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8ob. św.Franciszka Car.
N!edz. św. Boniillcego.
Pono św. Norberta.
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rb. 6 k.
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- "50
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Wschód sl.: ~o.lx. 3 Ul·
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Rok XIII.
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1910 r.
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rb. 7 kop.40
Półrocznie •
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Mi~nni~ ~~lit~~zn1, ~rlem~~łow~, HKOnomicInj, ~~ołeczn1 iIit~rac\i. iIlu~troNa~j
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Łodzi,

Sobota, dnia 4 czerwca 1910 roku.

ul. Prae;azd M 8.

I[.II'D"~I

wtaslly. Warszowie, ul. IlI'GRoJII:a .M 23; .. Pabianioaoh
- Zgierzu, tu aplece p. Paik2ll.

Nr. telefonu 593.

Ul p.

Teodora Bli-nlce}

*

CENA OGLOSZE:K:.N a d e s l: a n el> na l-ej stl'onicy 50 kop. ZII wiersz pet. 2Vl!Jczli>;ne cgłoszenia za tekstem po 7 kop. Za wiersz nonparelowy lob iego miejsce
Małe : ogłoszenia po 2 kop. od wyrazu (dla poszukujących pracy po 1'1, kop.). Najmnle,isze o~loszenle 20 kop. Rek 111 m y i N e kro logi
po 20 kop. za wiersz petitowy. Za dolączenie prospektów 6 rub. od tysiąca egzemplarzy. ARTYKUŁY bez OZnI'lCZeIl.ia honoraryum Redakcya uWaża
Zll bezpłatne; rękopisów drobnych nie zwraca.

Redaktor 1ub Jego

zastępoa przyjmują .

ani świątecznyoh] od godziny 3 ~----- -::::.. _
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interesantów codziannie, z

tun ow
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W HELENO:WIE, w

L

wyjĘl.tlIiem

niedzielę,

dnia 5 czerwca r. b.

Z

o

na

Jana Fruzms
..JI' k·lego

deseroy!e
Kakao I
Czekolada

iotrko~ska
wprost

wyjednywa

Intnnier
y

Warszawa, Włodzimiel'ska 16.
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Pasażu Meyara.

Iła~ne
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11108 r.
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KREMY " PSYCH
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P;~gi,
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Plam)'. Pryszcze,

I

chce mieć ciepłe i suche mieszkanie niech

I

.
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Dl'. Ludwik Zieliński, Warszawa, Mazowiecka 4.
Adres tet. "Kabe!", tel. 5362.
336.251
Wystrzegać się przestarzałych kOllstrnl{Cyi.

Elek.tromonter
&!i*.

FW* I

który dobrze obeznany jest z IJrądem trzy{azo
'i\ ym, prl}dem stałym i akumulatorami, potrzebny
jest natychmiast do pilno'"ania instalacyi elek·
trycznego oswietleoia i siły. - Oferty przesyhć:
4

Wł ocławska

sirer YI

Fabryka Snlfit-Ce:Iu ozy

Włacławku.

ł. &
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MULTiPLIKATOR OGRZEW.A.NI!

Dr. W. P. IHobllkowakl. in~.-chem .. Warszawa, Jerozolimska 71
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po~ki~,

:

że n~

Odmn~ów

nąd~l dę

~awem

l polsldem aż po ostatnią ćwierć XIV wie!<u, pod: czas gdy Kraków już w 1257 roku przyjąI pral wo niemieckie.
!
O jciec wielkiego astronoma, rówuież MikoI laj,
'! dojrzaly~ już wie.ku prz~siedll~ się do
Toruma, byl zas z rodu mlOS1.CZamnem I< l'ako w .
: skim, gdzie jego rodzi!la osiadra od 1370 rokit.
Ale i po przeSiedleniu zaiyle i ścisle stosuuki
. utrzymywał z miastem rodzinnem. W Toruniu
mieszkając, postat'ał si~ o przyjęcie swej rodziny
"do współuczestnictwa w modlitwach, postaoh
l wszelkich zboinych uczynkach zakonu św. Darni.
! nika"; tę sprawę znowu załatwiŁ nie bezpośre.
dnio w Toruniu, ale zwrócił się o pośrednictwo
, do zamieszkalego w Krakowie dominiJ(aniua Ja,
t. kóba Godziemby, polskleg() męża politycznego,
I który byl zakonOWI krzyżaekiemu solą w oim.
Ale istnieje jeszQze bardziej
dol wód "IJatryotyzmu" polskiego ze strony ojca K04
per~il(a, pa:tl'J?t.yzmu nie biernego, podu~jącego się
I woll królewskIel. ale czynnego . Rt~no wlacego dla
l tej woli inicyatywę i podnietę. Oto· w lutym
l 1454 r. "niemal że w przeddzieli wybuchu wojny
I 7, Zakonem U, kiedy !(fół wahał się z wypowiedz~niem jej, "id~c w tom za .radą !,ardYllf.\!a. Zbi·
' 9~le\~a, . ~ys~ waJącego . n~ P16.l'\~szy ptan trud~o.
l sel pl~IlIęzne, Mtl\OlaJ. I\opermk starszy "Sle( dząc Jeszcze w Kra!{OWIO, wespól z dwoma iunyl,' mi mieszczanami tamtejszymi, przychodzi w chwili
: krytycznej z pomocą pieniężną-bardzo na owe
i czasy znaczną-II posebtwu ziem i ilJ iasC pl'u~l\ich
: do króla", co o wybuchll wojny llieIVątv11 witl zda·
: cydo;~IO~tronie więc ojca poc1lo rJzc nie polskie
I

!

l

b6Zp[) ~l'edni

l

I

LudZIe, ktorzy prowadzą tycie sle·
dzące i używaj,! maJo ruchu, cierpi,! pra ... I
wie zawsze na otyloŚĆ. 1/, lampki
od wina naturalnej wody gorzkiej
1:'...
l k J' 4!
• t
'
I lanc sz a /~zel.~, GZy e rano naczczo,.us~ ...
wa ospaJ'osc kiszek bez potrzeby uzyCIa.
.
h l k
T
F
mnyc e OWo woda" ranciszka J ózda"
zdobyta sobie przez pe\\?ne II tagogne
dziaJ'anie swoje, powszechne uznanie
i bardzo ch\tnie jest stosowana. Ostrze... ! Ko~eruika nie ulega ża.dnei wątpliwości. Pozo
ga si<; przed naśladDwnictwami. Gdzie l staje matka, a matka nazywa!a się z domu Barniema skJ'adu należy si\ zwracać \\lprost ! bara ~atzelrode. . .
. , •
.
. -'
!
Niech nas w te) mierze obJIlSDl jlOC~uCle nadO Budapesztu do ekspedycYl zrodd'! rodowe panujące w tej rodzinie.
gorzkich "Franciszka J ózda" .
i,71-1 '
O~óż tedy Łukasz Watzelrode, ojciec Bar .
.\',

J

M. (Jas· j
1638-a

~oleca
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A CHAREMZY

il\eą bialośi: cery, usuwa zmarszczki.
Wyna Apteka! Laboratoryum
lązku
•
Chemiczno· Koswetycz'
ne w Łodzi, ul. Srednla :li 10. Ządacl w8:tędzle.
1444
-_.
pNRł
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U-liIIiL

I Sieklucki

Ł6dź, Piotrkowska oM 130, tel. 12-93.
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Kopernika przez niemców.
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PATENTY

południu.

Ze zrabowanemi przez szwedów archiwa.mi
, polskiemi zawędrował do Sztokholmu list Miko4
; l.aja Kopernika do króla polskiego Zyg:llUnta l.
!
Ten "drobny rozmiarami, n.iepokaźny pó!~ arkusz pożólklego papieru, pokryty pismem je- ;
: dnego z najwięl{szych geniuszó,v ludzkości" od.
: kryl p. Ludwik Birl(eumajel\ który w piątym ze·
szyci~, ,,~amusa" dat )~go podobiznę, przeklad
z lacmsloego na polskI, l obszerną rozpra.wę dotyczącą narodowości naszego astronoma.
1
Rodzina Kopernika, jak stwierdzono, pocbodz~la. Z m.iejBcowo~ci, zwanej Kopernik,.. hltnieją; ?e1 do dZiś ua Gor~ym Szląsk~ w po.bh~u Nissy
!] Oumuchowa, a WięC w okolIoy taK rdzennie

"Krakowskie wesele" (w ogrodzi o). ftFoot4Ball" i wyścigi cyklistów z nagrodami dla publiczuości
(na placu sportowym). Dwie orkiestry - I1uminacya ogrodu - Ognie sztu0zne. - Różne niespodzianki.
Początek zabawy o godz. a-ej po południu_
Bilety do nabywania w dzień zabawy na miejscu.
Cena biletów wejŚCia: dla doroslych po 50 kop., dla dzieci i uczniów 'po 30 kop. Plac sportowy: wewnątrz toru po 1 rb.; trybuny dla siedzących po 50, 40 i 30 kOp., stojących po 15 kop.

Cukry

po

NOWY PROMIEŃ ŚWIATŁA

1542 3

o

O

4-ej

I

_

I bary,

,

a dziadel{ astronoma, bogaty patrycyusz
byl ,jednym z llajgló'wniejszych inicyatorów i działaczy spiSku i "wojny ziem i miasttoruński,

t
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Sobota, dnia
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prus: i
to jest polsldch .przec iw zakonowi nie·
od
lecz owszem pierwsi
Niedawno
gazetach dane, do-

Iiśmy się
ob ow i ą zku
I
czytaliśmy w
staliśmy się mśc i c i e]aoJi tak wielkich zbrodni.
tyczące szkM średnich w Królestwio . Okazuje się
Albowiem, glly na począt k u tego m i e 3iąca. (lipca :l: nich, że w tych «drugich, i nie dających praw
1516 r.) na naszej ziemi ośm i u rozbójników na- ż adnych 5zkolach Królestwa kształci Sl~ zoacznie
padlo na publicznej drodze pewnego poddanego więcej mlodz1eiy, nit przed rewolUCJą w szlrolach
Was7.ejKrólewskiej biości, obywatela. mi.asta ś rednich rządowych. Z zestawienia CyCl', dotyczą
Elbląga. i OQciąwszy ruu obietlwie ręce, 9brabocych obydwóch lcategoryj młodzieży, dOJŚć musiwali go ze wszelkiej maj~tności: burgrabia nasz, my do pocieszającego wniosku, że dążenie do
zebrawszy wkr6tce malą garstkę naszych podd~ . zdobywania wiedzy Jest w Królestwie tak sllne,
nych, wkroczyl bezl1stannym marszem praWle że mimo lIieprzyjaznych warunków liczba uczą-

.11.

u": Prócz podatku krwi i podatku ogól.
neg\)
p i e llią dzach lo ż ył też na tę walkę wiele
w fo
o p oż y czki i darowizny.
L'l a rodzona Kopernika, po kądzieli, żona
Łu li<l "' Watzelrodego, "cnotliwa matrona, a swego CZl'!>l1 korona wszystkich niewiast t o ruński~h"
by ta polk ą z pochodzenia i nazwiska, i zwala się
.Katan: yna z ModJibogów, pierwszem\ ślubami
Pękow a ".
J al<i z ;.ś duch (p ol.skości~ - że użyjemy
no w o ~,y tllego wyrażenia. - panował w tej rodzinie, ś w iadczy fakt, że rodzony brat Barbary Ko}lernikowej, matki astronoma, Łukas~ Watzelrod e młodszy, l,anonik l\atedry kujawskiej we
Wio cłuwku, później bi~liUp warmi~slci , a 0J>i~ku~
i wychowawca Mikołaja Kopermka po smlerCI
.rOdZICÓW, był iednym z najbardziej znienawidzonych przez 'Zakon krzyż acki dygnitarzy i wężów
stanu po stronie polsk iej .
Biskup Łukasz bywał prawnym doradcą i
-prawie że nieodstępnym towarzyszem" prymasa
' Zbigniewa Oleśnickiego. "spoi1 Warmię ściślej·
szym węzlem z Polską", a w.idząc ,,,j.a~mo, ~ż
w dyecezyi nie przywróci spokOJU, tlopolu będzie
mial pod bokiem zaborczy i chytry Zakon krzyt "
. kt
. b Zakon. krzy',.
~ac k I , wys ąplL "z proJe e ~l, aze y
-acl i przenieść na !01usiadują c e z MołdaWIą Po !~(}le{ gdzie J'ako przed~urze cl;rzeŚCijaństwa przeł . ,
· ' .
l,Cl.wko
tlll'CzynowI, móglby w ten sposób spe lllac
v
,
.
.
t
"
Kr'
y'
ac
plan
ten ,
'
.
'wl aSCI~e swe posianUlc. ":0. . z z ~
:dla kto!?go p~zy,skano. lUZ Sto.l~cę . AP~stolslcą, ~~
•darewmh, 8, bISkupOWI warnnus!{~~n~\. odpłacilI
się nienawiścią tak malo chrzescljansltą., ze nazywali go łI wielkim zdrajcą, po chOdzą?ym .z rodu
,naJbardziej zawziętego na Zakon l wClelo.nr m
:,dyabłem, gotowym do wszystk~ch czynów najnIe:
'godziwszych", za którego brac zako~na .modh
się codziennie o to do Pana Boga." ~zeby teg~
wcielonego szata.na raozył z tego SWlata. zabrao
co prędzej."
"
Taką. byIa. "niemieckose" rodzl~y. ~aBzego
:Mikołaja Kopernika nawet po kądZIelI l w takieJ siQ atmosferze w,!chowaJ: na polaka z .ro~u
i ducha, który polskość swoją zawsze w zymu
stowem i czynem zaznaczał.
Sama na.uka w katedralnej szkole wloclawskif'i i wieloletni pobyt na. wszechnicy kralwwski ej niezbitym może byłyby tego do.wodem; a.le
podczas .nauk we Wło szech MikołaJ . Koperlllk
w jubileuszowym roku 1500 zapisuje SIę do m~~
trykuIy nacyi polskiej w Padwie, a ,Po. p.o~rocle
do ]craju, staje się "powiernikiem Da.JtaJUleJs~ych
zamiarów wuja-biskupa, Jego sekretarzem I. lelfarzem przybocznym, towarzyszem częst ych Jego
podró ży na l'óżne sejmiki i zjazdy·, gdZie w wal·
ce biskupa Łukasza przeciw Zakonowi, a w obronie prl> w Polski, wed16 słów wspólczesnego kronikarza, stal przy ni:n, "jako Achates wiernie
przy Eneaszu".
.
NIO zmienił się i później Mikolaj Kopernik,
kiedy po śmierci biskupa zabrakło mu silnej p~~pory, bo jalw już kanonik, w roku 1518 w lJ~c.le
do kapitGly warmiuskiej. donoszącym o rozbICIU
się rokowań Zakonu z Moskwą o sojusz przeciw
Polsce, powiada z radością:
cTak więc runęła wszystka nadzieja naszych
sąsiadów,. a podczas wojny, kiedS całą: Warmię
zalato krzyżactwo, . t:jedynie obronny zamek w
OJszty nl; u opad Się wówczas przemocy l pod~
stępowi drapieżcy, 8, komendantem - w pelllem
znaoze niu tego wyrazu-tej jedynej twierdzy war·
miusliiej byt.. kanonik Mikołaj Kopernik".
Późn i ej w r. 1521 z porady Kopel'llili.a Ieapitula warmińsIta cwystąpUa. na sejmie w Gru·
dziądzu ~vob~c dele~at6w ~r?la luroczystllo skargl} na wlelkIego mIstrza l Jego Zakon~, a uzupełnieniem świetnem ~ych faktów i dokurneu.tó'N
jest oglo~z~ny ubecme p~~ez p. ~I:kenma}.era.
w .Lamusle . w~as ~o!ęczny list ~OP ~1 mka, s_t~vle~.
' dz aj ący do.bltnle I Jego pol skosc, I usposot)JeUle
względe ~, ~leUlczy zny. .
.
. .
W .lJsc~ e tym skarzy S ię na bezpraW Iu l glvalty krzyza,kow.
..
.
. , .
"Mysm~ to ~~i~d zuosd~ W ~lerpl} W.OS:I
c.zytamy w. Jego hSCle - pon.lewaz, pOS W l ę ~l\ysZy
SIę stanOWI ducho wnemu, mnIej mamy doswladczenia w rzemiośle wojennem. J e dna k że. ponieważ na walnym sejmie w Elblągu śWieżo zapadła
była uchwala, że wszyscy maj ą chwycić za oręż
przeciwko tej pladze, ażt' by ją wypl e n : ć i ponieważ rozumieliśmy, że jest to taJ\ie postanowione
ed~kLem Waszej Królewskiej Mosci, .nie uchllimitl.

I

l
: sześć mil w głąb teryt~~yum Zakonu za ślad3:mi
owr ch okn!~nych. rozboJnlkó il', na~u d,r ~a n~c~
! wpIerw, ~Izby SIę po domach rozplo.szyh, zaJ.~.
I tych podzlalem ~uP.u W pewny~ bagUlsty~ lesie,
' schwytawszy "zas. J~dne~o z D1C~, szlachcloa rod~m. z MarchII (InnI uC16czką SIę ratowali), od:
WIózł go z pow~ot.e~ do dom.u ~raz z calą. zdo
I b~~z~, or~z ~onml l z u~broJen.lem samych rozł bOJnlk~w. wpierw uprOSI ws.zy l uzyskawszy poI zwol~me .owego ~ycerza, ktor~mn podlega. o,,:"
t ~k~hea, Jak~ol,,:,16k pozwolellle w tym raZIe nIe
ł '1 o potrze n e . .
i Dl~ bez.stronnego ~lstol·yka. gdyby polskosc"
I ~oper~Il~a ~Ie byl~ z !n.nych :vzg~~dów rzecz:
llle~~eoa~ąkcą d W~1hwOS~I, ten ~ISt ~ede~ w~st:r
c1z Y y,. Ja o OWQ Ptrz~ ?~y~a~ący llPoh.rzte a Ykó
o doplero przewro
I "Zlej wo ł IS ory
t · · k' h
. h I nOSCI
l
. t W
h
, Dlemlec IC" 10
e ccewazellla rzeczywls JC
a fabrykowa.uia nieistniejących, aby z teI; faktów,
go wroga zakonu krzyżackieD'o a t.em samem na
. .
ód""
b"
I
owe czasy l memezyzny, m z zro IC uemca.
.

l

~ cych si~ szybko się zwi~ksza.

l
I
i

ŁÓ DŹ,
MANSZESTER POLSKI.
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ił

DoI'II.
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.
. W .Goncu co~zl,e~n~m , wy~h(}dzącym w Wlł! me p. J:, o. p.~~l escll IntereSUjący artykuł, którego tresc .pofilzeJ 1?fzyt.aczamy:.
. Jak wladomo,.llle~awno p.odJęta zost~l~ w pra. SIe kwestya, gdZIe Slę P?dZleWa młodz~ez nasza
z K~~l~stwa po . ~kon(lzen.1U 8zk6.r śr~dnIch .. PesJ mls ~l dochod~lll do wDlosku, .za wlększoś,o bo: da} me wstępuJ~, ~cale do wyzszych zakladó~
na~lcowych) c~ęS? J~dna. do ullIw.ersytlltów rosYJ,skl?h l~b g.ahcy)~IClch l ,,~e~zcle c7ą9~ka jakas,
mUlej WIęcej tyluz, co dawDl~J za graOlcę_ "
;
Z ~)O~o~u tych art,ykuf?w or~an mt.odzi~z'y
. a~ademlckl6J we LWOWIe łZarZ~ Wle) za~lesc.II
cltlkawe. da~e, dotycz~c~ r. 19~7. OkazuJ~ SIę
z nj~h, ze .lIczba mlodzI6.ZY .1. .Krolest.wa.. PQbleraj~ceJ naukI w!ższe bynaJmllleJ ObeCD16 tak si~ źle
. Ule przedstaWIa. (Czytam~ .w artykule).
.
Do roku 1~05 mrodz~e?: z Królestwa ~olskle:
~o grupowała Się przewazDle w Warszawle .. Ot.óz
lIczba stude~tów w ~I półroczu . akademIckim
: Ul 03/ 4 w om weI'S~teC1e warsza wsklm do.szla ~o
i 1611"w tem polakow przeszło 1000. ~olltechU1. l~a zas warszawska w d. l -ym stycznia 1904 r.
liczyla. ?83 st~deutów,. w czem P?laków do 700.
Ogorem. WIęC w dnIU 1 ~tyezma 1904 r. było
w WarszaWIe 2594 studentow, w czem polaków
około 1700.
f
Tymczasem w r, 1907, według danych <Zje .
dnoczenia) towarz ystw mlodzie ż y polskiej, ksztalcUo się z zaboru ru syj~kiego w Niemczech, Fraucyi, Szwajcaryi 1940, w uniwersytecie i polit,
l a~ str. Wiedeń, Praga! t. d. okolo .390, po.litec~, llIka lwows!ta okoto :>19, wszechuIca. Jaglellon. ska okolo 878, uniwersytet lwowski 200, razem
3837.
Wl i czają.c do ogólnej sumy studentów z Kró:
. lestwa mniejsze grupld tej młod z ieży z wyższej
szkoły lasowej we Lwowie, uniwersytetów wIo·
skich i wielu innych niewliczony?h,. .dochodzi~y
do sumy 4000 młodZieży akadem1Clu8), przewyz~
: szają ce j blizko w dwóJnasób jej liczb~ z przed lat
I cztere ch. . '"
,
..,
,
.OCzywlsJe, statystJ ka ta nie d~.Ja Je~zcze
. nalezytego materyalu . do oceny skutkow bOJkot~
' szkolneg? w Król~st"łJe.. ~a dl:odze statptycz~e~
dalo~y SIę to oSIągnąc Jedyme, ,gdybysmy m~ec
moglI. całoksztal t danych, dotyclącyeh stud!ow
mł?dzl~ży z I~rólestwa. z lat prze~ ~oJkote~ 1 po
bOJ IcoCIe. Rądz co bą.Jz dane te sWładcz~,. ~e nawet w 111enormalnych warunkach dZISiejszych
Królestwu nie grozi bynajmniej ogoloc~nie z ludzi z wyższem wyksztalceniem . Gorzej zapewne
przedstawiIaby się sprawa, guyby smy rozpatrywall kwes tyę ludzi z patentami, dającymi prawo
do zajmowania pewn~cl.~ , \auowJsk Ual\ adwol,aci
przlsięgli i i. d.)..
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f
.Rosyanin liberalny, p. Pogodin, b.Vly profe.
sor uniwersytetu warszawskiego, tak wyraziŁ
swoje zdziwienie wobec laslca,wości władz dla
niemców.
,
"SkasowanQ polskie ,Sokolstwo. (Stowany ,
ł szenie gimnastyczne) _ pisal w Rieczi" przed
}dlku laty - ale gubernator wojen"ny Kaznakow,
l ' sto warzyszenla
'..
zaszczycal k
omp amentamI
gImna. . k' d l t6 h
'al
1
S~y(Jz.ne k nlel~~tc~ 16 : ~ ~'yc l~zemaw~ po
DłemIee u, p.
za9 g y za na waza miejscowa
nie prz8mawla do polakó\v po polsku. Jego eksce ~
.
~ k
lencya zręCZnIe pod k res'}....
II. tell Ja
t, że rzą d ro.
syjski ufa niemcom .bez.wzg~ędnie... Stowarzysza .
nill. gimnastyczne nIemieckie otrzymały pozwole nie na swoją dzialalność z warunkiem, iżby do
( swego lona nie przyimowaty ani jednego polaka. "1)
:
Jeszcze bardziej zdumiewa istnienie kilku
'1' niemiecldch stowarzyszeń strzeleckicb, stanowiących poważny zastęp czlonkó\v "umundurowa
' nycb, wyćwiczonych i uzbrojonych". Corocznie
łąCZł\ się w mieście i wykonywają uroczysty
. marsz wojskowy, poucza.s którego salutują spotkanych oficerów -zupełnie jak wojsko regularne.
Niemcy mają w Łodzi teatr, uwie uuże ga
zety eodzie:loe i jeden tygounik (7). Każdej zi.
my konsul zWarsza wy przyjeżdża na wielki
bal dobroczynny, urządzany vrzez koloni~; by
wają też na nim wszyscy dygnitarze miejscowi
Sala jest dekorowana godłami cesarstwa niemieckiego i hymn narodowy niemi ecki rozbrzmię 
· wa w niej obok hymnu rosyjskiego.
Łatwo poją.ć uczucia polaków, których sple.
wy narodowe i godla tradycyjne surowo są zahzane. Każde zebranie pohliczne, gdyby nI\. niem
ukazaly się lub zabrzmiaty te objawy, ulegroby
natychmiastowemu rozwiązaniu.
Wszystkie narodowości w Łodzi mają swoje
towarzystwa wykwintnej Z nich najszczelniej zam
, Jmięte jest niemieckie 2)j zresztą wogóle każdy po
zostaje w swojem. Zimą bywa dużo bajów publicznych na cele dobroczynne _ wzorem War .
szawy. lecz bal'dziej eleganckioh S) . W innych po, rach roku przeważa życie w gronie poufalszem,
; a także w klubach, gdZie gt'y idą grube.
;
Ale glówną rozrywką jest - uciec ~ miasta.
; Bedin, oddalony o 15 godzin drogi, często bywa
. nawiedzany przez nii>mców lódzkich. Wszyscy
l przemysIowcy, znużeni wyczerpującą pracą., mul szą kilka razy do roku użye prawdziwe50 wypoczyuku i o~etchuą.ć pOIV.ietl·~em czystsze m w
Abbazli, Nicei albo w Blarntz.
(
Są i francuzi w ŁodZI - dwa Towarzystwa:
; Allart, Rousseau i Sp; oraz Dessurmont, Motte
I i Sp.; mają laIJryki, jedną z l8uO i drugą z 800
l robotnIkami, w których dyrektorzy, wyżsi urzęd .
: nicy i majstro wie są franCUZ I; ogóŁem może ich
li być czterdziestll.
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Od zatargów narodowościowych cięższą i bar .
dziej bezPośt'edn~o. groźuą jest kw~stya socy.ałua.
która szczególOleJ zaostrzyła Się w ŁodZI od
czasu wypadków lat ostatnich.
.
:Mieszkając w kl'aju przeważnie rolniczym i
zawsze zajęty jlrac~ okolo uprawy ziemi, palak
nie przeistoczyl się jeszcze w rob otnika nowoczesnego: malo wyks7.talcony (w r. 1807 w Łodz i
60 proc. ludnOŚCI nie umiało pisać ani czy tac,
w Warszawie 1906 r. - 53 proc.) rece ma nie_______
' II
ł) Warunek ien nie pOChodZi od rządu, raczej od
nOlVoorganlzuję c ych się tu niemców,
Przyp- Red.
t) I tu mocno się myU p. Vimard.
Przyp Red.
') Nu, .nol Więcej eleganckIch, niż w Warszawlef
f'.
l'rzn. Red. .

)$.
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Ici do wycieczek; podróże zaś 0.0 Torunia i GJlieZ'! go odtl:z.jalu Związku narodu rosyjskiego.
. ość
na i wielu innych lIIiejsc za I\ordonem, zbyhą u~ do cudzej wlaslIosci i tu go nie opUSZcza !(\ l3ytrudnione.
! loby mu io jednak u3z1o, IIle rozpocząl li :l t!l i' <lnię
Ułatwiała ,I' popr:tednich lat redakcya .Zdro ,
przeciwko gen. Tolmaczewowi i to go zg •.bito.
ju" ciechollińsh~go, który w roltU bieżącym je ł' .
,
4'"
i
_IN.
~z~ze nie zaczą.t wychodzie i niewiadomo czy odPrzy ministerynIn ~praw ' wewnętrznych pod prza
zyJe..
..
.
" . WodDictwem dyr. dep~lf!t\mentu spraw ogóluych A. Ar
Zalząd rol)), co. mo ze, b! ,Pobyt uprzYJemmc, buzowa pra.:uie osobna l'l\da m!ędzywY'lZłlllOIVl\ dla re.
lecz wszystko tu, me wyl~czaJąc parku, trzeba wizyl tymczasowvch przeplsó
! k h' t
bylo stwarzać.
'
.
':' o zw a,z t1C I 8 owa ·
k'
rzyszenlach. Prace lCOiti.\ilą uk~nc'lone IV po!olVle czeclf'
·
b d
. I'
Z ro b IOUO a~ zo wIe e l co ro u cos nowe- Clio sto st.
go przybywa, o Ile starczą dochody, które w ca- \
lości obra.caue są na upi~kszenie Ciechocinka i u.v.n
Ciechor.inek, /11 maja 1910 ł'. dogodnienia.
Ministsr spraw welVnę~rlnlcli nie pozwolil ua zwo·
Osób obecnie jest już w Ciechocinku 1,500 , lanie w Mos~lVle wuechro'sfJskiago ~jazdll przaJstaw i .
Przez parę dni, mia.nowicie w niedzielę i so- z górą, przeważnie polskiej puhliczności. Łódź do
cieli towarzystlV ufządz&al!\ kucsó\v dla :\nalfabo~ólV.
botę od południa mieliśmy tu deszcz rzęsisty, le· , brze jest reprezentowana, nie brak naweti niemogol
jący bezustannie, po którym ochłodzilo się znacz· I ców lódzldch.
1 Wodltlg IQCorme.cyl "Rteezt", po długiem wabanIu,
nie.
~
St. Łqpiń,ki.
rząd postanowił nare,9Zcle wnieść do Dumy Da poezątku
Podobno pomiędzy Rypinem a Sierpcem epa-,
II. sesyl 1
.·eSienne j projek~ now~~ ustawy pralowej
dly duże grady, na sporej przestrzeni i poczyni~.
ly wielkie szkody. Dziś od rana pogodniej i nieco
D . sl
I k l t .
oieplej.
I
oma y wy na aze. O RlCZ)'.
ł
Mlnlateryum aprl\w wewn~trzn;,rcb otrzymlllo do rliz.
Solanki gazowanej jeszc2e nie ml\my, dzię'ki
Z Londynu donoszą, że lotnik angielski, po- • ważenia raport dyrektora departamentu spraw ogólnych,
punktualności i a.kuratności firmy berliusidej. Cho- l ruc~nik J. W. Dunnc, rozwiązał szczęśli wie spra- r Arbuzowft, w kwestyj ~r!\ul(ly osiedlenia i procento'
rzy, którJm ten rodzaj solanki lekarze zalecają I wę automatyoznego uLrzymywiluia r6wnGw3gi przez wago stosunku żydów w szkolach.
wzamian Kissingen - pokrzywdzeni szemrz~ co· aeroplan podczas lotu. Wzniósłszy się w Sheppey' . 'Y
' ?
n
raz glośnilłj. Zarząd dokłada atoli u3ilnych sta
aeroplanem na wysokość 20 metrów. DOllne
KALENDA.RZYK TERMINOWY.
rań, by złemu możliwie jaknajszybciej zaradzió.
~. uścil rączl,ę lewara sterowego i pozwolił dwuIMIONA SLOWIA.N'SKlK D ~ l ~ LubomIla. J uSl<arżą sil} też kuracyusze zamieszkali w ho?
plaszczyznowcowi swo1emu unosie się swobodnie
telu M11l.lera i jego okolicy. na halas, jaki spra· w powietrzu Pomimo lekkiego wiatru, aeroplan t r o Dobrolll!łA. W poniedziałek: CiechomirA.
ZEBRANIA D.\: I ś (w lokalu, muga 45) zebranie
wia wiercenie nowego źródła dla doby0ia soJan· unosil się sfiolcoJnie i równo na Jlrzestrzeni czte- ogólne
Stow. prac. hlludl. m ŁodzI.
ki 7 proc. COjJrawda, należałoby roboty te ogra.· rech klIometrów. Dopiero gdy trteba bylo orni·
- D z I ś (w lokalu. Piotrkowska 71) o Kodzll111l Sł
niczyć obecnie tylko do pory dziennej, bo sen przy
nąć sto.iący na drodze pagórek, Duuna ują.ł za
wieczorem, zebrauie Tow. entomologów.
l\Uracyi - to ważny czynnik jej skuteczności. rączkę lewara sterowego, l'0czem opuści[ się lek ·
- J u t ro (w lokalu. WIdzewska nr. 84) zebranl(O
Z niemalem również niezadowoleniem spotyka się ko na ziemię.
miesIęczne Zgrom. czeladników wtolarsklch.
i wygórowana taksa lekarska. Trzy ruble za pierw·
WiadomoJć o powodzeniu próby Dunna wy- J u t r o (w lokalu ~LlrJ". Mlkolajewska 11) o
godz. 10 rllno, zebranie Zgromadzania czeladników cle-szą wizytę i dwa za każdą nastęlJuą- to ist9tnie
wolała. w kolach lotniczych wrażenie, ia~wo zrozamiale, skoro ZWIlżymy, że wtaśnie sprawa I sielskich.
za drogo. To też w wielu wypadkach ohorzy po
.
- J u t r o (w lokaJu, Południowa aS). o godZinie 2
przestają najednej lub dwóch wizytach, bez wzglę .
utrzymywania równowagi aeroplanu poJczas lotu lI po pol,
zebranie Związku brUkarz)' i zawodów pokrewdu na swój stan zd.rowia, Co nadol' ujemnie wply . stanowi zadanie najtrudniejsze dla lotnika l wy- · nych.
wa na rezultaty leUl'acyL
\ mag:a niezmiol'1lie zimnej l,rwi oraz zręczności. l
- J u t r o (w lokalu, Południowa 6), o goddnie 2
W niedzielę, 29 b. m. teatr tutejszy rozpo - I Gdyby przyrząd Dunna. okazal się istotnie sku- · po pol, p031edzenla ml&slęczlle Zgromadi. caeladnlkóTY
czaJ sezon .Krysią Leśniczanl<ą", operetką Je- : te cznym przy każdym wietrze, to sprawa lotnic· i szewckich.
i
J u t r o (w lokalu, Nawrot 49), o godzlnlfł 3 po P.02
rzego Jarno tło libreta Bernarda Buchbinder8. Sa- l twa posunęlaby się znów o olbrzymi krok.
zebranie czeladników ml\larsklcu.
la widzów byla bardzo dobrze wypelniona
- Ju i r o (w lokalu własnym) o godz. 4. po pot,
rową publicznoścllj..
-:zebranIe Zgrom. majstrów kowalskich.
Operetka poszła składnie i w dobrym zespa·
- J a \ r o (vr lokalu, Piotrkowska 115), o godz 2
le; pani Mal'yewska rolę Krysi gra \ śpiewa z
Karyera "Istinnego" patryoty.
po pot., zebranie pó!roczne ZWiązku prac. piekarskich
wdziękIem i finezją. Orkiestra jest dobrze zgra- J u t r o (w lok~lu własnym) o g. 3 po pol., ze.
na. Wystawa przyzwoita. Reży3erya dobra. P.
Czarnoaecinuy dziennik odeski "Jużnyj Boha- : branie
m!eslęczne Związku ogrodników.
Czarneo}ki tedy ze swą trupą wstępnym bojem zy" tJ:ra tak ~pisuie karyerł} hr. Ko~OWnicyna;. do j
- W ponledzl~lek (w lokalu własnym, Piotrltows~a
skal uznanie publiclGności, spraguionej rozrywki, I Dledawna Jeszcze pr~ze~a odeskIego oddz.lalu i 120) o ~. 8 w. posiedzenie Komlte~a dochodów nis6taktórej Ciechocinek dostarcza kuracyuszom w mi- Związku narodu rosYI~klego. Hr. KonownlcJ~ łych Stow. WUJ. pom. pue. bIIndl.
nimalnej dozie. Niema tu bowiem ani uroczych rozpoo.zą~ karyerę swoJą W ma~~narce, której !
- W ponie·jziałek (w lokalu, KO.lsillntY!l~wska U),
spacerów ani pociągających ku sobie miejsoowo- szeregi. Jednak rychło mu OpUŚCIC l<azal :vyr.ok I o godz· 9 fl\nO, zebranie robotników zlamnyca.
,
oflcerslnego sądu honorowego. Jako naczellllk JOW ponlodziałek (w domu maiatrólV tkll.c:tich) ..
:!nego z powiatów w gub. płockiej. popełnil kra- , Kodr;. 6 po pol., zebranie waln@ majstrów ikecklt:3..
ZA.BAWY_
4) Rlecz godna uwagI: robotnik polski jest poż,dauy . dzież i u wołniony zostal w ciągu 24 godzin. N a ł
nad Renem, zyskał 8obl? uznanIe w Stanach Zlednoczo· • horyzoncie odeskim ul,azal się niedawno jalto do· ił kowa.HELEJOW. J tl t r o zabawa na Pogotowio ratuQ
nych Amerrkl Pó2nocnor-; a u nas... ścl9,ga nagany. Dla zorca pralni marynarskiej poczem po dniach
LTR'\'· J u t r o (w ogrodzie itlillera, Mlkołajews:r"
czego tak Jest, nIe obJ8Snla p. Vlmard I my więc roz- ł
•••
h'
'
. k'
. !
strzygnięcIe tej ciekawe; kwestyl pozostawiamy domy~l. 1 pazd~lernl~{o\Vyc
przypadkowo. dZlę I tyt~łOWl I nr. 4.0) Zl\bl\WŁ\ ogrodowa '1'(]w. spis",. • Llr .. •• Poc z ą.ek
noś ci czytelnika.
Red .• Rozwoju.hrablOwsklemu, zostal prezesem nowopowsta)ące- · o gOdl;. 3 po pot.
ciężkich Iwrzędzi
powolną, ruchy ooię~al,

zgrabne. nawykre do

rolniczych,
bra.k mu
iuicyatywy, jest niesforny, nieakuratuy, często
niewstrzemięźliwy, dostępny podbechtywaniu agi·
tatorów, dzialających e!ektownemi frazesami,
malo przewidujący, nieprędko, może po ldllcu po·
koleniach dopiero nabędzie zalet, kt6remi zrówna
się z niemcem').
e. d. n.

i ll teligencJ~
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T~och~ o sprawie n.owoslawist6w.. - ~ozmowa. :
mIędzy trzema osobamI: panem Bobrmskun, pola- ,
kiem i niemcem o aneksyi Bośni i Hercegowiny.

I

- Pan na zjazd' do Pragi? Tam nowa idea
obleka się w formę czynu, tam ma być chrzczony
nowoslawizm ..• Pleśnieją niemcy, nowy Grunwald
musi się rozegrać.
- Jadę, panie, na zjazd nowoslawist6w, udzialu w nim nie biorę, bom nie delegat, ale ohcę
się przyjrzeć tej robocie, kt6ra zmarnieje rychlej,
niź mozna przypuszczać. A wiesz pan, dlaczego?
Bo niemcy ją umiejętnie popierają, a wy z tego
radzi będziecie.
My, słowianie, dopiero zaczynamy uczye się
chodzić. Sztukę rządzenia pojmujemy w ten sposób, jak trener naukę młodego konia. Trzyma go
na lince, raz popuści ją dłużej, to znów ściąga.
Nio mamy w sobie nic z tego, czem zachód żyje
oddawna, co wogóle wzmacnia narody.
_ Jakto! Wszak hasła, pod lctóremi zbierają
się w Pradze przadstawiciele różnych narodów,
są szczytne.
- Niezaprzeczenie, ale warcholstwa wsród
ludZI więcej, niż szczerości. Drobni słowianie
z półwyspu Ball{ańskiego szczerze pragnęPby utworzyć !ederacyę obronną przed zaborczoscią germańską, ale jak ją urzeczlwistnić? Chyba tylko
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kulturalne dźwignięcie tych krajów. Niela- Wszak Ci:aj-to czaj .. (he :bnL) :a "C.lilj"
twa to jednak rzecz, ta lmltul'a. Wieln z nas 0- btinno ruska rzecz •..
balvia sl~ jej, jak dya.bel święconej wody i cz~- Ja myślę, że herbatil, to cbiliska roślina.
sto za otwarcie szkoły dostaje się obywatel na
- Ucho\vaj Boże! Chiny od nas ją \vzięli.
lawę oskarżenia i ponosi karę większą, niż za
Nie ma'u zamiaru przekonywać pana O
zlodziejstwo lub lapownictwo, bo szkola szerzy pochodzeniu herbaty. ł'r;:ccz)'ta.-;z to pa ·1 w pi!'rw.
niekorzystne poglądy dla rządu.
, szej lepsze) r.neyklopetlyi; zaznaczam zaś. że polMówi się o nauczaniu powszechnem, które \ skie nazwiska wywodzą się od m:ejscoI.OŚ!!i, gltzie
za 50 lat ma objąć kra.1 ca1y. A w Niemczeoh za ród był osiadly.
50 lat nie będzie l}zlowieka, l,tóryby nie posia- l
- A mozllu zapytać, gdzie jest taka miej,
dal wiedzy, równej czterem pierwszym klasom scowość, IV' l,tórej guberni!?
na.szyc~ szl~ól średnich. Jakże słowianin może
- W kieleckiej.
się zmlerzJo z tak inteligentnym niemcem? Na
- Jak się nazywa?
jaki~h polach może mu wytworzyć lwnlmrencyę?
- Czajewice.
.
W ten sposób zalew kresów zachodnich przez
To znaczy, że i Czajewice były ruskie.
niemców musi stanowczo nastąpić. Bo bezradność
- Znakomity z pana etymolog. I pan z tern
jest prowodyrem biedy, a bieda~upadku moralne- przeświadczeniem jedziesz do Pragi na zjazd nogo i fizycznego.
woslawistówl .•
. No, już pan za. bardzo. wie~ki pes!lDista. !
.- ~a czlo~~ek lib.eralny, ale, panil', trzeba
A Ja panu daJę slow'o, ze tak zle Dle będZIe. Na- kOlllcczllle ustali c granIcę dla kazdego narodu!
sza arystokracya rosyjska ma leszcze znaczenie, Oto znaczy: Czajelvice pochodzą od czajn ... No, i
my do tego nie dopuścim y. !fy musimy dopro· szabas. Kielecka gubernia by ta ziemią ru~ką.
wadZIĆ, że w naszem państwie hżdy stowianin
A jak raz byla rusltą, ~o dla ruskich mUilzą być
juk brat rodzony żyć będzie.
tam specyalna prawa. Zle, pauowie polacy, żeścię
- Przepraszam, a z kim mam przyjemność kawal ziemi rosyjsl(iej zabrali i sobie, ot tak.
mówić?
przywlaszc~yli, '.t'o bardzo nieladuie!
- Graf Bobrinskij.
- Po drugiej stronie więcej trochę, na za- Moje nazwisko Czajewski.
eMu od Ojcowa jest Konigshutte ... Wyraz czysto
- CO? CzajewskiJ? '1'0 przecież pan isti!lnyj niemiecki... Opierając się na glębo kiej erudycyi
naszl I ltiedyż wy spolac/.yliście si~?
p. hrabiego, prusacy powiedzą; że dotąd sięgala
Jal(to?
niemiecka granica, ~em więcej, że w kraju mimy
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ZRÓDLISKA. (Wodny Rynek). J' u tr o zabawa ogrodowa To w. Ilbstynentów "Przyszłość". Pocz~tek o ,odz.
2 po p oł.
ZE STRAŻY. W p1lniedzlalek o godzinie 'I wie.
czorem ćw i czeni a I i III oddzlalu ł6dzkleJ s'raży ognloa
wej ochotnlc'zej W domach rekwizytowych '-Jchie 04-

J'ł

r.

Otóż stwierdzamy uajkategoryczniej, że posel
W Łodzi sporo jest fabryk, wyrabiającyeh
byl obeony w lzbili i brat udziaŁ w roz- ten towar.
strzygających glosowaniach', inni poBlowie też bv- i
W oiągu ostatnich dwóch dni przvbylo do

J t1 &r o prled-

stAw iania teatralne trupy p Mysgkow.klego "K.arp.~cf
r:órale" (Nad Czeremos$am), dramat Kouanlowliklego. Po-

o godz. 7 wieczorem.
U!SNICZOWKA (Milsza 6l). 'J u t r o prl8dstawleIl~ O teatralne trupy p Glogera "Zagloba swatem", "Ta;<.:muice starego miasta", iWar.IaW8ka praczka". Pocz~tek. o godz. ł) I pól po po .

uno

li obecni.

•

~

(a) I fabryki akc. Tow. I. K. Poznańskiego.
Wobeo Dadprodukcyi przędzy bawełnianej, fabry .
ce akc. Tow. L K. Poznańskiego dla wyrobienia
t'
d
l
lb
Ó·
ej. przę
.pozosta,,:a 9 a o skr. cic pra6~ tJgodDIOW.ą o }e?en d1;len w przędzalnI, ~lbQ tez prze:
dłu~yc dZIen ro~oezy. o jedną godzl?ę. w tk.alm,
t. j. zap~owadzio. W et ągn trzech mlesIęcy Jedenastogodzmny dZień roboczy.
Po głębszej roz.wadxe postanowiono przedlll'
zJ6 praoę w tkalni za doda~kow~ opłatą, l J.
w stosunku l/lO dotychczasowego zarobku. .
W tym due~u zreda~owane. ogło~zeDl~, VlJ~
WI.szone w oddZIale tkalnI, zawladamla, ze 11godzinny dzień roboczy wpr~wadzony zostanie
, z dniem 15 b. m. W razie, gdyby robotnicy nie
chcieli się zgodzić, uwaZ&nł będ~ za zwolnionyeh
od pracy.
~ak DU .inlormowaD~,. robotnicy tkalni B~chętni Sił tej nadeta~oweJ praoy. Utlmaeząc~ ze
T~w: akcyjM umyślDl~. z~prow~~za l1-~odzlnny
' dZlen. rOboczy,. aby póznl(~J zmuslo robotnIkÓW do
sialeJ ~lui@zeJ, ,prac!,.
.,
.
•
ł
Wlad?moso •~ zaczerpnęhsmy ze źródła l:aa
odpow~edzlaln~o Jego ją .~odaJemy.. o wyrobIeDlu pI~dzy ma powróolo znów dzum normalny.
(h) Pęd adresem bygieilistów. &obocnio! fabryezni, prac:Ijący w oddzialaeh szarpaczy, skarżą
się, że bardzo często pomiędzy rozmattemi odpadkarni, ~tóre .ID:ają być \lrze~abiane na przędzę. o·
t~zymuJIł onI l wa~ ~e szpltal6w, brudną, zak~wa.

zr

I.

•
; Łodzi kilku kupc6w z Kaukazu, w celll dokotlania zakupu iowarÓw.
!
Spodziewani są wkrótee kupoy I poludnio. wych prowinoyj Cesarstwa.
'
I
I
(a) Łódzkie Tow. laohtty wyśo!gów konnyoh
: urządziło na. zakupionym od Natansonów placu,
przestrzeni 72 morgi, w Rudzie Pabianiokiej t wspaniały tor wYlloigowy, według najnowszyclt wy-

!

magań.

1

Zaprowadzono irybuny dla publiezności, oraz
dla sl}dziów.
Pierwsze gonitwy na tym torze odbędą sil} w
D
1\.1 • łt ~
l dniach 12, 26 i 29 czerwea. Udzial wezm. konie
."
11 ~ J'. ~r
ze stadnin Królestwa, Poh!łkiego.
W d, 25 czerwca zorganizowaDJ b~dzle kon.
(_) Kónkurs na artykuł Zarząd zjedDoozekMS hipiczny dla czlonków T-wa.
nia Tow. młodzieży polskiej zagranicą ogłasza
Na tymże torze. d. 23 i 24 b. m" odbędzie
konkurs na artykuł pod tytułem: «Obowiązki i
się wzlot awiaiycznJ.
~~owt :Ił przedsiębiorcą warszawskim p. Grall Rposoby po.dl(reślania polskości przez młodzież,
kszta łcącą się zagranic!!:>.
.,
dem JUZ zawarto.
(x) Podrói po Indraoh aagielskioh. W pano, Warunki konkursu: 1) A~tJkuI ma zaJmowllO
nie mniej (jd 11/,. i nie ;więcej ?d 2 arkuszy dra• ramie artystycznej "Terra" (Benedykta. 1), wykn. 2) Nie powimen bye jedynIe r~zprawą ieO·
stawiono wspaniałą podróż po Indyach anglelretycz ną, ale raczej zawi~r~ć wni~skl ~onkrełin6,
skieh w 50 obrazach. EgzotyOZDl • wiat, pełen
prl.ll\tyczne,' 0?arte na dosw18dczen1U. r6z~ych konieslyehanie bujnej roślinności, Itarodawnyeh
t świątyń i ruin, świadczących o tysiącaeh lat dalonij : 3) Termin konk~rsu 15 p~,źdzlernlka, nowo
stylu; "prze~ tym terml~em nalezy nadsl'l~o pnwoeJ ~U.}t1l111 oddany jest w ldlkudzieaiteil1 obu,.
ce pod ,adresem: AntOni Dyg~t,76, rlle ,d Asaasl zach sW,letme koloryzowanych.
Pans (o-me). Nagroda. wynosI 100 frankow.
i
SWH~te itawy, pelne zadumy, gruzy pałaców
(a) Ze stowarzyszenia ,najemnej pomooy
1 dawnych wlade~w, zarośnięte Ijanami, pejzaże
pracowników przemysłowo , handlo\JyGh guberBi
I z nad Ganges~ I obra.zy, p.owod~l, t~py ~harakte.D
piotrkowskiej. Na czwartl~owem posie~ze~iu za· WIoną, pelną wydzle~ł~ W~tę. taką zmn8z~nl są l 1J'styczne kraJowe?" .1 SWlat taJemnIozeJ dż~ngh,
rządu rozpatrywano projekt p. Wierzbickiego re- rozrywać. II powodu Jej zlepIenIa, a. n8.stępllle gdy ! '!"sz1stko to zazna~~mla n~ '!' sposób tak zyvt,y
gulaminu wydzialu wsparó, który postanowiono PUSZCZ\ 1ą D!, lZl}rpaeze, wdyeh&j~ kurz przesyco- I pełe~ prawdy, IZ wynoił 81~ pelne, wrażen~e
przedstawiQ na najbliższem nadzwyc~ajDem ze- Dy zarazkamI.
..,.
odbytej podr6zJ po egzotyoznym krajU bramiRobotnicy W' tym. wypadku samI zaradZIG Dle I nów.
braniu og6Inem członków stowarzyszana. do za .
twierdzenia.
są wstanie i uważaill!, że temu zapobiedz ,moie tyl- !
(-) Kursy rolnlozo-przemysłowe, «Słowó, doWyznaCEODQ na dzień 6 b. m. zebranie wy- ko 'rowarzystwo h!gieniczne. przez wpłynj~cie na • nQEli, ~e p. Wladysław Kiślański, prezes komitedziału dochodów niestalyeh, w . ce~n ulożenia admlnistracye ,szpitalne! by ie ni. sprz~dawaly W& W II tu muzeum przemysłu i ro~nict~~ (Warszawa)
pr()O'ramu projektowanej zabawy leaneJ.
użyłej, a D1SZez l'ły Ją przez Ipaleme.
otrzymał urz~dow6 pozwoleDlI mlnlswryum. prze- ,
"'Przez czerwiec lipiec i sierpień po.jedzenia
Takiemuż niszczeniu. podlega6 winDY banda· . mysłu i handlu na utworzenie kursów rolniozo odbywać się będ~
razy na. miesiąc, mianowi- I'ze oraz innt rseczJ, które sl'ntyó mOA do prle- przemyslowyc.h przy muzeom, z bardso obszernym
cie w każdy czwariek po l-ym i 16-ym.
tworu w przemyśle włóknistym.
programem i z wykładem wszystkich przedmio(a) Z prl811lY8ł1l. Skn\kiem eodziennJch Ucz- t6~ w j~zykl1 polskim, z wJj\tktem l~zyke. rosyjW poczet członków przyjęto 4 kandydatów.
C- ) O posła. Korespondent petersburski nycb zamówień na towary komiwoja.żerów, wy- sklego.
Nowej Gazety" puścil wiadomość, która obiegla slanJch do różnyoh miejscowości Cesarstwa., tu(a~ Z kolei ł6dzkieJ. Na. It.acyi Łódź kolei
~zerę g dZiennil<ów, że podczas rozstrzygania eejsze fabryki zajęte są gorąezkową pracą. Cho. kasę blletową klasy a·ej przeniesiono i urządzo
w''Izbie pierwszorzędnej sprawy ziemstw na Li- dzi o wyprodukowania takiej ilości towaru, któ- D.O w ten sposób, iż sprz~daż biletów odbywa
twie i Rusi' byli nieobecni dwaj członkowie Kola. raby nietylko zaspoltoila potrzeby odbioreów lecz sUJ })rzy czterech okienkach. Jest to wielkie
Polskiego: jeden, który 'zamierza złoży" mandat i i zapełniła opróżnione z zapasów składy.'
udogodnienie . dla wyjeżdżająoych, gdyż nawet
Obecnie ogromne zapotrzebowania napływają podczas oŻY,!lO~ego ruchu interesanci mogą byó
drugi, który sllóźnil aif} z powrotem z Częsiocbo\Vy. Co do pierwszego, jest to wyraźna wska· z głębokiohprowincyj Cesarsłw& na materyal szybko obslnzelll...
•
zanie na posla Rząda, który, stanąwszy na ozele tkany SI welny i merceryzowanej bawełny, która
- Gmach stac!Jn>: będZie g~untowme odważnej ula spoleczeństwa naszego instytucyj - \ wygląda. jalt jedwab. Ze względu na swoją taniość, restau~owany; do robot przystąpIOno od paru
Banku wspóldzielczego - istotnie będzie zmu- towar ten chętnie jest nabywany pl'zez klasę ro. tygodDl.
SŻOliy mandat złożyć. Zresztą dziś nazwisko pO-l botniozą na btnz.ki i suknia.
(-) O iydaoh. Senat wyjaśnil, ie nakładasla. Rząda Jest już przez jeden z dzienników
Wobec znacznego zapotrzebowania tego ,ma- I' ne na żydów kary piani~żn8 za. niesia"ienje sit
wymienione.
teryału, cena. jego pOdniosla si~ o 20 do 25%.
do wojska. nIe zast~pują odpowiedzialnoścI karnej
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nowosl&wizm zrobimy, nie będzie Austryi ... a już co
- I pan myślisz, że pozwolimy wzil.\6 wam
najmniej to z B&lkan precz ..• W tern sztuka, żeby : kraje slowiańskie?'
.
Austrya słowian nie gnioUa... Tam wszyscy nasi, '
- Te kraje slowia.ńskie będlli nas witały, ja.
tam wszyscy prawoslawni... My do nich nIkomu . ko ludzi niosąoyoh pochodnie oświaty i oywillz&,
wtrąca6 się nie pozwolimy...
cyL..
ł
Panie Bobrinskij, m6wił cudzoziemiec...
Bobrynskij roześmiał aię·
Wy wslowach - króle, w prawoda.wstwiei obie- A pan co na to? panie polak; wid~ieieja.
. tnicach pierwsI, ale wy nie tylko nikomu nic nie ka. podla gadzina. Kraje słowiańskie chce anek" dacie, ale i u siebie nie nie zrobicie ... Wy, nowo- I' iowao. C2y nie będziecie protestowali?
sla.wiści... To też ze spokojem mówię, że nowo · .
- Mniemam, że o tem zawczeinie mówić, zaslawizm to bańka mydla.na... Dużo krzyku a wię ' I czel(amy, 0.0 sam na.ród powie .••
eej zludzeń... Nieubłagane prawo .Drang nach
- Nie powie nie innego nad to, h jest to
l Osten", musi pewnym krokiem spieszyó do celu, bezczelna. uzurpacya. .. My na. to nIe zezwolimy,
II Czem rychlej, tem dla ludów przechodzą~ych do
nasz sztanda.r jl\ oalouil
rąk rozumnych, niemieckich - lepiej...
- CZYi'
Duch Europy wyzwala siQ, pojęcia. na coraz
- Nasz!
j szerszych wzlatują skrzydłaoh...
- Ach nowoslawist.6w... winszuję ... odezwał
i
Po omacku człowiekowi chodzić niewolDO, wal · 8i~ cudzoziemiec. Dużo im z tego przyjdzie. Oni
czyć z ślepotą niepodobna..
wolą pójśĆ ręka w r~l(ę z kulturą, ta im przyI
Nar6d cbce praw, a dać je ten tylko moie, najmniej godność człowieka. zostawi.••
! kto ma te prawa. i kto je szanuje... Aneksya. BoZaledwie dwa lata od tei rozmowy upłynęlo,
! śni pewna...
ze sztandarll neoslawistów powiewall\ tylko stfZl}"
!
- Col wrzasnął Bobl'ynskij .. Bośnia ma być py•.• a Bośnia i Hercegowina. wznosi radosne 0
! zajęta? przez kogo?
bzyki na cześć cesa.rza, który powi6tllm wolnośó
Przez Austryę...
l 8wobod~, a narodowi ofiaro\VaI szeroką autono
- A Europa! - a my!
mię i królew s ką !roronę, kt6rąby niezawodDie wiell
- Pogodzimy się ... Właśni e wracam z Peter · I cy neos!awJści zedrzeć raczej chcieli Diż nalo '
: sburga, jestem tam przy ambasadzif\, au stry ackiej : żyó...
, rzekI cudzoziemiec, uś m ie c haj ą.c s i ~ pod wąs () rn. PO A 11
znalem wybol'llie nowoslawi stów i ich szeroki pa.
gląd na sprawy ogólno·ludzlde.

wiele wsi zwanych z obtla: Niemieckie Brody, szwa_\
by, są. zamld o brzmieniu niemieckie>m z końc6w ką ste in, a więc z tego wyniknie, że z jednej strony
byla Ruś, z drugiej Niemcy, a naród polski Bie
istniał...

- A, oto i problemat... Ja może spytam się
pana adwobta Dudykiewicza"przedsta,,:iciela .tej
Rusi Czerwonej", hórl.\ on tak zna, a lUne kwa ·
stye też mu Sil: ni~ obce. Ml\ż po finansowej cz~·
ici - wielki, to ~n rzeez tę wyja.śni. Wreszcie
my sami się por~umiemy. ..
- Porozumiemy -z przekąsem odezwal się ,ja ..
ldś cudzoziemiec, siedzący dotąd spokojnie w wa·
gonie ... ala wtedy, gdW niemoJ słowian rozumu nau ,
ozą...

- Dosyć niemc';J!&n'Ji, wrzasnął ezeeh, który
na spotkanie delegacJi WJjecbaI...
- Wy się tylko nie rzucajcie. Doszliście do
wlasnych szkól) do wlasnego uniwersytetu. Stwo ·
rzyliś ci e własny naród. Wskażcie. mi choć jeden
naród sł owiański, kt6r yby zuajdowal si~ w waszych warunkach, któryby stal tak kulturalnie wy·
soko,jak wy, - rzekI spokojnie podróżny. A komuż
to "zawdzięe zacie? Crz;y jakiemu słowiańsliiemu narodowi? Nie ... Sami IUQsicie to Eątwierdzić. ze wam
to kultura niemiecka wzynlosla...
- Polacy w Galicyi milją dwa uniwersytety
i jedną politechnikę, prór.z Ulgo szkoly w oJczy ~
stym Języku. . . a kt óż im to dal? Rząd nawskroś
niemiecki, stara dyna.stya Habsburska...
- Co to A1flStryal bąkn~ll BObrinakij, my jak
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nasi
"Tajemnice Starego Miasta"
w je-

:::=.;::=:============= ~_=,_

w ogólnym porządku za niewypelnienie prze pisów o powinnośoi wojsl,owej, ' a są jedynie niezależną karą za uchylanie się od spełnienia powinności wojskowej.
(a) la kurnall'h muzycznych prof. A. Grudzińskiego zosta!y w tych dn'ach ukończone do
roczne egzaminy. Wykazaty one, że wychowańey zrobili znaczne postępy w nauce, że wyniki
pracy pod ki()ruukiern wytrawnych pedagogów są

<" ,,'

".

Nieustannie bowiem skal'żą się
prowin~
k~'otOGhwila
cyonalni prenumeraton~y na nieodbieranie pisma dnyrn akcie ze śpiewami - muzyka Wrońskiei przytem jeszcze nie szczędzą wymówek admj- go i "Praczka warszawska" krotochwila w jelIistracyi. Najczęściej giną numera wyprawhUle:z;a (1nym akcie ze ~piewami.
granicę z~ lDar~ami.
, . . ~
(x) Arkadya. W teatrze cArkadya, dziś rozProsuny ,WIęC z~J'~ąd, pocztowy o wnlknlęCle pOCZllą się widowilika. złożone za śpiewów, kiaew tę sprawę I zapObteZellle zIernu.
! rnatografu i jednoaktówek., Prócz wyjątl,ów z 0(h) Taryfa na piellzJwo, Rząd gubernialny za · ' per i operetek, na przedstawienie złożą się i kutwierdzit świeżą taryfę na pieczywo w mieście Ło
pIety.
pomyślne.
dzi.
Klasy fortepianowe pozostają. pod kierunkiem
Podlug niej funt chleba pytlowego winien ko
p. Grud~ińskiego. Stanisława Szwarcbacha i pan- sztować 3 kop., piekal'ze 16dzcy sprzedają po 4, a :
(x) Zaba.wa na Pogotowie, odłożona dnia 29
ny Natalii Zuodzińskiej (klasy przygotowawcze) , nawet po 4 i pór l,op. - i to w czasie, kiedy WG ' ; maja, odbędzie się w niedzielę dnia 5 czorwca
l{lasę skrzypiec prowadzi p. Alfons Bundt.
I rek mąki żytni~j 200 funtowy, kosztuje 6 rb., a : z tym samym programem. Bilety bezpla.t,ue 1'0Na dorocznych egzaminach wyróżnili się: . korzec żyta 3 rb. 15 kop.
I zdane przed odrożaniem zabawy są \Va~ne i na
panny Jad'Yiga. .Neugebauerówna,. Kalinowska,
Nowa taksa w tych dniach ma być rozesłana l ten dzień. Panie i panów, którzy przed odłożeKlara Szulcowna l Marya TrentowlOs oraz pp .. piekarzom.
! niem zabawy otrzymali zaproszenia na dyżury,
Bronisław Lechowski i Sperling.
( ) Sil: tkW b' l
. d . I
. l powtórnie najupl'zejmiej się prosi o laskawe
a
U, l SUSZY, ' n leg ą me. Zle ę w ll1e~ I objęcie stanowisk podczas zabawy \V nowym jej
Patent z ukończenia kursu gry na fortepia- 1,t?rycb. stronacl~ ~.ral~ spadly na S~leczon!!o, pa, terminie. Bilet6w żadnych nie rozesłano w przy,
nie otrzymała panna Janina Zdrojewska; z, dwóch
kandydatów na ka}lelmistrza p Górccl(l otr:z;y- nU)ąC~eml upałamI ?aemlę· ulewne des,.cze, W oko
.
ż
Ł d .
'd"
, d ś' 3ób
"
lic" Łodzi w dnin tym deszcz zaledwie pokropił
puszczem,u, e "! o ZI znaj ~ae .Slę o c o .
maI patent z odznaczenwm.
. , t
,. b
"'1' ,
d l
' wvrozumlatych l poczuwaJącycb SIę do obowl!~.
•
naza]u rz zas me o wvpO~OI,JZI o SIę 1 na a pa
•
l '
l I . .
b P t .
(x) PUirWsn oGbrona, Komitet I ochr?ny nuift upal. co nippokoi rolników COf:\Z bardziej , zJm, ,torlJ, uwzg ~(nl~ląc pot:ze y ogo ?w~a:
np~'7.ejm~e, prosi Szallo,wue panie o!)iekull~i o Jak- ' Jarzyny, ~zczegółlliei owsy i ieezmiona ~ powo. powszec.1my użytek z Jnstytacp. SZCZ!li:los c Je)
nUJllcZllltlJsze przybYCIe na egzanllna, lttora roz- du diuO'otrwałej suszy J.!owiędly tak. że . o ile wkrót. funduszo\~, naktad ~a zab~wę, l stratę z powodu
pocz~ą się dnia 8 CZerwca o godzinie 10 rano i ce nil')" nastana deszcze. to urodzaj ich może wy- odliladallla, wyperU1~ W ~1~dZ1Slę ogr?d Helenotrwac bę<1a• przez dni pari>.
wa, by w ten spos60 zaSll!ć Pogotowie,
".
pas"c b,,lr dzO l:leh y.
(hl Zllnieczysz6Zuie ulicy. .Mieszkańcy ulic
~fniej ujemny wpływ SUilZy widać na ozimi ·
(h) Zabawa kolejarz6w. Pod taldm tytulem
Sredlliej i Brzezillskiej skarŻą się, że woźnice nach, które w pierwszej poJowie wiosny wyrosIy zarząd Kola kolei fabryczno l6dzkiei urządza
asenizatorów, szczególnie w porze nocuej, korzY I buinie i dziś promienie palącego słońca nielat\vo jutro zabawę w lesie Scheiblera w Koluszkach.
stając- z malego ruchu, wylewają na środku tych
przenikaill do ocienionej prze'1. nie gleby, a więc
W zabawie tei mogą wziąć udz,ial cZłonkowie
ulic nieczystości z beczek, przez co zatru\Vaj~ tak nr~dko w~Sllszyć jei nie m0::ą·
.
Kola, iC~l rodziny i. zaproszeni goście.
powietrze do tego stopnia, iż nawet na większei
De,!,cz potrzebny ba~'dzo Ule~ylko na Jarz:"
, ,WYJazd z ŁodZI d.o Koluszek specyalnym poprzestrzeni, przy obecnych upalach, spać mU8zą lny •. ale. t na ?kopowe. h?re ledwIo wydos.tały SIę Ciągiem o godz. 10 mlD. 15 rano. .
mając okna zamlmięte od mieszkalI.
z ZIemI, a JUz spotkaly SIę ze zgubnym wpłyWAm
Program zabawy bardzo urozmaicony, <COltPrym w tym wypadlm p!'zypisujq. woźnicom aury.
fetti~ ~akkolwiek było w programie, w~eofano je,
Towarzystwa "Sanitas", instytucyi obywatelskiej. '
(a'l Obszary zasiawDw tegoroe~nyoh. Na
uwaz~Jąc odezwę "Roz\l'oJ.~" za zu~elnle slus~n~.
kt6ra do tej pory ani na krok nie poprawila obs7,arze 8,100 mórg gruntn w obrębie powiaZ~~awa ze względ~1 IZ o~będzle ~lę \v mleJwsrunI,ów sanitarnyoh na Starem Mieście, od tu tutejszer:o 7.asiano w roku bie7.ącym: żytem sCO~OS~I nader zdroweJ. powledzi~ ~lę. ~apewne,
której to dzielnicy winna rozpoczą:ć S\vft dzialal- 1)1\010 2950, pszenicą - :nO, ięer.mieniem gdy~ lIle brak .1~knących I>datchnąo SWlezem balność. L
l 290, owsem - z górą 1,250 mórg; kartofle zaj- samlcznem pOWIetrzem la.su.
, . (b) ~O ~tacyę dla tram\j'~j~w. Na rUlicy Zgi.er- : mnją. 01(010 1250 mórg; huraki - 85, mar(a) Zaba!ł ogrodowa. zapowiedziana przez
sloe]. pomIędzy Placem Kosclelnym a Rynklflm , cbew 25 morg; Reszta gruntów obsiana jest ta- Towarzystwo spiewacze Lira" w ogrodzie MiłleBalllol~im nrzą~zHy flObi? stacye kolej. po~iazdo: ' tarką. lubinem, prosem i t. p. jarzynami iub ra, przy nUcy MillOrajew~kiej M 40, może się powa, Łodź - Z~I?rZ, Ł6dz - Aleksandrow l. kolej pOzoi'ltaje pod ugorami i lll,hmi.
szczyoić bogatym i zajmującym programem. Chóry
el~K~ryczna mleJsk~. Stacya tak.a dla vnbhcznoTrawami pastewnemi ohsiano okolo 750 Towarzystwa przygotowały szereg nowych pieśni.
~Cl . Je~t ~~der p~ządan~, lecz ~le w w~runhcl1.
m6q. Obszar łąk stalych w obrębie powiatą Kolo dramatyczne pod reżyserYą p. E. Sawickie.laino lstllleJą· • .ulica Zgle~sk~ Jest ,vą~ka" ruch wynosi okolo R50 m6rg.
go odegra kOllledyę jednoaktową cBtażek ope.
kolowy, ,na DleJ nade~ ozywIO~Y, gdYz nl1c~ ta
(a) Wfe~ect!rę na automobilaeh do InowJodza tany', Anczyca, z mnzyką Rzepki.
sta,nowI ,1 ed yną komumltacyę mas.ta .z sz~saml .do U1'ządzió zn mierza za tydzień Stowarzyszenie pra·
W ogrodzie rozbite będą nambty ze sprzeZgIerza 1 Alel,sandrowa. Zastawlellle WlęC ulICY cowników hanrJlowych m, Łodzi.
daża cukrów kwiatów oraz z koszem szczpścia
wagon~mi mo~orow~.mi systerr:n Palm,ana i dodat: i
(a) ~sobiste p, Lucyan Sznajder, lodzianin, w k'tórym, j;ko gł6wny fant będzie gramofo~. '
]\Owe~lI. Kole.l . p,~oJazd~wY<J.h: ~ale.l wagona~1 ukQńczyl ze stopniem uolttora chemii uniwersytet '
Na sali odbywać się będą tańce przy dźwięz 2·e] l 6 ej IInJl kolej mle)sluch, wstrzymuje w Genewie.
kach orldeijtry dętej.
zupelnie ruch kolowy i z tego powodu nagroma- ;
(x) POlliedz"'nie. Dnia 6 b, m., t. l'. w po niePoczatek zabawy o godz. 3 ej po południu.
dza się po kilkanaście wozów. dorożek, pojazdów :
"
•
r
.
••
prywatnych, a niekiedy i samochodów. Bywaią ' dzialek, o godz. 8 wieczorem, w lokalu 8towa. (a) Zabawa., "fowar1,.!stwo ab~tyn,entow_ 10momenty, że nikt nie jest w stanie rllszyć się' rzyszenia wzajemnej pomocy pracowników hau- dzloch "Przysztvsc orgllIl}ZU,le~, llledzlelę. \~ b.
z miejsca. Wtedy częstokroć koń odnosi poka- ! dlowych (Piotrkowska. ~ 120) odbędzie się po- m.) znba\~ę 'v parku "Zrodllsk~, o godzInle 2
leczenia, pow6z lub wagon tramwajowy uszkodze- siedzenie lwmitetn dochodów niestalyell.
po .pOlU~UIU, na :zecz jnstytu~y:. Zabawę uraznia, powstają. wzajemne pretensye, rozbrzmiewają
(x) Ze st",aży. W poniedziałek. ,dnia 6 czerwca. malc~ć oędą: dWie orl~le8try, sple.w . chó,ru a~a.
klątwy woźnice idą do aresztu
o godzinie 7 wieczorem, odbęde, sIę cwlczenla I t III . torslnego, poczta, ogme bengalskte l rózne UleSy'stem ten trwa od lat p'~~wie ośmiu Po. oddziału lódzklel st~llży ogniowej ochotniczej w domach , spodzianki.
,
.
.
.
"
rekwizytowych tych ze oddzll\łów.
t
ga~sza SIę z ro~{U na rok, w .mlarę ,Jak r?ch SH~ :
(p) P0ł:ł0łowie rałuD"awe wczoraj wżywano
ZWIększa skutkIem wzrostu miasta I okolIc pod- l pomiędr-'I lnneml do następnjqeych wypadków:
Z WARSZAWY.
miejskich, a zwlaszeza pogorBzył się od czasu i
- Ogólnemu osłabieniu uległo piec osób, z których
uruchomienia wagonów do Aleksandl·owa.
i dwie odwieziono do szpitali, jedną do Przytulku położnl- ~
. .;'.
} mu mi
~
. t'
~ czego
Z ar adzl'':u ~Jle
, atO
wy b udowanle
S aCyl na !
..:... Na ul. Benedykta nr. 8 Tomasz Wladerklewlcz, ll
Rynku BałuckIm, ktory od sukcesorów Malachow- ; robotnik ciesielski. lat 39, POdCZM swej pracy gwoździem l
* Sprawa Aleksiejewa.
l
Apelacyę generała Nil<ifllt'owa i redaktora
skich kupila kolej podjazdowa Łódź - Zg!erz - ! przebIl prawą stopę na wylot.
Aleksandrów, Administraoya tej kolei wszakże,!
(a) Post....ł. Dz!ś, o .sodz. 12 w południe, w mie· 1 ,WerSlI. Utra. w sprawie posądzenia o "lapowzamiast wybUdować stacy~ wydzierżawila na lat l' .zkanlu przy ul. Cegielniane} nr· 51, kupIec, Dawid Alt- nictwo, posla Aleksieiewa. Izba. sl}dowa pozo.l
R
k Z l'~
"
k'
'd '~
, maD (zamleszkaly przy tejże ulicy nr, 10) w celu po- stawl'~a bez skutku i wyrok ska"uJ'acv obvd\'f6ch
t~zy cru.y, ,yne. e tomanowI. . t.ory urzą ,Zla na , zbawiania się życia, strzellt do 51eble W głowę. Wezwa., 4.
•
'
'"
,J
~
Dlm targi l pobIera oplaty od mIejscowych I przy- ny lekarz Pogo~owlll, stwIerdziwszy. że stan chorego jest wyżej wymienionych potwierdzila.
jezdnych 8przedawc6w l'ozm~itych prodnlttów.
jest beznadzIejny, odwiózł go do szpitala PoznańskIch.
Posź\wdowani zaklailają kasacYf} wyroku do
Wobec tak postawionej kwestyi, tl'udno jest Fakt charakterystyczny, ~e czynu tego AltmAn dokonaJ: senatu,
spouziewaó się, by do budowy stacyi Da Baluckim \' w dniu uro~zin 1 w dzlan sabatu.
* RozstrzvgniAl)ie konkursu.
.
' '.
..
l'
(h) Pozar. Wczoraj, o godz, 1) I pół. po pol., przy ,
J
'I:
R yn l\U przys t ąplOno wczesDleJ, lllZ pO up yWle ~ nI. Cegielniane! nr, 2ł, w fabryce Kostenberga zapaliła :
Wczoraj zostal rozstrzygnięty }wllkurs na
lat 3.
l się w suszarni przędza Ogień ugasili robotnley przed ! nowele, ogloszony przez redakcyę "Tygodnika nil(x) Listy zastawne. Dyrekcya Tow. kredy to- l przybYCiem I l II oddziałów straży ognIowej ochotniczej I strowanego·.
wago m, Łodzi zawiadamia, że w d, 10 czerwca, i i oddzialu straży miejskiej.
i.
Przyznano nagrody:
o godz. 10 rano, w sali pOSiedzeń odbędzie się l
(a) I!'iorun. Podczas burzy, jaka przed kll~u dnia· I
I-w sumie rb. 400, za nowelęp. n, "Godzilo~owanie
listów
zastawnvch
seryl III , IV VI I mi
~ad północną częś~11\ pow. lOdzklego, na, 1,t6r"'J'
[l. Z'lft .. Arltoui~
,
J
we prz.e~lIl,gnę~1\
WSI MlrosLawlce pod Lutomlel'slnem, piorun uderzy1 '
. . , nl'e bylo" - "utorl,&
""
, ..
VII na. ogolną sumę 413,700 rab,
w aleję topolową; cztery wiekowe kolosy napół ogo~ ! nówna.
(x) Ogrodnioy. Zebranie miesięczne Związku locU z g6~ęZi. jedna, zaś roz~ar! na poly.
! H-rb. 300, za nowelę p. n. "Paui Teodora."
ogrodników odbędzie się w niedzielę u.;) czerw(a) Nlef.oll"tunn~ .Y.CIU na konlaeh un:ądztll ' -autor p. Józef Weyssenhof,
ea o g 3 po pol. w lokalu wlasny~,
wczoraj dwaj ChlOj!!} prze.: ul. Skwerową l Cegielnianą. ,
III-rb. 200, za nowelA J). n. _Żl1woty"-au.
, N' b
. b' d'
b
d 1 t
\1.7
Jeden z nich spad z konia I uległ slJ~emu pothczenhl. !
'I:
•
l
.t: a ze raDlU
ę zle o ecny
e ega z ryar! ior p. Zygmunt Bartldewicz.
szawy.
}
SZTUKĄ i PIŚrłlIENNlCTWO.
ł
IV-rb. 100, za nowelę p. n.• Czarnobylskie
(x) Porzą;dkl na poclo!e Otrzymujemy nieu- I
> d~by"'-autor p. Tadeusz Miciński.
staDne zażalenia na czynności poczty w Łodzi i
(f) Teatr w "Leśnitlz6wC8" pod dyrekcyą p.
Nadto otrzymały odznaczenia nowele autor6w
sami doswiadeza.llI] niesumienności tej na własnej W. Glogera wystawia jutro: "Zagłoba swatem" n8.$tępuj~cych: pp. Piotra Cltojnowsldego. Jerzego
.k6rze.
komedya w l akcie według H. Sienkiewicza, Gą8i30wsltiego, Wacława GrubińsJdego. Wladysta~
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1!S3bota, dnia 4 czerwca 1910 r.
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wa Orkl1 na, Adama Grzymaly-Siedleckiego, Ed- we jest wszakże, że październiko w oy będą za nim
warda S tońslciego i Adolfa Strzeleckiego.
l glosowali, z wyj ą tk ie m artyku16\v, dotyczących
'" P owrót.
! zgrom a dzeń, szlwloictwa i prasy.
1 1 00 0szą nam z Warszawy, że powrót senaPet~r8burg,. 3 czer~ca. (P. ) Doch.odzenie
tora .Neidh ardta spodziewany jest jułro.
I w sprawie ~tru.cIa Butu rl ma. zakończono l aren* Ter or piekarsl' i
l towanych O Brlen de Lasy I doktora Parcz6nkę
Do )iekarn! WiJ l ~lda (Wolska ]f 21) okolo : o?~ano w. ręc~ sędziego s~etl(lzego do spra.w w.aż godv,. 11\ w nocy, pr~yszlo pi~ciu mlodych ludzi, I Ul~Jszych, ktory pr.zystąpll do sprawdzellla. plerktórz'i' I' OZ) dzili ld 'ami racu'
h tam iaka- l wJastk~we~o budaul!\.
rz y Cl 'lsto ~6s
l' '~dOrO ~
Jąeyc,. P ko- I
WIeden, 3 czerwca. (Wf.) Prezes narodowo
dy' 'na ' kilkadzTis~ąltJ rubli r i e:'k~~~fądzaJąc sz
l, demok ratrcznej frakcyi X;~la pol skieg~, dr. Ge:,
m".
man, złozył swoJą godnos6. Następcą Jego będzIe
• Dram at w hotelu.
prawdopodobnie deputowany P taś.
"Koryer Poranuy" pisze: lU 73 w ho~elu j
WJedeń, 3 czerwca. (WI.) Cesarz Franciszek
Wiedel1skim zajmował od pewnego cza.su podpo- I Józef powraca do Wiednia..
Wi edeń, 3 czerwca. (Wf.) Z urzędowej strorucznik 40 kolywańsldego pulku piechotJ, Teo- !
dor Nikolskij, z Łódzi, do którego eodziennie '\ ny potwierdza się wiadomość, dotychczas roztalep~zycho~.zHa jakaś dama. W dnill onegdajszym graCowana po świecie w kształcie pogroski, że
NIkolskI! 1Ill.pisał list do pani Fedotowej. żony kllięstwo czarnogól'slde, z okazyi 50-letniego ju·
brandmajstra I oddzialrt stl'aży ogniowej, z tr.ści ! bileaszu panowania. księcia Mikołaja, zostanie
którego mOżna się bylo domyśleć, iż Nikolskii po- podniesione do godności królestwa, a książ~ :Mi~ziąl j aldś rozpaczliwy zamiar. Pani Fedotowa I kolaj ogłosi się królem. Książę Mikołaj czyni 0lIst pok azała mężowi, a ten natychmiast udał się ! becnie starania o uznanie nowego tytułu u mo
do hotelu.
t carstw eoropejskich; Austrya udzieJUa już swego
Przybywszy na miejsce, pa.n F. zastal drzwi I zezwolenia.
.
od Na 73 zamknięte od wewnątrz, a ponieważ na
Wiedeń, 3 czerwca.. (P.) Dzisiaj odbyło się
posiedzenie członków Kola polskiego ze stronnicpukanie nikt nie odpowiadal, drzwi wyważono.
Na zsuniętych l'azem d wóch lóżkach leżalJ twa na.rodowo-demokratycznego. Na posiedzenie
dwa tropy: mężczyzny i kobiety; w trupIe męż- I przybył prezes tego stronnictwa, p. Pawlikowski,
·czyzny slużba hotelowa. poznala podporucznika oraz posel German, przewodniczący grupy poslów
· Nikolskiego, co zaś do trupa kobiety, służba ze- . z tego stronnictwa. German oświadczyl, że reznała, iż przychodziła ona codziennie do Nikolzygnuje ze stanowiska przewodniczącego i nie
shiego. Na jednam z lóżek leża.ł rewolwer «brau- chciał cofuą6 rezygnacyi, mimo próśb wielu
ning ), \V którym były wystrzelone dwa naboje, poslów.
' a obok leżał zapasowy magazyn z lIiedmioma na.Berlin, 3 czerwea (Wl.) Dzienuiki otrzymują
. bojami. Oględziny trupów ątwierdzily u każdego z Pekinu nastę pują.cą depeszę: Wszystkim poranę postn~alową z lewej strony klatki plersiolIelstwom doręczone zostały pisma anonimowe,
· waj, lenIe prawdopodobnie tratUy w serce, pOltOpochodzące od stronnictwa rewolucyjnego w Szang: dując śmie rć natychmiastową.
haju. Pism a zawiadamiają, że przygotowuj e si~
Na stole znaleziono paszport, wydany na i- . wielka antydynastyczna rewolucya w Chinach.
~ię Emilii. Galle~1 lat 26, .zamężnej . Na paszporJ~żeli P?selstwa .nie będą. ~opieraly ~ynastyi
~lle ręką NIkolskIego :napIsany byl adres rodzi- MandztlrskieJ, codzozlemcom me spadnlEł wlos
f c()w nieboszczyl(a: "Trock Orenburski. ndwo- ! z glowy w przeciwnym razie, tłum doltoRa, z roz·
katowi przysięglemu NikoIskiemn" i obok adres, kazu ~ladz rewolucyjnych powszechnej rzezi
napisany ręką kobiecł po polsku: "Łódź, ulica. obcokrajowc6w. Listy doręczone zostały w spo~idzew~lm. ~ 137". Oprócz PowJz8~ego, znale- l sób tajemniczy; zaopatrz en~e ich w wycoCane
zlono r~wUlez nil stole ~otatkę, na~J~aną .przez ~ marki ~ocztowe ŚW i adczy, ze rewolu~ya rol'JpoNIlwIskiego, w k ,Ćl'~ J pIsze, aby () amlaró ICh 0- i rządza. JUż włas n ą pocztą.. Podobne hsty otrzybojga uie posądzać nikogo, gdyż sa.mi postano- t mali takżs konsulow ie w N a ,k inie. Poselstwa. i
wili sl<ończyć z życiem i w tym celu za.żyli tru, I kolonie europejskie są silnie zaniepokojone.
· ciznę, Je.cz . nie ~ogąc d?c:r.ekać ~ię skutk~ z.ad~- I
Berlin, 3 czerwca (Wl.) P odczas prób na
· cydowall, ze kazde z Dlch odbIerze ~oble ZyCIe ; morzu Pólnocnem z nowo zbudowanym, wielkim
za ,P°moc:} ~ewol.weru, CZGl?o .też wkrotce doko- krążowniki em nIemieckim ,,\Ton der Tanu" sżybkość
na1I. Zwroll1 obOjga p.rzewlCzlono do prosekto- jego pneszla. ocz.ekiwania. nawet kół miarodajł DJ6h.
ryum.
(Telefonem).
ł
Robi on 2763 mil morskich na godzinę, przyczem
Dziś, o gQdz. 1 w pollldnie, otworzono Wy" ) turbiny wjkazal:y sU~ '11)500 koni. Krą.żownik
sta. w ~ nieznanyc~~ obra~ów mistr~a ~a.n~ Matejki.
zost~l. przez. komisyę , marynarki z uz.nanie~
' J~st Ich 12. Pub~lcznośc ze?ra~a. .s lę l1czllle. 9~war~ przYJ~ty i w~lelo~y do Loty , a w kolach admlrahcYl panuje Wlelkie ~ tego powodu zadowo • Cle przy brałO charakter ,w.lelkleJ uroczystoSCl.
Obrazy są wlasnosclll Andrzejowej hr. Po. lenie.
_toekiej.
Berlin, ił 0zerwca. (P.) Z Dttmold telegrafują: Kiedy książę Leopold, na ks i ęstwie LiPP0,
jechai samochodem w towarzystwie brata, ks. Ju•,
1 1i.uSZll r przez w!eś Schoen~m~rk,. robotnic~ cudzoKR AKOW. W czwartek na. placu sw. Ducha. 1 ZHllDsCy obrzuCllI go kamiemamI. Ks. J ubosz od ,
rozpocz~to roboty okolo ' budowy dioramy Grnn- l niósł dos yć poważne ranI. Jednego ze sprawców
' waJdu, projekt budynku opracował p. Tlachna. i zama'Obo, rO.botnika włoskiego, aresztowano dziObrazy przygotowują :lrtyści - malarze pp. Tadeusz ; siaj zrana.
Popiel i Zygmunt Rozwadowski; obraz będzie mial j
Berlin, 3 ozerwoa (P.) Zmarl poeta Juliusz
11 metrów dlugości a 1 wysokości. Diorama bę. ł Woll.
Paryi, 3 czerwca. (Wt) Minister spraw zadzie otwarta dnia 1 lipca.
_ W krakowskim sądzie powiatowym odby. l gra.nicznych Picbo~ na dzisiejszej radzte min i~trów
la się on~gdaj licytacya pałacu Spiskiego, polo. ·! uprzec.zyl w sposob sta~owczo pogłoskom,. Jako~
.żon e go w Rynku Głównym obok Krzysztoforów. j' by pomlęd~y mocarstw~[m ~owstaly n.lesnask~ z po:
Pałac pozostawał przez trzy wieki w rodzinie ks. WQdu prOjektów rozwlązanl~ kwe~tyl kret~nslc~eJ~
· Lubomirskich; w ostatn;ch czasach prz.aehodzil
Ilym, 3 czerwca. (Wł.) "Glorna1e d !talia
: z ręki do ręki, aż dostal się pod młotek. Budy- proponuje ~a gubel'na~ora Krety ~_ gener.alnego
nek wystawiły na lieytll!Cyę: Kasa oszczędności Inspektora. zandarmerYl macedońskiej Robllantaw Krakowie, mająca na nim 300,000 koron po- baszę·
ży~zkj, oraz ~ank h!poteczny z pożyczką 17~,OOO f
Konstantynopol. 3 cze~·wca. (tyl.) ~i[aat-ba.~
.k?IO~. D? .lIcytacyl sl<an~lo .8 osób,.8. między • ~za, ambasador w. Lo~dynl~, ZaWla~ ()mlł Portę,
meml KawIIIerz ks. LnoomIrsln w osobie palno- ! ze król Jerzy ang18lskI nie zyczy sobIe zaraz z po mocnika. Ostatecznie za ce n.~ 696,600 koron na~ . cząt1dem swego panowania uczynić cokolwiek, co'była pa.lac Spiski spółka;: Henryk Haiman i Kopel I by moglo obrażać Gracyę i jej króla, krewnego
Grunwald. P. Haiman j6iSt radcą miejskim i kapi· domn angielskiego. Dlatego też kwestya lI:reteńtaHstą; p. Grunwald ma handel szkla.
ska nie może być rozwiązana tak, jak sobie t~go
--Turcya życzy: mocarstwa m?g!!: tylko och~~nIae
prawa mahometan na Krecie l przeprowadzI~ doDI
puszczenie ich do zgromadzenia narodowego.
Ił
New·York, 3 czerwca. (P.) Milioner Jerzy
, Morgan, krewny Pierpouta Morga.n a. znany sportsPetersburg, 3 czerwca. (P.) ProjeU :finlandzki men, z niewiadomych Pl'zyczln, po libacyi nocnej,
niewlltpliwie znajdzie wi~kszośó w Durnie. l(oż!i- I popelnil samobóJsLwo.
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Teheran, 3 czerwca. (P.) Gubernator stłumił
rozru chy. wywolalJe w Zensianie. W powatnaj
potyczce wyróżn i li się kozacy.
; .. Sofi~, 3 cz-erwCa. (P.) Ogtoszono UrZ 42d?\vo~
, IZ turecki następca tronu w J. 11 b. m. odwIedzI
. Sofię ·
B.I~łogród, 3 czerwca. (P.) .Politika" do\ nOSI, 1Z r~HV1Zya w domu pewnego ktawca w Itei ku wykryła. obfitą koresponden<.lyę,. która moc~?
I kompromItU je konsulów austryacklch VI AlbaniI.
: K~a wiec ten, który szpiegował na rzeoz Allstryl,
; zbIegI.
Petersburg, 3 czerwca. (P.) Zarządzającym
. wydziałem dróg szosowych! wodnycb. w minii steryum komunikacji mianowano mtodszego ini spektora wewnętrznych dróg wodnych inżyniera
t KaHnina.
I
Lwów, 3 czerwca. (P.) Z Przemyśla tala, grafuj ą: Z gimnazJum tutejszego wydalono 18· tu
, uczniów za nalezenie do tajnego Stowarz"szenia.
l
Warnawa, 4 czerwca. (P.) Zebranie ogólne
i duchowieństwa maryawickiego, wybrato na biakui pÓ\V Próchniewskiego i Golembiowskiego.
i
Na konsekracyę przyjadą biskupi staroka.to ~
i liccy.
.
l
Petersburg, 4: czerwca. (P.) Awiator Popow,
ueząc oficerów parku lotniczego na. pOlu Gatczyń.
t skieru, wzniósł się na wysokość 35 metrów w cią
! gU 5 minut. Gdy się opuszczal, aparat potrącił o
! wzgórze i ulegl zniszczeniu. Popow UGiel'piał cięż·
I ko: biodro jego pęklo, klatka. piersiowa zgnieaio; na, uszkodzona część ozaszki. Podniesiona go w
ł stanie bezprzytomnym.
t
Nikołajew, 4 czerwca. (P.) W Aleksandiry
i (?) u żony lekarza Rykowa, znaleziono 13,000 rlll bli z liczby pochwyconych pl'zez Kuliczewa, ar ·
! telszczyka oddzialu Nikolajewskiago banku Pól4
nocnego.

I

l .

i

I'

Z ostatniej chwili.

.

Berlin 4 czerwca. (Wl.) Sprawa odw ższe.
~
p
y
.
ma apanazu cesarza Wilhelma, za pomocą której
. Bothmann Hollweg pragnąl poprawić przynaj\ mniej w oczach monarchy swą reputacYę, mocna
~ nad\vyrężoną niedolężnom prowadzeniem reformy
! wyborczej przybrała obrót jakie o z ewn ś i!ł.
\ .
. '.
.
J
g
Ił
o e '11
I me ocz ekiwał filozofUjący kanclerz. W kolach
dworskich panuje wielkie. zdziWienie, że stronnietwa sejmowe, llawet tak oddane tronowi, jak narodowi liberałowie, ośmieliły się wbrew uroczy..
stemu zapewnieniu kanclerza wogóle dysputować
t
t· k
.
,
•
( o e? westy~, a. e.o gorsza, sPowo,d?waU ~0, ze
l zmniejszono ządame co do wySQkOSCI łlamaJ pod.
I wyżki. Dla ambicyi cesarza rze6Z to wysoce upokarzająea. Panuje przekonanie, że niemożliwość
skłonienia stronnictw do jednomyślności na punkf cie apanażu za
kodzi Holi er • d l k
. .
sz
•.
wet>OWl . a e o wIęcej
I w oczach cesarz~,. nI~ bankruo~wo Jego dy?loruał tycznych zdolnoscl pIZy reLormu,) "yb.orozeJ.
Berlin 4 czerwca. (Wl.) Za.powiedź wnie.' sienia rz~z se'm wniosku O odw żi/zenie a a..
.
p.
.J
fi
Y
. ~•
nazu lUÓlewsklego, ogloszona. prz-ez draentukl,
t była. bardzo nieprzyjemn'ł nieJpodzianką dla rZl}. dn, który pragnął sprawę tę przeprowadzić bez
I publicznej dyskusyi Ponieważ prasa niemiecka
.
"
"
.
I szeroko zajmuje s~ę apauażaml~ ~rzędo~a. «Nord
Deutsche ,Allgememe. Ztng» . w~dzlala Sll~ z.muszonI! zabrac głos w tej spra.wle l wykazaó, ze Hohenzollernowie uwzgl~dnili krytyczne położenie
~ kraju po wojnash napoleońskich i wyrzekli się
;
. ó
.
'
.
l ~&Jl}tk w na rzecz p ans twa., wzatnl&n za reńt~

I
l

!
I
I

I loczną.

Z tego powodu "Berliner Neueste Nachrichironizuje, że przemarsze wojsk napoleoń
skich tak spustoszyły majątki Hohtmzollernów
.
.
. .
,
'
ze przedstawlały one D1ewlel~(~ wartosć, Że ~~
bardzo maJą rentę byly odstl}ploue państwu. DZlS
wartość pos l adtości tych wzrosła bardzo, a wartość gotówlti obniżyla się.
Berlin 4: czerwca (Wl.) Niemieckie zjedno.
.'
' . ,
czenIe demokratyczne urządza tutaj w srodę
wielkie zgromadzenie przeciw polityce rosyjsldej
względem fllllandczyków i żydów.

I ~en·
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Wczoraj Durna. prz ys tn.{)ila do rozpraw
'l
na d k westyą fi lllandzką · W loży millisków za·
siedli S toly pin i Charytouow. Publiczności unżo.
Specyalnje przybyli korespondenci z Fiulandyi.
ReferU je sprll,wę Benigsen. Po mowie Benw:sena

nuty.

z

powrotem

trwal godzin~ i 23 mi-

Turecki

minister spraw zagranicznrch,
Rifaat basza, polecił ambasadorowi, aby zawia~
d ml't
d f
l. '
O
r~ą1 ,rancus {], że z~mlerzone ~.rzKez mOI: ars t wa ople mncze przyznallł6 autonomII r;::ty Je3t
08tatecznem ustępstwem zo strony Turcyi.
- Mini~ter wojny, Szefket basza wkroczył
Wczoraj do Dyakowy. Pochód lla Ipek na razie
odroczono Szefket basza odjedzie do KOlista t y.
,
.
.n
nopola W l'Ollledzmlek.
.
. 8

_

I

ś.

l

!

r

i
;

:

i.
I
I

Do sprzedania budka z urzl\dzanlem W dobrym punkcie.
Przejazd 66.
3360-3-3
D0 sprzedania piWiarnIa z powodu zmIany Interesu. Ulica
3'55~3-3
Sosnowa NI 14.
D9 sprzedania Sklep ipoaywczy
w dobrym Jlnnkcle na dobrych
warunkach. Wiadomość Zak~~na
3315-3 -3
nr 43, Czerny.
Do Iprzeó.lulla .klep kolonialno
dy8irybncyjny, oddzIelnie zaś
dwa bilardy. Nowo-Zgrzewska
li 36.
3199-3c83
Do wynajęCIa od l-go lipca
sklep II mlesżkanleBl, 3, 4:, 6
pokOi z w8Z}s\.ldeml wygodami.
Pańska Ił 9.
2872-484:
For~eplanl6la poszukule zaJęcia
do bloskópG lub w J&kleln Innem Inljjjscu; mole WYJechać.
Piotrkowska 192 m. tO. 3364'33
FIUa rzeinloka· a plłclywem
W d.obrym punkeie tanio do
sprzedania. K~tnA 24. 3386.32
est ao wyUIIJęCiłlo od lipca 1111.
WIdzewsklej międ2:Y Glównlł
Gubernato; ak. pokój umeblo"a~
nJ lub bu pUf rod.zinle dła Intellgen~oej oaobl. Willdomosć: ul.
Wólctllń,b 179. JIl. 10.
lWł2 -l
88' do .przeUAUlII. Plekarnl& I
sklep. Wladomoić: TomaszówRawski - Staszyce, dom KrJ8era,
3450- 3-1
J6zef WÓJcicki.

J
J

O DEO N
Telefon 15-$1.

na

lł243ś333
WJ-

II M
!

M

M

N

'::p=--ot~r-ze"7b-u-a-z-d:-'o-ln-a.--pr-l!.-s-ow-ac-z~K-a,

Piotrkowska 118, pralni!!
33i2c3S3
! 1

.....

Herbsto~

K. Scheiblerowi i L.
ołtarza

!

Robotnicy Tow. AkcYlnago

I

K. Scheib!era.

LECZNICA

g -.

I

_ _ _ ~ __

___ _ _

E:!!.. ____

potrzehnl zdolni śluQarz9 na
mMzynowe robo~y oru chlopCi do praktyki, ZawadzkĄ 14.
''''8
1
o'U ".. 1I. d o
potrzeboa ~dol
na panlen
sz"cla, ul, MI."olaJfJWlSkll li 34
s
m ! e~zlt 11.
M49 --'
potrzebne Wprawua szwacz". do
szycia brtach6w. Józef Eger
Głównl!.)Ia 11.
3436-3 - I
pOtrzebne zdoJn!l.pal!lelllUI. do
sklepu rzeźniczllgo. Wiadomośc: ul Nawrot 61.
lł437-iJ-l
racownia s u li: l e u ptzYIIDu le
wsxelką robotl#. ul. WIdzewskIl
19 113. m. 7, II plę~ro 3 ,45 3 I
potrzebny chłopIec 110 poslug
Rlltkowsid, Piotrkowska nr. 46

1

........ .__

P'*' __ <Wlli

._~_

z bUCH
PanIenka
miejsca kasyerl[l.

oferiy Zachodnia 37 III

pOSZUkuje I
Laskawe l'
ił

a347~5-ł

--p.,...g-.....tlI-e-lJ-n-a-p-lI-n-le-n..,.k-"'-r..:~..;..e.t;..a:...ln-a;:....,.dll..;;;.
piwiarni. GUbow& 31.
,
3311-3-3
ralnia do sprl'.ed~Dil\ z pOWOdu
zmiany Interesu. Ulica Brzez1ń~k'a NI 3'7.
33M-3-3
,ehrula praWldtowa Jest za~a't
do sprzedania. Targowa 52
11 Li $fęekieao.
3372-3-3

l

Zdopowoda
zmiany interesu jest
sprzedanIa maszyna poń-

czosznlcza 8snkowa Nt' II, 32
oetlmetry długOŚCi Wiadomość:
ulica DIuga Nr. 76 u 11tróża..

I~ Zaraz do

34.44~2-1

POROI dllŻy
II
Wy. gadnIe umeblOWany, wejście
ł oddzlłll~e. P~Olrk01f.ka 16 m, 6
:
: ObeJrzec mozna od 12 do 4 l Ol
ł 7 do 9 wleCI!
3H9-2 . ~
:
! Zaginę!! WIlly 2 go czetwca:
J
Cater clemno-tór,}; P onter sza=-----:~:--'_7_'-__:'----'-~~ ! ry broBjloWB laty, og'JU ob·cięty.
ludent llolwerlłY'eLn p0811uKuje
OłiproWlldzlć: ZtuZQwsk:\ Nr. 167
.
lekoyl. WlaJ9mość w "Roz- MeisBner.
3ł2Fl-2-1
:
woiu".
3!l58 - 3.-2
przel1um magnllyn damSKich •
maszyny męsde l rower pra\
mód oraz głtlanterYI na dogo- l
wIe nowe tanio do sprl!edanla .
!
j
34~7-- 1 dny~h wartlnkacb, Ul. Zglel'ilka: I Wiadomość ulica Zielona Xi 243290 --3.-3 m 7·
3'61-3-3
potrzebna zdoJne p ,l<lrIłCzne dl> }ł 1)6.
l'
krawlecezl zn y, Nowo ·Spacero Sprzp:d~w magiel. Ull (l.~ Ladwl:Zagubione doh.umont'l. l
ki (Lulzy) nr. 11. 3338-ł-4
wa nr ł9 róg AnnJ, parter-oH ·
.,' eyn&
3443-1 czAtJ djSU'YIJUCJJno-kOlofllllloe :'
'"
•
•f
alł .,Z6ZlłbHlLllfewlc6 :6agll~
II
otrzebo& Ch€IUlcu,rli:a :.!lIoraZ d,) \,.1 5 1\ lIau.z do sprzedania. 'l'ar- l
bił kartę od paszportu, wyda pralni chemicznej, ul, Andrzo]n ;rowa 52 n tłsleckie!lo. 3373'311 \
l na, z fabr. M:arf(ul~s~ .
3.t19-3·1
I Nr. 38.
342t -1
tuża,cY - lnkllsen\ człliw ! e.k 81111y \
'
.
j potrzebni na stałe: :tdolny ślu S ż kaucy/\ 100 rb, potrzebny. I WOJCIeCh UleJnlczaK zlIgubl!
7.
'
kartę od plls~p()rlu, wynllną
I !larl I kowal do robó. glętv ch nEkunomia", Piotrkowska
3lI67-3-3
z faDr. Dobrl\ ni ~ k iegr) , iWJ8-1
i Koostantynowslra M · 342ą-2- ł _ ....'.....-'-''--'-'.....' -----~-.:.-...;.
~alet;OUIe oa. f. u8.cntu
1 panna, ml.ooa, Intellgentaa. will Sklep spożywczy du spnedania Ii, Zngmęlo
za Nr. 8550 DI\ sumę 58 rubli
f
daj_el'. językiem nlemleókim
tanio. UHclI ZlIkątna Ni 80. r 94 kop. na Imię G. Wllc::yk.
i znajdZie ·mlejsce kasyeul vi skla
;-1 4- \2 ~ 3-1
I dzie IIptecznym, ul. Piotrkowsko. -=-",~......,......,...~_-.,--.::.3~iO;.;:6-,-,..:2:...--=2 t
Nr 284!Wl1-3-1 Sklep' kolonhllny do sprzedania ! Z"liinąI w1rOK fi!!. J o!.etll I J o_z powodU wyjazda Ciemna l
zefę 'l'rohlsltlcti n1\ sum1 rubli
: POkÓj skrom'nte 11meblowaDY do Mt 130.
3397-3-2 t 80, wyst!l.wlony p rzez Fralle!s/'!):a i
l
wynajęcia zaraz, PlotrkowSk!I
• Nr. J92, m. 16.
3385-2"-1 Sklepik d.o &pcz6daulll~ powodu l Józafę Nowak, Ostrzega slę .prted
zmlllny interesu. Ul Nlsk'4 ! nabY<.l1e:ll, gdy z ~ako\Yy h st nie
potrzebna Htarsza panna oraz oM 3.
3400-;2-2 W 1'.~n.
. illl,:l}-!} - 2
I'
zdolne zaraz do szycia. Kan'
Sklepy,
p.iWI!:lrula
I
prallllll
do
Zaginąl
pa~ilport,
wyu·'J!
:I giIl .
fekcJa damska G. Alte!', ,Piotr ·
aprzedll.n!a. Wi&d~moŚCI Miko_
Łuszcl.yn, pOWiatu l (i; ubdl'nll
kowska 63.
3359-3.2
3"44 l j p!otrKowsiUei nl\ lml'J M:lreu !,po
ł p,>kó) dWUOKIenny w pięknem laJewska 35 w sklepIe.
33 ')t-~":'3
; mies7:kanlll zarlloz do wynal'l- Sknżą.I}J potrzebny do aptelti. Kur2:jitSklego,
I cia. Juliusza 42 front, pierw&t:e ul, Zgl0rslR nr 54,. 3425-1 Zaginął kwit od w:du i weksel
na rb. 100 Dł\ Imię JÓl.efa.
piętro. .
3368-3sp2 SKlep do sprzedlloulll bardzo ta ··
ol_O. Z&f.(a!nlko~l,\ l) 94-26-a-1 \ RasztQrfa, wystawiony ptzez \VI\.
pOSZukUję Kowal" do KUCII'I koI
ni za dobrem wynagroduniem Są do 8przed~l1ia 2 PlIlCtI.Z aom- ! len~ego (Jteśll1l!:a, kwiL wrdany .
kiem w· .Zab!6ńeu", Wiado- 1. 1. Piotrkowa.
3390-3 3
I VI Kolaszkach, u ChmIelewskiego
!
8408-2-2 :JlOść: "Koziny" ul. Brebrzyliska i zaglD<\l' kWIt 00. pa~zponu na
34aO-l
imię A'llchaLa Palucha, wydany
pOSgUkaJę posady maszynisty Nr 11 u fryzyera.
pQwodu pozo8tajł\cego mi krót· ) z fabr. Wagn9ra
3399-3 -2
do maszyn patowych lub kon; densacJ)nych. ŁAskawe zaonakiego CZIl8U 1anlo 8przedilm l Zll.AlnąL k\Vit ód paszpol'Lu, wy.,
dany z fabryki AJzel'ta, na
lowanle proszę nadesłać do Ad- różne meble. PiotrkOWska 157, ł
ImIę Jan" Filipa,
34007-3-2
minisiracyl .Rozwoju\ Przejaza parter lewa oBcyna. 2799-13.11
nr. 8, dla J ::5.
3379-8-3 Zn.kł&d pogrzebo\Vy źaraz do i ZaglD~ła klIrla 0\1 IllLS~!l~t"U nn.
pOKóJ umobloii'ally zlm~J: do
sprzedania, Ale.ksandrowska !
imię MarJanny NIewiadomskiej,
3~77-g-·6 . wydana z fabrykl Krygierll.
I wynajęCia. Wladomo~ć na miej· nr, 50
scu: Orla 1ł 17
3381-8-3 zgublonu 30 1'11., ·ldl\O 1:'Jotrkllw}ł369-3.--3
l OSZUJillJę pOllady woźuaga dl!
skl.\ od Nowega RynkU do Ao- i Z· aglnęla karta fll1 pa.91,purLU ua
( P biura, sądu lub banka. Łaska nJ. Uprasza Się bskawego zna. !
Imię Katarzyny Sójki, wydana
, we zaoDarovranla. do Adminlstra- lazcę o oddanie: Wólczańska 139, 1 z fabryki Gasta.lva Llndenfeldll.
!l403-1
~370-iJ7'3
cyt rROZWoiU· dl!! J S. 8378'3'3 m. 23. p. Orłowski..
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~o~iedzial~k i Wtorek, 5, 6 i 73~C' hm. ~~ :~~~!A~~:k~':.~r~I:.\E :~~~omobilu} wspaniale zdjQcia
w
lotnrnfUJa[Y
prOgram częściach
J?:
lIiewinnośó I przeał-;pałwo C<l\CRmllt).
.
tI tI~
~ S NAD PROGRAM: KRóLcn'A Ś.H~Ż"A (balka Braci Grimm).
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UlWY[l!3)
U

D

l

, kształceniem, ladny oharakter plI ema, poszukuje udpowlednlego
,!' zajęcia.
Łaskawe olerty dl> Admlnlstracyt,Rozwoju" pod nAdop·
towany".
3'293 · 3 -3
lod7 cz1owlek, lat 26, p'.lS'; UKU ·
ja posady ekspedyenta, wlll.da
trzema ięzykaml. Adres: WldzowI ska ił 82, VI stolarnI. 3300 -3.3
i Mam li sklepów koiollU.lno-galanteryJnych do sprzedanie.
oral różne hS!ldluwe interesy.
/' Wiadomość: Mtkobjewska oM 59
W sklepIe.
3U1-3 -1
l
lecllarnla do 8pn;~u!\ni!l z mle I
sZkanlem z powodu wyjazdu,
1! ul
Milsza 1ft 19.
3440-2-1
lesnaUIa 110 wynajęcia od
1 go lipca 2 1:azy pokój i
:, kuchnia, ul. Radwańska Nr. 36.
3434-3-1
l
a maj~tek Wllr'oseI rb . 12,t.OO
I bez długu w Koluszkach poł trzebne 3000 rb. na hypotekę.
' Oferty wAdmin. "Rozwo'u· pod
,.3000".
3893-2-2
ObiAdy zdrowe l smaczna w domu prywatnym. Wiadomość
Dl. Zawadzka 14 19 w sklepie.
3433-3-1

Niedziela,

L

RObot~~}kom. List panów chwal()bni~ pif,l.tnu·
~ J~ nC:0nfett!
U~tf,lP ten, w którym pa~0'!'l'le pIsze..
l złotych koton.
II botmcy
ew, ~e na Jednej z zabaw ~kaleczono sI1~le oko ~o .. ! Reparacye i przeróbki sztuczno zębów napollzexaniu.
Z. K., gdy rozbaWIOna «mlodzIez» (~ I Zbl600 \.
l
\ rala z piaskiem papierkI z ziemi i ciskala. w twarz '
OODJ bardu pnyst~pne.
2596
I .

11 właśclclel8

BlP

OWaUI 0.

L
Il Plombowanie
l wyjęcie zębó\v D~Z bóhl. SlI
cyalne lablll.PiilltO!J'A1Um zęl;ló\v sztllc'Znych

Odpowiedzi RedakcJI.

Mnin,
ęzczyzna 23 leLUi, chrz6ścllaz 4-ro klasow8m

,

ęk.

pod czas
oktawy Bożego Ciała, za. nd~i61enie muzyki i
straży. która utriiymywala porządek pod vrodz :\

i

.

Wiadomość

II

l

I

L.

"='_ _ _-:---:---:--~...;3...;4_21_--.:;2-"1

Wielmożnym

I
I

K

-=___

-

"\Vi za bezinteresowne urzl}dzenie

'WdO'WR

AAAAA

IL'.'

-

po krótkich eierplenill.ch zasnęła w Boga dnia
komendanta p. inżyniera E. Wagnera., sktadają
3 czerwca 1910 r., przeżywszy lat 66,
Serdeczne .Bóg zaplac"
~
Wyprowadzenie drogich zwłok • domu W go . .
~ Rogówskiego w Radogoszczu odbędzie się w nle~1 dzielę, dnia I) b. m., o godZinie 5-ej po połudnIu
rut'J stwo
na. ementatz katollckl (st&ry) w Łodzi . Nabożeń·
żałobne ZI\ spokój duszy zmarłej odbędzie
1796
~; się w poniedziałek o godz. lO-ej faDO w kościele
Wniebowzięcia N. M. P. :Na te amalne obrzędy
Piotrka. ska .Ni 192 (dawniej M 200)
' zapraszają krewnyeh I znajomych w nIeutulonym
żal1usoPoogrl\Żenl
C6rki ZiAó i Wnuki
ZĘBÓW
,~.
_~MiĄlii$!U' bRR-,n!!, Hp
pc
•
.~
M. Riesnik-Epstein.

_ __

I

jaka to zabawa...

1

l

!

li

-

p.

TERESA WOŹNIACKA

I

l

t

Podzl-

4

"1_

','MFieh* Mi "R4Q1itZ4M;;;eW

najlepszą miarą,

Społeoznikowi. "Cel uszlachetnia środki" pisze pan, ponieważ z "Confetti" jest dochód, to ;,Roz..
w6jlt nie pow~ien wystf,lpować przeciwko takiej za..
bawie
Dl~czegoż nie urządzisz pan "walki byków"? to
przecież ponętne widowisko,.,
Jeżeli ona gorszy, to co m6wl6 o walce ludzi ro ..
szczących prawa do cywiliza,wi.

Jenów

Wyprowadzenie zwłok z doma przy ul. S-go
Andrzeja Nr. 19 odbę~zie alę W niedzielę 5 b. m.,
o godz. 3 pll pol. na nowy cmGntau ewangelickI.
Na smntne ta obrzędy zaprasza krewnych I Z1l8~vch
Zię6 z wnukami.
1794

do sprzedani!!. kostyum
OGŁOSZENIA. ! Jest
płóclennr jasily. Dlllga ]i 45,
Kantouysta ~ W sklepie.
34' 4-2-2
1r k ft ,
• , • • • z 1'lrakt
\
t'
•
.,
Jest do sprzedanul. ro l .v&>(a .1'1 ładnym
pisma,l kdo- ;
dno lub parokonna,
lakl'a
k cbarakterem
l' k
••
• Ul,
s ona ym r081Js Im i po S Im Mtlsu M :H.
MO:) 2-2
poszukUje zajęci.", SwiadectwR
chlubna. Oeeuy W "Rozwoju"
KUCharka pOlrzsbnll, U I~:lClwa,
pod .Kantorzysta". ;;41J>-2-2 !
porzl\du&, z dobrami $wiadecI
twam!. Wiadomość nI. Łąkowa
Na la'o: JJliuczyclell, lm' 32
33'l5 - 3r.s3
• • • n4nczyclel.ld z wyż8zem wykształcenIem, francuski, i
~bletll w Bredaim Wle )( ~ llmlB
niemki, freblanki, bony z szycIem, I
Jl4ca gotoWl\C, poszukUje poGsoby do łowarzJ8LwI, gospody- l sady za gospodyni\! na wyjazd,
nie. pldęgnlarki _ poleca bIuro j lub w mlej8C\l na przychodnią.
Adamowiezowej, ul. Piotrkowska albo do s8motn,!c~ za kucharkę·
Nr 103.
aUf\-8ws-l . 1l0s1ad!,- dobre 8Wladec~wn.: Wladomo~c: ul. Rawska Nr.-6, m. 23,
hcę pozyc~ye 4.\JUO rubli 11&
3435-1
C 1-8zy numer hipoteki, ulica drngi& piętro
Wspólna Nr. 3 (Balnty) u Zygalnla :nlaszkama w .M.rodze
mUnta Bocbeńsklel(o.
3U2 3-1
Dolnej pod Rogowem, Dwa
o::::::-:-:::--~~~..;.;;.;:.:.r--=::.:;:-..::....:...
pokoje tanio do odstąpfaultl Mo·
Dom z placem do I:prZedAllla gą być oddZielnIe. WI!!domość
w Pablanlc&?h ulica Tylna Nr, Z!!lu\tna 61 w f.sbrycI, 3365-2.2
982, d"wledzlecsll1namlejecll.
I
I k
t"
e.o e lJl esz an.te w mIloJ~"u
342" 3 1
r-_~--:-"___...::.:~il-.;:-:..
R"bleń pod Łodzil\, wi'luta od
Do sprzedalłla plwiuDIQ. WlaAleksandrowa (tramwaj, póc~ta,
domość: ullca Krueza Nr. 6
telegraf, telefon), las, WOd", ogród.

, "

Z

dziewczl;ltom, jest

l ich zabaW
Bardzo nam milo, ze grono robotników ze swo..
pOSltanowilo wykreślić "Confetti".

I VDtO ~DaD 1WD11~, II VOtO Llul~~
~ J

DROBNE

AAA

lecz

Emi8J"a
~ ~"
I

~

Krup6nskij wniósł, aby uznać projekt za n!lgly
Milukow gorąco za protestowal, usiłując trafić
do przekonania Domy argumentem, że naleźy za.~
chować przynajmniej pozory przyzwoitości. Anrep popar! wniosek Krupensldego, dowodząc, że
kwestya finladzl<a r,rzed!ltawia się zapelnie jasno
i prOjekt jest istotn·e pilny. Zarazem prote, towal przeciw interwencyi zagran icznej. W gtoso:
waniu naglość wniosku przyjęto 186 glosami przeciw 120 calej opozycyi.
- Z 453 nowy6h posł6w do sejmu węgiersld ego 333 należy do stronnictw, sprzyjających
dualizmowi.
- Lotoil.c angielski RoIls, przeleciawszy Dad
kanalem La. Manche, powrócil do Duwru o godz.
1-ej m. 52 wieeżorem, tak, że lot jego z Duwrn

*

ie
_
Po krótkich,
ciężkich cle l'pienlaeh zaSnęla
w Bogu dnia 2 czerwca o godz, 71/, wieczorem,
przeżywszy lllt 68 S. p.
laxu EW*&i""M5M

ikEifliEliii*!5'

Ostatnia poczta.

do Calais i

Sobota, dnia 4 czerwca 1910 r.

ROZWOJ. -

..?MHb

.... ]

.".-

I

_ _'''''''''''

z n.tary.
1802

'_

ROZWOJ. -

Sobota, duia ł czerwca 1910 r.

m:--m:ł~U=d=Y=C2Z=łO=':::i;:k~II~I.~.~.~""-.~II~.~.~~1t11~~t~ajnia na lItery konie

i
"

l d 1
. k l l ki
W 1\ 1I ąCy Ję~Y-'ilm : pu s m,
rosY 1sklm Imomleclrlm. z kil·
koleCnią praktYKą, posl:ukuje
posady w biurze kantorowem
lub magazynio. Może złożyć

Do pracowni
KOHFEKCYI Dl\l'\SKIEJ

odpowiedniĄ kaucję. Łaskawe

potrzebne Sil uzdolnione

oferty z iVymienh:lm warunków
proszę na day lać: Kalisz, poste·
, restante dla K.B. ~ 25. 1786

I

m,\'flilWJ$

Do aprzedania
2 lustra mahon!owe z marmuro·
weml konsolami,

guultur mebli

dywanowych do męskiego pokoju,
szafa do rzeczy orzechowa, szafa
· do książek, lampy gazowe I Inne
drobne przedmioty. Solna 7 u go"
spodltrza domu.
1762~3~1
APTEKA
Warszawa, Graniczna lO,
robi SLYNNE:
OD nóg, ciała, odparzeń, woni potu - SUDORYN
w blaszanko Z SITKIEM,

POTU

GO 1 85 k.

u-awlenia, bólu, ke.taru
ZG IIAGI złego
~ołądk&, kiszek, wątroby PASTYLKI Russyana, 60 k.
MIGREUY
i silno bólów głowy P ASfil
Ił TYLK!. Ju~ od pół paatylk1
minut skutek, 60 le.
KRYNOL. Wstrzymuje łysienie, usuwa. łupie t, wzmac,
mil włosy, 200 i 125 k.
skóry zgrubiałej, brodan wek KLAWlOL, pŁyn lub
'W 10

t m!eszj<tlllla od l llpca do 1\ i
najĘcia. StarQ-Zarzewska 65 .;l'

również resorki!. w dobrym ~t!\
nl\ pł\rę lub jednego konta.
1756-:l

Poszukujemy

staniczarki
i
zdolnych
tkaczy.
·d' k' Wiadomość:

·fej~:;::!
jak~ęk:;!:~!f:rt~a~~;
tkackiej, z gruntownl\ znajomości"

!~~r%~~~~~!.I:~5b~iSR?~~~;~'
I
D
Y
REK
C
Y
A
pi~,o
I'
'~ .
~ l1li11111111l1li1111 ~ !!W1c~_.=~~ Ta'al'zya\l& IraiJtailga lIIi&Bb Lab!
nl·czy
5B.P. Sklep rzez
od

n-onto.

LU~li

*

MQtor naftowy plęciokonny w zu·
palnIe dobrym stanie, okazyjnie
do sprzedanla. Piotrków Towarzystwo Rolnicze.
1726-3·-1

W willach

wśród

ruchomości:

egzystujlltcy lat 20 z wyrobioną
klijentell\, jako lilia od 1 lipca
do wynaJęCia. Ulica Zlelon. 12·
W. Guh1.
1774,-3-1
Z powodu zmiany Inter&su

jest do sprzedania magiel

1720~3-2

jciw.

Jest do sprzedania w
skie1' Woli

Zdllń

Dom o 20 pOk;jach
olród zadrzewiony, 7 mórg grun ·
tu. Cana 11,000 rb. Wiadomość:
Przędzl\lnlllna 18, m. 14, zastać:
od 8 do 10 rano I wieczór. 1736

(Trypper)

salo

"PICZYLlNu

działa prędko i

radykalnie i podług
opinillekarzy jest rllcyonalnymśrodklem. Przepis przy pudelku. Prawd.i·
-.,y tylko w1metal.
pudełkach pol rb.
1 rb. 80 kop.
Jednakowo dobrze działa Ul

wypadkach ostrych i chronicz...
nych Iw kr6tklmczasle usuwa
najbardziej powaine powikłania
Skład:
Petersburg, Rozjeztaja M 7,
apteka D. Konchejma. Wysyła się
za zaliczeniem. Przesyłka jlod ług ta~ty pocztowej. PosIadają składy
apteczne: Ludwik Spies8 i Syn. 646

tJAUCZYCIELKA

rosy anka z patentem I kilkoletnią
praktYką pOs!ukuje lekcyl rosyJ·
~klego, geografii, historyi na
pensyl lub w ązkole prywatnej
męskiej. Adres: Plock, Dobrzyń·
~ .Ni 11 m 1.
1666-7-3

O

o

•

14, li

Przejazd 12 m.
~
i ." podwórzu, w glicynie II pl~iro ~

~
~

I
ł

m

3J

6

•

przygotowuję

Obwieszczenie.

śred

nich zakładów naukowych. UdzIelam lekcyl także I doroslym. Za
postęp gwarantuję. Wynagrodzenie od umowy I po egzaminach.
PrzejaZd 12 m. 10.
1626-3-3

~.

U1re~c1a Towarz~~twa ~re~jtowe~~ m, Ło~zi
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 maja (lO-ym
czerwca r. b., o godzinie lO-ej zrana, odbędzie się W sali
posiedzeń w domu Towarzystwa

losowanie
uo umorzeuiil liatów zastawnych Seryj:
na ogólną. sumę Rb. 413,7(10~

iii.

I:
6.1 ;

Oficyna drewniana

zawIerająca

8 mieszk&ń z placem
w Radogollzczu, ulica Geislel'R
Hl 9 przy fabryce p. Radkego
· za 4,800 rb.
1698-2-l

II

-Ii'

WSzkoi~ Przrolltowawczej KDUdukacyjnej J. Zawadzkiej, PiO~~,;~kll

Prz,jmuj, nadrabianie

POńC2ocls.
59 m. 56

MlKOŁAJEWSKA

pod kierunkiem artystki. malarki

się

2-gie

l/l but. kosztUje rb. 2.50 k.
Sprzedaż

u

piętro.

~~~~~!!!!!'!!!!!!!~-

ifITfl.d

II

bilet wojskowy, wydany
na imlt;! .Feliksa Sadzlńsklego
i we wszystkich lepszych handlach przez naczelnika do spraw wojwiu.
~ał-lli-1ó skowych w PiotrkowIe.
3a4.9 ił 3

J. \'IOLSDUEGO w

Łodzi

Zagina,ł

.

ciężarów

ormz dostawę węgla l drzuwa. opalowego zalatwia Kanl'GI" prz.wozowy A. NEU.MA~N, ulica
Piotrkowska .li 119, tel. 1053:
1472-6-6

III, IV, VI i

vrr

1805

1łJ1I[.eeaEiat:r.... ~

~

MiiRltIłlł . . .",m~

Przewóz

Do sprzeJauia

Rb.

przeszacowania

58 rubli tygodniowo
uczdwie llatwo zarobie każda dzielno. osoba, tei laKO lloboezne
zajęcie. Wszystkie n!e~będne szczegóły darmo i franko, a więc
absolutnie bez ryzykt.l. Oferty !3kllldać: L. i E. Malzl, S-ka, WarS7!awa, Marszałkowska 130 Sub. "Oddz. 8
1746-4-1

J

Ploirkcws!ul liS

z

8) pod 1& 914h przy ul. Zlotej i Wysokiej, przez Stefana i Stefanię małżonków Zejda, pierwotna Rb. 12,000;
Wszelkie zarzuty przeciwko udzieleniu zażądanycu po•
k
t '
.
z!,cze 8.owarzyszelll zechcą przeds~awlć. I?Fekcyi Vi ~rzeCląg~ dni 14 od daty wydrukowanIa. mnIejszego ObWI8SZ'
czema.
Łódź, dni/!, 22 mara (4 czerwoa) 1910 r.
1810·1

Do e2zamlnóro
~~s~e:~~~~
do WS1:ystltich

.1575

Rb. 11,000 i dodatkowa

może

~ Ulio> PRZEJAZO HI 12. _

KgBZłERSKIKJ

(Nowo - Aleks~ndryl\), }ll'zytam
plac też do unbycia. WilldollWŚĆ:
Nowomlejsk& ]i 16. Koprowski

dwa n:zy Lygodnlowo - od godz.
do 5 po południu. - Zapisy co·
dziennie od godziny a·ei do j)-ej
po polildnltl.
2S4.5-d· 26

I
I

przyjmoj6 wszelkie roboty'"
wZakt6Shafiu wchodzące, ~
wykonYWA takowe starano ?
nle, na CZII8 oZDl\czony, po
,
możllw1e nlzklch cenach.
Przu'mu1e się ucze'llice.

przyjmuje obstalnnkl i reperacye.

Lek[ye ry~unku ~la ~lie[i

~
~

. pr~~~~j~!~o!a~~s~~~!ÓfO!
:==
NlTAtU
l.l

z ogrodem lub bez w Pulawaeh

4,

D• MHlUrkleWI[lOWnJ

iiW'_

1680'3

odbywają

•

~

i ZNACZENIA BIELIZNY o

ców, handlów, lokata kapitałów, . jak r6wuiez tIskutecz"
nia dzierżawy majątk6w i t. p.
W interesach pośredniczę sumiennie. \Iliadomość: CzęstQo-<
chowa, Kamienna 9, J. Grabski.
ltr4-8-3-3

Dom mluDowany

GII.ANTZ -

lr

I

sprzedaż domów,
majątków ziemskich, pla-

z powodu choroby zaraz do
sprzedania. Wiadomośd: ilU,C al 02ielns 5. 1670-3--1

p.

Bajlę malżonków Leszczyńskich,

I

Kupno i

SKLEP GALANTERYJNY
Jest do sprzedan!1I

A",
U
~

o
~

Głównej,

przez Lajzera
pierwotna Rb. 12,000;
2) pod X2 1300 przy ulicy Nawrot, przez rodzen' stwo
Szwarc, pierwotna Rb. 18,000;
3) pod Ni 48k przy ul. Zawadzkiej i Długiej, przez
Chunę i Rachelę małżonków Kamińskich i Chaskela' i Fajgę
małżonków Epstein, pierwotna Rb. 25,000;
4) pou MI 51bl przy ul. Zawadzkiej, przez Binema.
i Perl A malzonków Landau, dodatkowa Rb. 25,400',
" !lod X2 6970 prz v ul. Radwańskie i , przez Moszka
5)
J
O
.J
! Kleinlerera, pier\votna Rb. 2 ,000;
6) pod .Ni 446c przy ul. Wschodniej, przez Tobja3za
• . R h Ił' P
. 'k d d tk
Rb 1- 000'
. l ac e ę ma:. rzeplOr a, o. a · owa
. 0,.,
.
l
7) pod ]U 789aa przy uhca.ch Benellykta l Zakątae],
przez Adolfa i Olgę małżonków Jl'ischer, odnowiona z kon-

i

-Il
FurtepI-an 1"Pracownia baft ~ !8.~bJt'
najnoUlszy środek -

VI lesie przy kOlejce Sulejowsklej, przystanek MUl'owaulec
Wiadomość: PsarslIi p. Bwe

1) pod oM 1175a przy ulicy

j

lasu

==
PRZECIW GONORREI

1Dl'lllt"k·
U~~I
,..

W zastosowaniu się do § 22 Ustawy, · podaje do powszechnej wiadomości, iż zaźlj.dane zostały pożyczki na nie-

r

tejie, poszukuje odpowiedniej posady. Łaskawe oferty pod "Su-·
d
d
Wid
mlenny" proszę składać w adm, uzywany o sprze au a.
zew~Rozwojnc.
1700-3-1 ska 77. Lentz.
1752-3-1

'G

Obwieszczenie.

Miko/aj.wska 71. , Mo 3608.

w dób rym stanie I W dobrym punk.
cle, a tamże będzie mIeSZkanie do
wynajęCia. Obejrzeć I KUpić 000k.
W suchej
uroczei
miejscowości,'
.
'
Ł
d
I
•
•
zna
na mlelSCU
zaraz lu b od l-go
w po bIl zu o 2:1, etnie n .. e_z- lipca r. b. UHca RZllowska nr. 15
kahia do wyna.jęcla I pokoje
dom K&Jiczucklego wNowychChoj.
Z
I1&.UDY CZŁOWIEK
k ut\rl1ymtłnlem; mleko, prOdwukt y, nach u ModraBki.
1760-3-1
znający językI: polski, rosyiski,
~p e rz~czna nil m!ejscll.
11\niemieckI, w części I\n łebki.' -domość: K.amlenna 22, mieizk. 2.
z poprawnym charakterem gplS00ń:
15i>8-6·6
pucujący obecnfe łamodzielnie
mmUJ~CA OD LAT 17 i toOD

"O!lISKOW
II II

_

3ałuckie To w.. .za,i~mnego Kredytu
~
w Balubch pod Łcdz!ą, ul. Zgie!ska 6i
załatwIa następująco, ustawą pr:lewidzl~ne, operacye bankowe:
,.) dyskontuje członkom Towr,r;;;ystwl\ weksle handlowe; b) udziela
;~,Ilonkom Towarzystwa pożyezkl pod zastaw papIerów procentowych
publicznych; c) uskutecznIa kupno I sprzedaż pa;>lerów publicznych;
d) Inkasuje weksle, wylosowane pllpiery I kupony; e) wyd&je przekazy na różne miejscowości Rosy! I zllgranlcy; f) przyimuje Wkłady
pieniężne od członków Towarzy$twa I od osób obcych I plaCI od 4%
UO 6°/0; g) asekuruje óo/. rosyjSkie pożyczki premiowe od I\mortyzaevi. Bturo otwarte w dnI powsz9c1nie od 10 rano do ił Pll.
l 66ł-r

_ _ _ _ _ _ _ _....;t:.:.77:.::8-6:::::::0~

Ap. KOWALSKIEGO

łYSIENIA

Wł. JANISZEWSKIEJ

1fi 125

I

dóbr SANNIKI I ŻEROMIN

==

. . . Ulica ŚRED'UA Ni I ....
wydaje smaczne i zdrowe OBIADY na maśle śmietankowem
od 3 0 kop.
1808-3

Korespondentka

pisząca.

na maszynie, znająca języki: polski, niemiecki,
a zwlaszcza rosyjski i obznajmiona z praca.mi biurowemi
i ewent. ze stenografIą, może natychmiast ,otrzyma6 posadę
w biurze Przemysłu Wełnianego S. BARCINSKI i S·ka.
Oferty i zgłoszenia przyjmujemy bezpośrednio. ulica
Tylna J8 6.
178ł--2-1

Mleczarnia I Do
powo~ z~I~!~~t~~~i ll

wynajęcia

od 1 llpcl\ r. b. a duże frontowe pOkoje,ewentualnie tue
z
- do cI ocl podwórza z elektr. oświe·
.przedani. zaraz. UJ . Rzgow· tleniem, III piętro. Pasaż Meyeu
ska 10.
1650 -·3-S \ .li 10. Zapytać stróza
15726'6

9 .
126
ROZWOJ. - Sobota, dnia ł czerwca 1910 r.
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..d.

.-'. Jł

"'1IN""I. .

IM.
D.
OKOJEWA
I nła~ dmn beblarnia. fabryka
IkrZJń i pmdlek debowy[IJ I
S-ka
TARTAK PAROWY

I

ulica Dzielna

]e

11.

w Łodzi, ulica Rokicińska
..
JII8 47.-161. I(Q 476,
A
_
poleca wszelkie materyaly budowlane i stolarskie, skrzynie for- •
rurowe i z desek, posad"kA't dAbową
z układaniem i beu. Wvko..II!i
't
oJ
..
nywa roboty stolarsko-budowlane.
1782 •

ADOLF _WAGNER I
I

•
•

•

lU

••

~

•

lU

•

•

•

[eu umIarkowane. naij[~młaltowa ObRUga. ~umłenna ~oJtawa. ....

Podaję do wiadolllości Szanownej Publiczności, że otrzymalem wielki transport win z czystego soku winnego nie falsyfikowanel'$0. Ceny nad;l:wyczaj umiarkowane: kop. 4,0, óO, go.
80, rb. 1.00 1 1.50. Wina węgierskie i francuskie od rb. 1.2ó do
rb. 3.00. Wódki słodkie, koniaki ruskie i zagraniczne różnych
marek. Otrzymalem również wino z gron winnych absolutnie
bez alkoholu. Ktoby zechciał wina bez alkoholu. proszony jest
. . o żądanie takiego wina, gdyż na . skladzie posladam i wiele
A

-

~6~fu~2: pf6n~i~O

cz~;~o~~C:loillli~~ ~~d~:Jcl!jl~~ze;~

Mini
Jemne w smaku, które było stosowane przy kuracyi chorob

~~~~~~• • •~~~• • • •~ i~~~~y~w~m~ciewci~p)OO9ro~~M~~~~~P~
.

Żeńska VII-mio klasowa Szkola

Z.

Pęt O_S
(Wólczaóska

Ił

lej

43)

myslneml rezultatami. Dobroc wma tego Jest zaswladczono..
przez starszego lekarza Ni 69 i pieczęcis. rzs.dows..
Oliwa do lampek i spławki mego wynalazku palą się
ł
Maszyny .RundketeP, jak we wszystkich
domach. 1 funt 20 kop., knotki darmo. Oliw~
r6wnież g r a m o f o u y marki również moina nabywać w składach: Konstantynowska 15,
60, Piotrkowska 291. Mikolajewska 89, Ka,tna
"Renard· do nabycia w fi.r- Franciszkańska
52, Długa 93 i Łowicka 9.
328

I

s~

• mie B-ci Biipger,

Ł6dź, Dzielna KI 11.

j

•

1718-3-1

z dniem 1 Jipca zosta.je przeniesiona na ul. Wólczańską Hl 55. :
Egza.miny przedwakacyjne zaczną. się 6 czerwca. 1682

WIEOI

CO???

Potrzebny palacz i';-===============~ :
cegi'łl 'Ił okrąg·
Zabawę
.u
- ""I r!b JA.. "
rr OTr
.J:,...,,, ." r .J:.. J1. 1\....., I
l

Jutro idziemy na

oraz u.stawiacze
Ogrodową
lym pleeu systemu Hoffmana.
.
'1Uł!:'ł
Wiadomość uW. Grlebsza" ce- do ogrodu Millera, Mikolajewska 40, kt6rą. urzą:dza T-wo
gielnl Poznańskiego. Kłlrolew.
Spiewacze • Lira •• Poczl\t'ek O 3 "ej po. pol.
1754-3-1
ś ..
. d .
fi
O 'd ł
W Warszawie, Marszałkowska 121, róg Siennej.
-------~----- W koszu szczę Cła mozna wygrac uzy gramo on. gro
a·
róg Senl!.toraklej l Gra· dnie udekorowany i oświetlony. Wieczorem w sali komedyika
Centrum miasta. Elektryczności. Wanny. Restauracya..
bowej do sprzedanlll B· ł· k
t " W t
h"orow. Or k'le8tra dę t a. T ance
ł
n".. dog'odnvch
warunkaeh. Wla- " aze opę any-i . I Iys' ęp Ch
Czys~ośo,.l us l uga. wzorowa. Ceny przystępne.
J
'
d'
k
n
domość W b.lurze To.w arzystwa·
we e mnye
mespo zlane. ,
1798-1
176~-12-_&<
_
Ubezpieczeń
ftRolJa", 1519-3-3
Plotrkow_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . aka
150·

PLAC

I

L::====================:.!

'-te Łódzkie TowarlYltwo Poiyukowo-OlZU~dnoi[iowe

W7-klasowej szkole handlowej zańskiej'

\ . . . . sezon letni'

• Alpagowe marynarki od Rb. 3·óO
~ Spodnie letllle.
- 2.90
Piotrkowaka 1& 37.
: Kamizelki fantazyjne
- 2.50
przyjmuj. członków. Udziela pożyczek. Przyjmuje wkłady N'aJnow. ubranie letnIe - 13.00
oszczędnościowe od 1 rubla. Płaci do 6'/0 rooznie. WszystOddzl.ł d . . . .lcl
kle operacJe zwolnione od stempla.
' Plt\clenne kostyum,.
.
. . , d . lk' \ we "szydle. kolorach - 16.00
BIUro o$warte od 10 do 2-eJ codZIennie, ., w Pome z\a. l ! Nłjnow. takiety letnie - 10.Czwartki i Sobo\y l od 6 do 7-6.1 po pol.
540-46 \ Kostyumy letnie
-11·00
· Dziecinne żakiety
- 5-W
(1-} przystanek do ~udy) ł~dn~ : L, KLEJ NOTH
las z Bal~ do tańca 1_ wszelkiemi .' PIOTR .. O.... &KA ... 99
792
.....
.... . • 1
wygodamI dla Majówek do :
wynajęci&. - Tamże letnie miesz· j
ąI
kanie - pokój z kuchnił jest do wynajęcia. Bliższa wiadorność n A. Bnrno. fabryka Leonbardta.
1672 3-2 ! fil blanco na 160 rb., wntawlo ,

JanÓwek

Z ·

k I

we se

agIO

I

Lucyny Siennickiej
Piotpko••ka .NI 1&4
Egzaminy dta. nowowstępującyoh zaezJD~ą .i~ " dniu 8-}m,
czerwca. r. b.
1760-!ł-2

Mleczarnia w O grodzie
'

wejśoie bezpłatne -

poleea codziennie: zsiadłe mleko z kartonami, kawę, herbatę i t. p. Obiad. prywatne od godz.
12-ej do 3 po poL - "ZAGON", Piotrkowska 103, skład
masla i produ.któw wiejskich, przeiśoię przez podw6r:ze. 1730
Uzyakaw", pozwolenie od WadZi, zawIAdamiam. Szanownych
Rodzlc6w 1 Opl.kau6w, te w
16SU·a

ARSZAWSKA SZKOŁA _ Ii ~!:::~:~!11.~':;ft~~~~f~: l-io klasowym Zakładzie Naukowym
KROJU I SZYCIA :dObr:ea~::.:e~j:c~~·;·~ibrJm J u I i i Jazierakle l

.

nlewlzuy.

po

1700-3-3

Ś.

p

l punkcie, bel lI:onkurene,l. w kaz

".

-}- I{OUJ~ł~w~tl· ~]. !; !~~u
~~~;d:Oz:P~~:;:t~:n: ::- :~:~:!~ci;cz:d:r!~a~~'~~e1~a kl0a~o:~!~~:ł:cy~~p~e:zeę~~e :.0lk!;: ~~::;
n9 w Kaliszu ul. Nowo ·Ogrodow wca r b. Kancelarya 8!koly otwarta od godziny 9-ej rano do 'lII, po

AuoIonł

! ska Nr. 15. Wlad~mość 11 wla polu dniu.
W, GrudzlnBkie~o .
dyplomowanej uezenleJ paryskiej akademU kroju. WydaJe paten~y !
1716-3-lł

l dyplomy I prawami zakładanIa pracowni 1 szk6ł. Nauka granto - 'I
wna l prędka prowadlona dwoma systemami; uczeniee nablerail\ gustu.
Młody Inteligentny
Przy pracowni kurs Wieczorowy po cenach zniżonych. Dla biednych
praoownik h.ndlowy
bezpłatne kursJ kroju od 1 lipca - w kompletacb polowy ceny. _
poazakuie zaraz JlosAd, kasyera,

Zapis uczenie w każdym ez&sle. Programy bezpb~nte. Sprzedaż form

lódź ,

papIerowych,

żurnali l

manekinów.

ul Piotrkowska li
~.

1ł5.

1788-3

magazyniera lub

,

i~kasent..

l~roma~lflni~ 8tar~1~nn nanl~

Na podaje niniejszem do wiadomoścI, że w poniedzial:ek. dnia.
ra- 6 czerwca r. b., o godzinie 6 ·ej po POl.l w sali domu maj~~~ kŁ~~k~~!b oę:~;z~~dr:1.rK.~ strów ~kackich! odbędzie się
W

~ROZW01U"

1724-3-3

Walne Zebranie
zwolane w drugim terminie, na którcm ma byó zatwierdzQne
oddanie w dzierżawę starego domu ma.jstrów, jak również
placu narożnego, położonego przy zbiegu ulic Piotrkowskiej
i Przejazd, z prawem wzniesienia na. tym placu budynków.
Zebranie będzie ważne bez względu na liczb~ zebranych

I

A. O. TeschlCh =

~

poleca na

i

Łódź, Widzewska 62, telefon 240,

nadchodzący

,.15
I

1132 ił

Helenów.

_

Jutro, dnia 5-go czerwca r. b.

•
~

~~:

l\

ceramicznej fabryld "Machory" W-go L. Beyera.

••••••••••••••~m~~~•••••••••~••_

~

członków.

~

sezon budowlany:

•
kaflane
piece

et

WŁOUli

żądanIe może zlożye. kilkaset

S-~~"~.1d--~-----~.~~

I

KierOWDI'czka Mar"".
Prullzynr ...
'-_
J/Il.
..._-~

I ścielela

f22--d--lt

Poozą~ek

=========:=a

KONCERT PORANNY

o 7 ·ej rano.

Wejśoie

li i ó kop. ~

Re

WOJ. -

.~========
~ ~"===========

('7

wea 1910

i

płciowej

D-r St• LEWKOWICZ

przyjemny pokarm najod·
powlednlejszy dla dzieci
od 6 miesięcy do 10 lat,
zwła!Jzcza .. czasie odłl\
od piersi I w okresie

b; długoletul.lekarz klinik wledenSpec~alista oho .. ób
Bilch ordynUje lakosDecyal.chor6h .
uazu n.a. i gardł.
Weneryoznych, płoiowych i Ikórnyoll.
'
('adzleunl3 8-12; 5-8; panie 12-1. uhea Konsłanłynowska K! 11, m. 5.
Nledz:ele i święte. tylko przed obili.' PrzYJmuJe: środ!\ l sobota 6 - 8,
dem.
Krótk. S.
1489r czwartek I .Iedzlela 9 - 1 rano.
1780-r

I

Leczenie elekirl'cmoścl .., elek
trycznym Światłem l masażem
Wibracyjnym.
Zachodnia 33 (obok Lombar. akc.)

Ułatwia ząbko·

i zapewnia prawi

Dr. I med.

Al'"
J FABIAN
111&1~1f

Przyjmuje ed0d9-1
i od 6-8 w.
9
w niedziele 5 6 WI!~z~la pańl1~~

dłowy rozwój
Sprzetlaż

k.lloi.
w składach
aptecznych l aptekach.
Wystrzegać się bezwart.lloi.Wych naśladownictw.
1330-21-12

CHOROBY SKORNE WŁOSOW,1WE·
NERYCZNE (lyfllIs) I MOCZOPŁCIO
WE (nd •• kop i oystoskop) I NIE·

asta J, CAMELIA"

Ul.

PŁCIOWE.

P.łudnl •••
MOCE

na

1O'ł6dt6

.•--------~~~~~~~--------:
D08ł&wa ao clDm6w.
1--::==:-;::-:;;;::;':t&~·le4!:&:n;y~pr;:":I~p::;:.P:-:.l:.kal=ą;---,

f

.

~ZalOZClle. prze! Dł~JReołda

.wa

'o

n........

Andrzeja.

]Ii

5.

SAlfTmYUI DLA DZmCI- Dr.

med. ST. ARONSON

j

WŁOSY '"

Dr·K~:taD~n~~~KIN

.., :~ .Knł'Jha-

i ka_lrólOla
farb do włosów,
0Iiwia11

...

;

wIoa odzyskuje nałychmiast swoją pier- •

•

~~D" ~
btu~ąo skóry i bieliznf. Ceny: =
.. więbn padełto~•. i lu. Rb. !.'TO, połówka I 2 fiak. e
.; Rh. 1.60. , ~ Kucha- ipeoJalBle dla Pań lo
dla. dopDiowego ~ osiwiałym wlosom pi er- !
~o woblego ieh koloru, pud. rb. !.60. Następnie · poleca. się ~

ti

=

cI

~W8Z0rsędJ1Joh

zakI&da8h fr1sy.orskich.

Lódż,
T~fon

Piotrkowska 89,

16-20.

Kupujcie

1301HJ-5

Nowości

T~ BROCARD &C~
Kwiatowo Woda

Kolońska:

Cudna 1\onwalia
1\witnący ]vtaj
~-Ya-]vte

Jdeal 'f{eve
famosa
Mon Secret
Japońskt )\nelT\on
yrimerose
Valflore

o pO., pan e o 5-6. W niedziele I święta od 8-1 r. 637r
Ch.pob~ _ene"~Gzne.
allórn. i moolEopłcl.wa

268r

Dr Stuill. Pilkaflki

Perfumy:
Cudna 1\onwalia
1\witnący ]vfaj
Jdeal 'f{eve
Japoński )\nelT\on
Mon Secret
)\-Ya-]vre
61oriosa
Valflore
fresia )\lba
28116d4.

I

PIOTRKOWSKA. )fi 115
Przyjm.: od 9-10 ran~ l od 5-8
wl z k bl t
d' 5 133
ec., o e y o ",-.
1-r

. pOł UdnI•OWI Z3 •
ł85d
Telefonu .M 16-85.

po pał

Dr.!. S. Ton enb aum

Dr. I. Silbarstrom

Chor. wewnQtrzne I dzieci.

Ul. Promenada 13 róg Benedykta

•

Chor.b~

.en ...,ozn.

(a~·

Spec. chor.

philia)

moozopłoi• •e,

i

Dr. J. ABRUTIN

Dr.
Ark. GlliłUDu!
ul. lIawrot .. 38

ch.rób .łoKROTKA. 9.
aów. skórnJ'oh (piegi I pryszSpeeyalność chor6b wenerycz- , cle na I.warzy) I 1II!e.ner,oznych, skórnych i moczopłclonych (an hl ".)
1
wycIL Przyjmuje: 8 /,-11 1 od \ Dp. S. SZI\1ITKIIID
6-8 po pol.; panie 5-6 po pol.,
SREDNIA 1ł 2.
w niedziele 10-1 w Dol.
237.1 Leczenie elektrycznoścll\, masa-

róg Widzewsklej. Przyjmuje codziennie do 10 rano I od 4 do 7
po pol. - CHOROBY WEWN.,
DZIECINNE i KOBIECE. 1812r

I

Dr. E. Sonnenberg

10:0~md~Y'i.~rPO
pol.
Dr me ~t Bartoszem'tl przyjm~i:
I od
do 9 wlecz. 469r

Dr. me~. Z. Gole

chor. skórne i wenerycz.
PIOTRKOWSKA 86 m. 6. 799r

mieszka obecnie
(Piotrkowska
Tolefon 10.14.

l
nUMfot
VII

126)

Chor. kobiece, Akuszerya
9-10 rano, 4-6 po pol.

1997r

Cha ... b~

Dr.

Dr. Feliks Skuslewlcz

Choroby skórne i weneryczne

Andrzeja 13.

Przyjmuje od od 4, - 8 po poło
W Jlledzlele i śwlQła od g. 10-1.
507-d

F. Klozeoberg

Dr. Jelnicki

DZIELNA 25

ul. Andrzeja 1

Ch ... ob~ ek6 .. n., .en."J'czne i mocz.płoi• • e.
Godziny przyjęć: panowie od g.
9-11 r. I 5-8 po pol., panie
1-5 'Po poł.; w niedziele i święta
8-12 r.
n63r

(lecnnle elekłrycznoŚcIBt)·
Gad!. przyjęć 10-11 rano I 5-7
popał.
1590--6--3

I

dróg m.-

i .enel'~czne
CEGIELNIA.NA ił.
Od g. 11-1 I 4,-7; w.
76r

! spec. choroby nerwowe
I

.kór~,

czo.~oh

Zielon.l.
Choroby skóry i włos6w (uluwaale
zbyteozDyob wł.. ów z. pomoo,
elektr.lizy), weneryozne i dróg mo·
ozowyo.. Przyjmuje 81/,-11'/, r.
I 6-8 wlecz.; panie 5-6 wlecz.
W niedziele I święta od godz. 9
do 12 rano.
1568-d

celów dyagnostycznych.
Z..... zk• .Ni l, d. Schelblera,
tel. 33. 687-12-0

Dr. Zofja Garlieka

4,

Dr..'.,. GROSGLIK

Analizv lekarskIe

dła

; kiszek.

II'.

1253-36-14

SpecJ'~Ii.la

i

żołądka

.sohod
Ni 49.
przyjm. od 8-10 r. 3-6 po pol.

u.uwania
zllyteozayoh wl."w.
Przyjmuje: 8-111 4,1/,-8w.
Paule: ł,1/,-5 1 /, po pol:.
W niedziele: do 2-ej po pol. 2Ur

Przyjm,. od. 8-1 rauo I od fI-8 w.,
dla dam od ł--6. W Dl.dzlele 1
śwlęla ~yłko do 1 rano..
7ł6-r

lL
~~ D-ra GrAfe .Enthaarungspulver"-nieszkodliwy proszek
• U. ~.
do D&tyehmiU.łowego tniazezema -u pań Ilieiyoząeyeh 'ć przyjmuje do g. 10 r. I od 4,-7 pp.
!i sobie włosów. Słoik WI. 1.80, próbny 90 kop.
i:.
~ we wszystki~h apt&kaoh i skladaoh apteoz·

:. H. N&umann,

d

moczopłclo.e.

Od 11-1 r. I od 3-7 w.

:~::a~~ ':~:-:::~Z:~':h! at6ry l . . tll.6w. Radykal.e

III

~wszecbśwłNowo ~ i nłeszkodli· •

)..

• .....t 2.

pprzyjmłuje Od. 8-l01/, i od 6-8.

i AknszerJd i

6-7pp., 1rnledzlele 11-1. 1218r

N llydl. i

..... 3.
skópn,!. wene...

ohoroby kobieoe,
i b. ordynator warszaw. unlwersJ4
tecklel kliniki akusz.
.
Akuszerya l ohorobw kobieoe. \ Przyjmnje da 11 r. I od 41/,-61/,
b. asystent proł.berllńsklch: Bumma I Diihrssena - osiadł w Lodzl.

\ '.

~l

ŚREDNIA

. •
II Dr. M. Paplerny

11'

Za

...

choroby wenoryczna i sk6rna

li

, J 1 !

~ Chyh~ (obok KonI*Mcln~) Kolejka wUanowska
.
."...ARTE.
~
~
ł.Brollpekty .. a~Mkach. _ Bllżs.le w-Jad.amdeł: 'fi GbJllcach, D-rowa
E."~8ELlC"Al Na S.
J!'renk1el; .. łooU1. Dr. Fl1de, ZuDocblle 62.
918-10-0 Godz. przYJęcia: 9-10 I, rana lod

SIWE

Dr H Szumachsr

Dr, BI'rancwBI'U

.'

1563

~·

(81/,-12 r. I [) - 71/, pp., panie
od i-o).
1761·r

PJotrkowska 35.
r. I 5-7 pp.
w niedziele od 10-11 r. 1318

f Przyjmuie od 10--11

l :! Ch...!b7
•

ChorobJ'
Przyjmuje do 10 rano l 6-7 pp.

1660

łoIll6.....

k

Broni8ław

U C Z YC

oM 9.

Ch.rob~
i

ł~.

Łor.

~-a

Dos

Choroby
dł

Przyjmaje od8-10 I od ł-6 pp
WSCHODNIA oM
294

e ....-:r

B. "PATZER, Łódź, Pa!J&ż Meyera 6. .... 6.

Dfi W&~,&,
ł
Barllri

pn)'jlllwJ:a:~ ~~-;;::~potMl:~~ Dr, Rosenblatt ! przeprowadził się ulicę
II
I BENEDYKTA
r I LO
•
ak6 .. ae. wene ..
D-. IpSZyC Iuszu, gar a Illosa,I ozne moczopłci.we.

----------------"""---

~

asystent C. W. Unlworsytetu
przyjmuje z chorobami wewnętrz·
neml (spec. żoll\dka I kiszek).
Dziel... Jw. I.
od 5 do 7 -ej
2150 -r

M 2.

usuwa P·Isgl,· pryszcz8, Wągry, OpaI·
sOlzną.
nhoroby
dZl'enl'
Sklady: Warszawa: L. SpiesB i Syn i H. W-elt. ·
v
v •
ŻIIJdać .azędzłe.

Dr. H. Sadkowski

Dyrektor Zakładu laczn. "Choiny"
przyjmuje codziennie w Lodzi od
4, - 7 po połndnlu.
ul. Bzgo• • lla NIl 3 (róg Górnego Rynku).
2251r
elloroby nerwowe i wewRQtrzae.

Dr. L. PRYBULSKI

Aft

Łódź: L. Spi.ess i Syn i A. Lipiński.

125

]U

l.

============================
~ce:lr~!!~;c~hO!~:I'~t!:roe:i Dr. ~eyberg I D; Ignatiew
I

Fufatyaa Falllri
:f~3r'ośnlecia.

Sobr.ta, dnia'

Dr. JII Pi~Di4ilk

Dr. I. Krukowski
powrócił.

CEGIELNIANA ł.

Cho ... b~
Specycyalnle

D... FRANCISZEK

~.r:.,~~?.. ~!~,~~~~i

Aku&zer~a.

.ewnfłt ..zne

choroby

płuc.
1236 13-2
4

Ko~l~;~~~~!~~~ I~.~ , ~:.~~~!'~~!!!~!~~~!

cho .. ob~ chi- . t'h
b weW'n~ t rlDe, dl leOl. I przYJ·. od 8--9/1 r. I o~ 0-6/,
~
l
rurgiozne i kobiece
I ~ oro y
pp
2
,·rzYJ m8J8 do 10 r. 4,-6 po poł.
l kobiece. PrzyjmuJe od 8-11 r. l ChoroblIJ8Wnltrznl I nerwa.!.
Ul. Cegielniana 8 m. 4. 172~ od 5-8 pp.
lł26r i
U29-r

I

I

11

Sobota, dnia 4 rlerwea 1910 r.

BOZWOJ.

14 1215
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~
Specyalność:

S. ·Ił
włosów,

Choroby skórne,

~

A
weneryczne

l

~~J~~giOpry~I~ ~g~:

mokrym i suchym liszajom, swędzc M
nlu i wszelkim nieczystościom skór)'.

moczopłciowe.

Krótka oM 4.

Tysiące ~odziękowańm

I
-I

Po kr6tklem utyciu, widoczne są najM
lepsze rezultaty.
Dostać mOŻM
na w aptekach i składach aptecznych.
OWl\Gt\: PrawdZiwe tylkO ze siiosłr:jJ
miłosierdzia na kat dym kawalka.
11,::_===================12::1::;3~

Leczenie promieniami Roenłg~na, światłem Fi~.ena i kwarcowem
(choroby skóry i wypadanie wlosów), IiiIrądanai wysokiego napięcia (ś\vierzba,
hemoroidy). - Elektraliza (radykalne usUwanie szpecących włosów). - M•• aj!
wibrac.jn:r i plileumatycziI5J' podług prof. zabIUdows.l(iegO (niemoc plciowa).
Kaustyka (usuwanie brodawek). - Endo .. i cystoskopia (oświetlanie organów
moczopłciowych). - Elektryczne świetlne kąpieBe i gorąoe powietrze._
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

~.~G~O~~~~~y~p~n~~~ęc~ia~:~8~2~r~~~o~i~5~9~P~~~D~I~a~p~a~6~O~s~9~b~n~a~p~o~=~z~e~k~a~ln~ia~·~Sm~I~~
III

leczy' o

poleca piekarnia

145. Piotrkowska naprzaciw ulicy Ewangelickiej 145. R. TRENKlERA, ul. Cegielniana liQ 67.

'lnl·~
O[O

znana

IeCZDI·C"fi cboro'~
l~~O'W
'
.
il '

ił

'.J

.1

wyjęcie

sztucznlch zQbów, •

w

plomby porcelanowej plumby zlote, zlot~.

Gab;neł prywatny leKarza a-tJ H, Pruss znaJ~uJ8 ~IQ przy lecznicy.
lICr Uwaga!! Ceny bardzo DIZkIA! Uwaga!!....

skół'nych ·

cen ~ e

kosztu

Magazyn Galanteryjny

korony, zlote mosty (sztuczne ząby bez podniobienia).'
Rep~racye i przeróbki sztucznych z~bó~ N~ POCZEKA~iU. ,..

Lecznica ChDI ób

1M8'lOO'8g

zQbów bez b6lu.

lpelYaloe la~olatOIYUm lI![bDi~Be do wprawiania
Speeyalnośe:

Filie: Plotrlrll"V~kl\ 116 I OrlI' 8.

42rO

lekarza d-ty H. Pruss.

Leczenie, plombowanie i

~!~~! !:c:::;~:~:;~:~~~~~:! ;~;~:~:n::~:::ts:;~~:~

I

A_ SponENKltW~Ol

tIj

KOIISTAIITYIIOllllSKA 2&. ;

••• • ••••••••
r

Szkoła

Freblowska

,ar i Zarz

i wenerycznych

lej

MIKOł.AJEWSKA .Ma 12.
Kurii! dla freblanek (metodyka, hygien&, przyrodoznawstwo,
slojd, rysunki, śpiew, gimnastyka). Swlatl.eiltwa pOŚWiAdczone przez
wladze rządowe. - Stosownie do życzanilt Sz Rodziców grup~ dziecI
Wó'czańska .Ni 36.
będzIe przechodzllrl metodę freblow w języku francuskim z francuzką·
Ogólne i pojedyńcze pokoje dla chorych od 2 do 5 rb.; ambulatoryum dla niezamożnych - paryżankl\ (d'ecola maternelle).-Zapls kandydatek na freblanki I dzieci
codziennIe od godz. Il-2 I od 5-7 po pol'. do 26 czerwca r. b. płaca za poradę 60 lwp.
Godziny przyjl,lć od 8-9 r., od 11t-H pp. l od 7-8; w niedziele i święta. od 8-10 l'anO Farye - lipiec I sierpIeń. Przy szkole duży ogród. Liczba frebla1
nek I dziecI ogrlinlczona.
J641-3-3
l od 12 /. do 11/, po. południu.
Kobiety na choroby weneryczne przyjmuje specyalnie pani Dr. Zan" Tennenbaumowa
yv pomedzialki, śl'ody i piątki od godz. 5 1/ 2 6 1/ 2 po południu.
1738r
MIĘDZYNAliODOWE TUANSPORTOWANIE MEBLI
<3

Gabinet Roentgenowski i ŚWiat'oleczniczy
D-..-612 L. Falk:;a, Z. Go·ca, i St Jelnickiego

Specyalisła chorób skór-

i

nych, włosów, wenerycznych i dróg moczowycb

Przyjmuję
w połUdnie

godżiny

od

8 - l-ej

i od 4 - 8 wieczorem;

w niedziele I

święta

od 9 -

2

w pot
149r •
Dla pań osobna pOGzekalnia'

Dr. B. Rej t,

klini a

cboró~ z~M" i jamy n~tn8j
fIJ todzl

szczepienie

35 kop. Szłuczn )' ząb 65 kop. Przeróbka
i reparacye lI2tucznyc~J złlb6w 50 kop. Przy

S y
..

sztuczne od 75 k.
Plomby od 50 k.

na kauczuku, złocie
bez wyjęcia korzeni. Plombo\\1anie
złotem, srebl"em, porcelaną. Wyj-

M. LENTZ, Widzewska 17. ~I
I
w

.NR telefonu 14 -36.
I
Przeprowadzki w mIeście i do wszys~kich miejscowoŚ . !i
śwIecie bez pl'zeb.dowanla
Opakowanie i przechowywanie mebli.
Dostawa I odstawa towarów. DostMV!\ węgl t\ I dnle'v8 roua
10wego Przewoż ~ n'e ka'l ognintrw... lvc"
.

l

mo if$;g:ęggJ!ffi

przy ul. Piotrkowskiej ng 86, tel. 1'·'9.

Tal\sa nadzwyczaj dostępna dla wszystkich. KOJlsuJtac" m
hez~łałnie. Wyrwanie zęb~ 15 kop. Plomba

w a::n.bulatoryum przy szpitalu
małż. Poznańskich we wtorki i
piątki od g. 12 do 1Mej.
1352M12

ZĘBY

~a

5.

ulica Sa-.dnia NI
Bezpłatne

Cen

PRYWATNY

A.leksego

.M

ZAKŁAD NKUKOWY ~
Zimowskie g~o

od lIpcli r. b. przeniesiony zostanie na ul. Piotrkowsl{'t !iI 2TJ.

Zapis nowych. ucznIów odbywa się do 20 c~er"Vca IV prJ \'\'t\t,klinioe zuajduje się Sl)ecyalne laboratoryum do wyrobu nem mIeszkaniu
przy ul. Widz\lwskiej 129, od g 9 do 1 cod~ :e nnle.
Szkola ma za zlidanle przyspMabiac uczniów do ws"ys~lr l ctt
sztncznych z~bów. - Przyjmują tylkl) skończeni lekarze

średnich zakllidÓ\v n!lukowycb, udziela samych
początków
na.uk!
6a6d57 i przyjmuje dzieci od lat 7. Lekcye wakaeyjue rOZ ;lO CllJi\ sfę l lipcli.

dentyŚCI.

Instytut fizykalnych metod leczenia

GUSTAW IMlQ YlJt1t

D-ra A. STEINBERGA
Benedykta N2 3.

byly wS!lólwlasclci el firmy
Adolf Zmigryddr l S-kir,
poleca na sezon letni
wielkI wybór

Benedykta 1(2 3.

mowanie zębów bez bólu.
Przer6bka i reparacye na poczeM ,J:tbi et RGu~ntgenowGki i świl.1tło-łeozniczl'.
Ortopod,a. Gimnastyka lecznicza.
kaniu. Lek....dent. S. LlPOWSKI,
Piotrkowska 92. 381r Si,rzywiellia kr~goslupa, choroby stawów, kości i mięśni.
Masaż ręczny i wibracyjny. Pracownia przyrządów ortope-'
dycznych. Stasowanie promieni Roentgena w celach dyagnostycznych i leczniczych. .cloroby skórne. Leczenie prąuami wysokiego napięcia (Arsonvalizacya), kąpielami
Benedykta 10.
przyjmuje panie na słabość, u- świetlnemi i w gorącem powietrzu. Elektryzacya, ChDrob. nep_owe
(niemoc płCiowa.
usudziela porlid, nlezl\możnym ustępwame
Z twarzy.Elektroliza - 1371'
8tWa. DyskreCJA ścielA. 12-r-38

Bluzek, Matinek,
Szlafroków,

oraz Bielizny damskiej.
Kompletne wypraWi. I
C
t 2
C<l

Akulzuka A3 TrlDkll~

włQSów

tel~!nS93~2,

~

Jprost hotelu

J.

Europ~
\skfeg
o. _ _aiiiiói
~
_____________
"""'_
__

II

"o;). -

eb17\fta, lrJITcL 4

czerwca

' I3~

r.

~====================================~

Adam
Wozdecki
Ad wokat

-....., -'-

DO NABYCIA

WSZĘDZIE

przysięgly
konsystorski
WarSZR"'W'n
1668"6
Obrońca

ul. Szopena na 17.

Sprawy

i rozwodowa.

~p;dkowe

Komunikatye rór parowY[h,
wodociągi, kanalizacye oraz
stopnie mo~aikowe i w zakres

ten wchodzące POSADZKIpo cenach umiarkowanych
wykonywa
1634

K. SCHUMANN,

Reprezentant:

E. o d

Ksawerów, Szosa Pa1>ianicka.

ńs·ki, Dzielna
.Ni ao,
tel. 1(-26.

racownia "MARTY"
Gorsetów ŁÓDŹ,
--::::::====p=a=r=te=r,=m=.=.4=.~~=

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE!
i ::r~:!::~ ocbraniacze obcasów (gumki)

~9:I[D-e:Ir- 1I1Ul ~ &:it ... e 6 'z gwiazdkami mosiężnemi

==

1006-24

i
ł

POLECĄ: =
--

Gorsety wykonane według naj nowszych modeli
paryskich od najskromniejszych do najwytwor Administracya "Rozwoju"
niejszych z materyałów krajowych i zagranicz- przyjmuje ofiary na budonych - po cenach umiarkowanych.
wę kościoła S-go Stanisława Kostki.
623-pr
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PIOTRKOWSKA Ni 180,
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lilii

~

1i

13011r
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a.

: fSl:

WIKTOR BRATKOWSKI

..--

" •.:

N~

~.

l.

PIOTRKOWSKA Me 81

~~

ł8)-

~~

MAGAZYN BIELIZNY l WYROBOW

~
~
84

~ .
~ C

--

ŻYRARDOWSKICH.

= P ..acownia

OSINY,

R

przy st. GlOWllO, kol. Kalisk. z całodzienno utrzymaniem.
Place pod letnie mieszkania do sprzedania. 1370 ·5-5

TRIUMPH,
RELEIGH,

NE~o~~D-

<

wyższe j niższe .

francnsklego j berlińskIego. - Moja długoletnia praktyka dajE.' mi
możność wyuczania kroju I szycia 8umJennie I gruntownie. Przy
lizkole dnża pra.cownla snklen, gdzie uezenlee nabierają wprawy
i giiBtn. Szkob odznaczon", zostafll na wystawie srebrnym meda.lem.
Po ukońozeniu kursu uozeniec otrz,mują patenty
cGcho*e lub pr:r_atne.
1951r

W IV-o klasowej Szkole Filologicznej
J. RAD "VANSKIEGO
Cegielniana NR II,

egzaminy przedwakacyjne dla k anclydat6w nowych zaczną
czerwca r. b., o godzinie 9 rano.
1500-6

apła-

miesięcznie. Zada·
tek niewymagaloy.
NtlJ'wl"kszy dom rowerowy

CI'I

'l

,,lłłe-Hew Mai~on-~rmoMe"

Warszawa, Newy-Świat 72,
Na motocykle ł automobile roz""...._-__~ pIat!!. dozwolona.
Cenniki gralia.
I

I
Orml}nde J.

H. 11. Lipski.

na
1y od

4-oh- rubli

a ta k że sl yu' •
ne I

Uf

p. t. "Józefina".
Kursy
NajnowBzy sj'stem kroju angielskiego,

HiW tf

firmie _ _
••

B. S. A.

niniejszem zawia.damia, że egzaminy wstępne do wszystkich
klas odbywać się będą w dniach od l -go do 20-go czerwca
oraz dnia 29, 30 i 31 sierpnia. - Podania na imię Dyrek-

Kroju i Szycia

Wf

Sprzedaż

oryginalne
angielskie
rowery

Pabianickich 7-klasowych
111 Q
skiej i iańskiej Szkół Handlowych

\ił Łodzi,

,"'t

Tylko

można kupić

Zarząd

Piotrkowsk a HI! 23.

W!Wd!
Ii'łi

OGŁOSZENIE.

Wyższa Szkoła

Długa

Przyjmuje zapis uczenie na.
przyszly rok sikolny od dn, l-go
czerwca.
l~O -3-3

W wyrabianiu zagranicznych paszportów
oraz załatwianiu wS1.elklch czynuo §ci w tym zakres1e, po§rednlczy na
mocy plenipotencyl: D. Krugman, Andrleia .li 38. m. 7. 15665'4

Letnie mieszkania

tora przyjmuje kanceJar ya Szkól.
1517-12-4,
Dyrektor Szkoły:

J.
Ibii8'ł1S~iei
UUca
oM 10.

ZAGRANICZNE PASZPORTY!!

!2:edstawiciel: P. R1\JNER. Ł6dt. Wólczańska .NR ~I, tekl. 1527.

Łodzi:

Z.

Białobrzeski

Jedynie w powyźszem opako.
wanlu zlujdu ie się w sprzedaży
prawdziwy

"A (f!iAG ~C"

i S-ka

s.

1966-4Spacerowz .Ni 40, tel. 16·2~.
1Ił'iJfD~ = . . . . ." . .
;+ iii1t4

elł~gicznJ' agent .
poszukuje przedstawIC!elstwa kilka poważnych firm na Turkiestan ,
oraz pośredniczy przy kupnie szorścl wielblądzief 1 bawełny.
Łaskawe oferty Wl'tlZ z prób,~mi towarów nadsyłać do J. Markowsidego. Taszkent. ul. Machraffiskaia J6 11.
1493-3-11

ł-ąpiński.

firmy

MIR~AJAI~

wystrzegać się naśladownictw,

w różnych form8ch.
Skład gl. Domu Handlowego
"Aragac"
M. i S. Mirzajanc
w Moskwie. Samotieka
Wołr.honski pereni:
Reprezentant na Król. Polskie
istniEljących

T.

RARUOH

9

niedajemy. ale we l.\7szystkich składach al"
tecznych i sklepach kolonialnych kopić moż
na najlepszy płynny środek do czyszczenia \\1szelkich metali

Darmo

9;' . . <O 8
przewyższa

Reprezentanłłl
ul.

maszyn
do szyCia Singera
.Bębenkowa rb. 40
Sprzedaż

:IJ& ]l il IIIl. "

wszelkie inne wyroby w Uakonie.
Łód~.

-I)

1>0 nie osadza si<;

Plel'śclenlowa,,35.
Zl"cząeym na.raty.

H. BOSE.

WólczańtOka

41.

UwagalSpecyalny
warsztat reparac.
li onstantyn owska
~ 7. J nrczyński.

1483-4-3

,ił dnia 6

R.daJrtor oilpowiedzialny Si.

dębowy

7-kl. Szkoła Żeńska

=

Bielizna damska i męska
gotowa i na zamówienie.
Płócienka na ubranka dziecinne.
Płócienka na suknie letnie.
1323 -10

pows~hnie za aajlep.ze, ~o najt .... alsz9!
Z powodU pojaWienia się na rynku han1lowym ochraniaczy, naśladujących nasz wyrób, zwracamy uwagę na
napi g • DERMATBIlE" , pomieszczony na każdym ochraniaczu.
The Dermatine Comp. L-ted w Londynie.

uznane

kołder watow~ch.

Kredens

zdatny również do restaoracJi,
oraz rÓŻne meble używane w dobrym stanie zaraz do sprzedania
Ulica Zielona ]i 3, I p, m· 2.
tylko między 2 a 4,.
']652-3-3

1:151-10

W Uoczni "Rozwoju", Przejazd Ki 8.

Wyd».wea

W. Czaj.waki.

