{ów; w roku 19 19 ~ 340 strajków z 61,166 
116 sJstemu Breldsprechera. W. konferency... Z walk religiJ"nych l'obotników, Atoli w baruzo niewielkim sLopoill 
oprócz przedstawicieli ~olei I:ru~kl(~b, ~ezestnl- • zmniejsza się i10śó strajkówekonomicznyoh. Gló. 
czyli delegaei wieln koleł rCisYJslacb, Z8IDiereio- way spadek ilości zachodzi w dziedzinie strajl~ów 
wanlch w t&j komunikacyi. Onegdaj na lawie oskarżonych wydziału VI politycznych. 

arada uchwaliła doŚĆ ważną sprawę wywo ' karnego warszawskieę;o sądu oltrę~owego za. Tak w roku 1908 notowano 464 strajków 
zu różnych produktów. zagranicę. Wywó~ prodok· siedli włościanie gmin Powiesie i Dolec w po- polityczny.ch z 92,694. uczestni~ów , w roku 1909 
tów szJhl\O psu ,'lcyelt Się, produktów sP.ozywczych, I wieeie skierniewickim Piotr Slodow.ik. Jan Koi· I -50 stra,lkow z 8,,,63 uczestmków, "roku zaś 
mlecznych, bydła i produl{tów w s~anle ply,n?ym I bial, Józef i Antoni GOlębiowscy, Adam Mlchal- 1910 już iyll(o ledeD !:l~ra~k z 44~ ucz~s~nik6w, 
jest becnie jJolączouy ze. znacznelUl trudno!cla";11 l sIei, Jan Grzejs~czak, Waienty Białek, Paweł I Podzi~ straJków, p.omJędzy najbardziej ~rze
z po odu pnela.dowyw&Ula na stacyacb pObranl I Gawin, Kac,l'er, Michał, Józef i Jan Sasowle, mysloweml gubefnlaIJll Jest w roku 1910 taki: 
cznych 7. wagonow szerok.ot~rowycb ~o wązkoto: I Wawrzyniec Rlltkowski, Paweł Wilczek i JaJl I Ilość Ilość 
ro jch. W. celu udogod~~eDla. wy~ozll ko~reren \ Lis. oskarżeni o napad na plebanię, strajków. robotników, 
ela achwahła wprowadzlC na koleJach ial\ rosYJ~ Dnia 3 marca 1906 r. do l,ośeiola paraCial· Warszawska 
skicb, lok 11lew ecklch prylVa~uyeb wagony syste nego w Jeruzalll, w pow', skieqliewickim, przy- Gub. WlodZlrnierska ~~ 3802 
~u Ikeid,:prechera. <?dtąd I'óznpgo rodzajU przed \ bylo l,arę tysięcy włościan. Okolo godziny 10 • 23 8,62' 
SIę lorstwn mogą pOSiadać do wywozu s~ycb pro- ! rllno nabużeńst\vo odprawi! usunięty przed paf U • Moskiewska 10.973 
dultt6w własne, wag?uy Brel~sprechera l wysyl~ć } dniami b. wikary 1,s, Suchouski, który przys~. • ~~~~~~::~:~& 11 1.428 
lalluoki bezposrednlo do mIejsca l~rzeZllaCZeDla pil byl do sekty marya witów. • Hl 108 
bez Pizel11dunku, n.a atacyach pooranlCzny~h, ., Po Dabo~e.ustwie Uumy wlościan udały się i W gub grodzieńlkiej w BiuyUlłłokll b110 

JasIo lub ~mlet~nka Z W~rszawy ID g~ bye Da probo8two, gdzie ukrył S i ę ks. O,jecki. Tlum dużo strajków w drobnych zakładach przemyslo. 
wysy1tne bezposredlll~ do Berhna ~ub Parlza.. zażądał otwarcia drzwi, na co ks. Osiecki od- wyoh, 

~oDferellcya ZahVlel'dzlZa prz~plsy co do PIZY' powi.,dzial odmownie; wtelly drzwi wysadzono; Z oe-ó1nej liczby 265 strajków pomyślnie sbń-
ląeze.ll·a takich. wagonów do poeJl\gó~. obrońcy proboszcza dost,ali po kilka ldjów i ucie- czylo SU~ dla robotników 140 strajków, Dapól 

Z innych spraw uarada ucbWllhla. wprowa~ kli, Ił wylęknionego l<s, OSleckiego tlum wypro- pomyślllie-40; 'ylko wif}c trzecia część skońcZ1~ 
d;'.i~ specyaJn.e jJla~rol'mJ do ~adt)\Va.ula na st,a- wadził z plebnnii i 'lilpowłOd~ia.tt aby tam więcej la Sll~ porażką robotników. Nie jest to wszakże 
eya h pl:lę;ral1lcznych do wagono~ .Bre dsp~echela. nie wracał; wyprowadzono równie:;' i gO:ipodynię dla robotni!<ów bilans zbyt pomyślny ze względu 
Jed I;)czt'~n\e d\1.\ prze \\ ozu zbo~a z kolEII polu- Jlroboszcza. N8st~pnie po \~ )ł'zllcallO weble na na to, że udane strajki są przeważnie Ilrubae, 
dn\o\V .~~chQ(\n\e\\ przez. st •. Gra)ewo, uchwalono podwóne, niszcząc )e i larniąc, spi2arnię rozgro- ~ lliewielką ilością robotnIków. 
lIruch I" speCjalne 'POC\ąlV zbozowe, mion o i uprzątnięto całą zawartość z pi wnicy. 

'Trzecj wost. , Wyrzucone z ph'banii meble i Inne rzeczy 
General-gubernator warS~IlWs\tl przestał ma- poukla1anO na wozy i od ."leziono je do rodzeń. 

gi;tr8lOwi zatwjerdzony ,1;;osztofJS robót pny p~- stwa 1(9. Osieckiego, zamieszkałych w pobliża, 
dowie dojazdu do Jrze.clego mostu. Robo\j obl\- gdzie znalazł przy tutek iks, Oslecki. Z LITWY I RUSI. 
łlllono na lumę a 800.()OQ rb. . ., Ks. Osiecki, oQblon~wszy nieeo p6źuiej z prze-

Gló \vny zarząd do spraw . gospodarki ml~JsO()- bJt!ch wra'ień, skarży t się, że masę mebli i il1-
weJ J&żądal ud magistratu bhisflyob WJIASD!eń co nych przedmiotów rGzkradziono, a w c7.ęści ~ni. 
do j ~otDego etanu rzeczy przy budowa, dOJazdu. J szczono, z piWJliCy zginęło 40 butelek wina, za

Ił Nabożeństwo w areszcie. pasy śpi:illrniaue i wiele srtluer; z komody ~gi-

Odmowa. )(inisteryum oświaty nie zgodzilo 
się na zalożenie semioaryUffi nauczYllielakiegQ 
y miastec~kll Worwie, w gub. kowłe~kiej. 

W ale8~cie przy ul. Chmielnej dla. osób, ska- nęlo 550 rb.; ogÓłem straty swoje ks, Osieeki 
zany 11 pnez sądy pokoju, lub oczel, Qjąeych, na oheślil n~ 1,~OO rb. z górą. Wkr6tce też po. 
epra J l{rymina!ne w tycllze sądacb, ostanOWIOno tem k$. OSleckl 7.mal'ł. Wiadomości zamiejsoowe. 
etat w wysokości 240 r~. ula k~i~dza, k'óry tam I Stawieni onegdaj przeu sądem oskarżeni nie 
stale będzie odpi'awillł uaboże!'l»two w niedZiele I przyznali się do winy, lIJówiąc, ~e istut~ie uleje.. Walka l dium/l. W 'reh dniach wy jeż-
i święta.. . dn.okrotnle ~strzegall proboszcza, aby .Slę USIlDłł dźa z Paryża do Mandżuryi dł'. Brokke, który 

Etat tego are,8ztu ~\Hęl:szono te~ (I ,~O~~dę z Ich parafi~, g~yi OD~ na jego mIeJsce m~J~ I w!6:tłie ze. sobą. znaczny zapas. ,surowicy przeciw
starsze.! duzorczylu óddzlalu l,oblecego, o.raz uWU /lep9zego. _~lechęc ta ,Dla, wypływała ~ orlpadolę dzumowl'J IV celu s~osowanla Jej llQ miejscu. Dr. 
lliaany. CI~ od kOSCI01~ kH.tollckl:g.O, Ul) choo s~ rnarya~ ! B. jlldzie n~ Daieki W,chód przez Aleksandrów, 

~ltaml (par~ z 1ll~11 przYJęlo n~pow~oc k~to WarszawQ l Moskwę w specyalnym wagonie. Sll
l1cyzm), to Jednak Jest to Ich zdaniem, Jedno. l La rowica z powodu mrozów tran!i!portowana jest Z KROLESTWA. 

-
Kolej HerbJ Kłelce. W tych d~iaóh był w. Czę· 

stochowle delegat znrqdu koJel Herby Kielce 
iDż. Polakow, w eelu obejrzenia przerobionej na 
szerohotorową linii Uli. prze~trzeni od nowego 
dl\'orca częstochowskiego do Herb. 

Pierwszy pociąg na. przHobionej linii uru
chomlOllo dla podróżnych dnia " b. m. o godzi
me 9 w. 40 zraua. Na całej zaś linii Herby 
Kielce pra widlolV y ruch osobow y i towarowy 
rozpOCZllle się clnil\. 1 marca r. b, Przedtem je
dnak Ola przyby0 il,ecyalna komisya z Petersbllr. 
gą dla obejrzenia drogi. 

ali Wyrokiem izby lądowej warszaw-
skiej DII. sesyi wyjazdowej w KalLszu w sprawie 
o lIah'żenie do .Narodowej Demokracyi" skaza· 
JlO ośm osób na osiedlenie. Dwóch osklu'żonych 
pp. Dąbrowskif'gQ i ZielitlsklegQ ol! oupo'tVieazial. 
iol41 . '011110110.. 

sama religia, 'tV wagonie o(rzanym 
Z pośród wezwanych do sądu 36 świadk6w . . . 

wszyscy są. katolilIami, choć nie orak między nl- U~I~ZI~Dle ~m.I"ra~ta pol.klego, .. Kurrer Po-
mi i takich którzy w roku 1906 bS li maryawi- raDnJ dOWl~du}6 Się, Z? ~ Ixelles w Belgu l1\V~ę-
t · ' zlono p. Feliksa Slymansklego z Ostrowca. UWlę. 
aml. . I S . k' +0 '1 b Zbadany w charakterze świadka strażnik lClen e P. ,z~maus lego n&3..ltpl o na pro::!, ę rz.· 

Kniaziew zezna!, że będą~ na miej~cll WJllfldkll I ?U rOSYjSkIego, ktory dQwaga aię ~yd~ma ga, 
sJyszal, jalwby napadem 011 plebanIę kierować J.ako ~\fyklego przestępcy., p'. Szyma,uskl oskar. 
mial ks. 'Sllohoński, IIlllryawita, IItól'y IV Jeruzalu I zo~:y Jest o udZiał w zabÓjstWie IIzplega MQszka 
tyi dopiero od kilim miesięoy; 1101'6 \i kg. Sn- i Belnermaua w.O.strowcu. . 
chOllskiego tam nie było, międ:q l'araf.laualui pa- S~d ?elgljsln rozstr~1g111e, ezy zarzuoane p. 
nowala zgoda; obecnie l'ówuieź jest spokojuitl w SzymanskllllUu ezy~y mają charakter przestępstwa 
Jl'ruzalu. SWladek udawał się do ks. Sncboll' zwyklego, czy pohtyczneg~. W dwóch w1Pa~~a~h 
J ' ł. 1 o'~ um aOf.L1og1czn:ych w r. 1908 l 1910, sady belgIjskIe 

li! {lego, auy uspo ( li. li y. d ó 'l d'.R' " ó oli 
Swiadlwwla zezifali również, że w tłumie o m Wl y wy anIa O~yl prze. ępo Ił' P ~1OZ' 

byla mowa O osadzeoiU na probostwie ks. Sa. nych. 
chońskiego i że domagali się ustąpieniu dawnego 
proboszcza" jako kSiędza liatolic!(Jego. 

Niektórzy świadkilwie zeznawali, że sam ks. 
Osiecki dobrowolnie się wyprowadził, a oni Sil 

hlll.o przlpatrJwa.ll temu, ~ ZBowlł, że UUllll 
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145. Piotrkowska naprzeciw ulicy Ewangelickiej 145~ O~,,~p~~;R!~s~~~~in Dr~.~ ~.!!~~ ~ ~,~~ ID 

O[O'lnl·~ znana I~Clnl·ca choro'~ z~~~'w ~~::U~e~~d ~~;'C~l~i ~!~s~·~ (Ch.O~~!Yh::ł~~k~ ~i:~ek). ł J od 4 - ~ po 2{}l!h prlJJm. od g. 8 -9 r ł 3"'-ł1/, pp. 
. ' 3642" 

lekarza d-ty H. Pruss. 12 Ur. med. Z. GOLe Lekarz-Oent •• ta. 

Leczenie plombowanie i wYJ"ącie zqbów bez bólu. c~~":~:O~::;;;K~ ';..~;.r. ! MI' Szatenszteln 
, • • p Gadz, przyll~.c: od g. 9 -.12 I od . Słów lIa 87. 

~pe[yalne laboratorYUm tetbni[lne do wpraWiania sztucznych zębowI 5 -;' ś~~f~ano~d fo-~~ ~ ::~d~~~~ ; Pr~j~j~~e.,~fq 1~1-1ln!..:d 3~~:u 
Speeyalność: plomby porcelanowe, plllmby z/o!e,. Z!O!6 Dr. H. Sadkowski ! Dr. Ark. · S~lilDblr! 

korony, zlote mosty (sztuczne ząby bez podniebienia). na u~ll:,Z;~~~:k~z:.!:~ęą 120.1 .. I. Jla.POt~ JłI 38 

R · 'bk· t h b' NA POCZEKANIU PrzYJmUje z chorobami wewDę,rz. / Ó W'd k I P . . eperacye l przero l SZ ucznyc Zł} OW j • nemi (spec. ioł"dka I kiszek). ~,fenDł'e z::~1r do r~Y;:!:lel e:d 
G b· lIT J t H P · d·· · I· CodzlellBle do 9 fallO i od {) do 1 ł cio 7 po pol' W niedł: I świ~t. 
a met prywatny 6ARrZa u- y . rU8& znaJ. Uje ~Ią przy ocznicy D H7

•
eiSM 

noJ h~~r , R\r~ et ~HIJR;lj w~~'N~~~~~Ifu' 
lir Uwagal! Ceny bardzo DIZkIS! UwagaH'" r. . zumac er ! 1812r 

charaby weneryczol i skirni Dr. med. 

b k' h h przyjmllje :t~~~/,2. i od 6-8. AlI'IIDalr FABIAY Lecznica choró s urnIe. i wenerycznyc ;:ie~~i' r:f;:a :~ ~~. r W :i~; przyjmuje codziennie do 2. l~ei 
rallo i od 4, - 7 po połudnlll. 

Gabinet Roentgenowski i Światłoleczniczy Dr. B. DON CHIN i ul. HZlo •• ka .M 3 (r04 Gór-

Z G -SI J I . L- nego Rynltll) 2261r 
D-rów L Falk.·:'.ilc:ań:~C~ al.. • • RJC_lego ~De[yalilta [horób OUU l Cllortlly nerwowe I wIw • .,tnal. 

0s6lDe i pojedyńcze pokoje dla. chorycb od 2 do 5 rb.; ambulatoryul1l GUli. niezamoin,)'ch - IIlleszli:a teraz: l Dr. I. Silbarstrom 
placa za porad~ 60 kop. Paaaż Me~e .. a M I. 

Godziny J)nyj~ć od 8-9 r., od Ur1! pp. l od 7-8; w niedziele i świ~ta. od 8-10 rano Pr1.vjml1l/1 0,1 9 -12 fort 4-7 op. Ul. Promenada 13 ró~ Benedykta J. 121/ do l f" po południu. ChoPollr .e".p~oza. (a,-
Kobiety na eborobyweneryczne prayjmujespecyalnie ~.ni D ... Zan" T ........... mo.. D ... FftAJlCI5ZE& phUia) I moczoproio •• , 

" pODledziałki, środy i piątki od godz. 611, - 6'/, po połudmu. 17381' '{ O Z 10 l K I E W I C Z 1111:6:1' .... ' .. 4'11'. U.IlIIUDie ,II,/t .. ,-
, ayoll wl.lów. Pr"T,lIluje: 8-d'1. r. 

C tralna kl.-nl-ka I SpeoJallsta chorób skórDJch, od. 12-2 ej po pollll1lllll l op en 
I

I W'ollerJoZllJch ora. z 1114111001 (Itarazy) TeJeł. n-14 łN,-8 w Panie: 4,1/,-51/, po pol. 

Płciow,l Plot .. k:,..aka ilU . ..; W nled1.hlle: fio 2-'" 00 ot 241r 
" }horobl weW'D~trIDe, dll801 l -;~~~;.:~~;;~~ 

chorń~ z~M, i jamy ustuoj . D:~,~~~~?,~~.'~~ lAł.~:8b1y':;:::::: ::;::{I,M7~r~;;;:;rie:':;;;S:;1 
I, tryel1l1IU Sw\t.tlem ~ lUlIUe'll Plomb, od 50 k. Bezlllarankolllo pelIIny i nie .. 

łOdzI Ul. Pl trb kI'" 11 86 tell" "9 'wibracYlllym . . na kauczuku, zlocie- \ l!zkodlilllY roślinny Śt'Odek.1 fil przg OI\OWS łił llg , • ~-J • . ZacIIodala 33 (obll1; Lomba.r. akc. , bez. wYI~cla korz.eni. Ptombowan!e 'Ząllaćwnpt. i sld. aptecz. tylko 
. ' h. K It I PrzyjmQie od 9-1 I od 6-8 w. zlotem, sr.ebrem, porcelaną. Wy.- , oryginalno proszkó\Il po 10 k-

'faksa nadzwyczaj dostępna dla. wszystklc onsu aew. w niedziele od 9-3 Dla pań od mowanie . z,bów bez bólu_ ! Po.delko 1.20 k. GlÓl»ny skład 
b 15 k PI b Prz~r6.pka 1 reparacye na poeze~' Tow.1\kc. L Spiess i Syn. 

bezpłatnie. W.rwanie zę. op. om a l I;-f; WIMZ 1 n kama. Lek.--dent. S. LIPOIISKI, I _ ... ?----IIią~-: 
as kop. Sztuczn, Zllb 85 kop. Przeróbka . Speo~.liata cho .. óll .ło. Piot .. kowska 92. 381r 46\łU :l8 
i reparao •• aztuczn,oh zęb'. 50 kop. Przy aó., akórn~ch (p182i I prysz N ll leJszem podajemy do ogólnej wiad Imoici że s~()So-
klinioe znajduje si, speoyalne laboratoryum do wyrobu I c..ze IUI !;':!'~Y~.!P~~i'!;"~O&- IV uie do postlUlowienl& rady familijnej maloletnieh fjQkeelo-

Ik k' . l k rów tlrlDr 
sztueznych zębów. - Przyjmują. ty o s onczenl e arze l Dr. S. SZIIITIit •• D KAROL AST, Lód~. ul. Lip.wa NI as, 
dentyści. ó36d ' 81 SREDNIA .l'ł 2. Fabryka kamhni ml,ńakich, buclowa 

D S KANTOR I LeczeDi:e elektryczności", masa- młrnow, zakład pepara •• jn, m ~.z,. 
D r Leyb erg r". zem I kosmetyczne. - I ki d I i h 

• ap.ayaliata chorób .kór l PrzyjmUje od 8 do 2 ej po Jloł I apee,a n, a a m ,nara. c ar 1,-
b. dłu~o)etul lekarz klinik wledeń- n,ch, wł'oaów, .en.r~ch , I od 4 do 9 wlecz. 469r ku'ów t.ohnioza,oh, 
sklch ordylluiA lalco8Dt>cyal.cborÓb 1 .. 11 dróg moozo.~ch I a poupisanego dnia 18/31 stycznia r. b. w hncel'aryi stdzie • 
Ytenerycznych,p'oiowychi IUrnyoll Gabinet Roent\!enows\{ll sWlatlo- Dr A GROSGLIK go pokoju. 9 rewiru. fU. Łodzi, my niżej podpisani pl'awDi 
Codzieunl:! od 9-1 i od 6-81

/,. leczniczy, K .. ótk. 4 tel II 41 •• opiekunowie tychże maiuletDiclJ, z dnielII dzis .ej-l~rlll obj~· 
Niedz ele I 8wlęt" tylko przed obili. PrzJJwuję od 8-2 i od 5-9 IV. I po ... ócił. lIśmy adwin stracyę tego przedjil}bi~rslwa i wSZelkie piś . 
dem. Krótlca 5. 14891' na llllń o~obn" poezelrnlnilt. 425r Zachodni. &8 pUJul.Złe)oua UlIellIle l pieni~711e Z 'Jbuw.ązaoi& potlpiiywać będl,e ny wspór-

~ Warl,,, B~rAlrQ Dr ROSENBLATT ClIoroby .kory i wll'ow nie lub l,ażuy osobno. pod s~emplem firmy Kifol Ast i tyltto 
fi I • ' wla .• r~ozae i drÓII .oozow,/oll 

I 
nasze podpisy irm~ tę nadal zobow I~~ywaó będ~. 

TA ..... 9 ' Cho"c»b~ .. sz .. , no.. PUJlmuJe 8
1
/,-11' ,r. I 6-8 w.; Aleksander Tschepke BENEDYIC. .. _. I ga .. dła_ paule 5-6 wlecz, 

Chor~b, wenerrozne'h PIOTRKOWSKA Nr 35 Waledzlele I śwl,ta od godz. 9 Edward Jezl-ersk.·. akóry I drllg moczowrc • , .. . do 12 rlt.'lO 247ł-r 
19-12 r. i 41{ _ 71/, wlecz.) t Przylmule od 10 -11 l od 5 -7; \ ---.... -----.;.;;..~ .;.34;.;0_-....;.3 _______________ .-.; ___ _ 

, 1761 ·r ( W ntsllzleJe od 11)-11. 4!lł't Dr. RE_T, Średma 5 Czwarte Łódzkie Towarzystwo 
-C-hG"-Ob-~ w-en-e .. -~Gz-n.-. : Dr. L_ PRYBULSKI : t;w8r:i~!e: ~~!~6~.CJ·IV~~·~r~::~t. WZAJEMNEGO KREDYTU allO .. ne I moc&opłcic.. l kosm.tyka LqezeniA sJpbll181l I 
11" ~t611' rł P'lkaf1t., 'I ~~~:g:;E ~K:o~~~p~~?os:ri :.~~ , ~~~~arG~d~~y E~:y~~~:fł ~JI~:t 
.... ~ ił II·'" 1I0CE PŁCIOWE. I po poło ł od 4-8 wleez , W nłe-

PIOTHKOWSKA. ]l 115 I Ul. POł' .. dnlowa M 2. dziele I ŚWlę\8 od godz 9-2 PP, 
Pr""j'Ill" od 9-10 rano l' od 5-8 Pr~1JmuJę o,d godz. 8-1 r. l od ł-8 "11'., Poczekalnia dla Pań oddzielna ", name od ó-6 po DOI. H~n-r- I 
wipcl, kobiptv oil 4-1) l:łllt-r 53{)-1 

Ol. MaklymiUan PaoielBY D! l. Lipszyc I ODCISKI 
aKUSZER i SPECYl\LlSTl\ choroby dzieci /' 

CHORÓB KOBIECYCH. ' . • ... odawki,zg .... białą skó ... 
ulica Peł .. dllio .. a .NI 23. PrzYJwuJe od 8-10 I od 4-6 pp, ; Q~uWa nl:\ ' IIKJattlCZniłjj ZII""e lila 

Przyjmuje do 11 rano i od 41
/, • WSr,W1D'lTIA. ~ 41) '294 ' grodzone ARAGO 

do 6~ po Vol. ;J3r ----------..... ł Wielkim 

D E S b Dr. L. KLAGlKIN I' i~J!i!w r ounen erg I KonstantynoWBkl:\ ll. w ParJZ.'l 
I I " S~phili.J .kó .. n., •• n..... sr. GOa.SiUIGO, Walszawa, 

Chorobr akó"r, d .. óg m Wł- cho .. ollr dróg moazo.Jah. LelZDo 12. Cena 36 I 60 kop 
czawrah i .enerJozne PrzYJm. od /S-l rlluo l 011 o-IS IV.,! Zl\dać wszęd.zle. Wyatrzuaó Się 

(;EGIELNIAN A. a. dla l1am od 4-ó. W niedziele i n8Śl1ldownlctw Zwracać uwa~ę 
04 g. 11-.1. 1 ~-7ł w. 16r swllJta \Jlko ~o 1 lU"" UG-r aa m&r&t Glall"a40r. _.li 

ul. Piotrkowak. M 8S, 
rozpol.'zęło swoje czynnośei i załatwia. następująee, USłlW'ą 
przewidziane operacye bankowe: 

l) dyskoulUJe cztonkom Towarl.ystwa we1{sle h'lUdlowe; 
2) udz!ela członkom Towarzystwa pożyczki pGd zastaw 

papierów procentowych publicznych; 
3) u3kuteeznia. kupno i sprzedaż papierów publicznych.; 
4) inkaSUJe wek:;le wylogowantl pap ery i kU 'lon,; 
5) wydaje przekazy na różne miejscowośol R'Jsyi i za · 

grallicy; 
6) przyjmuje wkłady pieniężne od cztonków Towarzy

stwa i oJ osób obcych i płaci od 4 do 6%; 
7) aStlkuruje 5% rosyjskie po~yczki premiowe od 

am :>rtyzacyi. 
Ki:4ia otwa,'Uo VI QIli l'owszednie od 10 raDO do 3 PP. 

eaa-a-, 



• 32 ROZWOI - es"artat. •• 1&.' lutego 1911 f. 

Nawrot 1(2 4. 
Poń,z ch 

b.,z szwu. polec", prkl~ 1ł'J II 

Julii Mach... 25S-110-

Nawrot ,N'Q 4. 

DZIEWCZYNA lub 
KOBIETA 

o blady IlClspodl\rskle 1ł' dom. ! Z ... ullio ... dokum.nt7. prywatnym. Mikołaiewska ~ 
M 7 m. '" 9IH-3-2 ' _,.,,-..,...--= ___ ...-_~_ 

P08zuKUle osob, 111. mieszKanie A lfryda Zys żltublll\ KwiL od 
z ealodzlennem utrzlmaolem paszpor~.. wydany J fabryki 

przy rodzInie. Tam:2e obiady Scbelblera 103 -1 

sml\rlzne po 30 kop. Piotrkowska B 'alec&a JadWiga za~ublła k~lą' 
:Ii 26' - 26 999-2-2 jeczkQ legHymacyjn", wyda 

PotruClue zdQlne paony do biG' II~ I maglll'ra~1l m. Lod,l. 
llZlly 1 azyela kołder. Plotr- tO'l4-3-t 

kn.",ska Ilr 200 m.22. prawa Grun EWII lIagubll kWit 011 pa-
of CVM flartllr. 980-3'2 :izpona wydanJ I fabrykI B Ci 

Teltelh"om 1029--1 . ;. b d Al "b POSZUkUJę. w sródWleŚCIU slo-
UC7.CJ wa, ro~rze na o !!łU" y. necznegQ lokalu na szkołę. J ózd Kasup:i1sJU ugublL pas~ 
Wiadomoś6: Przejazd 1'& 48, I złotonego z 6*Clu lub 7-mla po- port wydauy 2: 111. Warty pow. 
______ m_._l_9_. ____ 2_16_-_3 l 10JÓW OCeny w .. ROZWOjU- dla I Słer"dcklello 1009 3-1 

... Szkoly· do lO lutego 973'~ 2 i J otel U.ęliZikow~1t1 z&lI,ub,' pa 

Drnbne nDłosZ8n~a. l, potrzebuy bDcllal~er ltasyet, l szport, wydanJ ! magistratu 
U V :' z !rauey_, do kantoru J. K.. ID Lodzl 991-3-2 

I
, w P8blanlcach, ul. Zwierzynl&e Łazlilskl FrBlICisZ~k zagubil 

A'A'A' Krel1eJJs, l:t Krzęse:, M 270. Warunki podłu umowJ· kwit p&8Zpor~OWJ Z fabryki I 
• • • stół, azaty do ubra-' 946-5-3 K. POlln"inkl .. go . 99()-3-2 

nla, otomanę, tremo, garnitur l ""p~oL-r-ze-:t-n-:"l-s-.-r-o'":'b-o-Ln-:I-Cy~D:.:a:..s ... zL:;-a-ll..;.. N a ItaC,!I' K l ,. b 
bl! b 1- ló k t" u ~U .. I "Zgu łOno 

me , iur ... o, 2 z'l\ z ma era- I dary, napycbacle, keUarkl, klliążactkę firmy Sin'!er 1111 
Cll ru i, b!ellniarkę II lustrem. toa· l cerowaczki I szpUlarki do poli- mIlszynę do 8zycla nf. 2036965 
le~kę· szafki nOcne, umywalnię, 1/ czoszarnl 1f Radogoszc!:u na Dlll· Zyczltwy znalazca raczy zlożyc 
zegu duży stojący, obrazy olel- glej Jł 29, wejŚCie puez BraJara, w Adm .• Rozwolu". 1021- J 
ne różnego pandzla. ladne ligary. I 962 - 3 - 2 
gramolon. slupkl. parawanIk, lam- \ paweL lit Lm ~ueł{ za~ubl.t pa8z 
PYt stolik do ka.rl, gzymsy dO I przYlIll~ . panow na mles~hlll03. pQft WyddUy I gmloy Zalew 
firanek oraz różne drobiazgi Ulica Targowa nr. 28 m. 18. l/lskipgll powilltn. 993-:4-2 
sprzedam za bezceA. NllwroL U I 94~-2-2 piotr ~Jlpkowsltl zagUbił kar~<; 
m 3. 866-10-0 i po~rz8boa zl1010a panDa 110 blu· od paJlpor*'1l I fabryki Gołda 

A A A Zgub ono wczoral o go' I zek. BenedykLa nr. 35, maga· mera 947 -3 -2 
. dzlnle B wIeCzorem na zyn kllpelnny, 968-2 -2 pawbl l<'raJ6t '!lUDlt karL~ oU 

ulicy Wldzowslllel. jadąc od I pnlrzeboe zdolJJe kra!tcowtl. K. paszportu, wydaną z labr. Ry 
Przoil1zd do Dzldll6J. mufkę I ZdybieIra, LbowIl 63. 965 !ł'1ł ebterll, 757 3 2 
czarną· LaikawIlgo zDl1lazcęupra j potrzebna Jell~ zanU Idoloa SkradZiono kartę o~ paszpurtu 
sza SIę o oddanie do Admlnlslra· prasowaczka. Południowa BO. wydaną z fabryki KtlDI~a na 
Cl1l "ROZWOJU" 1005-2-2 I 1018-1 Imie FrsMls7,kl Harman. !l7!ł:) 2 
A A A ł;auczyclelkl z muzy' I po~rzeboe ucZUiee do prllo~o- za~iuąl 108 LOLeryl Kroleshu 

• • • ką I konwersacy~ wula Tamże jest do sprza- Polsklego l klllsy za ]i ~68 
franeusk_ o~zfmai_ bardzo kll- II dania mIlszynIl do prula. Ulica o.trzega się przed nabyciem ta-
filaloe posady Biuro Adamowl- Aleksl\ndrowska '/,7. 1014-1 koweRo 9154-3-3 
cioweJ. Plo\tkowska ~~~'-~wes3 l. po~n.ebUY cblt'plee na poa~łki Z aglOą! ' paszport wydaoy z 

I l 0.0 prak~,kl. Dzlelll8 13, /lmlny Łnszczyn, pnt. PIQtr 
A A jf'rllneuzka \l lko co pr1.y- . drukarnia 102Q 1 kowsl(Je! na 1mlę Władysława 

• • byla z Paryża Bluka miej- l' "a Mortlah. 960 -:4-8 
lica lub pokOJU &a lekc,e. Blaro potrźebna zdoln~ b&łclarh do 
LudY/luskle), Piotrkowska 92. I białego hano. Andrzeja 11. Z a~llIfltl paetp<lU o~ Imię JÓJ,e 

10()2 - 3-2 I Onoszko. 1030-2-1 fil Gruszczyńskiego wytiany z 

P 
'd m. 1r.llku (lub. PiotrkowskIej 

A' ł'rzJIUJu)ę r~CgDe przepJ~y- oLUeboe dWie po "ęCtae I I1wle _"" ___ .,...., ..... __ ...:.95:;..'ł.;..-3-3 
• wlIDle Icharakter pisma b. I UCJaoice do s:tycla. Wiadomość .", 

JlgrllBczDY). Zaką'oa .Nt 28 m 12. I Andrieja 63 w .kIadtle resztek. Z&I(IDęlO śwladeclwo skoC/c:.:e-
86: w5cs' I _..,...,.-______ .;:.9.;.;;2=---·.;:.3.;.C8~2 llul , cb klas OrlDwsklego I-go 

P k · l rtmoazyum w,dane w roko 1905 

A aleO!e rozprzedaw ~AnIQ, wa o 'OJ umeb owauy do wyuJę· albo w poct~tk'J 1~06 r. MIkola 
• 10 używanlll krtdllOS, stół, cia prl, rod,;IlIle. WIadomoŚĆ jowl Alek,lInrtrlol( 992-3 2 

krzeda, &zafę, tremo, bl.lliularkll, Plutrkuwslo:a 19~ Ja. tS, od 7 ·el 
o1.omanę, łózka z materacami, wieczorem. 7f'8-2e2 Za~IDl\1 kWIL od. pas7.)Jonu n/l 
blurllo Ul sz"OUl.ch. Itolik do prt.J bu\kaL dlę pUJll1 czaro1 I IUllę Władysława Clesltllskle 
kart, zeg&f, slupy, stolik fanta- lest do odebranIa: Zakątna wJdany I labrTkl K. Zlnke. 
IJ)IlJ. ZalluodDta Dt. 29 m 7&. nr 65 m 26. 937-2-2 97ri - 3-2 

10,~-1 SIlUelll\dl ulep kol,,0Ia100' Zagln_ł paszporł Ludotlllra Wit· 

Cbe~ po',e~lc &,000 rb. Da JJs\fyboeyjaf' powodtt n18- kownlego wydany prze,; ma· 
l-nJ nnmer hypo\eki. otarty poroiulIllen\a między dwo",a 9pól- RIstra1 m Kft.1i8~a 985-3-2 

uladaó W .Rozwoju" pod a,ooo. nlllaml, t.alliO \y110 lar&z Gra- Zaglo~ł kWI' od paszportu Da 
106-2-1 bowa aG. {l69-S-S imię Józefa Olozyka wydany 

ChloPloe polnebBJ do l Kładu SUbJ81l\ felczer8ll1 POlUuO\ule za- I labrykl :L. AlIar& 1 &ou'!8au. 
blachaf.klego. Plo t.rko'/V8ka, J~C11L, wląeznle do ielc.e\'&kle· 975- 3-'2 

Jlr 188 101:1-2-1 ' go rękoc~ynu. Ofer~y pro8'llskla· zal(ln,,' pas~l'0r\ ilU lWIę Wa-

Do 8pUOUaJJI/i 110w w Kurawi- dać w Admlnlstracyi ,RfJZW01U" clawa PaproelUel!;o wydany z 
caCIl przy kościele 25 1. długi 6uh W W. 986-&-2 gminy Kamloll, pow. Kall.Klego 

• uerokl. drewnl.ny. now1. pad SZUKam ni Wanuwę I oKolice 9.:il..-3-3 
dacbÓW k" lelY ml .. ,kanl., • p. dobrego II/eula lub prnds\a- Z.I!IO!j~" ltar\.a od patiLporu wy 
Xlepacza. 10'0-1 wic/ela. Ofet&y prosz~ Składać . dana I fabryki SlIbenteloa na 

Do aprudr.n"ia &aru kaWIArnIA pod AdreSem: p. BeDJJdorf, LÓd~. lml, Andueja Wesołowskiego 
I powodll zmlaDY IntereSU. - J..IPOWII 80. P97-3-2 957-3-3 

Wladowość róg l'odrzeolne! I Stróż ZAra~ pQ'Uebuy. Orla Za.oDął pal-'porL wJdaay z me.-
St~dolnlllllej 996-8-2 nr, 13. ]007-8 -1 I<ls~rata m. K&llsza ł kartlI 

ForLeplIlIl czarny kroul do Sluep KOlollllluy ao "przedllDla wolDego pobytu wydana ż kan-
sprzedania oledrogo, WIduw· " dobrym punkcIe. Lllj{laltoj- celbryi POllCwAJstra m. Łodzi 

ska nr. 41 m 7 974-3-2 eh 2. Radol!oucz. 10~0 - 281 Oba dokumeotJ na Iml~ Ja· 

G ramo1oll 10Dellrto1ły, ~o pLJl, Str.lbla 110 wyna ęOla zaraz. nuata AugustynA Harnisza. 
apne4am 1& bezcen Wldlu!w , Mlkohjew.kl 31. 1022-6-1 1019·-3-1 

sh .0 m 6 970-ile82 SZliOL~ lrUJ" aU"lelslue"u / uJ' zagln"l kwH oli pllszpvnu DD 

G f • l' ".. IlI1ft! Wlncen\llil'o Malinowskie· o8pod}lll l tu Ilon-a tnle.- ela ural pracownIa Itwll'lotów . 
gentna potrzeoD. d. reskll- a~'uciinyeh, Pto\rkoW3ka 103 m. 13, go, wydany li fabryki CymH 

PacJI Ho~t!J Polsk.I , a-f) popa- prawa oficyna, I PiętrO. ł'uJ J- milu I Kou. JOlS - i 

llldoln. 9ł8-3.d mnIe 1ICteolce. 1004-3'pl Z aglol\: pal!JPQrL, Da illllę Lej-K r&wcow. ulIdolDlona pOIlZł1ltDJe U fI~ł1zeUłłl sklepuwe ZAnu do bUSia AldaI8Z\eln/&, z gmlnv 
szycia w domach prYW&tDYeD.. aprzedanla.. Wiadomość: .t'rz~. Lipsk /lob. Ha !omsklej 826- 3-1 

Ulica Spacerowa Dl", 37 m Ił 4nlnlGn& nr. ~ II szewca Ja- zaglo"ł kw It 011 paszportu wy-
1007- 3-1 neeklogo. 887 - 6 - 6 l1any Z tabrykI S. Barclńskl I 

A ~ abla sprzedam UniO' gred8n8, WarSZII.WIIIOlca, praCOWlll1I UblOM 1 S-kr. na Imię AntonIego Gllr 
l't, s~ór. krzeda, biurko dębowe rów damSKich. dzleeinnych. nysa. 1011-1 
na sznf~~p,b, łózka, dędowe snfy, Nowo-Bpaeeruwa 4.9, parLer. Ele- Z/iIS.n'lLo Kar~a 011 pa66pOrLU nił 
'remo mahonlQwt, zegar, lampę, fanclIo N adro!!o _ 767cl;lą4 lwię Mlcbala Kotecklego wy 
gr&mOfoll. Nawo· Oegl II1I1\oa 'A7 Z pOWIIGI.I wy H.taU Jest ~Ar~z dana I berylii JÓi'.efa Roze/lb :ll.t 
m. 3 lnló-21l do spraedanł" piwiarnia b. 100l~-1 

Meble dębowe, Ilrz~duole po· % wars,~atew rzeioici:lm. Wla- ZoglnęJa karLa od pa8tportu 
kOJU sypIalnego, , biurka do dowOŚć 111 WldzeWsu nr 228. wJóuu lla Imię WladyjlawA 

spnedanla.' Wlul.wllka ot 106 977-3-2 Zle)'Dsklego % fabryki Fenlynan 
m. Ii 20· JOlli-S-l l lub 2 ~oko). ,legaoclilI Umd- da Paula 1025-3-·1 

M I\~zyn~ do szycll SlUgUa, ao· blow&n8 zarAl wynl\Jmę; moze ZA~llIąL II w.t oJ lJlISl~OrLtł 01\ 
brze szyjąc" sprzedam za bJc ILotowanle. .l!'rllnt, plerwue lwię BronIsławy Klł W I\IJ wy 

U. rubU. Ulica Uybaa 17-1'" plt~ro. 21o~rkowska 261 1Il. 3. dl>u) I lebl)'kl D"BserłllUD~l\. 
10a3-1 1006-2-1 10l7-1 

M Q8~ JaJ b~benllo1'r" I pleracle- Z 000 rubli do.;W J p~.yc .. eula. 
1I1oWl\ oraI grawofoo I pły- • Wladomo8c u 8(1\\ okata 

taml sprzedam bardlO t.anlo. - ::;zlł"~jllóile,o, Mlkoła.jewskR '6. 
WIQMlJW W-a. 1026-1 !t 1ló1-a~-a 

Za!llll~' paupor" "'Jdu, , gw. 
Krusze., gub, plotrltow

,klej. Aa 1mlt AALonlny Łuczak 
~a-a 

& % n-ej! 
na W1~rl~~aż~ Po~~zonow~ j 

-I 

Schmechla i .Rosnera 
Łódź, Piou-kowska 100. 

Parta 
Garnitury 

" Spodnie 
adx 

Futra 

dawniej 22.50 
t.ralt 

dawniej 15.50 
t.r •• 

dawniej 24.50 
t.raa 

d.awniej 4.50 
ter .. 

yozaj taniol 

14.50 
10.-
18.-
2.90 

dawniej J 10.- 65 _ 
ł raa: • 

000 

OgÓlne Zebranie roczna 
Łódzkiego GnUlida Towarzystwa op lekt nad dziećmI. odbędzie się w 
"zwarłek 16 lutego, o godzinie 8·e1 wleetorem. DJmu LUdowym 
Przejllzd 3ł. PorzOIdok zebrl\ula: 1) Wibór p"z&wodn'cz,ce~o. 2) 
Odezy\Gule spraw zdsola za rok ubiegły. 3) Wybory Da mIejsc 
ustępu'l\cfch e%łonków zarządĄ I 4) WnioskI członków. Zebranie 
odbędZIe się njeartwolalnle w plt'rw~zvm 19rmlnia l będsde prawo· 
mocne bel względu Da obecną lIośo Cdallkó P. N a iebranlu tern wa
ą bye roZLrlygnlę.e nadz"yct"j \\'&1.'la Spr4\fy, dla\e~o Uosz,,1 ust· 

nie pro" o '.[(nelllC~blejlUe przybjCle bit ezlonkh' Jak I wszyst
kich Interesujących slQ spraWllml GulMdlI. 
561-2-1 ZA ZĄD. 

Zaw ladomienie. 
NIDiejszym donosimy Sz. PubllcznfJścl, że taksa naszych samo-

chodów jes' Da8t\lPuj~ca: 2'10-3--1 
1 Taba (1-2 osób) I If Taks" 3-5 osób) I W !loey l do dworca ' 

800 Dl. 30 k. 600 III. 30 k· Kallskle~o liczy sIę 
dalsza 4.00 Ól lO k. dalsze 300 m. 10 k. wedlllg U TaklJ z do-

od 'T rano do 10 wleclór. pła\1\ 4.0 kop. 
Do Pabianic, Zgieua, Konstaotynowa I ł" d. obowllłzuJe H Ta

ksa z dopłatu rb. 2-tytulem szosowtlgo. Więks2:e puestrz91lla alo
sownle dQ umowy. Stacja samochodów- Pasaz Mayera. Zwracamy 
IlWllgę, 18 taksOm9\ry wskazuią sumy, iakle naleiy uiścić, 

łódzki, Tow. Samochodów • Taksometrc. 
Till1eD1oWl li! ~leloll1l u-o&. Gani ZAcAol1n1a ~ 



10 

= fil' +..,., e 
ItOZWOJ. CZ~artp1. dnia 9 lutego 19t'-r,; 

ego bulion 
kop. 

alI, - '/. UtrI. 

. . 

Jedynie pra 
I DUWIł IIAGGI I .arką ochrOlllUl "myt-gwiazda". 

, -. . ~ 

lin 

eH, a.- 9~ .Nt.-.ode.-... e 9 ' .K~t~a:2 
Nowość m Wspaniały artystyczny program tylko" dni od wtorku Nowość!" 

7 lutego 1911 r. w 3-ch częściach: •• Do sprzedania 
US.ŁUŻNY RYCERZ - dramat w wykonaniu pierwszorz~dnych artyst61» warszawskich teatr61». Sta
.. ożytne miasto - wspaniałe zdjęcia z natary w kolorach, ze spacera w Rzymie. Zag .. oda ma
łej Nelli - dramat, wykonany przez pierwszorzędnych artystów teatrów paryskich. Romans na 
.. owerach - komedya w wykon artyst "Comedio Francaise". Akrobatka-monocyklistka
piękne zdjęcia z natory. Odważni w miłości - wyiątkowo komiczne sceny. 

Zmiana programu we wtorki I soboty. 

Bilan~ na 1 ~U[lnia l~m r. tó~lkiego TowarzYltwa' Wzaiemn. Kreulu (PiotrkoWika 41), 
Istniejącego od roku 1898. 

Kop. 
1=====1= AKTYWA.: 

Rub. 

Kau • . • • • • • • . 265.1171 12 
RachunkI blezl\e9 w Bankach . • • . . 
10"/, wniosek ezlonkow.eki w Centralnym Banku T. W . Kr. 
Papiery publiczne • . ..... .... . 
Skup weksli, opatrzonych naJmmeJ 2-ma podpisami . 
Skup papierów publicznych wylosowanych i kuponów. 
Rachunki specyalne czlonków, zabezpieczone . 
Korespondenci ; 
Koszta unądzenia . . 
WIidatki zwrotne . • . 
z.:aeoja Da cloJaunenta, przyjęte do realizacYl 

367,967 37 
500 

4,18,743 03 
6,851.7til 57 

1,790 
378,828 01 
579,095 70 

4,479 67 
14,592 39 
71.608 32 

8.9óó,287 18 

Ił A S 8 Y W A: 

Iapttal' obJ'O'towy: 1()'f; wniollki !li92 czlonków z odpowiedzial-
nością na Rb. 7,488,500 - .. •. • 

Kapital %.8.p8.8owy • . • 
Fundusz rezerwowy czlonków . ' . . . • . 
Kasa przezorności i pomocy pracowmkow w TowarzystWIe 
Wkłady od e%looków i osób postronnych . . . 
Redyakonto .kupionych weksli. • • . • 
Rachunki specyalne TOW8.rLystwa zabezp. weksl. i pap. 'Ił 
Korespondenci . . • • • • 
Procoota nie podniesione od wk.ladów : • . 
Wnioski eUonkow8kle, podlegaJl\ce wydamu •.• • 
Dywidenda i proeenta D1epodnieaione od .. oloale. cd l fund. rez. 
PodaUd pa6słwowe • • , • • • • 
Sumy pn:eehodnJe. • . . . • . • 
Procenta za rok bieżt\ey . . .. . 
Zytk aa JGlt 19lO do podz.ialu pomi~dz'y członków 

748,850 
") 100,6\2 86 

llMóf> 92 
34,02~ 82 

5,502,486 93 
'91,977 33 
10Ull 001 

1,021,545 90 
41,826 4-7 

854, 79 
17,643 68 
6,\22 84 

116,997 81 
88,499 00 

•• ) 66,647 89 

8,966,287 18 

Kompleln_, mało uty.ana instaracya fabryc'I!na, 
a mianowicie: l) parową maszynę sto ąr,ą, o si/e 55 HP, 
przy ~21J obrot; 2) parową maszynę sto ; ąeą . o sile 85 HP, 
przy 360 obrot.j 8) dynamo~maszynę, prądu stil/ego 325 
llmp., 120 wolt, 700 obrot; 4) dynamo-maszynę, Jlralin sta. 
fego 250 amp., 120 wolt, 700 obrut.; 5) deskę rozdziałową 
z bialrgo marmuru, 2300X15/l0 mlm., oprawną w drzewo; 
woltomierze, amperomierze, lampy lilko we i różne przyna
leżne do instalacyi cz~ści. 

Wiadomość W kantorze p. Warszaw~kiego, Spacerowa 
}i 41. tel,..ron 822. 33A-3-2 

.~.. . ......... ~ ••••• ~ I DO ODLEWNI ŻELAZA i 
POTRZEDNI II 

; KARNIA Z . -
! m_a Udź, s.nałor.k:~:>al 
~ ••••••••• ~ •••• ~ ~~~.~ 

ROl 
Łódź, Piotrkowska 192 

Skład arłykułófIJ technicznych, leJnza ł Stall 
POLECA WeJndI do Inkasa.. ., Rb. «3,38UO 

Depo%ytów do przechowatrla • w 867,416.- wę1e gumowe (szlauchy) we wszystkich grubościach • 
• ) po uwzględnieniu Rb. 10,622.06, przelanych z zy.ku r.a Węże arciane wewnątrz numowane, 

1910 rok. ,., 
ee) po uwzg-lędnieniu zwykłych odliczeń na kapitał zapa- Węże parciane pojedyńcze i podWÓjne, 

sowy, kasę przezorności pracowników i tantjemy, zgodnie 'PłJty gumowe do p~m p, oraz wszystkie 
z uchwall\ Ogólnego Zebrania ezlonków z 1910 roku, oraz; na 
mocy § t)g Ustawy Towarzystwa !S: Artykuły techniczne Rosyj.ko-AmerJkań-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .~~ Fabryki Wyrab6w Gumowych 

i C ~.:.~~!~~J ~ I ~~ ~~~J.M:~~"~~:: stowarZJ.::;:t;:j::::: p.zędza~:~ 
.N Dziś dnla 9 lutego 19.1.1 r. domość ulica Miedziana]6 6 m. niczych gubernii Piiotrkowllkiej. 

Wielkie Sportowa Przedstawianie '1, od godziny 7-ei do 9 ej ;'{It::g sldejD;;a9t,8 o~;;f:ie wSi~Okalu własnym przy ul. MIkolajaw· 

z odzIałem calei ,rupy i nowych deblatllntów Do Warszawy O r I Z b · ełk p 

Debiuty Hansa Sz_a .. ca. Debln~y Cza .. nej l'Iaski. przyjazdy zbyteczne. go ne e raDIO z 011 OW 
l-szy deblul ZDanych Dapowletrznych gimnastyków T .. io BOJWES. i Załatwianie spu.wnuków w lir I 
18 dzień międzynar. szampionatu Walki francuskiej I mach rolniczych, handlowJ~h . Na zebranie mają wstęp tylko ci członkowie, którzy 

. l W Itoz K A przemysłowych, Interesów w bm · naleźeli do Stowarzyszenia sefaktor majstrów i opłacili 
lorgulzowanego przez profesora at etyki p. A.. A OW • l racb, zleceń u osób prywatnych . kładki do dnia l marca 1911 roku. Zalegają.cy w oplade 

CZARN A MASKA :&;J:zawa, K.mlenl,cld'30~~~~~ ,kładek od }·go sierpnia r. Z., a niertlgululący je "do dnia 
przybył z Petersburga I dzIŚ będzie się walczył z JENSENEM. 16 b. m., trArą prawo ~lo~n i wstepu Ha Ogólne Ze l'ranie . 

•• ns Szwa .. z-Ntemcy j He.ler-Szwa;carya. Dubow-f.{osya V nQtJUillJ maQ~nWQ Zatw. przez rUn Spraw Wewn. Szkoła akuszeryjna d ra 
' _ok-Donald-Szwecya. !Staro.zwili -TJllls i Ze;d-Kabuta I\uo O~U li Rejsa w\!larszawle, Foksal NR 15, tel. 55",<)2. Zapis oczenie codz. 

lndye. od II-ej do t ... ej. Początek wykładów 1/14 stycznia 191 l r. Patent 
Szczegóły w afis7ach ł programach. d.. szkolny daje prawo praktyki w . Królestwie I Cesarstwie. Egzamin 

Poesątek przedstawiania punktualnie o godz. 81
/, w!ecl. 653 D w,naJęcla. ula eksterni stek odbędzie się w stycznia. Do zakłada połozniczcgo 

ANONS. WIlledzielę 2 przedstawienia: dzienne i wleczorow. Ulica Andr18ja 1il, .1. SUajder przyjmują sl~ bezpłotni~ osoby spodziewające sic: s.I~cL llOO9 10 i 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ Reduto)' odpo"iedzialny St. L.Diń.ki.. W tloem .. ROZWO'II", Prseiud XI 8. Wyd.'We& ... Czaj_._ld. 
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