,

1903 r.
KalendarzYk tYllodnlowy.
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Czwarto Św. Franciszka S.
Pia,t. Św . Martyny P. M.
Sob. Św. Piotra No!.
Niedz. Św. Ignacego B.
Poniedz. Ocz. N. M. P.
Wtorek Św. Błażeja B.M.
Środa: Sw. Ausgara.

CENA PRENUMERATY:
W

Rok VI.

ŁODZI :

Rocznie rb. 8. k. Pólrocz.
~ 4"
Kwarta!. ~ 2" Miesięcz. n - " 6'1

Wschód:
Zachód:
Dl. dnia:

Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pójedyr.czy 5 k.

Z prze8yłką pooztową:
Rocznie
rb, 10 kop. Półrocznie . "
5 "
Kwartalnie • 2 " 50
Miesięcznie"
,,85

-

CENA OGŁOSZEŃ:

g. 7 m. 46
g. 4. m 42
g. 8 m. 56

Ił.~akcya

w ŁODZI.

Czwartek, dnia 16 (29) stycznia 1903 r.

ul. PlełrkoW8ka " III.
ił

I(antor~. _ł•• n ..

telefonu 593.

_ ......awie• • • p6Ina 121 w Pallianioach u p. Teodora Minke;
_ Zgier.u u p. ikierta.

N a d Ił S 1 & n e" na l-sZ!lj stron1ey 50 kop. l:t\ wiersz. Zwyo.ajne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lub jego
;lej8ee. Małe ogto•••nla po 11/, kop. od 'wyrazu (dla poszukuj'l\cych pr:>cy po 1 kop.). Reklamy i Nekrologie po 15 kop. za
wiersz petitowy. .t-illTYKUŁY bez oznaczenia llonorl!.ryum Redakcya uważa za bezpłatne; r~kopisów drobnych nie zwraca.
:mM

lódzie Towarzystwo Muzyczne.
We wtorek dnia 3 lutego o godz. 8 i

103-3-1
pół

wieczorem w Sali Koncertowej

VI (XXXII) Ko_CERT
Na dochód sekcyi CHOPINA I MONIUSZKI
z udzialem pani WąsQwskiej Badowskiej (pianistki), Chórów mięszanych i Orkiestry Symfonicznej T-wa pod dyrekcyą p. T. Joteyki.
Bi[ety są d{) nabycia w kancelaryi Towarzystwa (Zawadzka 5).
Początek zabawy o godz. 7 wiecz. Podczas zabawy bufet będzie zaopa.trzony .w wszelkie zimne
i g orące zakąski i napoje

RESTAURACYA

Z \H za no"anltlm Ko mitet zab awy.

111- 3-1

Rozkład
Księż~ Młyn, Przędzalniana

Ni! 64,

Poleca wyborową kuchnię.. Lokal odświeżony, oświe:
tlenie wspaniale, wentylaeya ulepszona. Obstalunki
na bale, uczty weselne i .t owarzyskie w wielkiej Sa~i
Balowej (z oddzielonym podjazdem) wykonywa SIę
II największą starann0ścią· Sala bezplatnie. Ceny możliwie nizkie, usluga szy.bk·a i rzetelna. Dwa bilardy.
i67r-U-l

Pensya 4-klasowa żeńska

Zofii

Z

Baderów

LIBI~ZOWSKIHj
ul. Piotrkowska
zawiadamia,

l(g

Kolej
Odonodz~

pociągów.

Fabryczno-Łódzka:

• Łodzi. o godz. 12.31, 6.44**, 7.12",

12.43, 0.05*, 6.02·", 7.28.

Pr.yohodzlll d. Łodzi! o godz. 1.09. 5.06.
9.32, 10.23 ...., 3.52, 4.58, 8.22*,

n.-"*.

tłustym drukiem
oznaczaj" czas od 6 wleezorem do 6 rano.
Pociągi, oznaczone ., nie maja, bezpośredniej komunl~acyi z WarszlI. wą; pociągi, oznaczone··, służa, dla
bezpośrednl p.j komunikacyi "Łódź - Warszawa" b e z
przesiadania się w Koluszkach.

Uwagi. Godziny wydrukowane

Kolej Wa1'szawsko- Kaliska.
Odchodzą~ do Kalisza o godz. 1.36, do War.zawy o godzinie 12.39.

28

że zapis uczenie na drugie półrocze
odbywa się codziennie,
64-8-1
,

------------------------------,------------

Sala Koncertowa.

DZIAŁ

NAUKOWY.

nI.

Dział badania produktów spożywczych został
. bardzo szeroko uwzględniouy w sekcyi naukowej
W niedzielę, 1 lutego
naszej wystawy. Dla odróżnienia produktów
zepsutycl1 lub zafałszowanych zestawiono bardzo
bogatą kolekcyę produktów normalnych : Panie
z d-rową. Serkowską na czele uczą tu stale, jak
można w domu, bez wszelkich przyrządów, roz113-3-1
poznać dobroć i gatunek materyałów spożyw
Gospodarz J. Texel.
czych, a nawet różnych ·przedmiotów codziennego użytku. . W tymże dziale spotykamy bardzo
Właściciele pralni łódzkich
Cenne zbiory magistra A. Bokowski'ego (herbata,
kawa,
łyżki ołowiane etc.) i towarzystwa farmaniniejszem mają zaszczyt W. PP. najuprzejceutycznego z Warszawy, które zgrupowało bomiej zaprosić na
.
gatą kulekcyę grzybów jadalnych i trujących.
Laboratoryum d-rs Serkowskiego zajęło dominujące miejsce w dziale naukowym, zarówno
mający się odbyć w niedzielę dnia 1 lutego r. b.
pod względem bogactwa przedstawionego mateIV sali Obywatelskiej w domu pod NR 20 przy ul.
ryału, jak i systematyczności w zgrupowaniu
Konstantynowskiej. Wejście od osoby 50 kop, takowego. Prócz kolekcyi mięsa, grzybów, pr9-

ulica Dzielna Ni 18.

Artystyczna Maskarada

Wieczór tańcujący

duktów normalnych i zafałszowanych, składu
pokarmów w postaci różnokolorowych rurek ,
prz,e dstawilo trzy I:!zafki ze zbiorami bakteryj.
W pierwszej szafce widzimy bakterye szkodliwe
dla człowieka i zwierząt: widzimy więc żywe
hodowle gruźlicy, promienicy, dyfteryj cieląt,
zakażenia mięsem, kiełbasą i wiele innych, OI'aZ
słyszymy od prelegentów, w jaki sposób czło
wiek może się zabezpieczyć od tych strasznych
chorób. W drugiej szafce znajduje się zbiór
drobnoustrojów, powodujących gnicie i psucie się
buraków, kartofli, mleka, masła i t. p.: tlą także
tu bakterye, które nadają masłu zjełczały smak,
które powodują gnilny zapach lub różnokolorowe
zabarwienie mleka; objaśniający zwracają uwagę,
że nie należy używać mleka śluz~watego, gorzkiego, zabarwionego, równocześnie podając środ
ki zwalczania tych i innych zarazków. Badająe
np. wpływ, wywierany na mleko przez różue
gatunki bakteryj, znajdowane w mleczarni, przekonywamy .aią, :te zmiany w leku pod \V: Ilywem bakteryj mogą być różnorodnemi. ~lle l;()
niekiedy zsiada się, nie kwaśniejac; niera~
gorzknieje lub nabiera nieprzyjemnego, zepsutego.
lub ( mydlanego smaku >. Czasem mleko staje
się lepkiem, zamiast kwaśnieć i zsiadać się nol'maInie. W takich razach możemy ciągnąć mleko w postaci długich nitek. W innych znowu
wypadkach mleko staje się błękitnem, zabarwiając się w czasie kwaśnienia w piękny kulur
nieba, albo też czerwouem lub niekiedy żółtem.
Bakteryologia udowodniła związek tych zakażeń
z różnemi gatunkami bakteryj, a źródłem tych
zakażeń jest niec~ystość!
W trzeciej szafce widzimy drobnoustl'ojf',
pożyteczne w domowem gospodarstwie i Pl'zemyśle nabiałowym, powodujące dojrzewanie 8er~,
śmietany, nadające maslu przyjemny smak i
aromat, lub też niezbędne przy fermentacyi oatu,
piwa, wina, tytoniu, kiełkowaniu roślin, uprawie
ziemi. Są tu i takie, za pomocą których może·
my tępić myszy i szczury.
Przy różnych powiększeniach pod mikroskopem w dziale d-ra Serkowskiego pokazują nam
mleko normalne, oraz mleko ~ krwią i ropą, ser
i mięl:!o z pasort;ytami, produkty normalne i zanieczyszczone. W tymże dziale pod ogólnym
napisem <wallca z alkoholem> są umiejętnie
zgrupowane tablice i okazy z zakretlu szkodliwości nadużywania gorących trunków: wykaZUją tu
żywem słowem i czarno na białem, przedewszytltkiem ludności roboc~ej, pochopnej z różnych
przyczyn do . nadużywania rozpalających trunków,
żc alkoholikiem jest nietylko ten, który pije aż
do utraty przytomności, lecz i każdy, kto stale,
codziennie, przez czas dłuższy używa trunków,
bo od wódki i piwa nietylko « głowa się kiwa>,
ale chwieje się cały ustrój społeczny, rozrywają
się węzły rodzinne, wynika nędza, zwyrodnienie
cielesne i umysłowe szęregu pokoleń: nadużycie
popycha do występków, zapędza ludzi do wię
zienia. Dział alkoholizmu jest zestawiony tak
umiejętnie, że byłoby błędem nie do darowania,
gdyby pp. fabrykanci i przemysłowcy - w imitt
dobra ogólnego, w imię poczucia obywatelskiegonie przysła,li tu zbiorowo swoich pracowników,
gdyby nie skorzystali z tej pierwszej, a może
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i ostatniej sposobności rzucenia zdrowych ziaren
w p.oda~ną glebę. W y s t a wat)' wać b ęd z l e J e s z c z e z a l e d w i e k i l k a d n i:
sądzimy przeto, że w. ciągu tych ostatnich dni
~obaczymy na ~ysta~le olbrzymie rzesze prac uJ .ą?yc~; tu. znaJd!! om strawę o wiele lepszą od
tej, Ja~ą lm dac może <Dat; klein e Wit:tblatb,
~y~t~wlOny w każdem niemal oknie księgarni

łodzklCh.

_._ -

I

I

W dniu dzisiejszym upływa siedemdziesiąt
lat od daty założenia Banku
który w rozwoju krajowego pr:temysłu odegrał
naczelną rolę, jako inicyator wielu przedsięwzięć
przemysłowych, d~iś ro:twiniętych pot~żnie. Dość
wspomnieć górnictwo, które jedynie tylko dzięki

Bankowi Polskiemu
dzisiejszego rozwoju.

odżyło

i

doszło

do

kapitałów

łalnie.

*

Szan. Redaktorze!
Na .wystawie. hygieniczno-spożywczej p. J_
OstrowskI wystawI~ rolkowy papier do użytku
klozetowego ze swoJą firmą, zwracam uwage, że
papier ten pochodzi z mojej fabryki.
•
L. Krukowski.

KALENDARZYK TERMINOWY.
JUt1'O.

IMIONA SŁOWIAŃSKIE. Dobrogniewa.
t TEATR VICTORIA.
.Matka," dramat w 4 aktach
Przybyszewskiego. Początek o godz. 8 wieczurem.
WYSTA WA hygieniczno-spożywcza w fabryce Lorentza, Spacerowa nr. 10, otwarta od godziny 10 rano
do 10 wIeczorem.
CYRK DEVIGNE'GO przy ulicy Pańskiej i Zawadzkiej. początek przedstawienia o g. 8 wieczorem.

.'.

I
Polskiego,
I

pięć

a

I
I

. I,

B ank P O l Sk l.

mysłowych, o n:tstępujący~h po sobie dwóch
d!liach św~ąteczny.ch, po których wystawa zostame zamkmęta w srod{j dnia 4 lutego nieodwo-

zakresu ich clynności należało
na procent i na przekaz do Warszawy, oraz i1ll1ych miast O'dzie sie
znajdowały kasy bankowe, skup weksli Ómiejsco:
I wych i pożyc:tki na zastaw towarów i pnpier6w
i publicznych.
Do r. ]870 Bank Polski był w naszym kraju jedyną rz.ą~ową instytucyą kl'edytową. Przestał zaś istlllec w r. 1880.
chowie,

I

I przyjmowanie

Ogólna.
Nowa taryfa celna. "Praw. wiestnik" oO'ło
sil nową ogólną taryf~ celną w handlu z E~I'O
pą. Przyczyną ułożenia tej taryfy było zbliżanie
się terminu możliwego
ustania traktatów han- _
dlowych, zawartych z państwami zagranicznemi.
Gdyby traktatów tych nie odnowiono, musianoby-zamiast taryfy konwencyonalnej-wprowa-

-:-:-:-

do stanu

dzić taryfę ogólną, już prze~tarzałą. Przyśpie
szając ustanowienie nowej taryfy pr:ted czasem

ECHA Z WYSTAWY.

rewizyi traktatów handlowych, ministerYl1m skarbu pOt;tąpilo za przykładem państw zagranicznych. Jeżeli państwa, z któremi Rosyi wypadnie
rozpocząć rokowania, :tdecydl1ją sie w swoich
przyszłych ustępstwach odstąpić od <nowych taryf ogólnych, zastosowanych do potrzeb ter3:1;niejszych przemysłu krajowego, to i Rosya bedzie musiala pomyśleć o takiej samej pod8tawte
rokowań. Ministeryum skarbu nie kierowało ~ie
pragnieniem podwyżs'lenia ceł, ale jedynie che~
cią obrony, aby zm~sić strony umawiające się
do ~8tępS~W w czasie rokowań. Takie podwyż
szeme t~ryfy nikogo w błąd nie wprowadzi,
a w raZle zawarcia t.raktatów i za.,tosowania
nadzwyczajnie podwyższonych taryf, podwyżka
zaszkodzi przedewszystkiem państwu, które j~~

Ruch.
W czoraj zwiedziło wystaw~ osób
1,520.
Obrazy nikną;ce. Wczoraj pomiędzy g(ldzinami 6-ą a ~-ą dl'. Serkowski pokazywał na
ekranie w sah restauracyjnej stokroć powiększo
ne chorobotwórcze droonottstroje, przy czem udzielał odpowiednich objnśnień. Demonstracye te
czynione b~c1 ą codziennie aż do końca wystawy.
O wielkim ich pożytku dla uświadomienia jaknajszerszych ma!.l, jnk dalece ściśle st()sować się
należy do przepisów hygieny dla utrzymania
zdrowia, rozwodzić się nie Ola potrzeby. Pozostaje nam tyl ko zachęcić publiczność łódzką, by
iaknajliczniej kbrzy~tllła ze sposobności, hóra
Jedno z największycu dziś w kraju ognisk ' nie prędko sit} jej nadarzy, zwłaszcza też, że ja- zaprowad:tiło.
Zmiany w taryfie rosyjskicj poczyniono
wielkiego przemysłu, z małej osady rozrosła sny i treściwy wy kład szanownego inicyatora
bardzo
przezornie; zastosowane : są ściśle do
w wielkie miasto Łódź Bankowi Pol "kiemu za- wystnwy, czyni te ilustrowane pogadanki niewarunków naszego bytu ekonomicz:tmienionych
i
1I0stępuemi
dla
każdego
zmierui/::
ciekawemi
wdzięcza swoje istnienie, on to bowiem przez
nego i współzawodnictwa międzynarodowego.
udzielenie zasiłku pjeni~żnego pierwszym jej fa- umysłu.
hrykantom przyczynił się wielce do wzrostu il'h
Wy zedaż. DziH o god:tinie 4-ej po cenach Podwyżka nie dotyczy bardzo wielu pozycyj turyfy. Uznano,:I;e znacw3, liczba stawek dObtaktóre
fortun, a tern samem du wzrostu miai!ta,
'ycb od istotuoj ich wartości, rozpotecznie
broni nasz pr:temysł. Inne zmiany w tt\niegąyś było wsią biskupów kujawskich, dopiero
przedmiotów
wystawowych,
rz dai
ryfie
polegają
nll, nowej klHl1yfikacyj i specyaliw r 1820 zo~tllło miastem fabryc:toem.
które ..........n ..'~-..,ty 8 rzecz Pogotowia ratunkoweBank Pol tiki ustanowiony zOl1t'lł dekretem go nast p j ,ee l1 wy: Andrzej Piasczyński z Do- zacyi towarów, celem określenia towarów, :t osobna w taryfie nieprzewidzianych, oraz celem
z dnia 29 stycznia 1828 1'. w colu zaspokojenia brej, K , t '
~" Karo, RW eyraucb, Aurelia
długu publicznego, tudzież rozszerzenia handlu Siennic,ka, Szopska , K. Brun i syn, Helman, Ko- unikni~cia trudności, jakieby w praktyce mo"'ly
"
i przemysłu narodowego, przez dostarczanie lu- szer,' M-ieszkowski, Kostro, Groszkowski, Dm- się okazać.
Terminu
wejścia
nowej
taryfy
w
życie
nie
dnoHci taniego i racyonalnego kredytu. Z,fundu- życki, t'zaniawski, Komie:t, Fogelbaum, Osuchowoznaczono.
Ministrowi
skarbu
pozostawiono
wyszów) skarbowych przyznano mu uposażenie w wy- ski, Gal, Przybysz, Starzyński i inni.
jednanie co do tego Najwyższego ukazu od d.
soknści 30 milionów złotych polskich, które w r.
Nowy wystawca. Wczoraj przybyła na wy1834-yUl podwyższońo do 42 milionów, a w 1'. staw-ę p. Olga Wcynert z Łodzi (Ksjęży Młyn) 1 styc:tnia r. 1903~ KlIżde państwo, zawieraj ac
traktaty z Rosyą, może każdej chwili wyrazić
184\ do 8 milionów rubli.
wino z porzeczek, agrestu, ocet z ja)Jłek, miód
Przez długi czas Bank Polski dążył wy- wiśniak , wino trGjniak z agrestu, por1..eczek czar- życzenie ustauia traktatu, poc:tem po upływie
roku traci on 8w-oją moc. Do tej pory tylko
trwale w kierunku podniesienia krajowego przenych i czerwonych.
Bulgarya złożyła taką deklaracyę, skutkiem
mysłu i w tym celu z własnej inicyatywy i wlaKonkursy. Dziś o godzinie 5 po południu czego wprowadzenie części nowej taryfy, zast~
t;nym kos:tteru urządzał ~akłady przemysłowe i .
odbędzie się konkurs cukierniczy na torty desepujących obowiązującą taryfę konwencyonalną,
prowadził je na własne rezyko: Do takich narowe,
jutro
na
ciastka
tacowe
i
babki
droż
nie może nastąpić przed upływem roku. Iune
Jeżą: zakłady fabryczne na Solr;u w Warszawie,
części mogą być wprowadzone nawet wcześniej.
fabryka wyrobów tkackich w Zyrardowie, wa- dżowe_
Do konkursów tych, op1'6c:t poprzednio wyPrzy normaln:ym bie~u spraw b~łoby pożą
rzelnia soli w Ciechocinku, zakłady górnicze pod
mienionyc~
zapisali
się
.ie8zc~e
pp.:
Stanil:!ła
w
dane
wprowad:teme noweJ taryfy, kłedy zaczną
Kielcami, w Bialogonie, Suchedniowie, Rejowie,
~glowskl subjekt
cukierni
Gri.lt:thaendlera
W
wchodzić
"" życie nowe traktaty. Ale nie można
Silpi i t. p. zakłady górniczo-przemysłowe w ZaŁodzi, Bolesław Urbanowski i Józef' Weżyk,
w
twierdzić,
że nie b~dz~e ona wprowadzona nagł~biu Dąbrowskiem i wiele innych.
<
wet wcześniej, w ra:tle po~rzeby powiększenia
Z rozwojem jednakże przemysłu i jego te- subjekci cukierui Konrada w Łodzi.
Do konkUl'su pię».arhÓw, zapowiedziauego na hódeł dochod"w .skarbu p.anstwa, Oraz podtrzychniki przemysłowe zakłady bankowe nie mogły
sobotę, oprócz wymienionych poprzednio, zapisał
mania jllkiejkol w1ek gałęZI przemysłu lub w rasię rozwijać w należytym kierunku, a tem sasi~ jeszcze p. Władysław Kozłowski, c:teladnik
zie
zmiany warunków przywozu towarów rosyjmem nie dawały Bankowi tych zysków, bez któpiekarni
Szaniawskiego
..
w
Łodzi-chleb
razoskich
do innych p,aństw pod wpływem wiadoz
rych nie spol!!ób zastosować przedsiębiorstwa do
. mych rozpor:tądzen rządów tamtejszych.
potrzeb chwili bieżącej. Powoli wi~c Bank Pol- wy i pytlowy.
Na tem końc:ty się komunikat.
Posiedzenie komitetu. J ut.ro o godzinie 8-ej
ski zaczął si~ wycofywać z .operacyj przemysło
Nową
tar~f~ w głó-wnych punktaeh podpół
wieczorem
w
biurze
prasy
na
wysta
wie
odi
wych, poświęcając się natomIast wyłącznie sprawy2sz0nO o l 1 pół do, dwóch razy. PrócZ tego
si~
posiedzenie
komitetu,
w
celu
zatwierbedzie
wom. finansowym.
wprowadzono dla granIcy lądowej stawki o zO
Nie spuszczał jednakże z widoku jednego d~enia orzeczeń sądu konkursowego, powołanego prc. wyższe, niż na gl'anicy morskiej. Nowa tado
rozpatrzenia.
reklamacyj
wystawców,
niezadoz najważniejszych swych zadań, popierania kraryfa nie przewiduje cła od książek, drukowajowego pl".~emyslQ, prze:t uQ.zieIanie pożyczek za- wolonych z nagród pierwotnie im przyznanych, nych- w języku polskim.
tudzież orzecze u cO' do nowych wystawców, któkładom fabrycznym i innym pr:tedsi~biorstwom
rzy zgłosili się już po ogloszep.iu nagród.
Wiza paszportów. Od al1stro-we2"ierskieO'o
przemysłowym, pożyczek na zaprowadzenie ma<u
"
Nadmieniamy,
że postanowienie komitetu
konsula.tu
w .W ~rszawie otl'zymaliśmy następująchin rolniczych, na z.astaw papierów publicznych, na zastaw tow:arów, przechowywanych będzie już ostatecznem i wszelkie następne re- ce zawladomleme:
klamacye pozostawione zostaną bez skutku.
"O. i k. Konsulat Generalny w Warszawie
w składach bankowych.
zawi~damia
. n.i~iejszem Szano~ną Redakcyę, iż
RobotniłiY
na
wystawie.
Bilety
ulgowe
dla
Jedną zaś z ostatnich, najpoważniejszych
z
?D1~m
dZIslels~ym
wizowaOle paszportów 1'0robotników,
wczoraj
zakupiły
nas~ępn.iące
fabryoperacyi Banku Polskiego, było umorzenie listów
lik. wid.acyjnych za ziemi~, które wskutek uwłasz ki: Karola Szeiblera, Heinzla i Kunitzera, oraz sy~t;k~ch dla Wyjeżdżających do Austryi zostało
ZOleSlOne.
c:tenia włościan przeszły na ich własność.
I Biderman&.
Warszawa, d. 27 stycznia 1903 1'.
Tu
czujemy
się
w
obowiązku
przypomnieć
Oddziały Banku Polskiego istniały: w Łodzi,
C. i k. Wicekonsul i Gerent Spens~"
Włocławku, Lublinie, Kaliszu, Płocku i Często- pp. fabrykantom i właścicielom zakładów prze-
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Zarząd

niniejszem zawiadamia, wysyłających ładunki, że na .st. Łódź, dn.ia 11/24
.. lutego
1903 roku o g. 10 rano na zasadzie § 40 l 90 OgolneJ ustawy
Ros. dróg żel. będą sprzedane z głośnej licytacyi niewykupione przez odbiorców towary, przybyłe w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześ~u
1902 roku ze stacyi: S. Petersburg Xg 7380 książki drukowane, T-wo Oswiaty; Białystok M 17901 przędza wełniana, Szapiro; Rudziszki ~g 4 lwIo lane, Hurwicz; Wilno N~ 44162 bakaJje, Andzie; Psków X2 2327 lalki,
Hesse; Białystok :Nil 1:' 3555, 23349 naczynia z blachy, Nochowicz; Biały
stok N.! 25314 towar wełniany, st. lVliejska; Białystok M! 21802 gałgany,
Kiśnik; Kuźnicą M 210 i 211 towar skórzany, Nowiedzielski; Baratów
miasto, X2 6112 próbki, towarów łokciowych, Krysnieński; Stawropol Nl!
1306 sprzęty domowe, Serdinkow-Kremer; Ekaterynodar Xg 1901 towar
lokciowy, Szorszorów-Rozental; Moskwa miasto M 73598, 12.,169 towar
łok c iuwy, IzraHowicz; Iwanowo M 26727 przetwory chemi.czne, lVlas Jennikow; Charków Xl! 53021 wyroby fajansowe, Hofman; Marki J\2 1691 gał
gany] Litman; Wars zawa W. j\l'g 81127, 80041 smar. do butów, Golszewski;
Warszawa Nadw. ,N'g 81925 skóry, Zyskind; Warszawa j\l'2 80189 piecyki
naftowe , Fainge blat; War,;;zawa J\g 80042 papier, Finkelkraut; KOlISk j\l'g
8615 i 8462 piaskowy kamieli, Prizes; Mi.ńsk miasto .\2 9853 odpadki -papierowe, Bernsztein; Ors:m M 605 kafle, Totow; Wars7.awa W. Xg 24\128
~3770 maszyny do szycia, Hlaszkowski; Warszawa W. Xg 25508 lane że
lazo, Klepfisz; Warszawa W. Xg :HOO l herbata, Botkin; War::lzawa W. M
21881 listwy do ram, Citto; Częstochowa X2 425 ramy dre wnianA, O:3ipow-Brzozowski ; NOlVoradomsk Xg 553 gięte meble, Br. Tonet; Będzin M
1072 esencya octo wa, Czarnecki; BaIta ,N'g 617 wino bess arabskie, Flllczyń
s ki ; Rożyszcr.e X~ 3 3< 10 obręcze drewni ane, .::lzrenke1; .Olles a .'ił 2761 masa
korkowa Ais ; OJesa tow. ;Ng 983 kwas wmny, IL1lp e rn; Mag deburg ~
4 sok b~raczany, Sochting-Szultz; Oppeln .M 1 galanterya, Simon-Feifer;
lIe rbestllal ,N'l! 914 wzroby ~kórzane, Spinbayer Reks; Równo J\"g 4814 odpadki sukieune, Szapier; Batraki N.! 386 a s falt, Iwanow ; Bia ł ystok XII
14:165 i lo2!:J5 pfl.ędza wełn iana, Hor owski: Białystok.N2 19275 przędz a
welniana, P ro walski; Baku tow. Ni! 5 1H bawełna, Tow. Ros. Poznański ;
K obr Yll .\; 760 ser, Zbar- Winer; A ndiż an Sr. AziHt .M 35 33/1 \173 baweł n a ,
Szlos be rg; Baku tow. Xl! 51] 1 baw ełna, T - w o Ross .- Po zn ański; Warszawa
W, pos. j\l'g 64 trzcionki, Org~lbrand; Warszawa W. M! 16399 wino winog ronowe, Kann; Tomaszów posp. N.! 23HO części maszyn, Ulrich; Często
chowa J.2 4310 krochmal, Koch; Kiszyniów · M 11722 towar welniany, Helle r; Ufa .N2 2 <8148 towar łokciowy, Łódzka pluszowa manufaktura; Krajzburg N.! 1689 towar 10kciolVY, Szarutow.
W razie gdyby licytacya w dniu wyżej oznaczonym nie doszła do
skutku to powtórna i ostateczna sprzedaż odbędzie się dnia 17 lutego
(2 marca) r. b. o godzinie 10 rano.
1037- '-1

=

Dobre i ładne
kapelusza mQzkio

upadłości 'łódzkiego kupca

Abrama

Trojanowskie~o

na zasadzie 502 art. kod, handl. wzywa
wierzycieli rzeczonej ma5y, aby w termi·
nie 4,1)-dnlowym sławili się osobiście lub
przez pełnomocników do niżej podpisanego syndyka I oświadczyli z jakiego .tytułn I na jaką aumę są wierzycielamI may i aby dowody swych wierzytelności
:łOŻyli temnż syndykowi lub w kancelaryl II wydziału sądu okręgowego w Plołr
kowie.
8prawdzenle wlęrzyłelnoścl w
obecności sędziego komisarza odbywać
się będzie po npływle wyżej oznaczonego łerminu w ciągu piętnastu dol, we
.włorkl o godzinie 2 popoł. w kancelaryl
II wydziału sl\du okręgowego w Piotr·
115-1·-1
Kowle
Syndyk

~ymczasowy

Władysław Sudra adw. przysięgły
Łódź, Dzielna

Nt 28.

sprzedaje

-

A. Maraza'.
Łódź, Plołrkowska

Biuł;'o prośb,

•

Choro by w eneryczne,
skórne i moczopłciowe

Dr. S. LEWKOWICZ

Warszawy

KRAWIEC DAMSKI
. KATOLIK

robi

okrycia damskie. fasony kształtne
l wykończenie artystyczne
$paoerowa .Ni II.
59-2-1

Plołrkow.ka Nr 113
przyjmuje wszelkie roboty zega7mlstrzowskle
I jubller.skle, jako też
konserwowania zegarów w fabrykach I domach prywatnych. Roboty sumienne i ce1021-r 60
ny umiarkowane.
.
Nowy kurs taliców
rozpoczynam w niedzielę d. I lutego

dla pań o godz. 8, dla panów o
godz. 9 wiecz.
,
ulica Cegielniaaa Nt 56, parter.
Dyplom. naucz. tańców

r. b.

599-c-97

lipiński

1688-1-1

nauczycielskie F. Ariet w L()dzi,
Bprzy muzyki
ollcy Przejazd 8, poleca: nanczyna gedzlny bez IIwe50 poION

Dr. D. Helman
Chor.ob7 uazu,

noaa.

gardła.

.t-

cieh~

średnictwa.
8kładać dla

krtani

m. 11.

rrzyjmnje od 9-11 I 4-7.
Pio trkowska .MI 19.
868-c-61

Dr. A. Brandstein
.

ŁÓdź.

Konstantynowska 7.

1069 "

37

Ur. lAndAltenbergerrzeja 5
ChD roby nosa, gardła i uszu.
Przyjmuje w domu od 9 do 11 rano l
od 4 do 6 popołudniu, w śwlli!ta przyjmuJe tylko rano.
1166-c-27

Dr. Michał Maryan Poznański
b. ordyDlItor Szpitala Homeopatyez,
' t ersburgu.
cbodnia

69

ro D In j, ugle pię 'ro.
Przyjmnjo chory
,,<lzlennie od 11-1
I od 6-7
ołnd nln.
1491-c-26'
(l

Dr. E. Mittelst,aedt
Chorob 7 ' wewnętrzne i ner.
WOw e.

Piotrkowska 243
Przyjmnje od

8-91/~

r., i od 4-6 pop.
1112-c-65

~r JID Piani,zak

złowiek

1~-3-1

.

- po polskn, poszuknje
C
piszący

ładnie

po rosyjsko I
miejsca woźaeg()
por'yera lnb *p. Rekomeudacye pow~
źnycb osoo. Windomoś6 w adm. .,Ro'1:woju".
158-5-2
onverllatlon fran\lalse cbez un~ I1l1me in
d-44wi '8
H'ru!\e. Oferły ..Lothln"
hłopiec władający obcem\ językami,
z .~
C nczclwej rodzioy poszukiwany do ioteren
agentnrowego. Własnoręcznie pisane oferty
upraszam składać "Pod chłopi e c" w adm.
144-3-.2
"Rozwojo".
obra pianistka przyjmu;e zamówienia
na wieczory tańcujące. Pio~rkow8 <a
141 m. 27.
164-4-1
orteplan do sprzedania w La~itlwnlltach
n organis'y.
161-1-1
llrancoski z dobremi świadect .. ~ml, pn~ szuknją demi-plllce jak I lekcyj na go·
dzluy. -Biuro Rościszewdki"j, PIotrkow149 -2 -2
ska 90.
agiel do sprz~dania. Ul. Konstantlnowska 58.
153-li-2
MielIzkanie. KomHet łódzkiego 8\owarzyszeula ~za()hidtów , pOSZukUje w
centrum miasta lokalu na klnb, w cenie
600 rb Ofer'y składać w adm .• R l)zwojn" pod ~I:) zachy".
160-1-1
iemiecka -konwereaCYJl u młOdej polki.
.. t\~ndynmd-wC140
biady gospOdarskie w domu pr ywatnym
od 25 do 50 kop. U l. P rzejazd 8 m. 5.
155 - 8-2
11 Hpca. 1903 r. do wyuajęcia lokal na
sklep z mieszkaniem na ~ocznej ulicy,
lecz z Inteligentnymi mieszkancaml. l'iwnicy na składy zaraz. Łaskawe oferty z
podaniem interesu składać w adm. "Rozwoju· pod "Interes".
145 - 3-.2
POSZUkUje sili! kuchark.l gospodyni, moż"
być w starszym 1\ leku fi dzieckiem.
Wiadomość ul. Zakątna 45 m. 6.
159-3-2
otrzebne zaraz zdolne praHowaczKi.
157-2-2
Piotrkowska 243 m. 9.
-rzYbłąkała się wyżl1\la do polowanll.l,
maści białej. Do odebrania nl.l nt. Długiej 45 m. 18.
166-2- 2
ralnia chemiczna. S.rednla 20. K. Szczepaótł",J.
44.1-d-49
przedam skiep i maszynę do rękawI
czek. Zakątna 43, wiadomość w sklepie.
163-2-1
rJ powodu wyjazdU zaraz do IIprzedanid
LJln~eres papierowo·ga1antaryjny przy ul.
Piotrkowskiej. Klientela wyrobiona, go~owka potrzebn", około 2000 rb.
Wiadomość ul. Piotrkowska 92 m. 60.
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przyjmuje w cherobach nosa
gardła i uszu.
'
10 I pał rano i od 6 do 7 wieczorem

. S rednia Ja 12.

.

42ó-d-18

Dr. Leon Silberstebl
Lec"y: Choroby skórne i weneryczne
Pr.YJmuje pano" od !ś - 19, ~ '- 2, 6 ' -1:1
wle(\zorem. Panie od 6-6 po południu

E_angelicka N. 7"

W oledzlelQ I święta 011 " -11 rano. 4-6
(lo\lołlldnłn.

Cena umiarkowana . .A:Jferty
"D. ~ na ul. PołDdn~wą }łI 5

C

Choroby dziecinn!', wewnętrzne,
Aku azer7a
przy!mnje od 9-11 r. I 6-7 wiecz.

123.

Z7tnickiego,
lIowy- R 7nek Na 6.
Redaguje prOŚby dQ wszystkich władz,
w kwestyj przesiedlenia, przyjęCia pod~
daństwa, przywilejów, o wydawanie paszportów, deklaracye o obrotach I dochodach handlowych, reklamacye do drag że
laznych. (Sprawdza listy frachtowe bezpłatnie), ~onłrakty, tłómaczenle, przepisywanie dowodow i prywatną korespondencJę. Binro otwarte od godz. 8 rano do 10
wieczorem.
2114-r.9cs

Adolf

Dla dam od godz, 2 do 3 popołudniu.
W niedziele i święta od 9-12 i 5-7.

9 ,'j

Dr. Franciszek Łukasiewicz
Chorob, . ewnętrzne, dziecięce
• akuSZerya.

Ul. Staro·Zarzewska 36 róg Sosnowej.
71-10-2

Leoznioa dla Ohory'o h

WENERYCZNYCH iSKORNYCH
Pierwszorzędny I

~t, DRECKIEGO

Zaoho d n ia M II
(obok 10mbardn akcyjnego).
Dla panów od 8-11 r. i od 5-8 wlecz.

Drogi Żelaznej Fabryczno~lądzkiej

Syndyk tymczasowy masy

Posznkujemy mIeszkaula na warsztat
stolarski, złożonego z dużej o 3 oknach
sali na parterze Jub na 1 piętrze, lub
2-ch pORol mniejSZYCh. Przy war8zt.. cle
prócz tego poazuklwane są dwa duże pokoj e, każ dy ('onajmulej o 2 okuach.
Oler'y z cen" skła dać w go.podzle czeladnlkow. Ul. Widzewska 71.
112-5-t

~N

a

Zegarmistrzowski

~

:S"
• •.fIl

oryginalny francuski wynalazek!
~
Warhlarz działa w rodzaju młynka za naciśnięciem
guzika. Elegencki prezent dla dam! Oprawa imi- ... :
tacya szyld krew lnb słoniowej kości. Prospekty na żądanie .•
Cena rubli 3.
oc
Dostać można wc wszystkich sklepach galanteryjuych, Dl
optycznych. lub wprost u glównych
reprezentantów: Jan .Sotzik i S·ka,
Dl
Warszawa, Plac św. Aleksandra ]i 12.
Agenci wszędzie poszukiwani.
99-3-1 •• •

Z:\kład

Mieszkanie.

no

nabywotjąc

WACHLARZ MOTOROWY

0'''' •
la'"

"

•

UPRZYJEMNI

Dra B• •ARGULIESA
al. W6Ioza6.ka Nr 39 róg Benedykta 10.
Por ada 40 kop.
Przyjmuje od 12-2 pop. I 011 4ł~8 wlecz.
w, niedz. t swtęła od 9-1)! I od 4ł-6! w
.
&'''żka d la ohor7ch.
513-r-49

r

P

S

139-3-3pśe

-- al'(lnęła karta pobytu oa imię Maryauny
Z Grzeazczak, wydana z magls~ratu m.
Łodzi.
141-3-3
'Jalflnęła karta
pobym na iml~ KllbUOLJfon~y Komorow, wydaua z glIliny Ra'4~-H-)I
dog08zcz.
'Jaginęła kluła pobyt n na imię ti~aulbła
LJ wa Gajewskiego, wydana z maglslra,u
m. Łodzi.
aO-3-3
aginął paazp.ort na imIę
Bronisła"y
ZBorowJńsklej, wydany z osady Dobra.
146-3-3
ąginęła. karta pobytu na 1001" Hdl
Z Zelaznej, wydana z magistratu m. ŁodzI.
148-3-2
Zaginęła karta pobytu na Imię Ka5arzyny S()kol, wydana z gminy Radl>goszcz.
147-!ł-2

Zaginęła

karta pOOylu na 1101" J ułll .l!'lał
kowjjklej, wyda.na w magistracie m.
Lodzl. .
160-3-2

·ROZWÓJ. -

Czwartek, dnia 29 stycznia 1903 r .

.........................
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ł Wielki medal złoty l
N

~

~

.~c

WARSZA W A 1902 r.
:
Włocławska fabr. cykoryi ~
~

~

~

~

~;
~
~

~

R. Bohne i S-ka

s~

-: poleca swe cykorye, jak również karlsbadzką domieszkę do kawy, ~
nagrodzona na wystawie hygieniczno-spożywczej
-:
C)"'

i

wielkim medalem

złotym.

ł

.

ś . . . . . . . . . . . . . .I). . . . 4F ........ ~

ttt

ul. Juliusza No II.

~

. Telefonu NR 779.

~t

Do nabJcia u wszystkich optyków. .....
Sensacyjny wynalazek Autowibrator!
lVIasaż wibracyjuy przewyższa slmLecznością elek1ryzowanie. Autowi brator masuje bez pomocy osoby po~tronne.i. Polecany przez' Dr. ~iegelrotha i
Dr. Giiutbera przy bólach giowy, bezsenności. neuralgii twarzy, żolądka i serca, w::1.dllWem trawieniu,
reumatyzmie, dla pielęgnowania skóry. Usuwa
zmarszczki, Łupież, zapobiega wypadaniu WlOSÓW;
Nieoceniony dla masażu krtani u osób zmuszonych
wysilać glos, jak to oficerów, nauczycieli, śpiewaków; zapobiega kurczowi pisarski emu. Równie niezbędny dla kaźdego domu jak kąpiel . Sprzedaż w skiadach instrumentów chirurgicznych. Za~tępstwo wylączne na Królestwo u S. Stephana, Łódź.
Poszukuje się agentów.
5~-10-0

.

I

zaopatrzony jest stale we wszystkie gatunki octu spirytuso- ~+~
wego i winnego, odznaczającego się bardzo przyjemnym ~
~+ł
smakiem i ar<lmatem.
230-52-49
~ł~

I

I

':--1

<:o

niniejszem podaje do

wiadomości

Szanownej

WiD& j&~lk~WI
Endera, nagrodzone na wystawie hyglenlczno .dpo!l;ywczej złotym medalem Rrz.YJmnje .
l 21.

96-4-2

JÓZEFA '"
fasony najnowllze, Wfkoń(·ztlnle staranne
i eleganckie. Przyjmuje takie i roboty
dziecinne. Ceny przy.tępne.

11

.101-]2-2

-Dla sprow.adzających to~ary pełn.eml ła~un.kaml ~ą
do w.dzleri:awlenla od kazdego czasu

I

PLACE RAMPY
,

Cyrk A. DIV i gni gD.

Cyrk dobrze ogrzany.

W

i

piątek 3 O stYGznia
190~ r.

Początek

o godz. 8 wiecz. Popularne przedstawienie, skladające się z 3
oddziatów, przy współudziale najlepszych sil trupy i baletu. Wejście dla
dam bezplatne. W skład programu wejdzie poraz ostatni historyczna pantomina w 3 aktach p. t. Tamara, (w akcie :3 taniec Lezginka). W sobotę ~1 stycznia benefiS: żokieja p. Leona i kobiety-żonglera l\J.iss Dezy.
W tych dniach rozpocznie się szereg walk atletycznych z udziałem najznakomitszych atletów na czele z niezwyciężonym Zbyszkiem.
W niedzielę l lutego dwa przedstawienia dzienne i wieczorowe.

składy

połączone

nej

linią Drogi

Żelaz-

Fabryczno-Łódzkiej. .

Bliższa wiadomość w kantorze

przy ulicy Widzewskiej J\'2 ~;7-6 -2
W mają\ku Ozorzyn pocz1a Sompolno.
N~ przystępnycb waronkach jesł do wydzierżawienia

Ważne

ośmlomorgowy

Życzący sobie nabywać rocznie na wóz, ze-

chcą się zgłaszać

do

zarządu

centrdInego

Zarząd.
Złot.

medal

na wystawie kucharskiej, otrzymało masło z WllcZfC będące na składzie u
na

duże

sztuki poszukuje

Emil Schmeche.

Piotrkowska

Mikołajewska

68.

102-3-2

1361-d-9

~~?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _~~~~.O~
_ S~
..B~o_n_eB_o__U~eB3ypo~.

W Uocznl "ROZWOjll", Piotrkowska 16 111.

--

P

29 m. 25.

r.

Piotrkowska 68.

pod warzy-

Zarządzający J. R. Żdżarski.

85-4-3

Sprzedaż

nO~D,

16

._~

na

częściowe sp'łaty.
.

Ktoby

wiedział

36-lfI~-1 01

o miejscu zamieszkania

p. Fajwla Jakubowicza,

kuchenne ~yborowe sprzedaje funł 32 k.
Mleczarula Ziemiańska. D71ielna 30. Filie:
Piotrkowska 8t I Średnia 30.
1725-10-9
_._.....
rzyjmuję nadrabianie pończoch.
Ul. Mikolajewska XI! 59, m.56,
II piętro.
ll11-d-33
-~.

p. O. T auchert

FABRYCZNY

Akc. Tow. ił. Gostyński i S-ka

Masło

rzeźni

w Lodzi.
91-3-2

wraz z

ziemią
uprawną.

części Dwa spłaty.

Podstawy pod Ghoinki.
Łóźka dzieGinne od 4 rb.
Kolebki, Wózki dla lalek.
Wózki dzieGinne.
W·
W· k·
anny, amen l.
Umywalnie dla .dorosłYGh.
Umywalki dla dzieci.
Garnitury do umywalni.
KUGhenki szwedzkie IIPrimus".
Żelazka do prasowania Szwedzkie.
PieGe wykładane glinką.
PieG e naftowe, zasłony do pieGÓW.
Garnitury do kawy.
Maszynki do kawy.
Naczynia kUGhenne, gospodarGze.
Łóika angielskie od 9 rb.
MateraGewszelkiGh systemów.
POLECA
SKŁAD

Ogród
Dla panów ogrodników.
wa, doskonaltl

niniejszem zawiadamia, wysylających
na stacyi Łódź dnia 18
(31) stycznia 1903 roku o godzinie 10 rano na zasadzie § 8,1.
ogólnej ustawy Ros. dróg że
laz. będzie sprzedany z glośnej li·
cytacyi, nie wykupiony przez odbiolcę ,towar,
przybyły
w miesiącu
grudniu 1902 r. za frachtami:
St. Borsigvergh M 4328 wę
giel kamienny, Zarz. kopaL-Aroll- "
ZOIl.
3-2
Uwaga: W razie, gdyby licyta- .
cya w dniu wyżej oznaczonym, nie
doszła. do skutku, to powtórna.ostateczna sprzedaż odbędzie się dnia
20 stycznia (2l11tego) 1903 r. o godzinie lOr
.
_
. .___________ _

Sprzadat na

Piotrkowska 145.'

Publiczności, że

żelaznej

ła.dunki, że

Magazyn Sukien Damskich

"GRAND HOTELU"

ZARZłlD
""1
-

Zofia Schneidep

Zarzą

OGŁOSZENIE

Fabryczno lód Zk·leJ·

Otl_talunhl na

Plotrkow.ika

.

Odcisków ' D rogi

nowski, Piotrkowska 132.

*~'-9--::00~~~~~~~.~~~~~~
00

.

Sprzedaż w składach aptecznych
I perfumeryatlh.
1710-30-9
Rllprezentaut n>l Łódź, C. Bystrza-

~

~

Łodzi.

łJIIF'"

noścl30a IWJoIB:~;~nie

"MON"OPO
l"
~
~
Łodzi,
~
w

w

Dnia '2 lołego 19011 r. odbędzie 91~ w lokalu "Lułni", ul. Piotrkowska 108, o godzinie 2 po poł., Ogólne zebranie
Porządek obrad: J)
Zagajenie posiedzenia.
2) Wybór przewodniczącego.
li) Odczytanie sprawozdania za rok 1902.
4) Przedstawienie budtetu na r 1903
o) Wybór członków Zarządu i Koml.yl Rewizyjnej.
78-3-3
6) Wnioski Zanądu uraz członków.
Zarząd.

ARA GO" nySt.zeGórBkłegoj
zna- :
,,
swej Bkutecz- I

*-~;g~.M;J4M;M;M;*
Skład Warszawskiej fabryki octu Henryka Komicza

Stowarzysz. wz: pom. Majstrów Fabrycznych

_-.~-

buchaltera, proszony jesł o zakomunikowanie w kanceh~ryl parafii Wnlebowzięda N Maryl Panny.
. 109 1-1

Sklep z pokojem
dużem

do

wynajęcia

ka

X~

zaraz. Zawadz22.
93-2-2

RHBap~ff~1~9~03~r~.________________________________~____

Redaktor l WYdawca W. Ozaj ••• kl.

